
Vážení Novovešťania,
prichádza pre mnohých z nás 
to krajšie teplejšie obdobie. 
Od začiatku roka už prebehlo 
množstvo rôznorodých aktivít, 
ktoré boli venované 740. výro-
čiu 1. písomnej zmienky o na-
šom meste. Otvorením letnej 
turistickej sezóny začíname 

s množstvom podujatí v centre mesta. V máji sa spolu 
s Múzeom Spiša a Galériou umelcov Spiša zapojíme do 
časovo spoločne zladenej kampane, ktorá otvorí v noč-
ných hodinách brány európskych múzeí pre verejnosť. 
Pripravený je i sprievodný program - vystúpenie šermia-
rov Páni Spiša a MO Slovenského  zväzu astronómov 
pripraví astronomické pozorovanie oblohy. 
Jún  odštartujeme podujatím Mesto deťom, spojeným 
s prehliadkou bábkových divadiel. Novinkou budú Ukážky 
oslobodenia mesta Spišská Nová Ves 2008, organizo-
vané v spolupráci s Klubom vojenskej histórie 21. júna. 
V ten istý deň sa uskutoční i prezentácia polície. O týž-
deň neskôr to bude už tradičný Spišský zraz historických 
vozidiel. Začiatkom júla na Čingove Džurkovci zavládne 
zlatokopecká horúčka s názvom Spišská karbidka 2008. 
No a v júli nemôže chýbať tradičný Spišský trh a Spiš-
ské výstavné trhy. Pre milovníkov filmu tu bude Letný 
kinematograf pod holým nebom. Promenádne kon-
certy sa budú konať každý piatok a nedeľu v priebehu 
mesiacov jún - august. Na záver prázdnin nás čaká troj-
dňové podujatie Dni mesta, v rámci ktorého sa uskutoční 
ImproFEST, Trh ľudových remesiel, koncerty hudobných 
skupín (Tublatanka, G_Strinx, Karavana, Peter Stašák, 
Poniklec, Timid, Longhorns, The Colt, I.M.T. Smile) 
a veľa ďalší sprievodných akcií. 
V októbri nás čaká pokus o Guinessov rekord a už avi-
zovaný koncert Slovenskej filharmónie: Giuseppe Verdi 
-  Rekviem. Výstava Spišská Nová Ves v horizonte času 
pripomenie minulosť mesta. November venujeme histórii. 
V deň výročia, 29. 11., sa  v Redute uskutoční konferen-
cia Spišského dejepisného spolku zameraná na históriu 
mesta z mnohých pohľadov a vydanie zborníka. 
Pripravujeme i vyhotovenie pamätných mincí a žetónov, 
vyhlásenie súťaže o logo a slogan mesta, tombolu, príle-
žitostnú pečiatku. Na veži kostola pribudne vyhliadkový 
ďalekohľad.
Uskutoční sa ešte veľa pekných a zaujímavých podujatí. 
Ich prehľad máte k dispozícii práve v tomto Ičku. Každý 
mesiac Vám akcie znovu pripomenieme. Verím, že sa 
nám všetkým, ktorí ich pre Vás pripravujeme, podarí 
zaujať Vás a aspoň na chvíľku zastaviť v každodennom 
kolotoči povinností.

Andrea Jančíková
vedúca kancelárie primátora

Na základe ďalších rokovaní s dopravnou spoloč-
nosťou eurobus, a. s., Košice, ktorá zmluvne za-
bezpečuje mestskú verejnú dopravu (MVD) v našom 
meste, dochádza od 1. 5. 2008 v praxi k zvýšeniu 
cestovného. Navrhovaná zmena cien je reakciou na 
rekordné ceny ropy (od čoho sa odvíja aj drahá nafta), 
na potreby obnovy vozového parku, a v neposlednom 
rade, je to aj predpríprava na prijatie euro meny.
Ing. Ľubomír Gerši, gen. riaditeľ eurobus, a. s., 
v tejto súvislosti poukázal na situáciu v prímestskej 
doprave: „Hoci Košický samosprávny kraj je tiež 
zástancom nezvyšovania cien cestovného (cen-
ník cestovného sa nemenil posledné 4 roky), od 
1. 1. 2008 upravil maximálne ceny vo vnútroštátnej 
pravidelnej autobusovej doprave tak, aby cestovné 
z čipovej karty bolo približne na rovnakej úrovni 

ako predtým cestovné platené v hotovosti. Akcep-
toval pritom aj vysokú zľavu na predaj čipovej karty 
v akcii. Účel tohto kroku je jednoznačný - motivovať 
cestujúcich, aby v čo najväčšej miere platili bez 
hotovosti elektronickou formou. To isté je i naším 
cieľom v Spišskej Novej Vsi.“
Ak by sme to chceli aplikovať na podmienky MVD 
v našom meste a Smižanoch, pri priemernej preprav-
nej vzdialenosti 7,9 km, treba zohľadniť, že v prímest-
skej doprave zodpovedá takejto situácii tarifné pásmo 
8 - 10 km s cenami 15,- Sk (čipová karta) a 18,- Sk 
(hotovosť). Keďže je záujmom byť v MVD porovna-
teľný s prímestskou dopravou, eurobus, a. s., navrhol 
ceny podobné jej nižšiemu tarifnému pásmu. Zmeny 
cestovného sú uvedené v tabuľke (na strane 3).

AKO SA VYHNETE VYŠŠIEMU 

CESTOVNÉMU V MVD? 

PREJDITE NA ČIPOVÉ KARTY!
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Ako sme už informovali v aprílovom Ičku, poslanci mestského zastupiteľstva na februá-
rovom zasadnutí schválili okrem nákupu 10 nových autobusov i výšku maximálnej ceny 
cestovného a prepravnú tarifu.

(pokračovanie na 3. strane)
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Do mesta 31. marca zavítal Istvan Pálffy, známy no-
vinár, moderátor maďarskej televíznej stanice 
MTV, vydavateľ, ktorý sa vo voľnom čase venuje pí-
saniu cestopisov. V rámci programu absolvoval aj de-
gustáciu špecialít spišského regiónu, pozrel si mesto 
a okolie, pamiatky UNESCO. Po návrate prezento-
val svoje čerstvé dojmy na výstave v Miškolci pred 
širokým obecenstvom a jeho nová kniha o Slovensku 
a gastronómii má byť krstená v Budapešti v máji.
V dňoch 19. - 20. apríla na Spiši pracovné stretnutie 
absolvovali riaditeľ Združenia maďarských múzeí 
(TKM) v Budapešti, Gábor Harasti, a delegácia 
viac ako 40-tich zamestnancov a riaditeľov mú-
zeí z celého Maďarska. V programe mali prijatie 
na radnici, vyhliadku z najvyššej kostolnej veže na 

Slovensku, 1,5-hodinový koncert v markušovských 
Dardanelách, či prehliadku Spišskej Soboty. Zdru-
ženie TKM vlani vydalo propagačné materiály o SNV 
a Markušovciach.
Pracovné stretnutie pod názvom „Infocesta maďar-
ských tour-operátorov, novinárov a zástupcov 
agentúry SACR Budapešť“, ktoré sa uskutočnilo 
pod záštitou Ing. Sone Jelínkovej zo SACR Buda-
pešť v dňoch 23. - 24. apríla, k nám priviedlo ďalšiu 
tridsiatku hostí. Absolvovali prijatie na radnici, pre-
hliadku regiónu, splav na pltiach, goralský večer, ale 
i 3-hod. prezentáciu prehľadu všetkých podujatí a tu-
ristických atrakcií v regióne, ktorú pre nich pripravilo 
na Červenom kláštore naše TIC. 

LucK, foto: TIC, SNV

SPRAVODAJSTVO

Ako z tabuľky vyplýva, výhodnosť čipovej karty je 
jednoznačne v tom, že cestovné platené čipovou 
kartou je prakticky (až na kategórie detí do 6 r., dr-
žiteľov ZŤP/ZŤP-S a ich sprievodcov, občanov nad 
70 r. a obyčajné cestovné) rovnaké ako pred-
tým! Zároveň platí: AK STE PLATILI DOTERAZ 
V HOTOVOSTI A NECHCETE HLBŠIE NAČRIEŤ 
DO PEŇAŽENKY, PREJDITE NA ČIPOVÉ KARTY. 
Nielenže zvýšené cestovné nepocítite, ale už nebu-
dete musieť loviť v peňaženke a hľadať drobné, príp. 
vôbec nepotrebuje mať peňaženku so sebou. Stačí si 
z času na čas nabiť kredit na karte v ľubovoľnej výške 
(min. 100,- Sk). 
V podstate jedinou nevýhodou čipovej karty je, že do 
nej musíte na začiatku investovať vo výške jej ceny 
(150,- Sk). Tieto vstupné náklady sa vám však na 
zľavnenom cestovnom zanedlho vrátia. Ak napr. 
cestujete do a z práce, t. j. 2-krát denne a 5 dní 
v týždni, ušetríte s čipovou kartou (pri platbe 11,- Sk) 
týždenne 30 korún. Už po piatich týždňoch tak bu-
dete mať bilanciu cestovného v porovnaní s platením 
v hotovosti na nule. Samozrejme platí, čím častejšie 
budete čipovú kartu využívať, tým sa čas návratnosti 
nákladov na jej zakúpenie skráti.

Prečo platiť čipovou kartou?
• Nemusíte mať pri sebe príslušnú hotovosť.
• Zaplatíte menej oproti platbe v hotovosti.
• Možnosť kúpy viacerých lístkov z jednej karty.

• Možnosť prestupu do 25 min. bez platenia ďal-
šieho cestovného (napr., ak cestujete z niektorého 
sídliska k nemocnici s poliklinikou alebo v opač-
nom smere, zaplatíte len jedenkrát).

• Čipová karta je vysoko spoľahlivá a bezpečná.
• Pri strate alebo poškodení neprídete o zostatok na 

karte - kartu môžete zablokovať, aby ju nemohol 
používať iný cestujúci, zostatok sa dá previesť na 
novú kartu (pri strate klasickej peňaženky vo väč-
šine prípadov prídete o celú hotovosť v nej).

• Môžete ju viacnásobne využiť (dopravné spol. 
v prešovskom aj košickom kraji, DPMK a DPMP).

• Karta vám zabezpečí komfortnejšie cestovanie 
hlavne pri prechode na euro menu, kedy sa do 
obehu dostane veľký počet drobných eurocentov 
a s kartou ich nebudete potrebovať.

• Cena cestovného v eure sa zvýhodní - bude sa 
zaokrúhľovať smerom nadol na eurocenty.

• Pri prechode na euro sa peňažná suma na karte 
automaticky prepočíta stanoveným konverzným 
kurzom a hneď v prvých dňoch budete mať mož-
nosť platiť v novej mene.

LucK/eurobus, a. s.

foto: LucK

Cestovné za jednotlivú jazdu,
dovozné za prepravu batožiny a psa

Tarifa platná 
do 30. 4. 2008

Nová tarifa 
od 1. 5. 2008

Hotovosť Čipová 
karta Hotovosť Čipová 

karta

Dospelé osoby a mladiství nad 15 r. 11,- Sk 9,- Sk 14,- Sk 11,- Sk

Deti od 6 do 15 r.   6,- Sk 5,- Sk   7,- Sk   5,- Sk

Žiaci a študenti ZŠ, SŠ a VŠ, vrátane študentov civilných fakúlt vojenských škôl vo veku 
15 až 26 r., s výnimkou študentov trvalo zárobkovo činných   6,- Sk 5,- Sk   7,- Sk   5,- Sk

Študenti, ktorí študujú na SŠ v zahraničí a na univerzitách a VŠ v tuzemsku a zahraničí, 
ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na VŠ zriadených podľa zákona č. 
29/1984 Zb. vo veku 15 až 26 r.

  6,- Sk 5,- Sk   7,- Sk   5,- Sk

Poberatelia starobného alebo predčasného starobného dôchodku   6,- Sk 5,- Sk   7,- Sk   5,- Sk

Batožina o rozmeroch väčších ako 50 x 60 x 80 cm, predmet tvaru dosky, ak je väčší 
ako 100 x 150 cm, tvaru valca, ak je väčší ako 20 x 200 cm, detský kočík, súprava lyží, 
sánky, pes, drobné domáce zvieratá (iba v klietke) a pod.

  6,- Sk 5,- Sk   7,- Sk   5,- Sk

Deti do 6 r.   2,- Sk 2,- Sk   4,- Sk   4,- Sk

Držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S vrátane invalidného vozíka alebo detského kočíka. Osoba 
alebo pes, ak sú sprievodcom držiteľa preukazu ŤZP-S   2,- Sk 2,- Sk   4,- Sk   4,- Sk

Občania nad 70 r.   2,- Sk 2,- Sk   4,- Sk   4,- Sk

(dokončenie z 1. strany)

Po prezentácii účastníkov kongres 28. marca sláv-
nostne otvorili predseda Rady cezhraničného zväzku 
Euroregión „Tatry“ p. Wendelin Haber a podpred-
seda rady p. Ivan Budiak, ktorí sa poďakovali Spiš-
skej Novej Vsi za hostiteľstvo. Primátor Ján Volný 
účastníkov kongresu privítal a poukázal na historické 
spojenie Spiša a Poľska. Medzi pozvanými hosťami 
nechýbali ani zástupcovia nášich ministerstiev - vý-
stavby a regionálneho rozvoja, kultúry, vnútra, ako aj 
poľského veľvyslanectva v SR, či dotknutých miest 
a obcí.

Kongres zhodnotil úspešnú činnosť Rady cezhra-
ničného zväzku Euroregión „Tatry“ za rok 2007, 
i vzhľadom na vstup do schengenského priestoru, 
ako aj činnosť revíznej komisie. Nasledovali vystúpe-
nia pozvaných hostí, diskusia k spomínaným správam 
a prezentácia spoločnej poľsko-slovenskej „Stratégie 
rozvoja Euroregiónu „Tatry“ na roky 2008 - 2015“, 
ktorá by mala predstavovať akési „sprofesionalizova-
nie“ činnosti zväzku. Bližšie informácie o ňom získate 
na www.euroregion-tatry.sk.

LucK

Na prelome mesiacov február - marec bola Spišská Nová Ves prezentovaná na 31. ročníku medzinárodného odborného veľtrhu ces-
tovného ruchu UTAZÁS v Budapešti. Výsledky nenechali na seba dlho čakať, záujem Maďarov o naše mesto a región odvtedy evi-
dentne vzrástol.

Ďalší kongres cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry“, ktorý spája slovenskú a poľskú 
stranu Tatier, sa tentokrát konal v Spišskej Novej Vsi. 

ZÁUJEM MAĎAROV O NAŠE MESTO RASTIE

XIV. KONGRES EUROREGIÓNU „TATRY“

I. Pálffy odprezentoval 
v Miškolci svoje zážitky
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 18.00 | Budu hrac, budu hrac, budu i tancovac...
Po niekoľko mesačnej poctivej drine a prípravách prišla ko-
nečne hodina „H“. Krátko po šiestej sa 11. 4. 2008 kultúr-
ny dom na Mieri naplnil do prasknutia priaznivcami folklóru 
v podaní Čačiny. Dokonca museli byť pridané miesta na 
sedenie. Atmosféra 2,5-hodinového programu bola neopí-
sateľná, z hľadiska na seba zavše upozorňovali blesky foto-
aparátov, neustály pohyb na pódiu snímali kamery, potlesk 
a ovácie po každom tanci či piesni neutíchali, hľadisko do-
slova burácalo v nadšení. Diváci si mohli vychutnať tance, 
spev a hudbu zo Spiša, napr. chorodovný tanec dievčat, 
piesne zo Smižian, z Iliašoviec, ale aj nezabudnuteľné 
piesne z Kamienky. Nasledovali prekrásne piesne žien na 
krstinách, pastierske tance a piesne z Krivian, ale i tempe-
ramentné cigánske piesne a tance, pri ktorých sa pódium 
doslova hmýrilo farbami a dynamikou. Spišskonovoveskí 
folkloristi sa predstavili aj s piesňami zo Zamutova, s cifro-
šami z Poša a Dolného Klčova, nechýbal ani dievčenský 
kolesový tanec, párové zemplínske tance, či piesne zo 
stredného i dolného Zemplína. Aj mnohé ďalšie len dokazo-
vali výnimočnú súhru čačiniarskych tanečníkov, hudobníkov 
a spevákov. S úprimnou radosťou a hrdosťou zodpoved-
ná vedúca súboru Magda Kráľová hodnotila: „Premiérový 
slávnostný program k 35. výročiu založenia nášho folklór-
neho súboru bol dielom Žanetky Hrubiznovej a Jožka 
Kozáka, tanečných pedagógov a choreografov, ktorí sa 
na tieto dnešné pozície doslova pretancovali ako bývalí 
tanečníci folklórnych súborov. Pripravili program plný in-
vencie, krásy, dynamiky. Členovia súboru v ňom tancova-
li, spievali, hrali s obrovským nasadením, povzbudzovaní 
bývalými Čačiniarmi a pozdravení v úvode ratolesťami bý-
valých členov Čačiny. Prekrásne spevy, nádherné hlasy 
speváčok, vtipné texty pesničiek z krstín - to bola naša 
spevácka zložka súboru, ktorú vedú Zuzka Duračinská 
a Mária Olejníková. Počúvať ich, to bol zážitok.“ Pani 
Kráľová mala možnosť všetko sledovať spoza pódia 
a priznáva, že jej pri tom behali zimomriavky po tele: „Hoci 
som program v rôznych variáciách videla už mnohokrát 
na podujatiach, vždy ho sledujem, ako keby po prvýkrát. 
Pri premiérach v zákulisí stále so Žanetkou plačeme.“
 20.30 | Poďakovania a čačiniarska hymna

V tento večer sa sympatická pani Magda opäť raz chopila 
mikrofónu. Patrí sa poďakovať. Úprimné slová vďaky adre-
sovala terajším, aj už bývalým, členom Čačiny. Samozrej-
me, aj tým najmenším, ktorí celému hľadisku vyčarili svojím 
vystúpením úsmev na tvári. Neraz sa zdôraznilo, že práve 
tieto deti sú budúcnosťou súboru. Milé slovo uznania čakalo 
členov tanečnej i speváckej zložky, tanečných pedagógov, 
vedúceho ľudovej hudby Romana Barabasa a hudobníkov, 
krojárku, dlhoročného pedagóga a choreografa súboru 
Jozefa Butelu, ale i riaditeľa MKC, pod ktoré Čačina patrí, 
Ing. Emila Labaja. V neposlednom rade veľké „Ďakujem“ 
vyslovili Čačiniari aj svojej zodpovednej vedúcej. Čereš-
ňičkou na pomyselnej torte bolo spoločné zaspievanie si 
neoficiálnej čačiniarskej hymny.
 Dáme si repete

Potom sa už pomaly sála vyprázdnila, všetci odchádzali vo 
vynikajúcej nálade, s dojmami, na ktoré určite tak skoro 
nik nezabudne. Čačiniari v úzkom kruhu oslavovali ďalej. 
Tento večer i noc jednoznačne patrili spišskonovoveskému 
folklóru a Čačine. Ako dodáva p. Kráľová: „Že to bol nao-
zajstný zážitok, sa môžete prísť presvedčiť aj v nedeľu 
11. mája o 16.00 hod. do Kina Mier, kde sa pre veľký záu-
jem uskutoční repríza slávnostného programu. Čačiniari 
opäť Budu hrac, budu hrac, budu i tancovac...“

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ČLOVEKA

SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“
11. APRÍLA OSLÁVIL NEZABUDNUTEĽNÝM PREMIÉROVÝM SLÁVNOSTNÝM PROGRAMOM FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA, PÔSOBIA-
CI PRI MESTSKOM KULTÚRNOM CENTRE V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, KRÁSNE 35. VÝROČIE SVOJHO VZNIKU. O PRIEBEHU VEČERA, 
O SÚBORE A SVOJOM VZŤAHU K NEMU NÁM PRI TEJTO PRÍLEŽITOSTI POROZPRÁVALA JEHO ZODPOVEDNÁ VEDÚCA.

VEČER SO ZODPOVEDNOU VEDÚCOU FOLKLÓRNEHO SÚBORU ČAČINA MAGDALÉNOU KRÁĽOVOU

Kultúra v našom meste je dlhé roky spojená s Va-
ším menom. Zaspomínajte si na začiatky.
„Celý svoj profesionálny život pôsobím v kultúre. 
Nastúpila som do vtedajšieho Kultúrneho a spolo-
čenského strediska mesta v r. 1975. Odvtedy je môj 
život spojený aj s Čačinou. V tom čase som okrem 
iného pôsobila aj ako moderátorka súboru, a tak 
som mala možnosť vidieť zblízka jeho umelecké 
vzostupy, napredovania, ale aj obdobie stagnácie, 
príchody a odchody desiatok tanečníkov, hudob-
níkov a členov ostatných prepotrebných zložiek, 
ktoré k dobrému fungovaniu súboru patria.“
Boli chvíle, ktoré Vám dali zabrať?
„Boli aj ťažké časy, keď sme v Čačine mali málo ta-
nečníkov alebo sme museli nanovo stavať hudbu, 
lebo starí hudobníci už nechceli hrať a maturanti 
išli študovať na vysoké školy mimo SNV. Zvládli 
sme to však.“
Ste zástupkyňou riaditeľa MKC a zodpovednou 
vedúcou Čačiny. Čo sa za tým skrýva? 
„Náplňou mojej práce je, okrem iného, zabezpe-
čovať programy profesionálnych umelcov i ama-

térov, vytvárať programy na objednávku pre firmy 
a organizácie, zabezpečovať čiastočne prevádzku 
Reduty, atď. Ako zodpovedná vedúca FS Čačina 
manažujem a organizačne vediem súbor. Popri 
všetkých činnostiach, ktoré v MKC mám, musím 
povedať, že práca v Čačine je môjmu srdcu naj-
bližšie.“
Viete si predstaviť, že by ste pôsobili inde?
„Nie. Túto prácu mám veľmi rada. Je však náročná 
na čas a často nepoznám piatky, sviatky. S kole-
gami si neraz hovoríme, že deň by mal mať viac 
hodín.“
Odmenou Vám, predpokladám, je úspech, ktorý 
Čačina všade žne.
„Za vyše 3 desaťročia sme prežili časy radostné, 
keď to tanečníkom tancovalo, spevákom spievalo 
a hudobníkom hralo jedna radosť. Úspechy sme 
žali na domácich i zahraničných javiskách. Žiadna 
viac či menej významná kultúrna/spoločenská uda-
losť v meste i okrese sa nezaobišla bez prítomnosti 
našich folkloristov. Precestovali sme mnoho krajín 
od Turecka, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, cez Ho-
landsko, Francúzsko, Taliansko, Anglicko. Všade 
sa náš folklór páčil.“
Chystá sa súbor niekam tento rok?
„Ak sa podarí, súbor vycestuje na Medzinárodný 
folklórny festival do poľskej Nowej Rudy.“
Čo je podľa Vás základom jeho úspechu?
„Za všetkým hľadaj človeka! Hoci v súbore pra-
covali a pracujú mladí ľudia z rôznych oblastí 
(študenti stredných i vysokých škôl, učitelia, eko-
nómovia, budúci právnici i zubná lekárka), všetci 
tancujú, spievajú a hrajú bez nároku na honorár, 
len tak pre radosť a lásku k folklóru.“
Čím očaril folklór Vás?
„Kto pozná naše krásne ľudové piesne a tance, 
tklivé, veselé i smutné, musí byť ich obdivovateľom. 
Ten, kto k folklóru pričuchol, vie, o čom hovorím. 
Neviem to všetko opísať, to treba počuť a vidieť, aj 
v prevedení našej Čačiny.“

Za rozhovor ďakuje Lucia Kormošová
foto: autorka

MINIROZHOVOR

OSLÁVENEC - FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA (slovami Magdy Kráľovej)
Pri zrode folklórneho súboru ČAČINA v r. 1972 stáli mnohí aktéri, predovšetkým Ján Harničár, choreograf Jozef Butela, hud-
bu viedol dnes už nebohý Jozef Daniel. Organizačným vedúcim bol nezabudnuteľný Milan Almáši, po ňom prišiel na dlhý čas 
Ján Maťaš, ktorí už tiež nie sú medzi nami. Organ. vedúcimi boli aj Andrea Bosáková a Marcela Maniaková. Čačina je navždy 
spätá s menami takých hudobníkov ako Ján Čarnogurský, Ján Oračko, Michal Beharka, Anton Šterbák, Roman Barabas, 
Ján Faglic. Poslední dvaja pôsobia v čačiniarskej muzike dodnes. Pri hudobníkoch roky strávili aj levočský pedagóg Martin 
Šafár a Milan Pitoňák, ale aj primáši Martin Sliva, Šimon Hanzely a ďalší. Akýže by to bol súbor bez pôvabných tanečníčok 
a švárnych tanečníkov - Čačinou prešli desiatky, medzi nimi Furmanovci, manželia Fábryovci, Duchovci, Ďumbalovci, 
Kinikovci, Petríkovci, Mária Sedláková, Mária Augustiňáková, Jozef Geletka, František Dolný, Joko Súkenník, Puškárovci, 
Maniakovci, Gromovskí, Lucia Vernarská, Táňa Stavjarská, sestry Pavlíkove i Vartovníkove, Ján Škorupka, Martin Janečko, 
Peter Formela a nasledujúce generácie. Dnes v súbore pracuje v priemere až 40 mladých ľudí vo všetkých 3 zložkách. 
Tancujú už deti prvých Čačiniarov, pretože v súbore začalo mnoho lások, ktoré skončili manželstvom. Čačina funguje pri 
MKC, má svoj domov, priestory a zázemie v Kine Mier. Pravidelné nácviky jednotlivých tanečných choreografií, piesní 
a hudby sú súčasťou jej činnosti. O nádherné kroje sa perfektne stará garderobiérka Nela Bosáková. Tanečným pedagógom 
a choreografom Čačiny bol dlhé roky majster svojho remesla Jozef Butela. V jeho hlave sa zrodili desiatky skvelých progra-
mov, tanečných čísel, kreácií, ktoré čerpali z truhlice ľudových tradícií našich predkov. Čačina mala a má šťastie na schop-
ných choreografov, pretože je to fundament, ktorý robí súbor kvalitným. Túto štafetu prevzali dvaja taneční pedagógovia 
a choreografi: Ing. Jozef Kozák - pôsobí ako ekonóm a zároveň vlastní certifikát učiteľa ľudového tanca 1. stupňa, a Žaneta 
Hrubiznová - pôsobí v ZUŠ Smižany ako učiteľka tanca a zároveň vedie a je tanečnou pedagogičkou detského FS IHRIK, kde 
vychováva a pripravuje deti pre FS Čačina. Dvere súboru sú po celý rok otvorené novým nadšencom.

