
HOKEJOVÝ OŠIAĽ 
S NÁZVOM EXTRALIGA

Slávnostného otvorenia extraligovej sezóny sa zúčastnili i tí, ktorí na rekonštrukcii nášho štadióna majú 
najväčšiu zásluhu. Zprava: Lea Grečková, poslankyňa NR SR, za Vládu SR - štátny tajomník MH SR Peter Žiga, 
predseda KSK Zdenko Trebuľa a vedľa moderátorky Magdy Kráľovej stojaci primátor mesta Ján Volný.

Nie je to tak dávno - a mnohí si iste pamätajú - keď 
sa problematika cestnej komunikácie k bývalej 
Spišskej mliekarni v Spišskej Novej Vsi objavila 
na televíznej obrazovke. Vtedy majiteľ tejto cesty 
urobil maximum pre to, aby pred televíznymi ka-
merami dokazoval svoje nespochybniteľné právo 
na vyberanie poplatkov za jej užívanie. Podob-
nými reportážami s pochybnou spoločenskou 
hodnotou si v rámci Slovenska plní svoje vrecko 
nejeden externý redaktor tej-ktorej televízie. Prí-
kladov je dosť, mnohí z vás si iste bez problémov 
spomenú na televízne šoty, ktoré dokumentovali 
problematické vzťahy so súkromnými vlastníkmi 
pozemkov situovaných na strategických, resp. 
„citlivých“ miestach v tej-ktorej obci či meste 
(napríklad zabarikádovaná cesta na cintorín, 
rozorané futbalové ihrisko a celý rad podobných 
príkladov uverejnených aj v známej Lampárni).
Jednu reportáž tohto druhu zo Spišskej No-
vej Vsi malo možnosť sledovať celé Slovensko 
v jednom septembrovom vysielaní TV Markíza 
(10. 9. 2009). Znovu sa týkala cesty k býva-
lej Mliekarni. Tento krát si v reportáži s názvom 
„Počkali, kým stúpla cena“ svoju „polievočku“ 
neprihrieval vlastník komunikácie, ale dobre 
známy redaktor neraz pochybných reportáží 
zo Spišskej Novej Vsi, ale prostredníctvom ro-
kovania mestského zastupiteľstva (konaného 
10. 9. 2009) - žiaľ - aj jeden z poslancov koalič-
ného klubu Mestského zastupiteľstva v Spišskej 
Novej Vsi. 
Spomenutá reportáž vyznela v tom duchu, že 
mesto pred rokom nevyužilo výhodnú ponuku na 
odkúpenie cesty k Mliekarni za 1 200 000,- Sk 
a teraz v dražbe dalo o 400-tisíc viac. Druhou 
duchaplnou myšlienkou (či radou) bolo to, že 
mesto, ako každý rozumný podnikateľ, malo 
počkať na druhé kolo dražby, v ktorom vyvoláva-
cia cena nehnuteľností by bola nižšia.
Teraz sa ale pozrime na to, čo hovoria fakty.
Vlastník cesty a pozemkov (spoločnosť Ganát, 
s. r. o., Šaľa) dňa 11. 2. 2008 ponúkol mestu 
možnosť ich odkúpenia za 1 200 000,- Sk s tým, 
že (citujeme) „dlžná suma voči Mestu Spišská 

Po siedmich rokoch sa v metropole Spiša opäť hrá extraliga. Za vynovený šta-
dión sa hokejisti odvďačujú vynikajúcimi výkonmi.
Hneď v úvode sezóny sa u nás na vynovenom zim-
nom štadióne predstavil súper zvučného mena, 
7-násobný majster HC Slovan Bratislava. 
Prvý zápas (11. 9. 2009) bol vypredaný. Nová 
informačná tabuľa (kocka) nad ľadovou plochou 
upútala pozornosť všetkých divákov a fungovala 
bezchybne. Úvod na ľadovej ploche patril sláv-
nostnému otváraciemu ceremoniálu. Nasledoval 
očakávaný zápas so Slovanom, ktorý mal výbornú 
úroveň. Naši hokejisti síce prehrali o 1 gól vý-
sledkom 2 : 3, napriek tomu im tlieskalo vyše 
4 700 divákov, ktorí boli spokojní.
Druhé stretnutie hrali Spišiaci opäť na domácom 