Zľava: Ing. Jozef Kozák, Magda Kráľová, Žaneta 
Hrubiznová a predseda Východoslovenského 
folklórneho združenia Košice Ing. Ladislav 
Bačinský sľubujú vernosť folklóru

SPRAVODAJSTVO
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Z iniciatívy samosprávy regiónu Lombardia vznikol pro-
jekt PALAIS - „Inovatívne stratégie pri ochrane kultúr-
neho dedičstva“ v rámci programu podporujúceho 
rozvoj medzinárodnej spolupráce INTERREG III C, 
zóna Juh. Jeho hlavným cieľom je spracovanie návrhu 
inovatívnych stratégií a metodológií na ochranu kultúrno-
spoločenských historických pamiatok. V našom meste 
boli pre tento projekt vybrané dva objekty – Reduta  
a budova ZUŠ. O projekte sme sa rozprávali s Ing. Da-
rinou Pavelekovou zo Spišskej regionálnej rozvojovej 
agentúry (SRRA).

Kto participuje na projekte okrem nášho mesta 
a SRRA?
Ďalšími partnermi sú vláda regiónu Lombardia, samo-
správa regiónu Basilicata (juh Talianska), Prefektúra 
Pirea (Thesaloniki) a BIC Attika z Atén.
Kedy projekt vznikol, ako dlho bude trvať?
Projekt začal v januári 2007 a ukončený bude v júni 
2008.
Aká je úloha agentúry SRRA?
SRRA ako jediný projektový partner zo Slovenska 
zabezpečuje spracovanie obsahu štúdie a návrhu 
metodológie a sprievodnej technicko-stavebnej do-
kumentácie. Je zodpovedná i za propagáciu a výstupy 
smerom k odbornej a laickej verejnosti.
V koho réžii je financovanie?
Rozpočet projektu je 217 500 EUR, z ktorých 75 % 
je hradených z rozpočtu EÚ, 12,5 % spolufinancujú 
národné rozpočty jednotlivých partnerov a 12,5 % 
je kofinancovaných samotnými partnermi. Úhrada 
oprávnených výdavkov je založená na systéme refun-
dácie. Preto SRRA vstúpila do partnerstva s Mestom 
SNV, ktoré umožnilo predfinancovanie nákladov a sa-
motnú realizáciu projektových aktivít.
V rámci tohto projektu navštívili naše mesto projek-
toví partneri z Talianska. Čo bolo cieľom ich náv-
števy?
Pani Marilena Baggio zastupovala odbor kultúry sa-
mosprávy regiónu Lombardia. Cieľom jej návštevy 
bola, okrem plánovaného koordinačného postupu pri 
realizácii projektových prác, návšteva oboch vybra-
ných objektov - Reduty a budovy ZUŠ na Fabiniho ul. 

Sprevádzal ju i Paolo Lipari, ktorý pripravoval obrazové 
podklady pre krátku filmovú projekciu o projekte. 
Boli spokojní s tým, čo tu videli?
Obaja boli očarení samotným mestom, jeho námes-
tím, vyhliadkou z kostolnej veže, ale hlavne budovou 
Reduty, jej koncertnou sálou a divadelnými priestormi. 
Mali možnosť zúčastniť sa vyučovacieho procesu na 
ZUŠ a presvedčiť sa o potrebe zabezpečenia kvalit-
ných sofistikovaných priestorov pre ňu.
Čo bude teda výsledkom projektu PALAIS?
Výsledkom bude štúdia efektívnosti investície a sta-
vebno-technická dokumentácia. Tá bude odrazovým 
mostíkom a splnením základnej podmienky pre uchá-
dzanie sa o financovanie konkrétnych investičných 
zámerov zo štrukturálnych fondov na samotnú re-
konštrukciu oboch budov, či už znovu cez programy 
medzinárodnej spolupráce alebo cez naše národné 
operačné programy.

V prípade Reduty je spracovaná projektová dokumen-
tácia so zameraním na hotelové apartmány z r. 2006 
vrátane stavebného povolenia. Z povoľovacieho a pre-
vádzkového procesu vyplynula potreba spracovania 
vykonávacích dokumentácií na pamiatkovú obnovu fa-
sád, návrh vzduchotechniky a vnútornej technológie 
kuchyne, racionalizáciu vykurovacej sústavy, interié-
rový výťah. Objekt bude mať kompletne zameraný stav 
všetkých existujúcich prevádzok a konštrukcií, dorie-
šený návrh zhromažďovacieho priestoru pri fontáne 
zo strany parku a vonkajšiu ilumináciu Reduty.
V prípade ZUŠ je potrebné doriešiť sanáciu zavlhnu-
tých murív, racionalizáciu vykurovacieho systému, do-
pravný prístup a parkovanie, prispôsobenie aktuálnym 
potrebám umeleckej školy s využitím podkrovia a za-
pusteného suterénu, rozšírenie koncertno-exhibičnej 
sály, situovanie výťahu pre imobilných a sťahovanie 
väčších hudobných nástrojov a celkové zlepšenie 
stavebno-technického stavu objektu, ako i riešenie 
akustických problémov prevádzky. Potrebný je i ná-
vrh parkovej úpravy okolia budovy s odpočinkovými 
priestormi s využitím átrií pre potreby mladých umel-
cov. 

Viac o projekte: www.palaisinfo.eu

Do svojho rodného mesta zavítal 15. apríla expremiér 
Mikuláš Dzurinda. V rámci návštevy sa zastavil aj na radnici 
a v neformálnom rozhovore sa o súčasnej situácii v meste 
porozprával s primátorom Jánom Volným a zástupcom pri-
mátora Miroslavom Semešom. Tí mu darovali na pamiatku 
najnovšie publikácie o Spišskej Novej Vsi, pri ktorých si 
zaspomínal na detstvo na Spiši. Následne ho čakalo v Re-
dute stretnutie s občanmi a jeho straníckymi kolegami. 

LucK, foto: autorka

Do nášho mesta zavítala vo štvrtok 10. apríla na návštevu 
skupina 16 poslancov z poľského partnerského mesta 
Grójec na čele s primátorom p. Jacekom Stolarskim. Na 
pravé poludnie ich na radnici prijal primátor Ján Volný 
spolu s poslancami mestskej rady nášho mesta. Po sláv-
nostnom príhovore, kultúrnom programe a podpise ce-
lej delegácie do pamätnej knihy mesta, si slovo vzal aj 
primátor Grójca. V skratke predstavil naše 10. partner-
ské mesto, ktoré je známe najmä najväčším ovocným 
sadom v Európe. Ročne sa tu vypestuje okolo jedného 
milióna ton ovocia, predovšetkým jabĺk. Ako dar Poliaci 
na pamiatku priniesli krásny obraz „ratuše“, t. j. radnice 
v Grójci, ktorý odovzdal J. Stolárski nášmu primátorovi.

LucK, foto: autorka

PROJEKT PALAIS - INOVATÍVNE 
STRATÉGIE PRI OCHRANE 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

27. marca v Koncertnej sieni Reduty primátor mesta 
PhDr. Ján Volný pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal spolu 
s Bibiánou Obrimčákovou, štátnou tajomníčkou Minister-
stva školstva SR, ďakovné listy:
• 7 pedagógom zo školských zariadení, ktoré patria 

do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta SNV za celoži-

votnú pedagogickú prácu pri príležitosti prvého 
odchodu do dôchodku,

• 5 nepedagogickým zamestnancom školských 
zariadení, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta za dosahovanie vynikajúcich pracovných 
výsledkov,

• ako aj 40 pedagógom školských zariadení mesta za 
dosahovanie vynikajúcich výchovno-vzdelávacích 
výsledkov.

Po prvýkrát boli teda ocenení aj pedagógovia zo škôl, 
ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, t. j., zo 
Špeciálnej základnej školy, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, či pe-
dagógovia stredných škôl.
Súčasťou oceňovania bolo aj udelenie troch cien pri-
mátora za dlhoročný prínos a prácu vo výchovno-vzde-
lávacom procese: riaditeľke Gymnázia na Školskej ul. 
Mgr. Alžbete Komárovej, bývalému riaditeľovi SPŠ 
drevárskej PaedDr. Milanovi Vargovi a zástupcovi vy-
sokoškolského štúdia v meste, riaditeľovi VVaPC Uni-
verzity Konštantína Filozofa Nitra PaedDr. Vladimírovi 
Kleinovi, PhD. LucK, foto: M. Dibák

27. MAREC - DEŇ UČITEĽOV

EXPREMIÉR 
V RODNOM MESTE

POLIACI NÁM 
DAROVALI „RATUŠ“

J. Volný blahoželá A. Komárovej 
k udelenej Cene primátora

M. Dzurinda si zaspomínal 
na detstvo

Jar prišla s aksamitovou piesňou slávičou.
Čas, ten je spravodlivý!

Pochoval krížovú cestu útrap vojny.
(Vladimír Reisel)

Mesto Spišská Nová Ves
pozýva všetkých občanov mesta na 

SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ 
spojenú s kladením vencov.

Spomienková slávnosť sa uskutoční 
pri príležitosti 63. výročia ukončenia 

II. svetovej vojny
dňa 7. mája 2008 o 14.00 hod.

pri Pamätníku oslobodenia na Radničnom námestí.

SPRAVODAJSTVO
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Policajti OO PZ 2. 4. 2008 obvinili dve 16-ročné obyvateľky 
Smižian z trestných činov krádeží vecí z Kauflandu. Ukradli 
dámske nohavice za 129,- Sk a fľašu Coca-Coly za 25,- Sk. 
Za obdobný skutok už boli obe postihnuté v posledných 
12 mesiacoch uložením blokových pokút. 

7. 4. 2008 o 12.25 hod. bol zásahovou skupinou policajného 
zboru v Tatra banke pri priehradke zadržaný 42-ročný občan 
SNV, ktorý pracovníčke banky predložil papierik s požiadav-
kou o sumu 500 000,- Sk. Vyhrážal sa jej odpálením nálože. 
Okresný súd na menovaného uvalil väzbu. V prípade uznania 
viny mu hrozí trest odňatia slobody do 8 rokov. 

12. 4. 2008 o 00.45 hod. zasahovala hliadka PZ SNV pri krá-
deži vlámaním do pohostinstva v obci Spišské Tomášovce. Pri 
krádeži boli pristihnutí dvaja páchatelia, 21-ročný a 26-ročný, 
obaja z Popradu - Veľká. Pri vychádzaní z pohostinstva im bola 
zaistená taška s cukrovinkami a tabakom. Starší z nich skončil 
v cele predbežného zadržania s návrhom na väzbu z dôvodu, 
že v minulosti už bol 9 x súdne trestaný. 

Okresné riaditeľstvo PZ žiada občanov sídliska Západ I o po-
moc pri objasňovaní majetkových priestupkov a prečinov po-
škodzovania veci, ku ktorým dochádza v nočných hodinách 
tak, že doposiaľ nezistení páchatelia na parkoviskách poško-
dzujú motorové vozidlá poškriabaním laku karosérie, rozbitím 
okien, či iným poškodením. V prípade zistení výskytu podo-
zrivých osôb, hláste takúto skutočnosť aj anonymne na číslo 
158. Policajný zbor privíta aj informácie o možných páchate-
ľoch k skutkom, ktoré sú už nahlásené. 

Z činnosti MsP

MsP v uplynulom mesiaci vykonávala kontrolu dodržiavania 
podmienok podnikania v meste, konkrétne dodržiavanie urče-
ného prevádzkového času, pričom bol 24. 3. 2008 v prevádz-
ke Papparazzi bar zistený priestupok rušenia nočného kľudu 
hlasnou hudobnou reprodukciou.

26. 3. 2008 preverila hliadka MsP tel. oznámenie občana, 
na základe ktorého bolo zistené, že majiteľ je v poriadku, no 
žije v nevhodných hygienických podmienkach. Z bytu sa šíril 
veľký zápach a lietajúci hmyz. Majiteľ bol vyzvaný k náprave. 
Oznamovateľ vec postúpil na miestny regionálny úrad verejné-
ho zdravotníctva. 

26. 3. 2008 boli hliadkou MsP o 20.25 hod. na Štefánikovom 
námestí pri pamätníku M. R. Štefánika zaistené 2 podozrivé 
mladistvé osoby - 16-ročný Martin Ž. a 17-ročný Ladislav P., 
obaja zo SNV. Našiel sa u nich medený plech, pochádzajúci 
z parapety okna z budovy mestského úradu. Podozriví sa ku 
skutku priznali a uviedli, že uvoľnili aj ďalšie 2 plechy. Všetky 
chceli odpredať v zberných surovinách a peniaze použiť pre 
vlastnú potrebu na kredit do mobilných telefónov. Obom pá-
chateľom bol priestupok proti majetku preukázaný a v rámci 
priestupkového konania im bola uložená najvyššia možná 
bloková pokuta, ktorú zaplatili na mieste. Uvedeným konaním 
vznikla na budove MsÚ škoda vo výške 3 660,- Sk. 

Hliadka MsP 27. 3. 2008 riešila na Českej ul. o 6.40 hod. 
priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustila 
Emília. L. tým, že vodila psa na detskom ihrisku a neupratala 
exkrementy. Priestupok vyriešený v blokovom konaní. 

29. 3. 2008 na Starej ceste hliadka MsP o 21.20 hod. zisti-
la priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustili 
porušením zákazu konzumácie alkohol. nápojov na verejnosti 
v čase od 6.00 do 22.00 hod. Silvia V., Lenka Č., Lucia B., 
Jana P. a Monika J., všetky zo SNV vo veku 15 - 16 rokov.

Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustil 29. 3. 2008 
Michal K., ktorý o 23.15 hod. rušil na Javorovej ul. nočný kľud 
stavebnými úpravami v byte.

3. 4. 2008 MsP kamerovým systémom zaznamenala a ná-
sledne riešila o 23.55 hod. priestupok, ktorého sa dopustil 
Richard K. zo Smižian vykonaním malej potreby na chodník 
a do dverí jednej z predajní na Zimnej ul.

9. 4. 2008 13-ročný Lukáš L. zo SNV odovzdal na útvare MsP 
nájdený rodný list na meno Lenky W. z Krompách, ktorá bola 
o tom následne vyrozumená. 

Koncom marca bola uvedená do prevádzky a v priebehu 
pár dní aj odskúšaná nová, už v poradí ôsma kamera, 
osadená v križovatke ulíc Odborárov a Fabiniho. Od 
1. 4. 2008 tak plnohodnotne vykonáva svoju funkciu. 
Jej záber je hlavne na okolie železničnej stanice, úradu 
práce, ako aj ústia spomenutých ulíc. Kamera veľmi po-
môže v monitorovaní uvedenej lokality, nakoľko ide 
o značne frekventovanú časť mesta cez deň, ale nára-

zovo aj v nočných a skorých ranných hodinách, či už 
vo vzťahu k železničnej stanici a príchodom vlakov, ako 
i tam sa nachádzajúcim reštauračným zariadeniam s 
nočnou prevádzkou a častému poškodzovaniu majetku 
hlavne na Ulici odborárov. Rozširovanie kamerového sys-
tému prispieva k zníženiu protiprávneho konania v našom 
meste.

Bc. Pavol Jančík, MsP

Dňa 5. 4. 2008 o 15.47 hod. bol ohlásený na OR HaZZ 
Spišská Nová Ves požiar v 8-posch. bytovom dome na Tkáč-
skej ul. č. 9. Oznamovateľ požiaru nevedel určiť, čo a kde 
horí, spozoroval len valiaci sa dym z vchodu bytovky. K po-
žiaru bola vyslaná celá slúžiaca zmena 7 hasičov na 3 vo-
zidlách, ktorí dorazili na miesto požiaru o 15.55 hod. Bolo 

zistené, že horí starší nábytok a rôzne iné veci v kočikárni 
na prízemí. 
Splodiny horenia naplnili chodbu na prízemí, schodište 
medzi bytmi, výťahovú šachtu a zhromažďovali sa na 
8. poschodí, kde sa dostávali cez špáry v dverách do 
jedného z bytov. Pomocou vysokozdvižnej plošiny bola 
ohrozená rodina (rodičia a dieťa) evakuovaná z balkóna 
bytu. Ďalej bol zisťovaný zdravotný stav ostatných obyvate-
ľov bytového domu. Medzitým prebiehalo hasenie požiaru 
v kočikárni a záchrana osoby, ktorá sa nachádzala v za-
seknutom výťahu. Dvere výťahu boli vypáčené, Vincentovi 
F., ktorý sa priotrávil splodinami horenia, bola nasadená 
evakuačná dýchacia maska a bol vynesený pred bytový 
dom, kde ho prevzali pracovníci RZP. Po uhasení požiaru 
o 16.20 hod. boli zhorené veci z kočikárne povynášané 
pred vchod a spoločné priestory bytového domu boli od-
vetrané pomocou pretlakového ventilátora. 
Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru bol zvýšený 
elektrický prechodový odpor na hliníkových vodičoch 
osvetlenia miestnosti, ktoré boli ohýbaním pri opravách 
osvetlenia polámané. 

OR HaZZ
foto: T. Slouka

V dňoch 24. - 25. 3. 2008 sa konal v kynologickom areáli v Levoči seminár zameraný na obranárske 
práce, ako aj revírovanie smerujúce k vypátraniu a zadržaniu páchateľa. 

V oboch administratívnych budovách mestského úradu, na Štefánikovom aj Radničnom námestí, ako 
aj na Mestskej polícii v Spišskej Novej Vsi pribudli zberné nádoby na separovaný zber odpadu.

Seminár prebiehal za účasti služobných psovodov Policaj-
ného zboru Poprad, Levoča, Prešov, Kežmarok a Spiš-
ská Nová Ves, ale aj psovodov z obcí Smižany, Spišský 
Hrhov, Štrba. Na záver seminára boli vykonané skúšky. 
Naši traja psovodi v záverečnom hodnotení obstáli na vý-
bornú. Zvlášť treba vyzdvihnúť výsledky psovodov p. Mella 
a Mikolaja, ktorí aj v praktickom výkone v priebehu roka 
úspešne zadržali páchateľov pri krádeži vecí počas vý-
konu hliadkovej služby na území nášho mesta. 
Na seminári získané teoretické vedomosti budú v ďalšom 
období uplatňované pri plnení úloh na úseku služobnej ky-
nológie v rámci Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi.

JUDr. Vladislav Chroust, náčelník MsP
ilustračné foto: LucK

O separovanom zbere odpadu (SEZO) sa v meste in-
tenzívne hovorí. Pri prehodnocovaní aktuálnej situá-
cie v tejto oblasti sa, na podnet zástupcu primátora 
PhDr. Miroslava Semeša, oddelenia komunálneho 
servisu a organizačného oddelenia pri MsÚ, rozhodli 
zapojiť do tunajšieho celoplošného systému zberu vy-
triedených zložiek odpadu aj priamo pracovníci MsÚ 
a MsP. Na chodbách mestského úradu, radnice 
a mestskej polície tak môžete vidieť, v prípade potreby 
aj využiť, zberné závesné tašky žltej (na plasty), modrej 
(na papier) a zelenej farby (na tzv. tetrapaky). Zhodou 
okolností sú to tri zo štyroch farieb, ktoré má i vlajka 

nášho mesta. Magistrát sa i touto formou snaží zvýšiť 
záujem obyvateľov o danú problematiku, nakoľko len 
Spišská Nová Ves ročne vyprodukuje okolo 9 000 ton 
komunálneho odpadu (KO). Na skládke Kúdelník II, 
ktorá je na území nášho mesta a Markušoviec, sa 
ročne uloží až 42 000 ton KO. Tejto situácii sa dá po-
môcť hlavne triedením odpadu a jeho následným odo-
vzdaním na zhodnotenie. Spišská Nová Ves sa snaží 
nabrať nový kurz, ktorého výsledkom by malo byť efek-
tívne a environmentálne prijateľné nakladanie s komu-
nálnym odpadom.

LucK

PRIBUDLA ĎALŠIA KAMERA

NA TKÁČSKEJ ULICI HORELO

KYNOLÓGOVIA OBSTÁLI NA VÝBORNÚ

MAGISTRÁT I MESTSKÍ POLICAJTI 
SEPARUJÚ ODPAD

SPRAVODAJSTVO
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YZaplávať na krytej plavárni ste si nemohli v dňoch 
26. 3. až 31. 3., nakoľko bola zatvorená z dôvodu spus-
tenia novej strojovne.

K príchodu jari 27. 3. zorganizovala Základná umelec-
ká škola v SNV tzv. Jarný koncert, na ktorom sa pred-
stavili žiaci hudobného, tanečného, literárno-dramatické-
ho odboru a svoje práce vystavili aj mladí výtvarníci.

Rozhlasové vysielanie o činnosti Klubu dôchodcov 
v Novoveskej Hute nájdete na www.rozhlas.sk v audio 
archíve relácií „Pozvete nás ďalej?“ Rádia Regina z 27. 3. 
o 18.30 hod.

Televízia Markíza odvysielala 27. 3. v relácii REFLEX 
reportáž o novoveskej poštárke Beáte Beníkovej a jej 
pôsobení v ženskom hokejovom družstve HC OSY Spiš-
ská Nová Ves.

Ministerstvo obrany SR, Mesto SNV a Dom Matice sloven-
skej v SNV zorganizovali 28. 3. na cintoríne pietnu spo-
mienkovú slávnosť, venovanú 69. výročiu tragických 
udalostí v našom meste - tzv. Malej vojne.

29. 3. odvysielala televízna stanica STV Dvojka ďalšiu 
časť hudobnej relácie POLTÓN, ktorú natočili v SNV. 

Na výmenný pobyt na SPŠ strojnícku prišlo 21 stre-
doškolákov z partnerského Alsfeldu. Naši študenti sa 
do Nemecka v rámci výmeny pozrú v lete.

30. 3. sa konal vopred oznámený pouličný protestný 
sprievod o. z. Nové Slobodné Slovensko, ktorého sa zú-
častnilo 50 prívržencov. K narušeniu verejného poriadku 
nedošlo.

V posledný marcový deň sa podávali daňové prizna-
nia za vlaňajšie príjmy. Daňový úrad vyšiel daňovníkom 
v ústrety predĺženými úradnými hodinami, do ôsmej bola 
otvorená aj pošta. 

K 31. 3. bolo do predškolských zariadení zapísaných 
341 detí, čo je o 50 viac ako k 1. 9. 2006 a o 18 viac ako 
bolo k 1. 9. 2007.

„Pohoda na ľade“ je názov, pod ktorým sa skrývala vý-
nimočná ľadová show a karneval, ktoré pri príležitosti 
10. výročia zorganizovalo Embraco Slovakia na zim-
nom štadióne pre svojich zamestnancov a ich rodinných 
príslušníkov. Vyše 3 000 ľudí sa koncom marca zabávalo 
pri vystúpení Petra Pačuta, alias slovenského Freddyho 
Mercuryho či finalistu Superstar Petra Cmoríka. 

Spoločnosť Východoslovenská energetika, a. s., začala 
od 1. 4. prevádzku web stránky www.SetrimeEnergiu.
sk s množstvom praktických rád a tipov ako efektív-
ne využívať elektrinu a tým ušetriť v rodinnom rozpočte.

Spoločnosť Lidl 1. 4. začala práce na výstavbe nového 
nákupného centra pri Panoráme.

V noci z 3. na 4. 4. našli colníci pri kontrole dodávky znač-
ky Mercedes, v ktorej sedela posádka troch Ukrajincov 
v batožinovom priestore, medzi sedadlami a v cestovných 
taškách 2 760 ks cigariet ukrytých v prázdnych tet-
rapakových obaloch od džúsov a 115 fliaš alkoholu 
rôzneho druhu. Únik na spotrebnej dani predstavuje 
12 182,- Sk.

V hoteli Metropol 4. 4. oslavovali príslušníci Záchran-
nej zdravotnej služby v SNV 25. výročie jej vzniku. Na 
oslavu záchranári pozvali aj primátora PhDr. Jána Volné-
ho, ktorý im zablahoželal a poprial, aby boli spoľahlivou 
oporou pre všetkých Spišskonovovešťanov a obyvateľov 
okolia. 

Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých v SNV č. 13 sa stretli na výroč-
nej schôdzi.

XII. ročník Plesu ľudí s dobrým srdcom usporiadala 
5. 4. Spišská katolícka charita v spolupráci s naším MKC.

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia pripravilo Po-
radenské centrum zdravia pri RÚVZ v SNV 7. a 8. 4. 
v Múzeu Spiša poradenskú kampaň, v rámci ktorej ste 
si mohli dať urobiť screeningové vyšetrenie - zmerať krv-
ný tlak, hladinu cholesterolu, váhu, výšku, či obsah tuku 
v tele a individuálne vám poradili, ako zdravo žiť.

Šnúru výberov pre 10. ročník súťaže MISS SPIŠA 
2008 po Kežmarku, Levoči a Poprade zavŕšil 9. 4. 
v Spišskej Novej Vsi. 

Jednu z 3 hlavných cien Slovenského národného kola 
mladých vedcov si odniesol Viktor Tóth zo Združenej 
strednej školy v Spišskej Novej Vsi (bývalá SPŠD) za 
„absolútne využitie odpadu“. Našiel spôsob ako z od-
padu z drevárskej výroby a použitých PET fliaš vyrobiť ekolo-
gický, odolný nábytok, ktorý nevyžaduje povrchovú úpravu. 

Získal tak nomináciu v rámci Slovenska na účasť v európ-
skom kole v Kodani v septembri 2008. Na 2. mieste sa 
umiestnil Michal Rákocy s „Ekologickým riešením kon-
štrukcie pasívneho domu“. 1. miesto v odbore Staveb-
níctvo, architektúra, dizajn získala Jana Liptáková s prácou 
„Veda v dizajne nábytkového predmetu“.

Pri príležitosti 50-tych narodenín prijal primátor na rad-
nici PhDr. Jozefa Lapšanského, PhD., riaditeľa Spiš-
ského osvetového strediska (SOS)  v SNV, jeho manželku 
a najbližších. V príhovore zalistoval v 50-ročnej knihe jeho ži-
vota a vyzdvihol výraznú tvorivosť, vzdelanosť, ktorú si Jozef 

Lapšanský neustále dopĺňa a rozširuje, ako i talent, vedo-
mosti a dar reči, ktoré zúročuje v prospech našej spoloč-
nosti. Pán Jozef Lapšanský sa narodil 21. 3. 1958 v Levoči, 
kde vyštudoval gymnázium. Po maturite nastúpil na okresné 
osvetové stredisko v SNV. Odtiaľ sa vybral študovať žurna-
listiku do Bratislavy, kde v r. 1989 získal magisterský titul. 
V r. 2004 na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku obhájil rigoróznu prácu, v septembri 
2007 získal vedecko-akademický titul PhD. Okrem toho má 
pedagogickú spôsobilosť vyučovať spoločenskovedné pred-
mety. Pracoval tiež v časopise „Nový život“ pre nevidiacich 
a slabozrakých v Levoči, bol riaditeľom Spišského divadla 
a od r. 2004 je riaditeľom SOS. Rozsiahla je jeho pub-
likačná a dramatická činnosť, ale i lektorovanie v ob-
lasti žurnalistiky, rétoriky, spoločenskej a mediálnej 
komunikácie. Autorsky prispieva do rozhlasu, moderuje 
regionálne i mestské akcie, pomáha mestu ako rečník 
a recitátor pri obradoch.  LucK, Fi

Pátranie po nezvestnom 43-ročnom Tepličanovi sa skončilo. Záchranári po troch hodinách hľadania 
objavili nevládne telo v neprístupnom teréne. Muž, nezvestný deväť dní, pravdepodobne zomrel na 
zranenia spôsobené pádom. Už po druhýkrát záchranári hľadali nezvestného obyvateľa tejto obce. 

TEPLIČKA NAD HORNÁDOM. Petra ako posledný vi-
del jeho brat ešte 27. marca. Odišiel do lesa a odvtedy 
jeho príbuzní, o ňom nič nevedeli. Ako sme sa dozvedeli, 
Tepličan zvykol chodievať na prechádzky do lesa v okolí 
obce. Keď sa Peter domov nevrátil, rodina požiadala 
o pomoc starostu obce i záchranárov. Na záchrannú ak-
ciu o ôsmej hodine rannej do terénu vyrazilo 18 členov 
záchranného systému T.O.R. Rescue Spišská Nová Ves, 
Košíc a Prešova  s 5 psami a 19 civilistov i rodinných 
príslušníkov. Pri pátraní pomáhali aj bratia nezvestného. 
„Vytýčili sme si trasu od Tepličky smerom na Marku-
šovskú dolinu, k Bindtu, okolo Závadky. Pátrali sme 
v dvoch skupinách. Prešli sme takmer 25 kilometrov. 
Okolo pol jedenástej popoludní jedna skupina objavila 
telo nezvestného. Bol v neprístupnom teréne, v kopci, 
asi 30 metrov od cesty. Nejavil už známky života,“ uvie-
dol Michal Oreško z T.O.R. Rescue. 
Záchranári ešte na sklonku roka 2007 hľadali 48-ročnú 
Jiřinu. Pátranie trvalo niekoľko dní. Objavili ju mŕtvu 
v neprístupnom teréne. Ležala zakliesnená medzi ko-
nármi spadnutého stromu vysoko na kopci v dosť neprí-
stupnom teréne. Bola omrznutá.

Pripravení pomôcť
Záchranný systém T.O.R. Rescue na Spiši pô-
sobí od septembra 2007. Špecializuje sa najmä na 
hľadanie nezvestných osôb, na pomoc pri povod-
niach či iných živelných pohromách. Na Spiši mo-
mentálne pracuje šestica záchranárov so psom. 
Dobrovoľní záchranári majú aj svoju internetovú stránku 
www.torrescue.sk. 

DO CELOEURÓPSKEHO KOLA MLADÝCH 
VEDCOV POSTÚPIL ŠTUDENT NAŠEJ ZSŠ

JOZEF LAPŠANSKÝ OSLÁVIL 
ŽIVOTNÉ JUBILEUM

T.O.R. RESCUE - PÁTRANIE

SPRAVODAJSTVO

SPRÁVCOVSKÁ  FIRMA, s. r. o., Letná 41, Spišská Nová Ves
oznamuje vlastníkom a nájomcom bytov, ktorých byty spravuje, nájomcom mestských bytov a uží-
vateľom 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 215 732.

•výťahy •voda, ÚK •elektro 
telefónne čísla:  dispečing - 053/44 32 503 
 mob.: 0905 499 881
ďalšie kontakty:  www.bdsnv.sk 

BYTOVÉ DRUŽSTVO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Kamenárska 5, Sp. Nová Ves
zabezpečuje 24-hodinovú pohotovostnú a havarijnú službu
pre byty, ktoré spravuje na poruchách uvedených zariadení

plynové zariadenia:
nepárne týždne: mob.: 0905 534 800
párne týždne: mob.: 0905 241 080
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4. 5. 1913
zomrel v Budapešti (Maďarsko) Tobiáš Putsch - 95. výročie
- stredoškolský učiteľ, organizátor.
Narodil sa 3. 9. 1838 v Pinkovciach - 175. výročie. Pôsobil ako profesor na evanjelickom gymnáziu 
v Spišskej Novej Vsi. Bol priekopníkom telesnej výchovy, iniciátorom založenia dobrovoľného hasičského 
spolku v meste, propagátorom včelárstva, organizátorom Spišského spolku učiteľov, zaoberal sa meto-
dikou grafológie. Pochovaný je v Spišskej Novej Vsi. 

31. 5. 1783 
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Ján Juraj Lumnitzer - 225. výročie
- výtvarný pedagóg, maliar, grafik.
Zomrel 22. 1. 1864 v Brne (ČR). Narodil sa v rodine Andreja Lumnitzera, učiteľa dievčenskej školy. Mal 
dvoch bratov - Ondrej bol modrotlačiarom a Ján Adolf evanjelickým farárom a maliarom - samoukom. 
Ján Juraj študoval teológiu v Debrecíne a Lipsku, výtvarné umenie v Drážďanoch. Pôsobil ako vychová-
vateľ vo Viedni a Drážďanoch, od roku 1809 ako učiteľ kreslenia a matematiky na evanjelickom lýceu 
v Kežmarku, profesor a neskôr riaditeľ gymnázia v Českom Tešíne, od roku 1824 farár v Brne, senior 
a od roku 1830 superintendant Moravy a Sliezska. V Kežmarku namaľoval množstvo portrétov tamojších 
rodín (napr. Petróciovcov), venoval sa väčšinou krajinomaľbe, bol prívržencom vedutového názoru, ma-
ľoval podobizne historických osobností a zvieracie žánre. K jeho známym dielam patrí: Portrét Františka 
Rákociho (medirytina, 1804), Pohľad na Kežmarok (1814), Portrét arcikniežaťa Jána. 

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová 

Poslanci MsZ sa začiatkom apríla zišli na 5. mimoriadnom zasadnutí. Rokovalo sa 
o dvoch bodoch programu.
Najprv pozornosť venovali odkúpeniu budovy a troch parciel od štátu, resp. Slovenskej správy ciest 
za celkovú kúpnu cenu 2,6 mil. korún. Vysporiadanie vlastníctva týchto nehnuteľností bolo poslednou 
prekážkou v začatí výstavby nákupného centra BILLA na mieste starého Mäsokombinátu pri križovatke 
Elektrárenskej a Rázusovej ulice. Tento zámer schválili poslanci vlani a okrem nákupného centra prine-
sie i ďalšie vynútené investície, napr. v podobe novej svetelnej križovatky.
Následne bol schválený odpredaj budovy Základnej školy sv. Cyrila a Metoda na Markušovskej 
ceste 8 za symbolickú 1,- Sk Rímskokatolíckej cirkvi - Farnosti Spišská Nová Ves. Tá ju chce 
zrekonštruovať. ZŠ sv. Cyrila a Metoda bola nájomcom budovy od r. 1991 na základe zmluvy o výpo-
žičke. Rímskokatolícka farnosť požiadala Mesto SNV o prevod budovy do jej majetku z dôvodu potreby 
rekonštrukčných prác. Poslanci MsZ prevod budovy schválili s tým, že nového vlastníka zmluvne za-
viažu k tomu, aby ostal zachovaný pôvodný stavebný účel, t. j., aby budova aj v budúcnosti slúžila iba 
ako školské zariadenie. Pozemok pod školou a jej areálom získala cirkev na 20 rokov do bezplatného 
nájmu. Primátor mesta PhDr. Ján Volný v tejto súvislosti uviedol: „V zmluve s cirkvou bude stanovené, 
že budovu nebude môcť previesť na iného vlastníka, a že sa môže používať len na školské účely. 
V opačnom prípade si mesto zmluvne vyhradí predkupné právo na spätné odkúpenie budovy za 
tú istú hodnotu. Dúfam, že tak, ako sme my dnes ústretoví voči cirkvi, bude i ona voči nám pri zá-
mene pozemkov, o ktorých sa momentálne i naďalej intenzívne rokuje. Verím, že tento krok bude 
predovšetkým v prospech skorého skultúrnenia študijných podmienok detí navštevujúcich ZŠ sv. 
Cyrila a Metoda.“  LucK

Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

HARMONOGRAM ODSTÁVOK
TEPELNÝCH ZARIADENÍ EMKOBEL, A. S.,

SPIŠSKÁ NOVÁ VES V LETNOM OBDOBÍ 2008

PANORÁMA  2. 6. - 6. 6. 
ONV  2. 6. - 6. 6. 

LEVOČSKÁ  9. 6. - 13. 6. 
FABÍNIHO  9. 6. - 13. 6. 
ZÁPAD 2 16. 6. - 20. 6. 
ZÁPAD 3 16. 6. - 20. 6. 

RÁZUSOVA 23. 6. - 27. 6. 
BANÍCKA 23. 6. - 27. 6. 
MIER 1 30. 6. - 4.7. 

MIER 2 30. 6. - 4. 7. 
VÝCHOD 1  7. 7. - 11. 7. 
VÝCHOD 2  7. 7. - 11. 7. 

HVIEZDOSLAVOVA 14. 7. - 18. 7. 
ŠOLTÉSOVEJ 14. 7. - 18. 7. 

MIER 3 21. 7. - 25. 7. 
MIER 4 21. 7. - 25. 7. 
MIER 5 28. 7. - 1. 8. 
MIER 6 28. 7. - 1. 8. 

TARČA 1  4. 8. - 8. 8. 
TARČA 2  4. 8. - 8. 8. 
ZÁPAD 1 11. 8. - 15. 8. 

TARČA 3 11. 8. - 15. 8. 
HURBANOVA 18. 8. - 22. 8.  
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Milí Novovešťania, táto rubrika poskytuje priestor pre vaše listy, resp. otázky, pripomienky, 

podnety, a samozrejme, aj odpovede na ne od kompetentných. Prosíme vás, aby ste sa na 

všetky listy podpisovali, odpovede tak budete môcť dostať čo najskôr.  Ďakujeme! 

„...Kto a kedy sa konečne už začne seriózne zaoberať plánovaním a výstavbou 
cyklochodníkov pre širokú verejnosť?...“ Anonym, e-mail, 9. 3. 2008 

Komplexný rozvoj, projektová príprava, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 
a následná realizácia cyklotrás pre verejnosť je zahrnutá v strategickom rozvojovom 
dokumente Mesta Spišská Nová Ves: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Spišská Nová Ves na roky 2007 - 2013. Mesto získalo grantové prostriedky 
na projektovú prípravu cyklotrás z fondu PHARE a ďalej sa uchádza o možnosti reali-
zácie výstavby cyklochodníkov, aktuálne napr. z Nórskeho finančného mechanizmu.
 Ing. Arch. Teodor Štubňa, OÚP, MsÚ

„Prečo od pondelka 24. 3. 2008 na sídlisku Mier nefungovalo verejné osvetle-
nie? Kto to má na starosti?“ Obyvateľka sídliska Mier, e-mail, 27. 3. 2008

PRIMÁTOR: K prerušeniu dodávky elektrickej energie v meste Spišská Nová Ves 
i v celom regióne došlo v dôsledku havárie v rozvodni VSE Krompachy. Preruše-
nie dodávky bolo nevyhnutné z dôvodu prerozdeľovania výkonov zo strany spoloč-
nosti Východoslovenská energetika, a. s. Z vyššie uvedených dôvodov dochádzalo 
k obmedzeniu funkčnosti verejného osvetlenia, elektrického vykurovania a ohrevu 
teplej vody.

„Všimnite si „vážení radní páni a panie“, aj vy milí poddaní, tu v Sp. Novej Vsi je 
perfektná možnosť kúpy holobytov na Ferčekovciach - len cca 2 000 000,- Sk. 
To, že naše deti (bol ich dostatok) kvôli tomu tu už nemajú škôlku, to je predsa 
vedľajšie. Veď „podnikanie“ je dôležitejšie ako nejaké deti..? PS: Kúpim škôlku 
- Zn. „LACNO“ Peter Matúš, e-mail, 1. 4. 2008

PRIMÁTOR: Odpredaj objektu bývalej MŠ na Kysuckej ulici sa uskutočnilo počas 
minulého volebného obdobia. Bohužiaľ, bývalé vedenie mesta nezakotvilo do zmluvy 
účel využitia tohto objektu.

„Tak sme sa „konečne“ dočkali! Nájomníci bytového domu Panoráma budú 
mať to šťastie denne od dnes pozorovať likvidáciu tej peknej lesnej zelene 
a ostatných stromov na miestach, kde sa hrávali ich deti. Likvidáciu prírody 
v meste, ktoré odsúhlasilo výstavbu ďalšieho obchodného centra, lebo je ich 
stále málo...“ Anonym, e-mail, 3. 4. 2008

Spoločnosť LIDL bude okrem vybudovania obchodného centra financovať rekon-
štrukciu mosta vedúceho na sídlisko Mier v hodnote 9 miliónov korún. Súčasťou 
obchodného centra bude výstavba detského polyfunkčného ihriska v hodnote 
1 milióna korún. Ďalšou vynútenou investíciou, ktorú ako kompenzáciu za výrub 
stromov zrealizuje, je náhradná výsadba zelene v hodnote 1,2 milióna korún. 

Ing. Jozef Gonda, OVaD, MsÚ

„...LIDL sľúbil opraviť most, tak prečo ho neopravujú?“
Róbert Gonda, e-mail, 7. 4. 2008

Vzhľadom na začínajúce vegetačné obdobie firma najprv realizovala výrub 
vzrastlej zelene. Investor má právoplatné územné rozhodnutie a Stavebný úrad 
mesta Spišská Nová Ves vydal stavebné povolenie na výstavbu objektu a vynú-
tených investícií, teda rekonštrukcie mosta a výstavbu nového mostného objektu. 
Stavba by mala byť do konca augusta dokončená.“ 

Ing. Jozef Gonda, OVaD, MsÚ

Ahojte Spišiaci! Od mája 1995 bývam v Rožňave a domov sa stále veľmi rada 
vraciam. V meste sa toho veľa zmenilo k lepšiemu. Oproti Rožňave sa krása 
mesta nedá porovnať. Majte sa fajn.“ Monika Liptáková, e-mail, 7. 4. 2008

„Chcem sa informovať, či mesto neplánuje odpredaj pozemkov pre nové zá-
hradky a keď áno, tak za akú cenu za m2? Ďakujem. Kedy sa bude stavať nový 
most cez Hornád ku Kauflandu?“ Peter Tremko, e-mail, 9. 4. 2008

Zatiaľ sa s novými lokalitami pre záhradky neuvažuje. Čo sa týka druhej otázky, 
mesto pripravuje výstavbu premostenia cez rieku Hornád ako pokračovanie zapo-
čatej cesty okolo Kauflandu. Je spracovaná projektová dokumentácia k územnému 
konaniu. Po úspešnom priebehu tohto konania sa bude v príprave stavby pokračo-
vať. Mesto vyčlenilo prostriedky na projektovú dokumentáciu pre stavebné povo-
lenie. Predpokladáme, že celý proces až po vydanie stavebného povolenia bude 
ukončený v roku 2008. OVÚPaD, MsÚ

„Vážený p. primátor, Rímskokatolícka cirkev farnosť Povýšenia Svätého Kríža 
Smižany a Pallotíni - Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Spišská Nová Ves, Vám 
týmto vyslovujú úprimné poďakovanie za poskytnutú pomoc a spoluprácu pri 
organizovaní sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý sme slávili v kostole na síd-
lisku Západ v nedeľu 30. 3. 2008. Naše úprimné poďakovanie vyslovujeme aj 
Ing. Jozefovi Gondovi, vedúcemu OVaD a Ing. Mariánovi Kalafutovi, vedúcemu 
OKS, za pomoc pri organizácii dopravy, parkovaní motorových vozidiel, realizáciu 
stavebných úprav, zabezpečení poriadku a čistoty verejných priestranstiev.“

Mgr. Adam Luba, Mgr. Piotr Lasota, 10. 4. 2008
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YV Spišskom divadle hosťovalo 10. 4. Divadlo Jonáša Zá-
borského z Prešova a uviedlo jednu z najobľúbenejších 
operiet F. R. Hervého v podobe komorného muzikálu „Ute-
kajte, slečna Nituš!“.

Z celoslovenskej súťaže kaderníkov a vizážistov O pohár Lau-
garicio v Trenčíne priniesli študentky SOU stavebného v SNV 
Alžbeta Bendžalová 1. miesto za najlepší účes podľa 
Victorie Beckham a Veronika Bdžochová 3. miesto za 
stvárnenie účesu Angeliky. 

Spišskú Novú Ves navštívila pracovne 10. 4. skupina pred-
staviteľov miestnej a regionálnej samosprávy poľského mesta 
Nowy Sacz a zástupcovia tamojšieho úradu práce. 

11. 4. sa niesol v duchu narcisov, v uliciach mesta už 
tradične prebiehala dobrovoľná zbierka pri príležitosti Dňa 
narcisov - boja proti rakovine. 

Spišskonovoveský spisovateľ Peter Karpinský predstavil 
v Spišskej knižnici svoju novú knihu rozprávok s názvom 
„Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev“.

V mäsokombináte MäsoSpiš našli opakovane v mäsových 
výrobkoch baktériu listeria monocytogenes, čo viedlo 
k tomu, že 11. 4. Regionálna veterinárna a potravinová 
správa v SNV nariadila úplné zastavenie výroby, dezinfekciu 
a deratizáciu závodu. O tri dni na to sa spustila skúšobná, 
23. 4. riadna výroba. 

V sobotu 12. 4. sa Koncertná sála Reduty premenila na ka-
dernícky salón. SOU stavebné SNV tu zorganizovalo Sú-
ťaž v účesovej tvorbe, ktorá sa každoročne teší veľkému 
záujmu. 

EURO našim seniorom z Klubu dôchodcov priblížil a mno-
hé praktické rady s ním súvisiace poskytol 14. 4. na stretnutí 
eurošpecialista z VÚB banky.

Primátor Ján Volný informoval, že bývalé kasárne už zme-
nili vlastníka. Nový investor však prisľúbil, že ďalšie aktivity 
v tomto areáli budú v súlade so záujmami občanov. 
Mesto SNV ich vďaka záväznosti Územného plánu mesta 
môže koordinovať a ovplyvniť tak budúce využitie areálu.

Certifikát riadenia kvality ISO 9001:2001 získalo po Gym-
náziu na Školskej ul. už aj SOU stavebné.

Malí i veľkí „autičkári“ si prišli na svoje na výstave kres-
lených automobilov TUNING 2008, ktorá prebiehala 
v priestoroch CVČ Adam. Jej autorom bol Dominik Kožuško.

V SNV sa opäť konala sociálno-vedecká konferencia 
s názvom „Dieťa v bezpečí“.

15. 4. zorganizovala spol. Ludovika Holding, s. r. o., v SNV 
tlačovú besedu, na ktorej jej riaditeľ Boris Bartalský ozná-
mil, že v tej časti Novoveskej Huty, kde sa pripravuje 
výstavba lyžiarskeho strediska HorSKI Park, geologický 
prieskum nepreukázal dostatočné uránové zásoby. Ťa-
žiť sa tam nebude, t. j., nič nebráni vybudovaniu strediska. 
Prieskum ďalej pokračuje vo východnej časti ložiska. Viac 
v júnovom Ičku.

Ján Jochman, prvák z odboru mechanik - elektronik na 
SOU stavebnom v SNV, vyhral v Bratislave s prácou na 
tému „Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku“ v konku-
rencii 50 finalistov historicky prvú strojársku olympiádu, 
ktorú zorganizovala Strojnícka fakulta STU BA. 

16. 4. spustila Mestská polícia v SNV v spolupráci 
s PhDr. Jozefom Lapšanským, PhD., nový projekt pre svojich 
zamestnancov pod názvom „Kurz komunikácie mestských 
policajtov s verejnosťou.“

V apríli sa konali kurzy salsy a merengue v aule býv. SPŠ ba-
níckej pod vedením Ekvádorčana Miguela A. Quezadu. 

V Embracu Slovakia sa s pracovnými procesmi, fungovaním 
fabriky a zamestnancami oboznamuje Ing. Miloš Čeretka, 
ktorý by mal od 1. júla 2008 nahradiť Carlosa Xaviera 
na poste generálneho riaditeľa. Ten sa vracia do Brazílie. 
Spišský závod bude viesť slovenský topmanažment.

SNV sa v apríli prezentovala na ďalších 3 výstavách 
cestovného ruchu: spolu s KSK v Miškolci (3. - 5. 4.), 
s  Mikroregiónom Slovenský raj na Krakovskom salóne turistiky 
(4. - 6. 4.) a spolu so SACR sa zúčastnila výstavy LATO vo Var-
šave (18. - 20. 4.), kde malo naše mesto samostatný pult.