ľade proti Zvolenu (13. 9. 2009). Zápas sa skončil 
nerozhodne 3 : 3. Predĺženie o víťazovi nerozho-
dlo. Až v samostatných nájazdoch vyhrali naši 
a konečný výsledok HK SNV - MHK Zvolen 4 : 3 
(sn) potešil nielen 2 900 prítomných divákov.
V 3. kole (15. 9. 2009) vycestovali naši do Ska-
lice, kde mali priam raketový nástup do zápasu 
a už v 10. minúte viedli 3 : 0. Do záveru úvodnej 
tretiny však Záhoráci vyrovnali a o svojom víťaz-
stve rozhodli v poslednej tretine. Vicemajster SR 
HK 36 Skalica si poradil so Spišiakmi výsled-
kom 6 : 4.
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Karta sa v prospech extraligového nováčika opäť 
obrátila v 4. kole (18. 9. 2009). Doma sme priví-
tali MHC Martin. Dobrá taktika, výborné výkony na 
ľade a fantastická kulisa, ktorú v hľadisku vytvorilo 
asi 3 200 divákov, prispeli k tomu, že Martinčania 
odchádzali domov zo zvesenými hlavami. Výsle-

dok: HK SNV - MHC Martin 5 : 2.
Obrovským prekvapením pre celé hokejové 
Slovensko bola výhra Spišiakov v 5. kole 
(20. 9. 2009) nad úradujúcim majstrom Slo-
venska HC Košice, a to dokonca na košickom 
ľade. I napriek ťažkému záveru sa Spišiakom v ne-
zabudnuteľnom zápase podarilo zvíťaziť. Výsle-

dok HC Košice - HK SNV 3 : 4 zaistil Spišiakom 
krásne 3 body. 
Po piatich kolách majú hokejisti HK SNV na svo-
jom konte 8 bodov. V ďalších kolách im držíme 
palce a prajeme si, aby pokračovali v takýchto vy-
nikajúcich výsledkoch!

V. Ivančík / L. Kormošová, foto: mape

Nová Ves a Daňovému úradu Šaľa sa spoloč-
nosti Ganát týkať pri cene 1 200 000,- Sk 
nebude, čiže dlžobu vyplatí mesto“. Túto 
ponuku Mestské zastupiteľstvo v Spišskej 
Novej Vsi dňa 28. 2. 2008 zamietlo, pre-
tože uvedená ponuka znamenala, že okrem 
sumy 1 200 000,- Sk malo mesto zaplatiť aj 
dlžoby vlastníka cesty a pozemkov. Tie ne-
boli malé - nášmu mestu bol dlžný 194 000,- Sk, 
do Šale sme mali poslať 252 000,- Sk. Takto 
by nás táto cesta s pozemkami bola vyšla 
na 1 646 000,- Sk. Dnes vieme, že to ešte 
nebolo všetko, pretože už v tom čase bolo 
platné rozhodnutie Okresného súdu v Galante 
z 12. 4. 2006 (!) v prospech Allianzu - Sloven-
skej poisťovne, a. s., na zaplatenie 391 000,- Sk 
a 17. 3. 2008 pribudlo ďalšie rozhodnutie - 
Daňový úrad v Spišskej Novej Vsi zablokoval 
spoločnosti Ganát možnosť predaja cesty s po-
zemkami, pretože tomuto úradu dlhoval okolo 
500 000,- Sk. Spočítaním všetkých údajov 
dostaneme sumu vyššiu ako 2 500 000,- Sk! 
V súčasnosti sme kúpili túto cestu v dražbe za 

1 600 000,- Sk a bez dlžôb. Z tejto sumy sa 
nám ešte vráti späť 194 000,- Sk, ktoré nám Ga-
nát dlhoval, takže kupované nehnuteľnosti nás 
v skutočnosti budú stáť iba 1 406 000,- Sk. 
Vážení čitatelia, o akej nevýhodnosti vlastne ho-
vorili účastníci spomínanej reportáže?
Výhodnosť alebo nevýhodnosť môžeme posudzo-
vať aj z iného hľadiska. Pri cene 1 600 000,- Sk 
nás 1 m2  pozemku s cestou stojí 520,- Sk. Pred 
niekoľkými mesiacmi bol oceňovaný jeden z po-
zemkov na okraji mesta. Jeden meter štvorcový 
tohto pozemku znalec ohodnotil na viac ako 
700,- Sk. Znovu sa pýtame, kde je tá veľkohubo, 
na celé Slovensko, prezentovaná nevýhodnosť 
kúpy?
A čo námietka poslanca z radov nášho mest-
ského zastupiteľstva, že sme mali počkať na 
druhé kolo dražby, kedy by bola vyvolávacia cena 
nižšia? Áno, vyvolávacia cena by bola nižšia, ale 
nikto by nám nezaručil, že by sa do dražby nebol 
prihlásil aj ďalší záujemca, ak nie viacerí (špeku-
lantov s nehnuteľnosťami je stále dosť)! Mali sme 
riskovať, že niekto v druhom kole dražby „vyže-
nie“ cenu pre nás dôležitých nehnuteľností na 