Tiborovi Gurinovi, insitnému umelcovi z nášho mesta, za 
prínos vo výtvarnom umení a slovenskej kultúre poďakoval 
minister kultúry SR, Marek Maďarič.

Od pôvodných slovenských cez zahraničné, u nás už za-
užívané, po celkom cudzokrajné. Medzi tie najzaujímavej-
šie určite patria Pascal, Arthur, Andreas, Kevin, Max, 
Andy, René, Tadeáš, Viviem, Liliam, Lilija, Marwa, Va-
lentína, Bohdana, Liliana, Nora, Zoja, Ariana, Larisa 
či Ester. Kedže zákon o menách a priezviskách dovoľuje 
dať deťom najviac 3 mená, aj v uplynulom roku sa objavili 
na rodných listoch dvojice mien v spojení Mária Sára, 
Klaudia Katarína, Andre Tony, Karolína Mária, Viktó-
ria Gabriela, Nikolas Alexander, Peter Jordan alebo 
Matej Gabriel. 
Zaujímavosťou je, že nám pribudlo len jedno dieťa s ty-
pickým slovenským menom Mária, Anna, Ružena, Ján, 
Jozef či Štefan. Len jeden Spišskonovovešťan narodený 
v r. 2007 má meno Jaroslav, Ľudovít, Miroslav, Ladi-
slav, Rastislav, Milan, Ondrej, Ivan a Vratko. Podobne 
u dievčat, pribudla nám len jedna Zlatica, Daša, Alžbeta, 
Jana, Kamila, Vladimíra. 
A ktoré mená dávali rodičia svojím deťom najčastejšie? 
Tu sú:
• 13 x - Natália

• 12 x - Viktória
• 11 x - Adam
• 10 x - Matúš 
• 8 x - Samuel
• 7 x - Martin, Matej, Tamara, Sára, Daniela, Veronika
• 6 x - Andrej, Oliver, Damián, Marek
• 5 x - Filip, Lukáš, Michal, Marko, Ema, Emma, Zuzana, 

Lea, Lenka, Laura, Vanesa, Juraj, Jakub
• 4 x - Dávid, Júlia, Nina, Lucia, Tomáš
• 3 x - Adrián, Kristián, Peter, Daniel, Simon, Sebastián, 

Anetta, Alexandra, Romea, Barbora, Katarína, Karo-
lína, Michaela, Martina, Petra, Tímea

• 2 x - Simona, Ivana, Liliana, Adriana, Nela, Lívia, 
Anežka, Pavla, Romana, Marianna, Nora, Nikola, Te-
reza, Klára, Nikolas, Dominik, Maroš, Šimon, Richard, 
atď.

Možno sa budúci rodičia práve teraz inšpirovali. Nech sú 
už vaše deti nositeľmi akéhokoľvek mena, želáme im, aby 
prežili šťastný a plnohodnotný život. A samozrejme, nech 
sú so svojím menom, ktoré dostali do vienka, spokojné.

Fi

AKÉ MENÁ DÁVALI NOVOVEŠŤANIA 
SVOJIM DEŤOM?
V meste Spišská Nová Ves v r. 2007 pribudlo 381 novorodencov. Rodičia vyberali svojim deťom veľmi 
rôznorodé mená.
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V škol. roku 2007/2008 pokraču-
jeme v plnení úloh stanovených na-
ším školským projektom OBRAZ 
EURÓPSKEJ RODINY. Z nášho 
mesta na ňom pracuje Obchodná 
akadémia, zložka Spojenej školy 
Stojan 1, žiačky 2. B triedy. Spolu-
pracujeme s 3 partnerskými školami 
- z tureckého mesta Kahramanma-
ras, talianskeho San Giovanni Ro-
tondo a poľskej Varšavy. 
V prvom polroku sme na pôde vlast-
nej školy vytvorili niekoľko produktov: 
prezentáciu v PowerPointe na tému 
„Moje najobľúbenejšie domáce zvie-
ratko“, koláž „O rodine v minulosti 
a prítomnosti“ a malú prezentáciu 
„O sviatkoch v rodine“. V marci 
sa konalo 1. pracovné stretnutie 
všetkých partnerských škôl v meste San Giovanni Rotondo, ktorého sa zúčastnili 3 naši učitelia a 5 žiakov. Prezento-
vané práce boli zaujímavé a uviedli nás do spôsobu života v rodinách partnerských krajín. Talianska škola zorganizovala 
krásny výlet do Pompejí, kde sme stáli na troskách antického mesta a hľadeli na jednu z najnebezpečnejších sopiek na 
svete - Vezuv. Navštívili sme Manfredóniu, starobylé mesto so stredovekým zámkom, pokochali sme sa výhľadom na 
more, niektorí si v ňom aj omočili nohy. Dievčatá medzitým okúsili v hostiteľských rodinách život na mediteránsky spô-
sob. Okrem niekoľkých suvenírov sme si doniesli krásne spomienky, ktoré nám vydržia celý život, a to vďaka Národnej 
agentúre Socrates, ktorá nám v spolupráci s Európskou úniou umožnila tieto zážitky. 
Dvojročné snaženie zavŕši blížiace sa posledné projektové stretnutie vo Varšave, kde budeme prezentovať web stránky 
z produktov, ktoré sme doteraz spoločne urobili.

PhDr. Jana Fukerová, koordinátor projektu

SOCRATES NÁM UMOŽNIL 
VIDIEŤ POMPEJE

Záchranná zdravotná služba Spišská Nová 
Ves vyslovuje poďakovanie Mestu Sp. Nová Ves 
a spoločnostiam: Boehringer Ingelheim, Tandem, 
Mária Repaská - pracovné odevy, B. Braun, Sa-
nofi - Aventis, Puro - Klima, GlaxoSmithKline, No-
ves, Stavcentrum, Andritz-Jochman, Širila, APS 
Alkon, Milanko, Kovozber, MARPER, Bakoš - au-
todoprava, reklamná agentúra DAVID za pomoc pri 
organizácii osláv 25. výročia založenia Záchrannej 
zdravotnej služby.

Výjazdové zasadnutie vlády v Spišskej Novej Vsi, ktoré 
na januárovej pracovnej návšteve nášho mesta prisľúbil 
premiér Robert Fico, sa bude konať dňa 16. júla 2008. 
Zmenu termínu, ktorý bol pôvodne plánovaný na máj 
alebo jún, potvrdila poslankyňa NR SR Lea Grečková na 
základe predošlých rokovaní s Úradom vlády SR. Spiš-
skonovoveský magistrát, ako i celý okres, sa už intenzívne 
venujú prípravám.  

TERMÍN VÝJAZDOVÉHO 
ZASADNUTIA VLÁDY 
JE UŽ ZNÁMY

Na súťažnej prehliadke, ktorú vyhlasuje každoročne LO-
TOS - Spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska, zís-
kala spišskonovoveská televízia v kategórii spravodajstvo 
a publicistika dve druhé miesta za príspevok redaktorky 
Veroniky Jankalovej a kameramana Bohuša Macejáka na 
tému Názvy ulíc, v ktorom sa venovali nelogickému čís-
lovaniu domov v Novoveskej Hute, ako aj za príspevok 
o autistickom chlapcovi Markovi z dielne tej istej redaktorky 
a kameramana Ivana Petruščáka. K udeleným oceneniam 
pribudlo TV Redute aj čestné uznanie za dokument Ma-
reka Baláža Stratení susedia, ktorý mapuje osudy Židov 
zo Spišskej Novej Vsi počas II. svetovej vojny. 

TV REDUTU 
OCENILI TRIKRÁT

V našom meste sa pripravuje zhotovenie a inštalácia 
12 metrov vysokého slovenského dvojkríža, ktorý bude 
symbolizovať slovenskú štátnosť a kresťanské tradície. 
Mal by byť umiestnený na dobre viditeľnom mieste z cen-
tra mesta. Ak máte nápad, kam ho lokalizovať, neváhajte 
a doručte nám ho čím skôr do redakcie.

KAM BY STE POSTAVILI 
DVOJKRÍŽ?

ALMA MATER - názov podujatia, ktoré bude už 
od 7. júna 2008 obohacovať každoročne kultúrne dia-
nie nášho mesta. Skrýva sa za ním stretnutie maturantov 
Gymnázia na Školskej ulici po 20 rokoch. Tento rok sa 
spoločne stretnú v priestoroch novoveskej Reduty absol-
venti všetkých tried, ktorí zmaturovali v magickom roku 
1988. V predvečer podujatia, 7. 6. 2008, z kostolnej veže 
zaznie Gaudeamus Igitur.  Birke

VZNIK NOVEJ 
TRADÍCIE?

Mestský úrad v súlade s prijatým Plánom zavedenia eura 
v meste Spišská Nová Ves obstaral ako podporu pri zís-
kavaní informácií o zavedení eura informačný panel, ktorý 
je k dispozícii všetkým občanom. Súčasťou panela sú aj 
informačné materiály pre občanov určené na voľný od-
ber. Nájdete ho vo vestibule budovy MsÚ na Štefániko-
vom nám. č. 1.

EURO-PANEL

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Spišskej Novej Vsi 
sa úspešne zapojili do niekoľkých výtvarných súťaží. 
Mgr. Jaroslav Čech a jeho žiaci sa prezentovali v projekte 
FAREBNÁ PALETA, ktorý pod záštitou primátora Jána 
Volného organizovala Galéria umelcov Spiša. Žiačka 
Dagmar Tkáčová získala cenu za výtvarnú prácu na vý-
stave OSOBNOSTI MINULOSTI, OSOBNOSTI DNES. 
Ostatným žiakom VO ZUŠ bol udelený pamätný list za 
účasť na projekte. Na regionálnej výtvarnej súťaži VESMÍR 
OČAMI DETÍ získali ocenenia Petra Špaková a Ján 
Gerčák z triedy Mgr. Jany Gengeľovej a Soňa Hovanová 

z triedy Mgr. Zuzany Skokanovej.
Žiaci VO boli úspešní aj na medzinárodnej pôde. 
Na medzinárodnej výtvarnej súťaži VŽDY ZELENÉ, VŽDY 
MODRÉ, organizovanej mestom Toruň v Poľsku, získali 
dvaja mladí výtvarníci ceny a ich pedagógovia diplom za 
prípravu - Lucia Hennelová z triedy Mgr. Eriky Černíko-
vej a Juraj Hritz z triedy Mgr. Jaroslava Čecha. Získané 
ocenenia sú veľmi hodnotné, pretože medzinárodná po-
rota vyhodnocovala a udeľovala ceny z celkového počtu 
34 088 získaných prác z 56 krajín sveta.

ZUŠ

VÝTVARNÍCI ŽNÚ ÚSPECHY

Galéria umelcov Spiša pozvala 13. apríla žiakov Gym-
názia, Školská 7, na besedu s Ing. Róbertom Ondom, 
rodákom z Popradu, ktorý prežil 3,5 roka v Austrálii 
a tu našiel svoju vášeň vo fotografovaní. 
Porozprával nám o nevšedných zážitkoch a zvykoch 
spojených s touto krajinou a ukázal obrazy maľované 
technikou pôvodných obyvateľov - aborigéncov. 
Rozprávanie človeka, ktorý svoju záľubu objavil až 
u protinožcov, bolo doplnené zaujímavou prezentá-

ciou fotiek z rozličných kútov Austrálie a juhovýchodnej 
Ázie. Ako sám hovorí, k maľovaniu sa dostal náhodou, 
keď chcel svoju priateľku obdarovať nezvyčajným da-
rom, ktorým sa napokon stal originálny, vlastnoručne 
vyrobený obrázok. Napriek tomu, že sa p. Ondo mo-
mentálne náchadza v Spišskej Novej Vsi, na Austráliu 
nezanevrel. Preto si môžeme byť istí, že tieto inšpirácie 
neboli posledné. 

 Ivana Pacoňová

RÓBERT ONDO A JEHO INŠPIRÁCIE
 „Austrália nie je Sydney a Sydney nie je Austrália.“

•  predáme dva novopostavené nadštandardné 
dvojizbové byty v centre 

 mesta Spišská Nová Ves

•  prenajmeme byty v centre 
 Spišskej Novej Vsi 
 a v Smižanoch

Tel.: 053/41 93 101, 0903 732867, solitera@solitera.sk
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SPRAVODAJSTVO, OZNAMY

Autorom myšlienky založenia humanitárnej organizácie 
pomáhajúcej ľuďom postihnutým vojnou je švajčiar-
sky obchodník Jean Henry Dunant, ktorý videl v roku 
1859 následky krvavej bitky priamo na bojovom poli 
v mestečku Solferino v Taliansku.
ÚzS SČK „SPIŠ“ je neoddeliteľnou súčasťou Sloven-
ského Červeného kríža. Pracuje v ňom viac ako 1 250 
členov, medzi ktorými je veľa aktívnych dobrovoľníkov, 
bezpríspevkových darcov krvi a ľudí s dobrým a láska-
vým srdcom.
Ďakujeme každému, kto pomáha nám, aby sme mohli 
my pomáhať iným.
Snažíme sa pre tých najaktívnejších pripraviť aspoň 

„morálne“ poďakovanie formou kultúrneho podujatia. 
V tomto roku prijala naše pozvanie Marcella Molnárová. 
Územné oslavy Svetového dňa Červeného kríža sa 
uskutočnia v nedeľu 4. mája o 14.00 hod. v Kine 
Mier. 
Cena vstupenky je 50,- Sk a môžete si ju zakúpiť na 
sekretariáte územného spolku SČK „SPIŠ“, Štefáni-
kovo námestie 3 (Detská poliklinika, 3. poschodie, 
č. dverí 304), v čase od 8.00 do 15.30 hod. 
T.: 053/446 29 57, 0903 558 939.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 Kvetoslava Maniaková
riaditeľka SÚS SČK „SPIŠ“

8. MÁJ - SVETOVÝ DEŇ 
ČERVENÉHO KRÍŽA

OZNÁMENIE
V minulom čísle sme vás informovali o poza-
stavení zberu BIO odpadu z lokalít Ferčekovce 
a Kozí vrch. Na základe veľkých ohlasov ob-
čanov vedenie mesta rozhodlo, že pre tento 
rok zber BIO odpadu z týchto lokalít bude 
pokračovať. 
Zber BIO odpadu (hnedé plastové nádoby) sa 
uskutoční v nasledovných termínoch: 
25. 4. • 10. 5., 24. 5. • 7. 6., 14. 6., 21. 
6., 28.6. • 12. 7., 19. 7., 26. 7. •  9. 8., 16. 
8., 23. 8., 30. 8. • 13. 9.,  20. 9., 27. 9. 
•  11. 10., 25. 10. •  15. 11.

V prípade, ak vývoz nebude vykonaný v urče-
nom termíne z objektívnych príčin, náhradný 
vývoz sa uskutoční najbližší pracovný deň.

Upozorňujeme občanov, že pri odvoze sa 
bude klásť veľký dôraz na kontrolu  čistoty 
suroviny! Pokiaľ sa v nádobe zistí iný od-
pad, mesto pristúpi k sankčnému postihu 
v zmysle Všeobecne záväzného nariade-
nia č. 5/2006 o nakladaní s komunálnym 
a drobným stavebným odpadom na území 
mesta Spišská Nová Ves. 

MsÚ, oddelenie komunálneho servisu

ZMENA TELEFÓNNYCH 
ČÍSEL NA ÚRADE PRÁCE, 

SOCIÁLNYCH VECÍ 
A RODINY

od 1. mája 2008: 
•ÚPSVR Spišská Nová Ves, 

Ul. odborárov 53: 
053 2440 999 - spojovateľka

•ÚPSVR Spišská Nová Ves, 
detašované pracovisko Gelnica, Hlavná ul. 1:

053 2443 195 - spojovateľka.
•ÚPSVR Spišská Nová Ves, 

detašované pracovisko Krompachy, 
Kúpeľná ul. 9:

053 2442 195 - spojovateľka.
Bližšie informácie o zmenách na internetovej 
stránke úradu: www.upsvarsn.sk.

Nadstavbové štúdium pre absolventov 
trojročných učebných odborov

Združená stredná škola, 
Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves

otvára od 1. septembra 2008 nadstavbové 
štúdium pre absolventov trojročných 

učebných odborov

DREVÁRSKA 
A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA

Odborné zamerania: 
drevárstvo a nábytkárstvo • čalúnnictvo.

Prihlášky je potrebné doručiť do 31. 5. 2008 
na hore uvedenú adresu.

Kontakt: 053/44 242 46, 
e-mail: spsd@spsdsn.edu.sk

Akadémia vzdelávania dáva do pozornosti 
opatrovateľkám bez osvedčenia  a možným záujemcom

KURZ OPATROVATEĽSTVO pre potreby EÚ (400 v. h.)

Zapíšte sa ešte dnes. Kurz pozostáva z:
• teoretickej časti, realizovanej prostredníctvom prednášok, seminárov a cvičení, s využitím názor-

ných didaktických prostriedkov, orientovaných na osvojovanie poznatkov; 
• praktickej časti, prostredníctvom odbornej praxe v zariadeniach s opatrovateľskou službou. Účast-

níci získajú potrebné východiskové skúsenosti.
Osvedčenie sa vydáva v slovensko-nemeckej a slovensko-anglickej verzii.
Bližšie informácie poskytneme osobne na adrese alebo telefonicky:

Akadémia vzdelávania, Odborárov 12, Spišská Nová Ves
Tel./fax: 053/44 219 80, e-mail: av1@stonline.sk

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku Spišská Nová Ves

organizuje 

9. 5. 2008 (piatok) o 16.00 hod.
kultúrno-spoločenské posedenie ku Dňu matiek 

do Reštaurácie VITEX na sídl. Tarča 
s programom, živou hudbou a večerou.

Poplatok za členaje 100 Sk, nečlena 150 Sk.
Prihlásiť sa môžete 5. 5. od 9.00 do 12.00 hod.

14. 5. 2008 (streda) 
turistickú vychádzku pohorím Roháčka.

Odchod účastníkov zo železničnej stanice 
os. vlakom o 7.34 hod. do Margecian.

Pripomíname, že prechádzky do okolia Novoveskej Huty 
každú stredu s odchodom MHD č. 3 o 8.56 hod. 

zo zastávky Radnica naďalej trvajú.  

Očkovanie proti besnote
Oznamujeme chovateľom psov a mačiek, že hro-
madné očkovanie uvedených zvierat proti bes-
note sa uskutoční v nasledovných termínoch: 
•  2. mája 2008 od 8.00 do 17.00 hod.   
•  3. mája 2008 od 8.00 do 10.00 hod. 

vo Veterinárnej nemocnici Spišská Nová Ves, 
Duklianska 46 (pred sídliskom Západ I);

•  10. mája 2008 od 8.00 do 10.00 hod. 
v Novoveskej Hute pred krčmou.

Za očkovanie proti besnote sa bude účtovať po-
platok vo výške 150,- Sk.

Očkovanie proti besnote, nakoľko sa jedná o ne-
bezpečnú nákazu so smrteľným priebehom, je 
povinné. Nesplnením si tejto povinnosti sa cho-
vatelia vystavujú riziku postihu.

Veterinárna nemocnica Spišská Nová Ves
Tel.: 053/446 2623, 0905 506 126

Spoločnosť EXPO-CREDIT Košice, 
spol. s r. o., Mlynárska 16, 040 01 
Košice a Mestský výbor č. 5 oznamujú, 
že v mesiaci máj sa bude pokračovať 
vo výstavbe II. etapy radových garáží 
v počte 44 ks na sídlisku Západ I, 
Duklianska ul. v Spišskej Novej Vsi. 
Záujemcovia sa môžu informovať na 
tel. č. 0905 345 897 alebo 0915 959 237. 
Upozorňujeme, že o poradí na kúpu ga-
ráže bude rozhodovať včasnosť prejave-
ného záujmu. Už dnes vieme, že dopyt po 
garážach je vyšší ako možnosti výstavby, 
preto nebudeme môcť vyhovieť všetkým 
záujemcom.
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KRÍŽOVKA, SÚŤAŽ

Milí Novovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničiek nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. mája na adresu 
redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v júnovom Ičku. Správne znenie tajničiek z minulého čísla: 1. tajnička - Šestnástka, 2. tajnička - 
sídlom soľného a berného úradu. Výherkyňou minulomesačnej krížovky sa stáva Anna Kuchčáková, Spišská Nová Ves, ktorá získava knižnú publikáciu 
o meste Spišská Nová Ves. Blahoželáme!
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740 rokov rozvoja nášho mesta
Rozvojom nášho mesta bohužiaľ otriasli aj revolučné roky 1848 -1849. Keď v apríli 1848 bolo v Rakúsko-Uhorsku (tajnička), úplne logicky prišli na 
rad požiadavky slovenského národa na sebaurčenie a rovnoprávnosť v Uhorsku. Už v júni 1848 bolo vyhlásené stanné právo ako odpoveď na chys-
tajúci sa odboj Slovákov podporovaných hurbanovskými agitátormi, ktorí našincov verbovali do slovenských dobrovoľných oddielov. K samotnému 
boju medzi maďarskými povstalcami a cisárskym delostrelectvom v okolí nášho mesta došlo 2. februára 1849, keď cisárske vojsko začalo paľbu 
delami z Blaumontu na stred mesta, kde bolo sústredených asi 5 000 maďarských vojakov. Najväčšie škody vznikli na veži rím.-kat. kostola, ktorá 
zhorela, zvony popadali a roztopili sa. Plameňom od zápalných rakiet vzbĺklo veľa domov v Levočskej ulici. V pouličných bojoch padlo 53 honvédov, 
ktorí sú pochovaní na našom cintoríne, kde je aj pomník ako pamiatka na tieto udalosti. Po počiatočnom zmätku však maďarskí povstalci vyhnali 
cisárske vojsko z mesta. Po týchto bojoch sa národnostné rozpory medzi občanmi mesta maďarskej a nemeckej národnosti a Slovákmi, ktorí boli na 
strane cisárskeho vojska, veľmi priostrili. 

Pokračujeme s novou rubrikou jednoduchých matematických a fyzikálnych úloh. Pokúste sa 
ich vyriešiť. Riešenia zašlite na adresu redakcie najneskôr do 15. mája. 

4. Tehly: Ak jedna tehla váži 1 kg a polovicu tehly, koľ-
ko vážia dve tehly?
5. Stĺp: Blesk zlomil 9 m vysoký (zvislý) telegrafný stĺp 
tak, že neúplne prelomená časť sa len sklopila a svojím 
koncom sa oprela o zem (vodorovnú) vo vzdialenosti 
3 m od päty stĺpa. V akej výške sa stĺp zlomil?
6. Preteky v behu: Chlapci usporiadali preteky 
v behu na 5 km. Po dobehnutí do cieľa víťaz povedal: 
„Na štvrtom kilometri ešte 2/3 chlapcov bežalo predo 
mnou a 2/3 za mnou.“ Koľko chlapcov sa zúčastnilo 
pretekov?

Riešenia úloh 1 - 3 z predošlého čísla
1. Rýchlik Transsibír - stretneme 14 rýchlikov. Keď 

nastúpime do vlaku v Moskve 7. októbra, dôjdeme do 
Vladivostoku 14. októbra a stretli sme všetky vypustené 
z Vladivostoku 1. až 14. októbra.
2. Magnet - u magnetickej tyčinky najsilnejšie magnetic-
ké pole (najviac siločiar vychádza a vchádza) na oboch 
koncoch a v jej strede je prakticky nulový magnetizmus. 
Zoberieme jednu tyčinku a koncom sa priblížime ku 
stredu druhej tyčinky. Ak ju pritiahne, magnetom je tá 
tyčinka, ktorú držíme v ruke. S druhou tyčinkou prípad-
ne pokus opakujeme.
3. Malý Gauss - vtedy vymyslel vzorec pre súčet arit-
metického radu. S = nx (a1 + an)/2, kde: S = súčet, 
n = počet členov, a1 = prvý člen, an = posledný člen 
aritmetického radu. V. Čiško

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární
28. 4. -  4. 5.2008      

Lekáreň HORNÁD, Hviezdoslavova 24 
5. 5. -  11. 5. 2008

Lekáreň BLAUMONT, Jánskeho 1, 
t. č.: 053/419 91 80, 419 94 12
12. 5. - 18. 5. 2008 

Lekáreň Bonus - detská poliklinika, 
Štefánikovo nám. 5,  t. č.: 053/44 647 67 

19. 5. - 25. 5. 2008 
Lekáreň Na Západe, Hutnícka 22, t. č.: 053/44 321 00

26. 5. - 1. 6. 2008
Lekáreň Na Letnej, Letná 27, t. č.: 053/44 251 32

Pohotovostná služba je do 22.00 hod., v sobotu, 
v nedeľu a sviatok od 8.00 do 22.00 hod.

CVIK ROBÍ MAJSTRA
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KULTÚRA

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu
verejnosť na prehliadky výstav

v mesiaci máj 2008

 pozývajú na výstavu
ŠPIRÁLA  -  VEDECKÁ HRAČKA

1. apríl - 25. máj 2008
Interaktívna výstava hračiek, hier, hlavolamov a jednoduchých experimentov.

Vedecká hračka - občianske združenie 
Banská Bystrica • Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Miestny odbor Matice slovenskej pozýva stredoškolskú mládež 
na stretnutie s členmi Spišského dejepisného spolku 

27. 5. 2008 s D. Rosovou a J. Petríkom
v Galérii umelcov Spiša (GUS) o 14.00 hod.

MO Matice slovenskej v SNV vyhlasuje súťaž pre „stredoškolákov“ 

ZÁKUTIA MÔJHO MESTA
Súťaží sa vo vlastnej tvorbe - literárnej, výtvarnej, foto... Výber techniky spracovania témy 
ponechávame na autorov. Práce je potrebné odovzdať do 30. 5. 2008 v GUS, Zimná 46, 
po telefonickom dohovore (0918 636 384). Otázky adresovať na udané t. č.             

KDE NIET POZNANIA MINULOSTI, NEMÔŽE BYŤ VÍZIA BUDÚCNOSTI. Sabatini

STÁLE EXPOZÍCIE:
• JOZEF HANULA Kresba/maľba 
• ZÁHRADA UMENIA 

VÝSTAVY:
UMENIE Z KOVAČICE - kolektívna výstava svetoznámych insitných 
umelcov, našich slovenských krajanov zo Srbskej Kovačice (Alžbeta 
Čížiková, Eva Husáriková, Ján Glózik, Pavel Hajko, Martin Markov, 
Pavel Cicka) do 20. 5. 2008 
TRANSFORMÁCIA - Emília Závacká a Bartolomej Cisár 
- košickí autori predstavia svoju maliarsku a fotografickú tvorbu.  
 do 25. 5. 2008
PRIESTOR 2008 - 13. ročník výstavy maturitných prác žiakov ume-
leckých odborov Združenej strednej školy v Spišskej Novej Vsi a Zdru-
ženej strednej školy sklárskej Lednické Rovne, realizovaná v rámci 
dlhodobého projektu Galériou umelcov Spiša.  30. 5. - 7. 7. 2008
 
MIMOVÝSTAVNÁ ČINNOSŤ:
Otvorenie letnej turistickej sezóny na námestí v Spišskej Novej 
Vsi 2. mája 2008 od 10.00 do 17. 00 hod.

Medzinárodný deň múzeí a galérií - 17. mája 2008  - sobota  
Noc múzeí a galérii
Večerná prehliadka galérie pri príležitosti MDD 30. mája 2008 
od 17.00 do 22.00 hod., spojená s aukciou výtvarných prác - portré-
tov osobností mesta Spišská Nová Ves, ktoré vznikli v rámci projektu 
Farebná paleta. 

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

OZ Fotografická spoločnosť SPIŠ
srdečne pozývajú na

SPIŠSKÝ SALÓN VÝTVARNEJ 
FOTOGRAFIE 2008 

a regionálnu súťažnú výstavu
AMFO a DIAFOTO 2008
25. apríl – 20. máj 2008

Galéria umelcov Spiša,
Zimná 46, Spišská Nová Ves 

Podujatie je organizované pri príležitosti 
740. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves.

Mesto Spišská Nová Ves • Múzeum Spiša • Galéria umelcov Spiša • Miestna organizácia Slovenského astronomického klubu
pozývajú dňa 17. 5. 2008 na NOC V MÚZEU

Letná ulica: 17.00 - 20.00 Vystúpenie skupiny historického šermu Páni Spiša
Štefánikovo námestie - pred hlavnou poštou: 20.00 Astronomické pozorovanie Mesiaca a planéty Saturn

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
pozýva na

8. 4. – 8. 5. Ján Kiepura (1902 – 1966): Srdcom Sosnovčan 

– hlasom obyvateľ sveta, Letohrádok Dardanely, Markušovce

20. 4. – 31. 9. Ako sa žilo v Smižanoch – Národopisné 

múzeum, Smižany

16. 5. 2008 Oslavy Medzinárodného dňa múzeí

•  prechádzka kaštieľom v Markušovciach,

•  vystúpenie šermiarskej skupiny Páni Spiša 

v areáli francúzskeho parku, 

objednávky a rezervácie na tel.: 053/44 98 421,

•  stretnutie s ľudovou kultúrou stredného 

a dolného Spiša, Národopisné múzeum v Smižanoch,

•  bábkové divadelné predstavenie O koníkovi Oblakovi 

(nádvorie múzea – Letná 50). 

Informácie na tel.: 053/44 312 91

17. 5. 2008, 17.00 - 22.00 Noc múzeí
Informácie na tel.: 053/44 237 57, 

mail: muzspisa@sisoft.sk • lektorky@atlas.sk

GUS
10.00 - 22.00 hod. prehliadky výstav počas celého dňa
10.00 - 14. 00 hod. Detský ateliér Mama, otec a ja - tvorivá dielňa 
pre rodičov s deťmi
15.00 - 20.00 hod. Tvorivá komunita - Tradičná a netradičná 
grafika
20.30 hod. divadelné predstavenie pre verejnosť - Divadlo KONTRA 
uvádza Petra Čižmára v hre Conora McPhersona „ RUM A VODKA“

Múzeum Spiša
17. 00 – 22. 00 prehliadka Expozície prírody a histórie regiónu so sprievodnými aktivitami:
• Po stopách nočných živočíchov (Hlasy zvierat a zvuky prírody v noci),
• Čarovná moc bylín,
• Hľadanie tajomstiev bane s banskou lampou (Minerály pod lupou - mikrosvet),
• Ako to fungovalo? (Jedinečné, zaujímavé a kuriózne predmety v zbierkach múzea),
• Skautská škôlka pre malých aj veľkých,
• Netradičná prehliadka pri svetle sviečok a starobylých lámp 
    – Kaštieľ a letohrádok Dardanely, Markušovce.
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KULTÚRA

SLÁVIK SLOVENSKA

Okresné kolo 18. ročníka celoslovenskej súťaže detí 
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne.
13. mája 2008 od 9.30 hod. v Koncertnej sieni Reduty. 
Vstup zdarma. Ako hosť vystúpi ľudový súbor ZUŠ Spišská 
Nová Ves Špievanka. Spolupráca s Arťáčikom a MKC v Spiš-
skej Novej Vsi.

KRESLENÉ AUTOMOBILY

Zaslané kresby formátu A4 môžu byť ľubovoľné druhy auto-
mobilov od veteránov po najnovšie modely.
Technika: všetky kresliace materiály (ceruzka, tuš, fixy, far-
bičky a. p.)
Do obalu priložte lístok s uvedením priezviska, veku, adresy, 
názvu automobilu a roku jeho výroby.
Uzávierka prác: 23. mája 2008

ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIE

Pre členov i nečlenov záujmových útvarov CVČ s hrami, sú-
ťažami a peknými rozprávkami
10. mája 2008 od 9.00 hod. v priestoroch CVČ Adam na 
Levočskej ulici

OKRESNÁ SÚŤAŽ LETECKÝCH MODELÁROV

I. kolo na letisku v Spišskej Novej Vsi
Presný termín dohodnite telefonicky s p. Žifčákovou na tel. 
čísle CVČ.

Ponuka klubov a krúžkov:

Zápis do klubov a krúžkov 2008 – 2009 bude

2. júna 2008 (pondelok) v CVČ, m. č. 4.

Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

MŠ: hry na počítačoch • playstation

ZŠ a SŠ: Internet • hry na PC • florbal • biliard 

• air hockey (vzdušný hokej)

• SPOLOČENSKÝ TANEC

• KARAOKE • VÝTVARNÝ • HIP-HOP    

• CHEERLEADERS - roztlieskávačky

• MAŽORETKY • DRAMATICKÝ • ĽUDOVÉ TANCE

• DIVADELNÝ • BRUŠNÉ TANCE

• IGLOVČEK - súbor ľudových piesní a tancov

• UMELECKÁ VÝROBA - hľadáme šikovné dievčatá 

    a chlapcov so záujmom o výrobu divadelných kulís, 

    rekvizít, šitie kostýmov, módne návrhy 

• TV ADAM - hľadáme dievčatá a chlapcov so záujmom 

    o moderovanie, spravodajstvo, fotografovanie

• CAPOEIRA... je umenie spojené s bojovým umením, 

    s hudbou, akrobaciou a tancom...

ZÁPIS: v CVČ 27. 5. 2008 od 15.00 - 18.00

Bližšie informácie na prvom stretnutí !!!

Centrum voľného času Adam, Levočská 14, 052 01 Sp. N. Ves, tel.: 053/442 57 59, fax: 053/429 72 05;
Stredisko Domček, Hviezdoslavova 48, tel.: 053/442 21 20, e-mail: skola@cvcsnv.edu.sk, www.cvc.snv.sk

HODINOVÝ KOLOTOČ

Zábavné cvičenia pre deti 1. a 2. ročníka ZŠ
Termíny si dohodnite telefonicky s p. Kožuškovou alebo Vaňo-
vou na tel. čísle CVČ.

PRIPRAVUJEME NA LETNÉ PRÁZDNINY

Turisticko- rekreačný tábor na Košariskách v Slovenskom 
raji
pre deti od 8 - 13 rokov v termíne 20. - 25. júla 2008.
V cene 2 300,- Sk je ubytovanie, strava, doprava, program, 
pedagogický dozor a poistenie.
Informácie: p. Vaňová
Denný tábor - Poznaj mesto a jeho okolie
pre deti 2. stupňa ZŠ so zameraním na výlety do okolia mesta 
v dňoch 30. júna, 1., 2., 3. a 4. júla 2008.
Cena na 1. deň 100,- Sk
Denný tábor - 8 hodín bez starostí
Ráno dieťa prinesiete, poobede si ho vyzdvihnete.
7., 8., 9., 10. a 11. júl 2008 od 8.00 do 16.00 hod.
Cena na 1 deň: 100,- Sk
Informácie: p. Buza (0915 932 319)

MESTO DEŤOM

Zábavný deň pre deti, mládež a rodičov na pešej zóne 
na námestí v našom meste s prehliadkou bábkových di-
vadiel.
6. júna 2008 od 9.00 hod.

PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA na mesiac máj 2008
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„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Sobota, 17. 5. , 10.00 - 14.00 hod.

TVORIVÁ DIELŇA V GALÉRII 
„MAMA, OTEC A JA“
Téma: „Vytvor si svoj sen“ (Chytač snov)
Kde: Galéria umelcov Spiša, Zimná ul. 46
Zvýhodnené vstupné: 20,- Sk/dieťa

Utorok, 20. 5. o 10.00 hod.

PREDNÁŠKA: „STRES AKO RIZIKOVÝ 
FAKTOR A JEHO PREVENCIA“

Štvrtok, 29. 5. o 16.30 hod.

PODPORNÁ SKUPINA DOJČENIA

Utorok, 6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5.  o 16.30 hod.

KURZ „EDUKAČNÁ 
PREDMATERSKÁ PRÍPRAVA“
Kde: herňa MC Dietka
Témy: úprava životosprávy, ovulačný cyklus ako celok, 
prirodzené plánovanie rodičovstva, zhrnutie – diskusia
Záujem o účasť hláste do 5. 5. 2008 
na tel. č. 0907 025 298.

Piatok, 6. 6., 10.00 - 12.00 hod.

DIETKOVSKÉ NARODENINY 
S TVORIVOU DIELŇOU 
„MAMA, OTEC A JA“ 
Oslávte s nami  MDD a 6-te narodeniny MC Dietka ne-
tradičným spôsobom v galérii. Každé dieťatko čaká 
darček, tvorivá atmosféra a dobrá nálada. 
Účasť nahláste do 4. 6. na tel. 0904 887 239.
Téma: „Záhrada umenia“ 
Kde: Galéria umelcov Spiša, Zimná ul. 46
Vstupné: 50,- Sk/dieťa

STÁLA PROGRAMOVÁ PONUKA:

HERŇA MC DIETKA 
- ZŠ Z. NEJEDLÉHO, NA 2. POSCHODÍ
Utorok:   9.00 hod. - 12.00 hod.
 16.00 hod. - 18.00 hod.
Doneste si so sebou prezuvky! 

ŠPECIÁLNA POPÔRODNÁ 
GYMNASTIKA: 
Kde: herňa MC Dietka

Kedy: v utorok od 15.00 
do 16.00 hod.
Starostlivosť o deti 
v prípade potreby 
zabezpečená pracovníčkami MC Dietka.
Poradenstvo v dojčení:  tel.: 0903 740 739, volať mô-
žete od 19.00 do 20.00 hod.

ANGLICKÝ KLUB BATOLIAT 
MUM DAD AND ME 
(MAMA OTEC A JA) 
pre deti od 2 r.
Kde: jazyková učebňa MŠ Z. Nejedlého
Kedy: v utorok o 16.50 hod.
Spoluorganizátor: MŠ Z. Nejedlého, ELC Košice 
(odborný garant)

JOGA PRE RODIČOV 
S DEŤMI (DO 10 R.)
Kde: Zimná ul. 62, v priestoroch novootvoreného 
Jogacentra (pod reštauráciou Vegetarián)
Kedy: v pondelok od 16.30 do 17.30 hod.
Spoluorganizátor: JOGACENTRUM v Spišskej 
Novej Vsi

Uskutoční sa krst knižky pre deti 
10. mája 2008 sa v hoteli Park Čingov uskutoční krst 
knižky venovanej deťom s názvom Triky-liky. Knihu po-
krstí p. Ida Rapaičová. Autorkou básničiek, riekaniek, há-
daniek a doplňovačiek je Miriam Molnárová Nevyjelová, 
učiteľka anglického jazyka na tunajšom gymnáziu. Autor-
kou ilustrácií je Renáta Milčáková. Viac informácií o knižke 
uverejníme v júnovom Ičku.  AJ

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
a Domov sociálnych služieb „Náš dom“  Spišská Nová Ves pozývajú občanov mesta a okolia na výstavu 

ŽIJEME S VAMI. 
Otvorenie a vernisáž výstavy je 15. 5. 2008 o 10.00 hod. v priestoroch Galérie umelcov Spiša. 

Výstava potrvá od 15. 5. 2008 do 15. 6. 2008 a zároveň je sprievodným podujatím „Dňa krivých zrkadiel“, 
spojeným s verejnou finančnou zbierkou v meste Spišská Nová Ves, ktorá sa bude konať dňa 12. 6. 2008.

„KAŽDÝ ČLOVEK MÁ PRÁVO NA SVOJ VÝTVARNÝ PREJAV.“
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KINO BANÍK

1. - 4. 5. o 17.00 hod., vst.: 49,- Sk 
WINXCLUB: VÝPRAVA 

DO STRATENÉHO KRÁĽOVSTVA
Po skončení školy pre víly sa Bloom vracia 
k svojim adoptívnym rodičom na planétu 
Zem, no veľmi túži spoznať svojich biologic-
kých rodičov. Winx Club: The Secret of the 
Lost Kingdom, animovaná rozprávka, USA, 
2007, MP, 85 min., SPI.
 
1. 5. o 19.00 hod., vst.: 59,- Sk 

ZBOHOM BEJBY
Založené na románe Dennisa Lehana 
o dvoch bostonských detektívoch, ktorí vy-
šetrujú únos malého dievčatka. Gone Baby 
Gone, dráma, USA, 2007, MN, 114 min., Sa-
turn.

3. - 5. 5. o 19.00 hod., vst.: 59,- Sk, 
v pondelok 5. 5. vst.: 49,-

CLOVERFIELD
Zábava je v plnom prúde, digitálna kamera 
sníma rozjarene tvare Robových priateľov, 
lenže potom všetko s razanciou blesku pre-
ruší výpadok prúdu a zlovestný, neidentifiko-
vateľný zvuk, ktorý sa rozlieha nad mestom. 
Cloverfield, akčný/mystery/sci-fi/thriller, USA, 
2008, 85 min., MP-12, Tatrafilm.

6. - 8. 5. o 19.00 hod., vst.: 55,- Sk 
10 000 PRED KRISTOM

Mladý lovec D‘Leh (Steven Strait) našiel 
svoju veľkú lásku – krásnu Evolet (Camilla 
Belle). Keď banda záhadných bojovníkov 
prepadne jeho dedinu a unesie Evolet, 
D‘Leh sa so skupinou lovcov musí vydať 
po ich stopách. 10 000 B.C., dobrodružný, 
Nový Zéland/ USA, 2007, MP-12, Continen-
tal film.

9. - 12. 5. o 17.00 hod., vst.: 59,- Sk, 
v pondelok 12. 5. vst.: 49,- Sk, 
9. a 12. 5. o 19.00 hod.

KRONIKA RODU SPIDERWICKOV
Dom prastrýka Spiderwicka, do ktorého sa 
súrodenci Jared, Simon a Mallory práve na-
sťahovali, vyzeral už na prvý pohľad veľmi zá-
hadne. A druhý pohľad im stačil na to, aby 
vytušili, že ich na tejto čudnej adrese čaká 
najväčšie dobrodružstvo ich života. The Spi-
derwick Chronicles, rodinný/dráma/dob-
rodružný, USA, 2008, MP-12, Tatrafilm.

10. - 11. 5. o 19.00 hod., vst.: 59,- Sk 
ČIERNA KRV 

(NOMINÁCIA NA OSKARA)
Ústrednou postavou je prospektor a hľadač 
striebra Daniel Plainview. Jedného dňa sa 
k nemu dostane tip na bohom zabudnuté 
mestečko Little Boston. Tam údajne ropa 
sama vyteká zo zeme. There Will Be Blood, 
dráma, USA, 2007, 158 min., MN, Saturn.
 
13. - 14. 5. o 19.00 hod., vst.: 55,- Sk

ZAČAROVANÍ
Mladá princezná Giselle sa zaľúbi do princa. 
Táto novinka natoľko rozzúri jeho matku, že 
vyženie Giselle z ich rozprávkového sveta. En-
chanted, animovaný/rodinný/romantický/ko-
média/fantasy, USA, 2007, MP, Saturn.

15. - 19. 5. o 17.00 hod., vst.: 59,- Sk, 
v pondelok 19. 5. vst.: 49,- Sk

HORTON
Horton je celkom normálny slon v dobrej fy-
zickej i psychickej kondícii, a tak ho celkom 
prekvapí, keď mu pod nos spadne smietka, 
ktorá hovorí. Horton Hears a Who!, animo-
vaný, USA, 2008, 85 min., MP, Tatrafilm.

15. - 19. 5. o 19.00 hod., vst.: 59,- Sk, 
v pondelok 19. 5. vst.: 49,- Sk

MICHAEL CLAYTON
(NOMINÁCIA NA OSKARA)

Michael Clayton je „vyjednávačom“ jednej 
z najväčších právnických firiem v New Yorku. 
Aj keď sa už niekoľkokrát popálil a so svojou 
prácou nie je spokojný, rozvod, zlá obchodná 
špekulácia a narastajúci dlh ho pevne držia 
pripútaného k firme. Michael Clayton, dráma/
thriller, USA, 2006, 119 min., MP, SPI.

20. - 22. 5. o 19.00 hod., vst.: 59,- Sk
OKO

Sydney Wells (Jessica Alba) je známa losan-
gelská huslistka, ktorá prišla v detstve ne-
šťastnou náhodou o zrak. Po operácii sa jej 
začínajú zjavovať tieňové postavy a desivé 
predstavy. The eye, horor/thriller, USA, 2008,  
97 min., MP-15, Continental film.

23. - 25. 5. o 17.00 hod., vst.: 59,- Sk
LET‘S DANCE 2

Osemnásťročný Patrick študuje na Mary-
landskej škole umenia tanec. Keď sa do-
počuje o legendárnej undergroundovej 
tanečnej súťaži, ktorá sa koná len raz za 
rok, chce sa na ňu dostať... Step Up 2: the 
Streets, tanečný, romantický film, USA, 2008, 
100 min., MP-12, SPI -  film.

23. - 26. 5. o 19.00 hod., vst.: 59,- Sk, 
v pondelok 26. 5. vst.: 49,- Sk

RAMBO: DO PEKLA A SPÄŤ
Štvrtý diel série o vietnamskom veteránovi 
nás zavedie do juhovýchodnej Ázie, kde sa 
starnúci John Rambo usadil. Jeho pokojný 
život naruší misionárska skupina vedená Mi-
chaelom Burnettom (Paul Schulze) a Sarah 

Millerovou (Julia Benz). John Rambo, bojový, 
USA/Nemecko, 2008, 93 min., MP-15, Ma-
gic Box.

27. - 28. 5. o 19.00 hod., vst.: 59,- Sk
ACROSS THE UNIVERSE

Prevratný muzikál, ktorý sa zrodil v hlavách 
známej režisérky a scenáristky Julie Taymor 
a scenáristov Dicka Clementa a Iana La Fre-
naise. Across the Universe, hudobný, dráma, 
USA, 2007, 131 min., MP-12, Ita film.

29. 5. - 1. 6. o 19.00 hod., vst.: 59,- Sk
NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE

Vzrušujúci súboj s divokým prírodným živlom, 
samozvanými strážcami zákona i hranicami 
vlastných možností. Thriller, ČR, 2008, 
92 min., MP-15, Ita film.

30. 5. - 1. 6. o 17.00 hod., vst.: 59,- Sk
MAČACIE ZLATO

Ben „Finn“ Finnegan (Matthew McConaughey) 
je sympatický moderný lovec pokladov, ktorý 
je posadnutý hľadaním legendárneho Kráľov-
ninho vena z 18-teho storočia. Fool‘s Gold, ro-
mantický/komédia/dobrodružný, USA, 2008, 
112 min., MP-12, Continental-film.

PRIPRAVUJEME:
Kým si po nás príde – komédia; O život 
– komédia; Než diabol zistí, že si mŕtvy – 
dráma; Oko berie – thriller; 27 šiat – ko-
média; Iron man – fantasy; Taká normálna 
rodinka s. r. o. – komédia; Svadba na bi-
tevnom poli – komédia; Indian Jones 4 
– dobrodružný; Prísľuby z východu – thril-
ler; Colage road trip – komédia; Najkrás-
nejšia hádanka – rozprávka; Speed racer 
– akčný.

Milí priaznivci filmového klubu, ponú-
kame možnosť zakúpiť si nový členský 
preukaz, ktorý platí celý rok 2008 na ce-
lom Slovensku, stojí 70,- Sk a na každý 
klubový film máte zľavu 20,- Sk. Vstup 
pre neklubistov je neobmedzený, ale za 
drahšie vstupné. Tešíme sa na stretnu-
tie s vami každý piatok pri dobrom filme 
v Kine MIER.

FILMOVÝ KLUB 
2. 5. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

NEZNÁMA 
Hrdinkou filmu je mladá Ukrajinka Irena, ktorá 
sa snaží nájsť si v severotalianskom meste 
prácu. Taliansko, 118 min., české titulky, ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.

3. - 4. 5. o 19.00, vst.: 59,- Sk
ZAČAROVANÍ 

Pre princeznú Giselle je život rozprávkou 
– doslova. Má všetko, čo k dokonalej prin-
ceznej potrebuje. No len do chvíle, keď sa 
zaľúbi do šarmantného princa Edwarda. USA, 
2008, 108 min., slovenské titulky, nevhodné 
pre vekovú skupinu do 12 rokov.

FILMOVÝ KLUB
9. 5. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

VÁCLAV 
Václav Vingl (Ivan Trojan) je dedinský outsi-
der, ktorý vo svojich 40 rokoch žije s matkou 
(Emília Vášáryová) pod jednou strechou... 
ČR, dráma, 2007, 97 min., nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 12 rokov.

8. - 12. 5. štvrtok o 19.00, piatok o 17.00, 
sobota, nedeľa, vst.: 65,- Sk, 
12. 5. pondelok o 19.00 zľava, vst.: 55,- Sk

LET’S DANCE 2

Po obrovskom úspechu megahitu Let’s 
dance prichádzajú jeho tvorcovia s ďalším 
príbehom plným street dance a hip-hopu. 
Tanečno-romantický, USA, 2007, 100 min., 
české titulky, nevhodné pre vekovú skupinu 
do 12 rokov.
  
11. 5. o 16.00, vst.: 40,- Sk 

ČAČINA
vystúpenie folklórneho súboru. 

FILMOVÝ KLUB 
16. 5. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

VENUŠA 
Maurice (Peter O‘ Toole) je starnúci, ale stále 
slávny herec. O jeho najlepšieho priateľa sa 
začne starať Jessie, pôžitkárovi Mauriceovi 
sa zapáči a tak sa ju snaží presvedčiť, aby 
stála modelom pre študentov maliarstva, a to 
i preto, že by sa na ňu rád pozrel... Tragikomé-
dia, VB/USA, 95 min., české titulky, nevhodné 
pre vekovú skupinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA 
17. - 18. 5. o 17.00, vst.: 45,- Sk 

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY 
Asterix a Obelix sú späť! A tento krát vás 
čaká príbeh plný športového zápolenia me-
dzi Galmi a ich súpermi z celého sveta. Fran-
cúzsko, Španielsko, Nemecko, český dabing, 
117 min., nevhodné pre vekovú skupinu do 
12 rokov.

17. - 18. 5. o 19.00, vst.: 59,- Sk
JAHODOVÉ VÍNO 

Rozprávanie o momente, v ktorom máte 
také plné zuby života, ktorý žijete, že sa roz-
hodnete odísť do najodľahlejšieho kúta na 
celej zemi, a práve tam sa odrazu naučíte 
vážiť si a vychutnávať každú chvíľu svojho 
života. Dráma, Poľsko/SR, slovenský dabing, 

97 min., nevhodné pre vekovú skupinu do 
12 rokov.

FILMOVÝ KLUB
23. 5. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

KTO JE TU RIADITEĽ
Riaditeľ firmy pred svojimi zamestnancami 
predstiera, že je jedným z nich. Môže tak 
anonymne aplikovať nepopulárne opatrenia. 
Dánsko/Švédsko/Francúzsko/Taliansko/Nór-
sko/Fínsko, 2006, far., 99 min., titulky, ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 12 rokov.

ROZPRÁVKA
24. - 25. 5. o 17.00, vst.: 55,- Sk

HORTON
Horton je celkom normálny slon a tak ho 
celkom prekvapí, keď mu pod nos spadne 
smietka, ktorá hovorí... USA, český dabing, 
87 min., nevhodné pre vekovú skupinu do 
12 rokov.

24. - 25. 5. o 19.00, vst.: 59,- Sk
27 ŠIAT

Vo filme 27 šiat navštívime svadbu v kovboj-
skom, bikinách, indických sárí, a to všetko 
na najrôznejších a často prapodivných 
miestach. USA, slovenské titulky, 109 min., 
nevhodné pre vekovú skupinu do 12 rokov.

ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY
30. 5. o 14.00

WINX CLUB

FILMOVÝ KLUB
30. 5. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

ANGEL
Angel sa stane známou spisovateľkou, keď 
jej vášnivé romány, a neskôr i jej pozoru-
hodný, detsky sebecký a prudký charakter, 

zaujmú londýnskeho nakladateľa Theo Gilbri-
ghta. V. Británia/Francúzsko/Belgicko, 2006, 
titulky, 137 min., nevhodné pre vekovú sku-
pinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA 
31. 5. - 1. 6. o 17.00, vst.: 45,- Sk

WINX CLUB 
Šesť obľúbených animovaných víl, ktoré po-
znáte z televízneho seriálu WINX CLUB (TV 
Markíza), sa dostáva v 3D animácii po prvý 
krát na filmové plátno. Animovaná rozprávka, 
český dabing, 85 min., Taliansko, nevhodné 
pre vekovú skupinu do 12 rokov.

31. 5. - 1. 6. o 19.00, vst.: 59,- Sk 
CLOVERFIELD 

Táto noc zmení život všetkým. A niektorým ho 
ukončí. USA, 87 min., české titulky, nevhodné 
pre vekovú skupinu do 15 rokov 

FILMOVÝ KLUB 
6. 6. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

MUZIKA 
Niekoľko krokov od hraníc s nepriateľskou ka-
pitalistickou krajinou v zapadákove sa začína 
veselý a trochu čierny príbeh o chlapíkovi, 
ktorý dúfal, že hudba mu pomôže z kaluže, 
ale namiesto toho vyváľa hudbu v blate. Tragi-
komédia, SR/SRN, 99 min., 2007, nevhodné 
pre vekovú skupinu do 12 rokov.

ROZPRÁVKA
7. - 8. 6. o 17.00 

NEJKRÁSNEJŠÍ HÁDANKA 

7. - 8. 6. o 19.00 
SVADBA NA BITEVNOM POLI

PRIPRAVUJEME: Michael Clayton, 
Sex v meste, Sisi, Clona, Slepé lásky

MKC    KINO MIER
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Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsiv

Výpožičná doba:
počas školského roka od pondelka do piatku 
od 8.00 do 18.00 hod., v stredu vždy zatvorené, 
v sobotu od 9.00 do 11.45 hod.
Telefónne číslo: 053/446 47 57 
E-mail: sksnv@ke.telecom.sk
www.spisskakniznica.sk

(možnosť rezervovať si knihy cez internet)

PRE DETI
Eva Ibston - Nevesta pre čarodejníka. „Náj-
dite mi tú správnu bosorku“, kričal Ariman Hrozný 
- obávaný čarodejník Severu. Rozhodol sa, že 
sa ožení a jeho ženou sa musí stať čarodejnica 
s najtemnejšou mocou. Ako to všetko dopadne? 
Odpoveď nájdete po prečítaní tejto knižky.
Francesca Simon - Grázlik Gabo a všivavá 
invázia. Vtipne napísaná kniha americkej spi-
sovateľky žijúcej v Londýne. Hrdinom je ško-
lák Gabo, ktorý vie byť síce protivný, no napriek 
tomu ho všetci majú radi.
Andrew Langley - 500 zaujímavostí, ktoré 
by ste mali vedieť o histórii. Bohato ilustro-
vaná kniha pre deti, ktorá zábavnou formou ob-
jasňuje dejiny civilizácie od starovekého Egypta 
až do osídľovania Divokého Západu. 

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

Peter Gajdošík - Zverinec na siedmom po-
schodí. Alebo x dôvodov prečo nechovať zvie-
ratká v byte. 

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

Corinne Hofmann 
• 1. diel - Biela Masajka
• 2. diel - Návrat z Afriky
• 3. diel - Stretnutie v Barsaloi
Úspešnú podnikateľku na dovolenke so snú-
bencom v Keni očarí exotické prostredie, kde 
stretáva masajského bojovníka. Láska na prvý 
pohľad sa končí svadbou, neskôr narodením 
dcérky. Každodenné živorenie v primitívnych 
podmienkach prináša neprekonateľné kultúrne 
rozdiely a predsudky. A sen o čarovnej Afrike sa 
rozplýva.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

Najlepšie svetové čítanie - skrátené verzie šty-
roch románov: Prázdna stolička, Dieťa ľadu, 
Prísne opatrenia, Observatórium.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

Jaromír Slušný - Smutné konce slávnych. 
Okolnosti smrti slávnych svetových osobností.
M. Beňo - Ľ. Šimčáková - Analyticko-prog-
nostické štúdie o regionálnom školstve 
SR 2007. Manažment, prognózy, financova-
nie, demografia a kvalifikovanosť regionálneho 
školstva.
Robert T. Kyosaki - Bohaté dieťa. Bystré 
dieťa. Spôsoby ako naštartovať seba a svoje 
dieťa k finančnému mysleniu.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

Robert Cumming - Veľkí umelci. Pohľad na 
život 50 maliarov prostredníctvom ich diel.

2. 5. 2008 (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 100,- Sk 
Ján Chalupka 

KOCÚRKOVO (KOMÉDIA SO ŽARTOVNÝMI PESNIČKAMI)
Najstaršia slovenská veselohra o tom, ako sa vieme pechoriť.

4. 5. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 50,- Sk
Jan Makarius  

BRÁNA SLNKA (MYTOLOGICKÝ, INDIÁNSKY PRÍBEH) II. PREMIÉRA 
Ak máte radi indiánske báje, ak chcete načerpať niečo z indiánskej múdrosti a nechať si dušu pohladiť indiánskou hudbou, 
potom práve vám je určená táto rozprávka. 

9. 5. 2008 (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 100,- Sk 
Tibor Ferko, Miro Košický 

BENDEGÚZ (DONKICHOTIÁDA, PODĽA JÁNA CHALUPKU) 
Moderná donkichotiáda, prvá dramatizácia románu na Slovenských javiskách!
Dvaja pomaďarčení turčianski zemania Bendegúz a Pišta sa vyberú do sveta hľadať pravlasť Maďarov.

11. a 25. 5. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 50,- Sk 
Karol Spišák  

VRABEC BRMBOLEC (ROZPRÁVKOVÝ MUZIKÁL) 
Pôvodný rozprávkový muzikál dlhoročného divadelného praktika o neposlušných vrabcoch a ich dobrodružnej ceste sve-
tom.

17. 5. 2008 (sobota) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 100,- Sk 
HOSŤ!!! DIVADLO THÁLIA Košice, W. S. MAUGHAM

ZBOŽŇUJEM SA VYDÁVAŤ (HUDOBNÁ VESELOHRA)
Viktória sa zbožňuje vydávať: myslí si, že Bill, jej prvý manžel, zomrel v prvej svetovej vojne, a preto sa znovu vydá, a to za 
najlepšieho priateľa svojho prvého manžela, Freddieho. Čo sa stane, ak sa jej prvý manžel - o ktorom si všetci myslia, že je 
mŕtvy - nečakane vráti? Medzi účinkujúcimi bude i tvár známa nielen z televíznej obrazovky - Viki Ráková.
Upozornenie: Predstavenie je v maďarskom jazyku, divák má možnosť využiť titulkovacie zariadenie!!!

23. 5. 2008 (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 100,- Sk 
William Shakespeare  

SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ PO 400 ROKOCH (KOMÉDIA) 
Svetoznáma komédia najväčšieho divadelného génia, poňatá mladou hereckou generáciou. Komédia o tom, ako veľmi 
dnes prahneme po láske a ako často na ňu pre peniaze zabúdame. 

30. 5. 2008 (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 100,- Sk 
Ivan Bukovčan 

SLUČKA PRE DVOCH (TRAGIKOMÉDIA)     
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.

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 32 75, 417 32 71. www.spisskedivadlo.sk

Členovia English Drama Club vás pozývajú 
na divadelné predstavenia v anglickom jazyku.

 
„Three students“ - (A. C. Doyle), 
Koncertná sála ZUŠ, 6. mája 2008 o 10.00 pre školy, o 17.00 pre verejnosť. Vstup zdarma.

Sheila Holmesová, tak ako jej vzdialený príbuzný Sherlock Holmes, naplno využíva svoj talent pozorovania a de-
dukcie na vyriešenie záhad. Momentálne je na návšteve internátnej strednej školy, kde záhadne zmizli záverečné 
testy. Príďte si pozrieť divadelné predstavenie a odhaľte spolu so Sheilou zlodeja testov.
„Fallen Angels“ - (Noel Coward),  
Koncertná sála ZUŠ, 9. mája 2008 o 10.00 pre školy, o 17.00 pre verejnosť. Vstup zdarma.

Dva manželské páry a bývalý taliansky priateľ obidvoch manželiek. To sú hlavné postavy ďalšej divadelnej hry. 
Úsmevný príbeh o dvoch veľmi dobrých priateľkách, ktorých zabehaný a stereotypný manželský život „osviežia“ 
pohľadnice z ostrova Capri. Od koho sú? Zistite to na divadelnom predstavení. 

Bližšie informácie na t. č. 0908 390 317 - Mgr. Barillová.
Realizácia týchto divadelných hier sa uskutočnila 
vďaka podpore z Fondu Hodina deťom.
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1. 5. 2008 o 15.00 
Amfiteáter Madaras park

PRVOMÁJOVÉ 
POPOLUDNIE 
S FOLKLÓRNYM 
SÚBOROM MAGURA 
KEŽMAROK
Účasť prisľúbil predseda Národnej rady SR 
Pavol Paška.

3. 5. 2008 o 16.00 
Kino Mier 

MAJSTER N 
A JEHO SHOW

Predstavenie pre deti organizované v spolupráci 
so Slovenským zväzom zdravotne postihnutých 
„Klub detí a mládeže“ v Spišskej Novej Vsi. 
Postihnuté dieťa a doprovod vstup zadarmo! 
(Nahlásiť prosím u p. Mlynárovej 0903 979 072)
 Vstupné: 40 Sk

11. 5. 2008 o 16.00 

BUDU HRAC, 
BUDU HRAC, 
BUDU I TANCOVAC...
Slávnostný program folklórneho súboru ČAČINA 
pri MKC pri príležitosti 35. výročia vzniku súboru.
Vstupné: 100 Sk

15. 5. 2008 o 16.00 
Radničné námestie

OSTROVOK
Vystúpenie súboru zo Sankt Peterburgu, Rusko.

Pripravujeme:
6. 6. 2008 
pódium – centrum mesta SNV

FESTIVAL BÁBKOVÉHO 
DIVADLA V RÁMCI AKCIE 
MESTO DEŤOM

7. 6. 2008 
Spišské divadlo               

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ 
DIVADLO 
STANISLAV ŠTEPKA: 
VEĽKÉ ILÚZIE 

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta , 053/44 632 49, 44 256 52, 
Kino Mier – 053/44 287 66
TIC – Letná ul. 49, 053/44 282 92 

DS HVIEZDOSLAV pri MKC Spišská Nová Ves
pozýva všetkých svojich členov a priaznivcov do svojho klubu 

na májový večer ľúbostnej poézie

ZAHRYZNUTÍ DO DUŠE
nedeľa 4. 5. 2008 o 17.00 hod.

Spišské osvetové stredisko každoročne organizuje regionálnu 
prehliadku detskej dramatickej tvorivosti. Tento rok pod novým 
názvom: Divadlo a súčasník.
Divadelné štúdio pri Dome Matice slovenskej sa na tomto festi-
vale predstavilo troma inscenáciami: Cirkus Svet, Skriňa plná 
rukávov a O koníkovi Oblakovi, a to pod režijným vedením 
Ivy Liptákovej.
Ešte sa nestalo v dejinách tohto festivalu, aby najmenší žali 
palmu víťazstva. 
Dramatizácia básne Jozefa Mokoša - O cirkuse, tvorcov 

v divadelnom štúdiu inšpirovala spojiť dve generácie: najmen-
ších špuntov, čo náhodne objavia starý kufor a starého cirku-
santa, ktorý si stále trúfa ukázať svoj kumšt, aby mohol byť 
medzi ľuďmi. Pán Herec z DS Hviezdoslav Peter Kőnig spolu 
s deťmi na javisku dokázali urobiť malý divadelný zázrak. Pred 
zrakom divákov, zabudnutím a objavením kufra sa svet mení 
na cirkus, kde každé z detí si hľadá svoje miesto v kolektíve, 
rovnako ako starý cirkusant. Svojím Cirkusom Svet, témou, 
bezprostrednosťou, úprimným uvoľneným prejavom, posta-
veným na princípoch tvorivej dramatiky, tak zaujali divákov 
a hlavne porotu, že získali postup na krajskú prehliadku Detské 
divadelné Košice. 
V kategórii divadla dospelých pre deti na festival do Košíc postu-
puje aj inscenácia O koníkovi Oblakovi. Mládežníci rozmýšľali 
ako na javisku odkryť tému, ktorej sa v divadle hranom pre deti 
poväčšine mnohí radšej vyhnú. Povieme si, že krutosti je všade 
navôkol až-až. Zvlášť, keď agresivita sa stala bežnou súčasťou 
detí. V počítačových hrách deti strieľajú, zabíjajú, autami zrážajú 
ľudí, lebo je to iba hra... A zrazu sa pýtame, prečo sa v detskom 
divadle téme smrť vyhýbame. Každý z nás niekoho alebo niečo 
stráca. Niekomu umrela akvarijná rybička, inému uhynul kaná-
rik v klietke. Preto divadelníci sa rozhodli ukázať príbeh koníka, 
ktorý si hľadá malý kúsok šťastia medzi ľuďmi práve takto. 
Mladým divadelníkom blahoželáme, prajeme veľa úspechov 
v ich divadelnej tvorbe a možno na niektorej z repríz v divadel-
nom štúdiu v podkroví Domu Matice slovenskej. „Dovidenia.“

Mgr. Ružena Dorčáková

riaditeľka DMS

Na Festivale zábavného divadla DIVADELNÁ JAR JÁNA 
ROHÁČA sa každé dva roky stretávajú divadelníci z celého 

Slovenska, aby si uctili pamiatku vynikajúceho divadelného, 
televízneho a filmového režiséra Jána Roháča. Rodák z Nit-
rianskeho Pravna po skončení gymnázia v Prievidzi študoval 
na DAMU v Prahe. Pôsobil ako režisér v pražských (Divadlo 
Semafor, Divadlo ABC...) i mimopražských divadlách, 25 ro-
kov v Československej televízii, vynikal ako výborný režisér 
programu Laterna-magika, nakrútil množstvo úspešných in-
scenácií, režíroval veľké zábavno-hudobné, kabaretné a re-
vuálne programy. Robil všetko preto, aby sa divák v divadle 
cítil dobre... Náš kraj na tomto festivale reprezentovala Iva Lip-
táková so svojím Bábkovým divadlom spod Spišského hradu 
inscenáciou Vrešťadlo, v réžii Moniky Gerbocovej. Medzi tri-
nástimi inscenáciami získala to najvyššie ocenenie LAUREÁT 
festivalu. Srdečne blahoželáme!

Ing. Peter Kőnig

DIVADELNÉ ŠTÚDIO OPÄŤ ÚSPEŠNÉ

VREŠŤADLO NA CELOSLOVENSKOM 
FESTIVALE

Planétu Merkúr pozorujeme nízko na večernej oblohe v súhvezdí Býka, zapadá po 21.40 hod.  
Venuša je nepozorovateľná, nachádza sa na dennej oblohe.
Mars sa pohybuje v súhvezdí Blížencov, 5. 5. 2008 vstupuje do súhvezdia Raka, zapadá o 00.40 hod.
Jupiter sa pohybuje (k východu) súhvezdím Strelca, 9. 5. 2008 sa zastavuje a začína sa pohybovať späť 
k západu. Vychádza o 00.05 hod.
Saturn pozorujeme v súhvezdí Leva, zapadá o 1.30 hod.
Pozn.: všetky časové údaju sú LSEČ.
POZVÁNKA: Slovenský zväz astronómov, miestna organizácia, si vás dovoľuje pozvať na astronomické 
pozorovanie Mesiaca a planéty Saturn, ktoré sa uskutoční 17. 5. 2008 o 20.00 hod. pred hlavnou 
poštou. V prípade nepriaznivého počasia sa pozorovanie presunie na iný dátum. Budete včas informo-
vaní.  F. Sejut - MO SZAA

POZORUJTE S NAMI PLANÉTY
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Považská Bystrica, Bardejov, Šaľa - to sú ďalšie tri sú-
ťaže, ktorých sa tanečníci zo spišskonovoveského ta-
nečného centra BDSK za posledné týždne zúčastnili. 
V marci v Považskej Bystrici v kategórii Duo získali 
Majka Liptáková a Nika Lehocká 5. miesto a Saša Du-
gasová a Mária Kuchárová 19. miesto. Následne začiat-
kom apríla do Bardejova cestovali dva plné autobusy, 
spolu 74 detí a povzbudiť ich boli rodičia a kamaráti. 
Veľa premiér, veľa obáv a veľa súťažných disciplín ča-
kalo malé deti i mládež. Konkurencia bola veľká, popa-
sovať sa bolo treba s viac ako štyridsiatkou súťažiacich 
skupín. Našim sa však darilo - tanečná zložka „BDSKy“ 
si odniesla 1. miesto za súťažnú choreografiu v kategórii 
Veľká skupina (15 tanečníkov) a 3. miesto za choreo-
grafiu v Malej skupine (7 tanečníkov). Malé „Mravce“ 
v zložení 6 tanečníčok získali pekné 5. miesto. Dvojica 
Gabika Surovcová a Vanda Walachová sa v kategórii 
Duo umiestnili na 6. priečke. Veľký úspech čakal na 
nášho, len niekoľko mesačného člena, 13-ročného 
Jakuba Suchého, ktorý zo svojej úplne prvej súťažnej 

premiéry v kategórii Break Dance Juniori Sólo prinie-
sol domov bronz. V Šali nás potešilo 5. miesto Niky Le-
hockej v kategórii Hip Hop Sólo. Spomenuté úspechy 
a pekné zážitky povzbudili členov BDSK do ďalších sú-
ťaží, ktoré ich ešte tento rok čakajú.

Rasti Hanák

tréner BDSK D.C.

ĎALŠIE OCENENIA 
PRE NOVOVESKÝ HIP-HOP

V noci z 18. na 19. marca 2008 sa v mestskej špor-
tovej hale v Spišskej Novej Vsi v čase od 19.00 do 
7.00 hod. uskutočnil 12-hodinový basketbalový nočný 
maratón žiakov mestských stredných škôl. Akciu tra-
dične usporadúva Stredná priemyselná škola. Spolu 
bolo počas noci odohraných 21 zápasov. Polnočným 
spestrením bola súťaž jednotlivcov v hádzaní trestných 
a trojbodových pokusov. 
V závere sa patrí poďakovať organizátorom, sponzorom 
a všetkým účastníkom za vydarené nočné podujatie, 
ktoré si získalo srdcia všetkých prítomných.

Ing. Gabriela Pramuková

foto: Ing. František Kafka

MEMORIÁL VLADIMÍRA JASENČÁKA

Dňa 13. 4. 2008 sa v Bratislave uskutočnil 61. ročník 
Národného behu Devín - Bratislava. V početnej kon-
kurencii 2 108 účastníkov na trase dlhej 11 625 m 
naše mesto reprezentovalo družstvo firmy ACS Kom-
presory, v zložení Marek Sumerling, Martin Holečko, 
Martin Surovec, Štefan Sumerling, Tomáš Rusnák 
(foto zľava). V kategórii Firemný beh sa umiestnilo na 
peknom 2. mieste. 19. priečku v kategórii Ženy nad 
35 rokov obsadila Eva Berníková.

Martin Surovec

foto: Ivan Vojtáš

NÁRODNÝ BEH DEVÍN - BRATISLAVA
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E SHORT TRACK: V dňoch 28. až 30. 3. 2008 
sa v Benátkach nad Jizerou (ČR) konali pre-
teky v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe 
CZECH OPEN 2008, ktorých sa zúčastnilo 
150 pretekárov z 9 krajín. Naši šortretkári 
ŠK STEZ SNV excelovali a domov priniesli 
8 medailí:
• žiaci: Michal Čuj - 1. miesto, 

Miroslav Čuj - 3. miesto,
• žiačky: Petra Súľovská - 1. miesto, 

Alica Porubská - 2. miesto,
• juniori: Boris Frankovič - 2. miesto,
• juniorky: Tatiana Bodová - 2. miesto,
• muži: Tomáš Greschner - 1. miesto, 

Peter Jeleň - 3. miesto.

HOKEJ: Tretiaci v hokejovej mini prípravke 
na medzinárodnom turnaji v Košiciach zdolali 
Zvolen, Prešov, Miškolc aj Košice a 95 gólmi 
si zaistili prvenstvo. Tréningy im za odmenu 
spestrili odchovanci a bývalí reprezentanti 
Stanislav Jasečko (HC Plzeň) a Ľubomír Vaic 
(Sparta Praha), ktorí im tiež venovali svoje 
kartičky s podpismi a desať hokejok. 

HOKEJ: Hokejistky HC OSY Spišská Nová 
Ves obhájili v 1. lige žien víťazstvom v Martine 
konečné umiestnenie z minulej sezóny a na 
základe vzájomných zápasov si na krk zavesili 
bronzové medaily. 

KOLKY: Kolkársky oddiel TJ Tatran Spišská 
Nová Ves a STEZ odštartovali nový ročník 
mestskej ligy neregistrovaných hráčov v kol-
koch. Do súťaže sa zapojilo 12 družstiev. 
Víťaz získa právo účasti na celoslovenskom 
turnaji v boji o titul majstra SR v tejto kate-
górii.

STRELCI: V sobotu 29. marca Klub spiš-
ských strelcov usporiadal I. ročník Veľkono-
čnej streleckej súťaže z krátkych a dlhých 
zbraní. Puška sa strieľala na vzdialenosť 
50 a pištoľ na 25 metrov. V disciplíne Pištoľ 
- OPEN zvíťazil nástrelom 80 bodov Rasťo 
Krajči, v Pištoli - STANDART mal najlepší ná-
strel Ján Meždej a Malokalibrovú pušku naj-
lepšie zvládol Jozef Hozza. Súťaže sa zúčast-
nilo 29 pretekárov. Podrobnejšie informácie 
je možné získať na www.strelnica.host.sk 
alebo priamo na strelnici.

Klub slovenských turistov 
TJ Javorinka Levoča

vás pozýva na

15. ročník
TURISTICKÉHO PRECHODU 
CEZ LEVOČSKÉ PLANINY

(alebo po miestach, ktoré 
museli zmiznúť z máp).

Termín: 10. máj 2008 (sobota)

Viac na www.spisskanovaves.eu 
v sekcii Návštevník/Kam v okolí.

OR SAŠŠ Spišská Nová Ves
CVČ Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves pozývajú na

Školské majstrovstvá Slovenskej republiky 

V ORIENTAČNOM BEHU
základných a stredných škôl. 
Technické zabezpečenie: TJ Čingov Spišská Nová Ves, 

oddiel orientačného behu
Termín: 27. mája 2008 o 15.00 hod. – preteky jednot-

livcov 
 28. mája 2008 o 10.00 hod. – preteky štafiet 
Centrum pretekov: Spišská Nová Ves, ZŠ Lipová na 

sídlisku Tarča
Trasa: ZŠ Lipová – sídlisko Tarča – ZOO – letné kúpa-

lisko

Mesto Spišská Nová Ves 
a Maratónsky klub TJ Tatran Spišská Nová Ves

usporiadajú 
18. mája 2008 (nedeľa) 

14. ročník Májovej 
hodinovky Jozefa Česlu

a 12-minútový beh občanov mesta na Atletickom 
štadióne TJ Tatran v Sp. Novej Vsi.

Štart: 12-minútový beh o 9.30 hod., 
hodinovka o 10.00 hod.

Prihlásiť sa môžete na štadióne najneskôr 
pol hodiny pred štartom. 

Beh - kondičný test je určený širokej verejnosti 
bez ohľadu na výkonnosť, pohlavie a vek. 

Najlepších oceníme, slabších povzbudíme.
Príďte si otestovať svoju kondíciu.

Bronzový „brejkáč“ 
Jakub Suchý
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Hokejový smútok zavládol na Spiši. Po roku opäť hokejisti 
vo finálových bojoch nepochodili a do najvyššej hokejovej 
súťaže nepostúpili. Tentoraz ich na zápasy 3:1 vyradila 
Banská Bystrica. 
Vo finále PLAY OFF HK SNV mal výhodu prvých dvoch 
zápasov na domácom ľade. Banská Bystrica výrazne 
posilnila. Oporou domácich bol brankár Julo Hudáček. 
Nevyšli prvé dva zápasy doma, čo bolo možno rozhodu-
júce. Ďalšie dva zápasy sa hrali v Banskej Bystrici. Po 
nadšenom a bojovnom výkone celého mužstva sme vy-
hrali 4:3. Druhý zápas bol zlomový. Domáci vyhrali 3:1. 
Veľká hokejová dráma sa odohrala v piatom stretnutí 

v sobotu 14. 4. na domácom ľade. V 58. minúte zápasu 
padol rozhodujúci gól. 
5. 4. 2008 HK SNV – HC 05 B. Bystrica 2:3 PP
6. 4. 2008 HK SNV – HC 05 B. Bystrica  1:4
9. 4. 2008 HC 05 B. Bystrica - HK SNV  3:4
10. 4. 2008 HC 05 B. Bystrica - HK SNV  3:1
14. 4. 2008 HK SNV – HC 05 B. Bystrica  0:1
Hokejový fanklub odovzdal otvorený list vedeniu 
mesta a hokejovému klubu, v ktorom vyjadruje 
svoj názor na priebeh hokejovej sezóny v našom 
meste, prečítať si ho môžete na stránke HK SNV: 
www.hk-snv.sk. V. Ivančík, foto: mape

SPIŠIACI OPÄŤ PRED BRÁNAMI HOKEJOVEJ EXTRALIGY

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18, otvorená PO – NE 

Pondelok 15.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Utorok 8.00 - 11.30 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 20.30 VEREJNOSŤ
Streda 8.00 - 12.00 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 20.30 VEREJNOSŤ
Štvrtok 8.00 - 11.30 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Piatok 8.00 - 12.00 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EUROBUS
Sobota 9.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Nedeľa 9.00 - 20.30 VEREJNOSŤ

1. a 8. 5. bude krytá plaváreň otvorená od 9.00 do 18.30 hod. Ranné plávanie pre verejnosť: pondelok: 6.30 hod. - 7.45 hod.
•štvrtok: 6.30 hod. - 7.45 hod. POSKYTUJEME ZĽAVY PRE POISTENCOV VšZP: PONDELOK: 15.00 - 18.30 hod.

PARNÁ SAUNA 
otvorená počas prevádzky krytej plavárne pre verejnosť PO - NE

PONDELOK      15.00 - 18.30

UTOROK 13.00 - 20.00 

STREDA 13.00 - 20.00 

ŠTVRTOK 13.00 - 18.30  

PIATOK 13.00 - 18.30  

SOBOTA   9.00 - 12.00 13.30 - 18.30  

NEDEĽA   9.00 - 12.00 13.30 - 20.00  

SAUNA T.: 053/442 62 18

PONDELOK      SANITÁRNY DEŇ
UTOROK 14.00 - 20.00 
STREDA 14.00 - 20.00 
ŠTVRTOK 14.00 - 20.00  SPOLOČNÁ MIX
PIATOK 14.00 - 20.00
SOBOTA   7.30 - 19.00 
NEDEĽA   7.30 - 19.00

MASÁŽE 
Klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 

• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž.

Utorok - piatok: 14.00 - 20.00 • Sobota - nedeľa: 9.00 - 20.00

Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 

0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/442 62 40, 0903 381 380 

Sobota 3. 5. 8.00 - 16.00 polícia, volejbalový turnaj

Sobota 3. 5. 18.00 LB - ŠKP Bratislava, 1. liga basketbal muži

Nedeľa 4. 5. 10.00 LB - Petržalka, 1. liga basketbal muži

Utorok 6. 5. 18.00 baráž ženy volejbal

Streda 7. 5. 18.00 basketbal extraliga PLAY OFF

Ďalšie termíny PLAY OFF extraliga basketbal:

- 10., 14., 17., 21., 24., 28., 31. 5. 2008

Ďalší termín baráž volejbal ženy: 13. alebo 14. 5. 2008

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN 

Sobota 3. 5. 16.30 SNV - Sabinov, 2. liga

Nedeľa 4. 5. 11.00 a 13.15 SNV - Košice, SD/MD

10.00 a 12.00 SNV - Rožňava, 1. liga SŽ/MŽ

Pondelok 5. 5. 15.30 a 17.00 SNV - Poprad, prípravky 5/4

Štvrtok 8. 5. 10.00 a 11.45 SNV - Žakarovce, 2. liga SŽ/MŽ

Nedeľa 11. 5. 11.00 a 13.15 SNV - B. Bystrica, SD/MD 

Pondelok 12. 5. 15.30 a 17.30 SNV - S. Ľubovňa, prípravky 5/4

Sobota 17. 5. 10.00 a 11.45 SNV - Košice, 2. liga SŽ/MŽ

17.00 SNV - Lipany, 2. liga

Nedeľa 18. 5. 10.00 a 12.00 SNV -Stropkov, 1. liga SŽ/MŽ

Nedeľa 25. 5. 11.00 SNV - Vranov, SD/MD

Pondelok 26. 5. 15.30 a 17.00 SNV - Kežmarok, prípravky 5/4

Streda 28. 5. 17.00 SNV - Ružomberok, 2. liga

Sobota 31. 5. 10.00 a 11.45 SNV - Košice, 2. liga SŽ/MŽ

17.00 SNV - Stropkov, 2. liga

KOLKÁREŇ 

MESTSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV V KOLKOCH - ROČNÍK 2008 

Štvrtok 1. 5. 18.00 PARMAS - DRÁČIK 08

Pondelok 5. 5. 17.00 VEGACOM - KARPI, s. r. o.

18.00 SLZA - G_Unit_Girls

19.00 CHELSEA - MOTOTIP

Utorok 6. 5. 18.00 NDH Atyp - PARMAS

19.00 DRÁČIK 08 - MV Nábytok

Štvrtok 8. 5. 18.00 STEZ - OELTO Stars

Pondelok 12. 5. 17.00 MOTOTIP -VEGACOM

18.00 OELTO Stars - DRÁČIK 08

19.00 PARMAS - CHELSEA

Utorok 13. 5. 18.00 KARPI, s. r. o. - SLZA

19.00 MV Nábytok - NDH Atyp

Štvrtok 15. 5. 18.00 G_Unit_Girls - STEZ

Pondelok 19. 5. 17.00 KARPI, s. r. o. - MOTOTIP

18.00 VEGACOM - PARMAS

19.00 CHELSEA - MV Nábytok

Utorok 20. 5. 18.00 DRÁČIK 08 - G_Unit_Girls

19.00 NDH Atyp - OELTO Stars

Štvrtok 22. 5. 18.00 SLZA - STEZ

Pondelok 26. 5. 17.00 MOTOTIP - SLZA

18.00 PARMAS - KARPI, s. r. o.

19.00 MV Nábytok - VEGACOM

Utorok 27. 5. 18.00 G_Unit_Girls - NDH Atyp

19.00 OELTO Stars - CHELSEA

Štvrtok 29. 5. 18.00 STEZ - DRÁČIK 08
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V MARCI OSLÁVILI
96 rokov
Jozef Staš

93 rokov
František Paluščák

90 rokov
Aurélia Dunajová

85 rokov
Anna Pacindová
Magdaléna Jankovičová
Žofia Predová
Mária Staňová
Mária Urbašíková
Zuzana Kiššová
Anna Kopťárová
Ján Barilla

80 rokov
František Tatarko
Mária Hajnalová
Juliana Lokšenská
Jolana Jusková
Ján Grieger

Vojtech Barnet
Veronika Jurašková
Anna Bučková
Mária Ošustová
Gabriel Steinhauser
Jiří Kopecký
Mária Jakubčová
Emília Kupčíková
Mgr. Tibor Rudán

75 rokov
MUDr. Jevgenija 
    Kosťukevičová
Tomáš Jasečko
Ružena Pacáková
Tibor Gurin
Mária Betherová
Richard Chalupecký
Jozef Maľák
Mária Puškárová
Anna Barillová
Žofia Klingová
František Kovalčík
Anna Slivková

Anna Paliderová

70 rokov
Juraj Bodó
Viktor Weiser
Ľudmila Danielová
Anna Maštalská
Jozef Jávor
Eva Šmidová 
Mária Olejníková
Jozef Schrötter
Jozef Kalafut
František Gábor
Jozef Petrík
Eva Dzurňáková
Mária Čujová
Justína Jasečková
Anna Tarbajová
Františka Klorusová
Jiří Rousek
Tibor Marchyn
Mária Jasečková
Mária Kováčiková
Magdaléna Jurčíková

Anna Hampelová 1910
Vojtech Schwabik 1919
Anna Borošová 1920
Ján Koťuha 1925
Martin Ambroz 1925
Agnesa Cimbalistová 1929

Eduard Dubiňák 1929
Ján Bašista 1931
Štefan Olekšák 1931
Jozef Trgiňa 1933
Justína Goldbergerová 1934
Irena Vojsová 1935

Pavol Komara 1936
Anna Drgonecová 1936
Oľga Šavelová 1936
Jozef Mucha 1937
Mária Vozáriková 1938
Helena Pejková 1944

Mária Utľaková 1947
Jaroslav Krempaský 1948
František Horáček 1949
Pavol Tomajko 1950
Alžbeta Šuchorová 1953
Miroslav Bugoš 1964

Ján Raczek 1968
Jozef Šperka 1982

V MARCI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Sme povďační za každú prežitú chvíľu s Tebou, bolo nám nádherne - hre-
jivo. Ďakujeme, mamka.
Vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste 
s našou mamkou Helenou PEJKOVOU. 
Ďakujeme Pohrebným službám R. Findura za vzorné služby i speváckemu sú-
boru CHORUS IGLOVIA za dôstojnú rozlúčku.
synovia Alexander a Oto

S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým prí-
buzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 10. 3. 2008 s mojím milova-
ným manželom, starostlivým otcom, synom, bratom, švagrom, známym Jánom 
RACZEKOM, ktorý nás náhle opustil vo veku nedožitých 40 rokov.
Veľké poďakovanie patrí kolektívu ARO a chirurg. odd. NsP pod vedením prim. 
Š. Köteleša za snahu zachrániť jeho život. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary. Za ľudský prístup ďakujeme i Pohrebným službám S. Badzíková. 
manželka s deťmi, rodičia, súrodenci s rodinami 

Dňa 19. 4. 2008 sme si pripo-
menuli 20. výročie úmrtia našej 
milovanej mamky a starej mamky 
Kataríny DUDŇÁKOVEJ.
Dňa 23. 5. 2008 uplynie 13 rokov 
od úmrtia mojej milovanej sestry 
a tety Evy DUDŇÁKOVEJ.
11. 7. 2008 si pripomenieme 25. 

výročie úmrtia nášho milovaného otca a starého otca Michala DUDŇÁKA.
Na Vašu lásku a dobrotu nikdy nezabudneme.
Za tichú spomienku, ktorú venujete naším drahým zosnulým spolu s nami, ďa-
kujeme.
S úctou a láskou spomína dcéra a sestra Irena s rodinou.

Utíchol láskavý hlas, no navždy ostal v srdciach nás. My na Teba nezabud-
neme a stále len s láskou spomínať budeme.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným a známym, ktorí sa prišli dňa 19. 3. 2008 rozlúčiť s mojím manželom, 
otcom, dedkom, pradedkom a svokrom Eduardom DUBIŇÁKOM z Novoves-
kej Huty a odprevadili ho na poslednej ceste.
Spi sladko, veď mi postupne k Tebe všetci prídeme a spolu sa tešiť budeme.
manželka Malvína, synovia Jozef a Miloš s rodinami

Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Odišiel si od nás, 
ostali sme sami v žiali, no vždy budeš žiť v spomienkach s nami.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 26. 3. 2008 s naším milova-
ným synom a bratom Jozefom ŠPERKOM, ktorý nás opustil vo veku 26 rokov. 
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti v našej veľkej bolesti.
rodičia a brat Martin

Dňa 8. 4. 2008 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustila naša 
mamka, babka, sestra a teta Helena VILKOVÁ. Tí, ktorí ste ju poznali a mali 
radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou syn Miroslav, dcéra Gabriela s rodinami a ostatná smútiaca 
rodina.

Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. 
(Ján 11, 25) 
Dňa 18. 4. 2008 sme si pripomenuli 1. výročie smrti nášho milovaného 
manžela, otca a dedka Jána ŠTRAUCHA.
S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Milovali sme ho, on miloval nás, 
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Dňa 25. 4. 2008 sme si v smútku a s bolesťou v srdci pripomínenuli nedožitých 
50 rokov nášho drahého manžela, otca, syna, brata, svokra a dedka Petra 
BENČA, ktorý nás náhle opustil dňa 9. 1. 2008. Ďakujeme všetkým, ktorí 
s láskou spomínajú s nami.
manželka a dcéry s rodinami

Ako tíško žila, tak tíško odišla. Skromná vo svojom živote, veľká vo svojej 
láske a dobrote. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, ne-
zabudne.
V apríli sme si pripomenuli 87. výročie narodenia a zároveň 12 rokov od úmrtia 
našej milovanej mamičky Kataríny DOPIRÁKOVEJ, rod. Korchňákovej.
S láskou, vďakou a úctou spomínajú dcéry Iveta a Naďa s rodinami a ostatná 
rodina.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Daniel Turcsányi

Ján Almáši

Vanesa Blaščáková

Martina Czmoriková

Katarína Koškovská

Sofia Schindlerová

Neurčené Pflugová

Barbora Franková

Tomáš Laškody

Branislav Valkoššák

Tatiana Repaská

Amanda Geletková

Marianna Holubová

Dávid Čonka

Alica Duždová

Katarína Tužáková

René Horváth

Nina Juríková

Viktória Chaláková

Jakub Hoang 
Long Babič

Vanesa Žiaková

Rastislav Pecha

Júlia Gállová

Martin Kotlár

Michaela Špaková

Ema Šefčíková

Martin Benčurik

Kiara Zbarazová

Sabína Starovecká

Jakub Pacák

Samuel Šesták

Filip Roško

Diana Gabčová
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Dňa 14. mája 2008 uplynie 15 rokov od smrti mojej manželky, matky a sestry 
Márie KROKAVCOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel, deti a súrodenci 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, manželku, 
dcéru, sestru, švagrinú, tetu a babku Miloslavu BARBUŠČÁKOVÚ, ktorá nás 
17. 5. 2006 navždy opustila. 
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju milovali. 
S láskou smútiaca rodina. Veľmi nám chýbaš.

Dňa 18. mája 2008 uplynie 25 rokov od chvíle, čo nás navždy opustil náš drahý 
otec  Aladár KAPALLA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú  synovia a dcéry s rodinami.

Ťažko je bez Vás, smutno je nám všetkým, už nič nie 
je také, ako bolo predtým. Dňa 19. 5. 2008 uplynie rok, 
odkedy nás navždy opustila naša drahá mamka a babka 
Anna MARKULÍKOVÁ a 11. 8. 2008 uplynú 3 roky od 
smrti nášho ocka a dedka Ondreja MARKULÍKA. 
S úctou a láskou spomínajú syn Jozef, dcéra Zdenka 
a Marta s rodinou.

20. 5. 2008 uplynie rok, čo nás opustil náš milovaný manžel, otec, dedko 
a príbuzný Juraj GUOTH. 
S láskou a úctou spomína manželka Zlatica a synovia Juraj, Pavol a Michal 
s rodinami.

„Nepovedal som ani stý diel svojich myšlienok, toho, čo som vlastne prišiel 
povedať.“ Leonardo da Vinci
Odišiel si priskoro. Dňa 22. 5. 2008 uplynú už dva roky, kedy nás náhle opus-
til Ing. Milan FRLIČKA. Svojou existenciou však ovplyvnil veľa ľudí a v našich 
srdciach vyryl hlbokú stopu. Tak, ako sme Ťa poznali, si Ťa budeme navždy 
vážiť a pamätať.
S úctou a láskou spomínajú manželka, synovia s rodinami a kamaráti zo Slávie.

Mal som vás všetkých veľmi rád a chcel som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, 
keď som musel do večnosti ísť.
Dňa 24. mája 2008 si pripomenieme 25. výročie od chvíle, keď nás navždy 
opustil môj milovaný manžel, starostlivý otec a dedko František ZIMNIKOVAL. 
Za tichú spomienku, ktorú venujete nášmu drahému zosnulému spolu s nami, 
ďakujeme.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia František a Ivan s rodinami.

Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou zo žíl. Zápis v nej zlatým pís-
mom hlása, že Renka čestne život dožila. Nech jej telo v rodnej hrude v pokoj-
nom spánku odpočíva. V pamäti našej žiariť bude pamiatka jej stále živá.
Dňa 26. 5. 2008 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomenieme 1. výročie 
smrti našej milovanej manželky, mamičky, sestry, dcéry, švagrinej a príbuznej 
Renky KUZLOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina  

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, 
ako bolo predtým.
Dňa 26. 5. 2008 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, 
mamka, svokra, babka a príbuzná Evička VANTROBOVÁ.
Tí, ktorí Ťa mali radi, nikdy nezabudnú. Tí, ktorí Ťa poznali, si spomenú.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú manžel Štefan, deti Marcel s rodinou, 
Marián, Miroslav a Michal.

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som vás veľmi 
rád mal, chcel som s vami dlhšie byť, osud je taký, vy musíte žiť.
Dňa 26. 5. 2008 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, 
dedko, brat, svokor, švagor Ladislav JAREMBÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomína manželka Anna, dcéra Adriana, Anička, synovia 
Ladislav, Branislav, vnúčatá Kamilko, Viktória, Tamarka, Nicolas, Tomáško.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 31. 5. 2008 uplynie rok, kedy nás náhle a navždy opustil bez slova rozlúčky 
náš milovaný a starostlivý manžel, otec a dedko Jozef HAGOVSKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

S tichou spomienkou k Vašim hrobom chodíme a pri 
plamienku sviečky spomíname. Hoci už nie ste medzi 
nami, v našich srdciach zostávate stále s nami.
29. 4. 2008 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil 
náš otec Ján KOŠ.
3. 5. 2008 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustila 
naša mamka Helena KOŠOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Helena, Mária, 

Hanka, Eva a Janka s rodinami.

Zhasli oči, utíchol hlas, mal rád život a všetkých nás. Klesli pracovité ruky, 
ktoré sme hladkali, dotĺklo srdce, ktoré sme milovali. 
Dňa 29. apríla 2008 sme si so smútkom pripomenuli 1. výročie, čo nás vo veku 
nedožitých 58 rokov opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec, brat a švagor 
Michal KOTRADY zo Spišskej Novej Vsi.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, s láskou a úctou v modlitbách naňho 
spomínajte.
manželka Alžbeta, synovia Marcel a Ľubomír s rodinami a ostatná smútiaca 
rodina

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
Dňa 4. 5. 2008 uplynie rok, keď nás navždy opustila naša drahá mamka, babka 
a prababka Mária NEMČIKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Anna a Mária s rodinami, syn Ivan s rodinou 
a ostatná rodina.

Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. 
(Ján 11, 25) 
Uplynul ťažký a smutný rok, kedy nás 8. mája 2007 opustil láskavý otec 
a dedko Emil ČARNOKÝ. S modlitbou na perách spomíname, chýbaš nám, 
žiješ v nás.
manželka, dcéra Mária a vnuk Peter s rodinou

Čas plynie, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach zostaneš s nami.
Dňa 8. mája 2008 si pripomíname 5. výročie od chvíle, keď nás navždy opustil 
môj milovaný manžel, starostlivý otec a starý otec Michal BURÍK.
Za tichú spomienku, ktorú venujete nášmu drahému zosnulému spolu s nami, 
ďakujeme.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia Stanislav a Vladimír s rodi-
nami.

Ty zostávaš živá v nás, aj keď život zráňal čas. Spomienky tiché ostávajú 
a naše srdcia nezabúdajú.
9. mája 2008 uplynie rok od smrti našej drahej Anny FUKEROVEJ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami pietnu spomienku.
S úctou a láskou manžel Jozef, synovia Miroslav, Jozef a Peter s rodinami, 
sestra Marta a ostatná smútiaca rodina.

Ťažko je bez nej, smutno je nám všetkým, už nič nie ja také, aké bolo 
predtým.
Dňa 12. 5. 2008 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša milovaná mamička, 
babka, prababka, sestra a príbuzná Margita VYTYKÁČOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami. 
deti Tonko, Stanko a Nataška s rodinami

Spomienky na človeka, ktorý už nie je medzi nami, sú jedinou príležitosťou 
vzoprieť sa absolútnosti behu času. Živia v nás okamihy spoločne prežitých 
chvíľ, nenávratne odviatych minulosťou.
Aj my sa v myšlienkach vraciame k 12. 5. 1998, kedy nás navždy opustil milo-
vaný manžel, otec, starý otec Konštantín ENDEL.
Spomíname!
manželka s deťmi a vnúčatami

Dňa 14. 5. 2008 uplynie rok od úmrtia môjho manžela 
a nášho otca Jozefa ŠUPOLA a zároveň sme si dňa 
7. 4. 2008 pripomenuli 2. výročie od úmrtia nášho 
dedka, manžela a otca Jozefa ŠUPOLA z Novoves-
kej Huty. 
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
smútiaca rodina 

Veľakrát už slnko zapadlo a veľa sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata veľmi bolí, keď plameň sviečky 
tíško horí. Šťastie súdené nám s Tebou nebolo, odišla si tíško a priskoro.
Dňa 21. 4. 2008 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička a babička 
Božena DRÁBOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra a syn s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva všetkých pedagogických 
pracovníkov, dôchodcov 
na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
19. 5. 2008 (pondelok) 
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov 
na Levočskej ulici. 
Tešíme sa na vás. 

                                            

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy,   
J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

pozýva rodičov a širokú verejnosť na absolventské podujatia:

VERNISÁŽ ABSOLVENTSKEJ VÝSTAVY 
výtvarného odboru

16. 5. 2008 o 16.00 hod.
a 

I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
hudobného odboru

o 17.00 hod.
Letohrádok DARDANELY v Markušovciach

  

ABSOLVENTSKÉ PREDSTAVENIE
literárno-dramatického odboru 

27. 5. 2008 o 17.00 hod.
Spišské divadlo

  

II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
hudobného odboru

29. 5. 2008 o 17.00 hod
koncertná sála ZUŠ

  

III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VYSTÚPENIE
hudobného a tanečného odboru

a slávnostné ukončenie štúdia žiakov ZUŠ
30. 5. 2008 o 16.00 hod.

Koncertná sála REDUTY

  

Tešíme sa na spoločne strávené chvíle spolu s vami.

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

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy 
J. Fabiniho 1, v Spišskej Novej Vsi

pozýva všetky šikovné deti, ktoré majú zmysel 
pre krásu, hudbu a pohyb na

TALENTOVÉ SKÚŠKY,
ktoré sa uskutočnia v priestoroch školy 

5. a 6. mája 2008 od 13.00 do 17.00 hod.

Deti majú možnosť vybrať si klasickú 
alebo alternatívnu koncepciu vyučovania 

v tanečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom 
a hudobnom odbore.

SPIŠSKÝ KLUB SCLEROSIS MULTIPLEX 
so sídlom v Levoči

vás pozýva na

 V. ročník „KROK S SM“
Akcia kultúrno-charitatívneho zamerania 

na podporu pacientov trpiacich diagnózou 
sclerosis multiplex sa uskutoční 
dňa 15. 5. 2008 o 15.30 hod. 

pred Levočskou bránou v SNV, kde bude 
prebiehať bohatý kultúrny program. 

Účinkujúci: Shake rock, Kuňo Feat Rodez, 
Sellect, Štefan Bakoš a iní.

Tento deň budú dobrovoľníci rozdávať 
za symbolickú cenu malé slnečnice a letáky. 

Neváhajte a príďte nás podporiť!

48. medzinárodný festival filmov pre deti a mládež

NAVŠTÍVTE POJAZDNÉ KINO NA NAŠEJ STANICI!
Rezervácia: Doobedné premietanie je rezervované pre školy - rezer-
váciu si prosím zaistite na uvedenom čísle. Projekcie v poobedných 

hodinách sú voľne prístupné širokej verejnosti. Vstup zadarmo!

tel.: 055/62 31 801

celodenné premietanie rozprávok a filmov pre deti
12. 5. 2008 (pondelok) Spišská Nová Ves

8.00 - 8.30 Toulky s lesníkem
8.30 - 9.00 Svět Petra Králíčka a jeho přátel I.
9.00 - 9.30 Pohádky ovčí babičky; O loupežníku Rumcajsovi;  

Pohádky z machu a kapradí
9.30 - 10.00 Dášenka; Maxipes Fík; Bob a Bobek; Jája a Pája

10.00 - 10.30 Z deníku žáka III. B aneb Edudant a Fraucimor; 
Nils a divoké husy; Bubáci a hastrmani

10.30 - 11.00 Jak to chodí u hrochů; Čarodějné pohádky; 
Matylda; Do pohádky; O Kanafáskovi

11.00 - 11.30 O loupežníku Rumcajsovi
11.30 - 12.00 Gogo a Figi; Chaloupka na vršku; 

Čaroděj z nafukovacího stromu; Doktor Animo
12.00 - 12.30 Berta a Ufo; Krysáci; Dětský zvěřinec
13.00 - 15.00 Casper a strašidelné Vánoce
15.00 - 16.30 Lucie, postrach ulice

KINEMATOVLAK

POZVÁNKY
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Európska únia v rámci politiky súdržnosti poskytne Slovensku fi nančné prostriedky vo výške takmer 400 miliárd Sk v priebehu programového 

obdobia 2007 – 2013. Z toho približne 56 miliárd Sk je určených na zlepšenie úrovne života v našich regiónoch a na zvýšenie ekonomickej 

výkonnosti a konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov. 

Regionálny operačný program a jeho ciele 
Regionálny operačný program je zameraný na regionálnu infraštruktúru, na podporu vybavenosti územia zariadeniami občianskej infraštruktúry

a na skvalitňovanie a rozširovanie dopravných a sídelných prvkov vybavenosti územia. Podporí sa vzdelávanie, sociálne služby, kultúra, cestovný 

ruch, regionálne komunikácie a celková regenerácia sídiel. Regionálny operačný program je jedným z 11 operačných programov, ktoré priamo 

nadväzujú na ciele a priority Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013. 

Globálny cieľ
Globálnym cieľom Regionálneho operačného programu je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti
územia v regiónoch. Je konkretizovaný prostredníctvom špecifi ckých cieľov, ktoré tvoria náplň prioritných osí:

Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania
Jej cieľom je zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania. Oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej osi Infraštruktúra 

vzdelávania sú zriaďovatelia predškolských zariadení, základných a stredných škôl z verejného sektora a súkromného sektora.

Prioritná os 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Jej cieľom je zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti. Medzi oprávnených žiadateľov patria zriaďovatelia 

zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 

Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu
Jej cieľom je posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu. Medzi oprávnených žiadateľov patria zriaďovatelia 

pamäťových a fondových inštitúcií, vlastníci nevyužitých, resp. nevhodne využitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok z verejného sektora

a aktéri rozvoja cestovného ruchu z verejného sektora.

Prioritná os 4 Regenerácia sídiel
Jej cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti sídiel a skvalitnenie verejných priestranstiev. Oprávnenými žiadateľmi v rámci prioritnej

osi sú miestne samosprávy. V oblasti nekomerčných záchranných služieb sú hlavnými oprávnenými prijímateľmi subjekty verejného sektora.

Prioritná os 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Jej cieľom je zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov cestami II. a III. triedy. Oprávnenými žiadateľmi sú územne príslušné 

samosprávne kraje.

Podrobnejšie informácie o Regionálnom operačnom programe nájdete na www.ropka.sk.

Prostredníctvom Regionálneho operačného programu máme šancu skvalitniť život
v našich regiónoch. 

Život v regióne si vás získa

Tento projekt je spolufi nancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Investícia do vašej budúcnosti

INZERCIA
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Organizácia Lesy mesta, s. r. o., Spišská Nová Ves dá do prenájmu alebo 
odpredá 2 budovy aj s pozemkom o rozlohe 26 858 m2 v Spišskej Novej 
Vsi (oblasť Nová štôlňa). Cena dohodou. Kontakt: 0905 407 451

Dňa 26. 5. 2008 sa o 19.00 hod. v Dome kultúry, 
Štefánikovo námestie 4, uskutoční koncert kapiel:

PRO-PAIN (NYC) • WASTED (SWI)
ZULL FX (FR) • X-CORE (CZ)

Vstupné: 300 Sk predpredaj, 350 Sk na mieste
Info: www.myspace.com/eplconcertagency

Lucas - 0911 173 768, Kamil -  0908 223 477

Štátna jazyková škola pri Gymnáziu Spišská Nová Ves, Javorová 16 
ponúka voľné pracovné miesta na plný, prípadne čiastočný úväzok

• učiteľ/ka anglického jazyka 
•učiteľ/ka nemeckého jazyka 
 s nástupom od 1. septembra 2008.

Požiadavky: úplné vysokoškolské vzdelanie príslušného zamerania. 
Uprednostníme uchádzačov na plný úväzok. Prax v odbore vítaná. 

Žiadosti so životopisom zasielajte na hore uvedenú adresu do 30. júna 2008. 

INZERCIA, POZVÁNKA, OZNAM
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DROBNÁ INZERCIA

Kúpime od vás ihneď pozemok, dom, chatu, prípadne inú nehnuteľnosť.
Kontaktujte nás na tel. 053/44 259 20, 0903 414 407, 0908 092 853.

Letná 65, Spišská Nová Ves, 053 446 20 47

r á t a j t e  s  n a m i  –  r á t a j t e  s  E U R O m

 VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTÍ KOBERCE, 
SEDACIE SÚPRAVY, AUTOSEDAČKY, 
KRYŠTÁLOVÉ LUSTRE? Čistiaca technoló-
gia - jediná v okrese SNV, vhodná najmä na 
silne znečistené koberce vo firmách. Odvoz 
a dovoz kobercov zdarma, do 24 hodín. 
T.: 0904 865 262

 Predám prívesný vozík 2 910 x 1 306 x 770, 
predám mrazničku truhlicovú - objem 250 l. 
T.: 0905 627 837

 RUNNER ponúka: ozvučenie, osvetlenie ak-
cií, nahrávacie štúdio, komponovanie hudby 
rôznych žánrov, výrobu reklamných spotov, 
prenájom pódia, zastrešenie pódií, nákladnú 
autodopravu - Dodávka FIAT Ducato Maxi 
+ prívesný vozík. T.: 0903 630 089

 Kúpim záhradku v Záhradkárskej osade 
Tarča. T.: 0904 936 647

 PONÚKAM prestavbu bytového jadra, vy-
búranie s odvozom jadra, vymurovanie 
z YPOR tvárnic, rozvody - vodo a elektro, ob-
klady a dlažby podľa výberu, kompletná do-
dávka sanity, prestavba 8 - 9 dní, výhodné 
ceny - umývadlo s batériou ZDARMA! 
T.: 053/443 20 21, 0905 282 678

 Predám menšiu obývačkovú zostavu v dĺžke 
2,2 m (2 skrinky + 1 vitrína), vhodná aj na cha-
lupu, tmavohnedej farby - nová. Pôvodná cena 
20 000 Sk, teraz 8 000 Sk. 
T.: 0902 277 525, 053/442 26 68

 Práca v baliarňach, skladoch a farmách 
v ANGLICKU. Práca v reštauráciách a ho-
teloch v ANGLICKU, CYPRUS a GRÉCKO. 
Práca v strojárenskom priemysle v BEL-
GICKU a HOLANDSKU. 
Volajte APPRIME agency - 053/441 09 07 
alebo 0910 694 287, Zimná 94, (budova 
Združena), SNV.

 Predám chladničku s mrazničkou (231 l/
108 l) zn. WHIRLPOOL, beznámrazovú. Cena 
dohodou. T.: 0905 387 336

 Máte chuť zatancovať si alebo posedieť 
pri príjemnej hudbe? Hudobné duo GAMA 
vás zabaví pri rôznych príležitostiach: ži-
votné jubileá, podnikové oslavy, recepcie, 
plesy, svadby, koncerty a iné. 
Kontakt: p. Maliňák - 0905 389 981, 
Mgr. Gánovská - 0904 085 026

 Predám rodinný dom - trojpodlažný, zá-
hrada 380 m2, v SNV. Výhodná poloha, voľný 
máj - jún. T.: 0911 579 293, 0910 575 670

 REMIX (reklama a tlač), Zimná 90, vo 
dvore na posch.: nízkonákladová tlač, re-
klamné tabule, samolepky, polep áut, gra-
fické návrhy, predaj samolepiacich fólií 
a papierov, doskových materiálov (PVC), 
laminovanie za studena, reklamné pred-
mety, pečiatky, gravírované štítky, matu-
ritné tablá, tlač dipl. prác... Maľovanie bytov 
za zmluvné ceny. 
T.: 0918 140 801, 
e-mail: remix@demax.com

 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 843 824
 Práca pre aktívne ženy na 5 - 6 hod. denne 

v poradenskom centre zdravia a krásy. Zaškolím, 
príjem cca 12 - 15 tis. Sk. T.: 0911 626 863

 NECHTOVÝ DIZAJN „Expa-lady“ - akcia 

v mesiaci MÁJ! Gélové nechty Diamant zo 
680 Sk na 450 Sk, živicové nechty z 560 Sk 
na 430 Sk, vytvrdzovanie prírodných nech-
tov len za 310 Sk. Ku každej modeláži ume-
lých nechtov zdobenie hologramom (podľa 
výberu) v hodnote 200 Sk zdarma. Klasická 
a japonská manikúra, príležitostné nechty, 
rôzne techniky zdobenia + piercing... V no-
vých zrekonštruovaných priestoroch v Dome 
kultúry na Štefánikovom nám. č. 4, SNV. 
T.: 0902 891 534

 Kúpim 2 - 3-izbový byt v osobnom vlastníctve 
aj neprerobený kdekoľvek v Spišskej Novej Vsi 
do 1 000 000 Sk. T.: 0903 255 506

 DOPRAVNÁ A KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA. 
www.psychonet.sk

 Novootvorená PEDIKÚRA „Expa-lady“ - 
ponúka všetko pre vaše zdravé nohy. Kla-
sická pedikúra - mokrá, náhrada nechtovej 
platničky, korekcia zarastajúcich nechtov, 
mediciálna pedikúra, lakovanie, zdobenie, 
modeláž špeciálnym gélom, odborné pora-
denstvo. To všetko nájdete len u nás v Dome 
kultúry na Štefánikovom nám. č. 4, SNV. 
Tešíme sa na vašu návštevu. 
T.: 0902 891 534

 Predám astronomický ďalekohľad Maxut-
tov - Cassegrain Profesional, priemer 90 mm, 
ohnisko 1 200 mm, s kompletnou výbavou, 
rozoberateľný, vojde do batohu, vhodný pre 
všetky vekové kategórie. 
Bližšie info: 0904 518 015

 Vediem jednoduché a podvojné účtovníc-
tvo, mzdy. Vyhotovujem daňové priznania, 
ročné zúčtovania zdravotného poistenia. 
T.: 0905 426 600, 0911 288 468, 
053/441 48 03

 Chcete schudnúť natrvalo bez diét a hla-
dovky? Chudnite pod dohľadom odborníka - 
mám vlastnú skúsenosť, schudla som 9 kg. 
T.: 0908 828 558

 PÔŽIČKY - bez ručiteľa, bezúčelové, ban-
kové, nebankové, pre zamestnaných, SZČO 
a dôchodcov. 
Kontakt: Odborárov 12, Sp. Nová Ves. 
T.: 0915 900 452, 0904 254 779

 Práca na 3 hod. denne. Príjem 12 000 Sk, nie 
manuálna práca, ani práca na doma. 
T.: 0911 890 388

 MANGO VIDEO STUDIO – natáčanie sva-
dieb, stužkových slávností, školení, krstín, 
prvého svätého prijímania, výroba videofil-
mov na objednávku, 3 CCD kamery aj vo 
formáte 16:9. 
T.: 0918 644 043, 
e-mail: mangovideo@centrum.sk

 Predám lacno obývaciu stenu Zoja čiernej 
farby. T.: 053/441 25 56 - večer

 VÝROBA KĽÚČOV, BRÚSENIE & ZÁHRAD-
KÁR. Ponúkame bezpečnostné vložky zn. 
MAUER s vlastným profilom kľúča, kovanie 
+ vložka 1 850 Sk. Vyrábame autokľúče na 
rôzne typy áut aj s imobilizérmi. Fólie rôz-
nych šírok, hnojivá, postreky, zeminu a se-
mená od 10,50 Sk. Zimná ul. 59 (poniže 
OD Spišan), Letná ul. 46 (bývalá Sazka - 
Športka). T.: 0907 259 489

 Práca v poradenskom centre zdravia a krásy. 
Zaškolím. Príjem cca 16 000 Sk. 
T.: 0911 240 739

 NOVÁ SLUŽBA - SŤAHOVANIE NÁBYTKU. 
Zabezpečujeme ľudí aj dopravu. Bližšie in-
formácie: 0905 209 347, 0910 405 109

 Predám 2 nové nepoužité paplóny z peria. 
Vhodné aj na chalupu. Cena dohodou. 
T.: 0904 764 145

 Máj je lásky čas, pôsobí na vás. Užívajte 
si to spolu a na upratovanie pozývajte nás. 
Upratovacie práce, čistenie kobercov, po-
stelí, sedačiek, prečisťovanie podláh, vos-
kovanie, protišmyková úprava, lepší vzhľad. 
PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS - 
053/444 01 19, 0903 100 508, 
0903 661 891

 Dám do prenájmu garáž na sídl. Za Horná-
dom. Mesačný nájom 800 Sk. 
T.: 0902 277 525, 053/442 26 68

 Predám 2-ročnú chladničku, 140 l v dobrom 
stave. Cena 3 500 Sk. T.: 0915 932 820

 POZOR! Možnosť lacnejšej elektrickej 
energie. Zatiaľ len pre podnikateľov a firmy. 
T.: 0911 865 262

 Predám detský kočiar béžovo-modrej farby, 
3-kombinácia v zachovalom stave a detskú pos-
tieľku. T.: 0944 037 277, 053/446 29 75

 DOVOLENKA ŠTÚROVO. 
14. 6. - 15. 9. 2008. Týždenný pobyt v chatke 
v blízkosti termálneho kúpaliska, morské 
vlny, perličkový bazén, výlet do Maďarska, 
reštaurácia na Dunaji. Cena: rodičia + dieťa 
4 500 Sk, rodičia + 2 a viac detí 5 600 Sk, 
4 dospelí 6 000 Sk. T.: 0903 600 975, 
0915 986 600, 053/446 76 00 

 Predám obývaciu stenu, koženkový gauč, 
konferenčný stolík pod TV, stôl pod počítač 
i tlačiareň, kancelársku stoličku a 2 kontajnery. 
Všetko čiernej farby. T.: 0911 579 293

 Dopĺňam pracovný tím do pobočky v SNV! 
Práca z kancelárie, seriózny príjem. 
T.: 0907 613 375

 Salón BEAUTY - kaderníctvo a holičstvo. 
POZOR - je presťahované v detskej polikli-
nike. AKCIA - melír už od 300 Sk. Pozývam 
vás do nových, krajších priestorov. Od pon-
delka do piatku 9.00 - 17.00 hod. V sobotu 
len na objednávky. Predám helmu na suše-
nie vlasov za 1 000 Sk. T.: 0911 225 555

 Hľadám garáž do podnájmu na sídl. Tarča. 
T.: 0915 901 918

 Predám novú obývaciu stenu mahagónovej 
farby, dĺžka 4 m, veľa úložného priestoru - cena 
dohodou; zachovalú dvojdielnu skriňu na veša-
nie prádla aj poličky na prádlo - cena dohodou; 
nový vozík málo používaný, predtým 850 Sk - 
teraz 550 Sk; zachovalú žltú klietku pre andulky 
- cena 200 Sk. T.: 053/446 78 17

 Práca v zahraničí aj bez znalosti jazyka. 
Brigády pre študentov na leto v zahraničí. 
Pracovná agentúra EUNICA. 
T.: 0911 240 739, 0905 240 738

 Predám lacno škridlu pálenú novú - 250 ks; 
škridlu čiastočne poškodenú - 190 ks; hre-
benáče - 13 ks; vchodové dvojkrídlové dvere 
kazetové, čiastočne presklené o rozmere 

1 680 x 2 200 mm; vchodové dvere drevené (po-
lovica presklená) o rozmere 950 x 1 860 mm. 
T.: 0915 917 714, 053/443 14 31

 CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MO-
DERNIZOVAŤ? Ponúkam kvalitné stavebné 
práce ako keramické obklady a dlažby, zám-
kové dlažby, bytové jadrá, omietky, stierky, 
potery aj samonivelizačné, betonáže a iné 
práce. Naše služby, vaše ceny. 
T.: 0904 974 481

 Lacno predám slovníky - ruský, nemecký, ta-
liansky, chorvátsky, španielsky, tiež učebnice, 
konverzačné príručky, konzultácie. 
T.: 053/442 78 66

 Potrebujete požičať? Peniaze na zavo-
lanie od 3 000 Sk do 100 000 Sk pre za-
mestnaných, živnostníkov, dôchodcov. 
Najjednoduchšie vybavenie, najpohodlnej-
šie splácanie, najrýchlejšie doručenie, naro-
deninová pôžička. T.: 0904 231 630

 Predám veľké polohovacie kreslo, málo pou-
žívané, medovo-zlatej farby. Cena 3 000 Sk. 
T.: 0904 518 015

 Plánujete rodinnú dovolenku v Chorvát-
sku? Cenovo výhodné ubytovanie v apart-
mánoch podľa vašich predstáv nájdete 
v Cestovnej agentúre CERES SMIŽANY na 
sídl. Mier. T.: 0908 574 792

 Som dôchodkyňa, zaopatrím vaše dieťa. 
S deťmi mám dlhoročné skúsenosti. 
T.: 0908 372 123

 Bižutéria DÚHA, Salón BEAUTY, Levoč-
ská 1 v SNV vás pozýva na nákup módnej 
bižutérie všetkých farieb pre denné i rôzne 
spoločenské príležitosti, rôznych vlasových 
doplnkov, očných tieňov a mnoho ďalšieho 
zaujímavého tovaru za bezkonkurenčné 
ceny pre všetky vekové kategórie. 
Ste srdečne vítaní!

 Predám Večierku na Mieri, unimobunky aj 
jednotlivo, pulty, regále. Cena dohodou. 
T.: 0902 821 222

 Predám alebo prenajmem záhradku v Záhrad-
kárskej osade Nový domov, Markušovská cesta. 
T.: 0905 570 714

 NECHTOVÝ DIZAJN - v mesiaci máj super 
AKCIA! Akrygélové nechty iba za 450 Sk! 
Franc. manikúra gélom iba 50 Sk, lakom 
zdarma! Príležitostné nechty iba 250 Sk 
s lakovaním v cene! Klasická manikúra za 
100 Sk + špeciálna kúra zdarma! Masáž rúk 
zo 150 Sk na 50 Sk! Tešíme sa na vás. Salón 
BEAUTY, Levočská 1, SNV. 
T.: 0903 623 585

 Dám do prenájmu dva samostatné priestory 
na podnikanie po 50 m2 na prízemí. Vhodné na 
obchod, administratívu, príp. sklad. Centrum 
okolie Hviezdoslavova ul. pri detskej poliklinike. 
T.: 0903 613 933

 Prenajmem obchodný priestor cca 70 m2 
s výkladom na ulicu, Kožuchova ul., vedľa pošty. 
T.: 0903 906 002

 Prenajmem byt v Krompachoch, Banícka 
štvrť. T.: 0903 633 778

 Predám jednookú zrkadlovku zn. Canon EOS 
3000N, vymeniteľný objektív EF 35-80 DC. 
T.: 053/441 25 56 - večer
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INZERCIA

Najlepšie ceny na Slovensku!

 OD SPIŠAN, Zimná 57, Tel.: 053/429 73 27
Otv. doba: Po-Pia: 9.00-18.00 Sobota: 8.30-12.30

Rozšírená ponuka elektrospotrebičov

Dovoz tovaru ZADARMO!
Dovoz tovaru ZADARMO!

(pri splnení konkrétnych podmienok platných v jednotlivých predajniach EURONICS)

PANASONIC DMC-LZ6
Digitálny fotoaparát

3599 Sk

ELECTROLUX ERB 36003
Kombinovaná chladnička

7 499 Sk

ELECTROLUX EKK 501502
Kombinovaný šporák

11 999 Sk
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Nový rad zavlažovacích produktov
od firmy KÄRCHER:
• postrekovače a pištole
• násuvné hadicové systémy
• mosadzné produkty
• zavlaž. zariadenia na polievanie 

trávnika
• hadice a vozíky
• zavlažovacie automaty

Kompletný sortiment čerpadiel:
kalové•ponorné•záhradné•ponorné 
tlakové•domáce vodné 
automaty•domáce vodárne

VŠETKO PRE 
NÁDHERNÚ ZÁHRADU!

omaty domáce voooddád rne

PLATNÁ NA VŠETKY PRODUKTY 
KÄRCHER IBA 3. 6. 2008

10% ZĽAVA 

ÄRCHER IBA 3. 6. 2008

POČAS PREZENTAČNÉHO DŇA

PLA

KÄKÄ

PPPOČAS

AKCIA

Radlinského 27, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/446 49 47, 
tel./fax: 053/442 49 47, www.acskompresory.sk



NULA NÁS BAVÍ
Doprajte si radosť z nového vozidla. Teraz vám na všetky 

modely Škoda ponúkame extra výhodný lízing s nulovým
navýšením, s  ktorým nezaplatíte nič navyše. Vaše splátky 

budete splácať pohodlne a bez navýšenia v korunách
a na budúci rok rovnako výhodne, len v euro. 

Predaj Škoda: Tel.: 053 / 44 25 253
Požičovňa áut: Tel.: 0903 616 182
AUTOBAZÁR: Tel.: 053 / 44 14 140

SERVIS:  Tel.: 053 / 44 258 30, 0903 634 830 Nonstop
Odťahová služba:  Tel.: 0910 138 730
E-mail: autoves@autoves.sk               www.autoves.sk

 AUTOVES, s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves

Vychutnajte si aj vy fantastickú ponuku. Plnú porciu Novej Škody Fabia alebo Škody Roomster
si teraz môžete dopriať len za jednu tretinu alebo jednu polovicu.
Druhú tretinu /polovicu/zaplatíte o rok a poslednú tretinu až o dva roky.
K tomu získate povinné zmluvné poistenie na 1 rok navyše.
Príďte na skúšobnú jazdu.

NEZASPITE
NAJVÝHODNEJŠIU
PONUKU!
Dajte si budíček,
aby ste ju nezmeškali
Práve zvoní na najlepšiu akciu všetkých čias. Škodu 
Fabia Combi 1. generácie teraz môžete mať len 
za fantastických 299 900 Sk a Škodu Fabia Sedan 
dokonca za výnimočných 249 900 Sk. Tak nečakajte a 
vyštartujte, takáto šanca sa už nebude opakovať!

Všetky uvedené ceny platia pri využití značkového
financovania ŠkodaKredit. Kombinovaná spotreba

a emisie CO2 automobilov Fabia Combi/Sedan:
4,7-7,7 l/100 km 127-185 g/km.

VŠETKY MODELY
ŠKODA S NULOVÝM LÍZINGOVÝM NAVÝŠENÍM

Akcia Nulový Škoda Leasing – napr. pri cene vozidla 299 900 Sk s DPH a 50 % akontácii je výška splátok 4 165 Sk a platí po dobu 36 mesiacov.
Akcia neplatí pre modely Nová Škoda Fabia Combi a Superb.

ŠkodaOctavia TOUR

ŠkodaFabia od 99 970,-
ŠkodaRoomster od 125 000,-

V Á Š  P R E D A J C A  V O Z I D I E L  Š K O D A

AKCIA!!! DOPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
ŠkodaFabia Combi I. zľava 50 000,- Sk