sumu, ktorú by sme nemohli akceptovať? Mali 
sme riskovať, že iný majiteľ (napr. „rozumný pod-
nikateľ“) by spoplatnil používanie cesty tak, ako 
to chcel urobiť jej doterajší vlastník? Ten už nám 
zaslal aj predbežný cenník, podľa ktorého cyklista 
mal mesačne platiť 900,- Sk, chodec 400,- Sk, 
zamestnanec firmy z tejto lokality 2 000,- Sk 
a motorové vozidlá podľa veľkosti 2 000,- Sk až 
3 000,- Sk (tento „cenník“ je archivovaný naším 
Mestským úradom). 
Vážení čitatelia, použité údaje sú podložené pí-
somnými dokumentmi, preto sa nemusíte obá-
vať, že vás niekto zavádza a že si urobíte chybné 
závery. Účasť mesta v dražbe, ako aj samotné 
odkúpenie vydraženej cesty preto schválila 
aj výrazná väčšina poslancov mestského 
zastupiteľstva. A čo povedať na aktivitu kritikov 
a radcov zo spomínanej reportáže? Je smutné, 
keď v tejto ťažkej dobe sa nájdu jedinci z radov 
našich občanov, ktorí sú bez zaváhania ochotní 
pre svoj prospech obetovať dobré meno nášho 
mesta.
 PhDr. Miroslav Semeš, PhD.

zástupca primátora

(dokončenie z 1. strany)

(dokončenie z 1. strany)

HOKEJOVÝ OŠIAĽ S NÁZVOM...

CESTA K MLIEKARNI - ČO HOVORIA FAKTY...

Výstižným menom Albín ju 11. septembra po-
krstili v ZOO spišskonovoveské detičky. Ken-
gurka dostala meno podľa herca Spišského 
divadla Albína Medúza, ktorý ako klaun za-
báva návštevníkov pri všetkých akciách v ZOO. 
Herec sa stal zároveň aj krstným otcom svojho 
zvieracieho menovca.
Keďže je kengurie mláďa veľmi plaché, deti 
symbolicky pred jeho výbehom krstili pieskom 

plyšovú hračku kengurej mamy s malým ken-
gúrčaťom. Následne malému Albínovi, ktorý 
všetko sledoval opodiaľ z maminho vaku, za-
spievali pesničku. Riaditeľka spišskonovoves-
kej ZOO Jana Dzuriková potom plyšovú hračku 
symbolicky odovzdala primátorovi mesta Já-
novi Volnému, ktorý si malého kengurieho al-
bína „adoptoval“ v rámci adopčného programu 
ZOO. Kengurka, ktorá je na Slovensku raritou 
svojho druhu, tak razom získala troch otcov - 
biologického, krstného a adoptívneho.
Pri príležitosti krstu nového zvieracieho prí-
rastku sa v ZOO konalo aj stretnutie „adop-
tívnych“ rodičov zvierat v rámci adopčného 
programu, ktorý ZOO rozbehla pred niekoľ-
kými rokmi. Okrem primátora Spišskej Novej 
Vsi sú nimi v súčasnosti (v zátvorke adopto-
vané zviera): Lesy mesta SNV (medveď hnedý), 
Embraco Slovakia, s. r. o., SNV (kapybara 
močiarna, jaguár americký), Shopping cen-
tre Madaras (orangutan bornejský), ZŠ Lipová 
SNV (mačiak zelený), Violeta Dolghi (mandril 
pestrotvarý), ILS, s. r. o., Smižany (medvedík 
čistotný), KRN, s. r. o., SNV (medvedík čis-
totný), Akadémia vzdelávania SNV (medvedík 
čistotný), MUDr. Silvia Lašková (páv korun-
katý), Ing. Janka Brziaková (koza kamerúnska), 
Mestská polícia v SNV (pytón tigrovitý), ZŠ Ko-
žuchova SNV (muflón obyčajný), ZŠ Hutnícka 
SNV (muflón obyčajný), Spišiačik (dikobraz in-

dický), Auto VMV (kajman okuliarnatý). Ak máte 
aj vy záujem pridať sa medzi nich a „adoptovať“ 
si nejaké zvieratko zo ZOO, potrebné informá-
cie nájdete na www.zoosnv.sk.

Lucia Kormošová

foto: autorka

DETI POKRSTILI KENGURIEHO ALBÍNA
Malá kengurka červenokrká, ktorá sa narodila v našej ZOO celá biela, teda ako albín, už má svoje meno.

Zoologická záhrada 
v Spišskej Novej Vsi 

ĎAKUJE všetkým 
svojim návštevníkom,

ktorí ju navštívili počas 
tohtoročnej sezóny.

Zároveň si dovoľuje upozorniť, 
že brány ZOO sa v tomto roku zatvoria 

dňa 18. októbra 2009.
Tešíme sa na stretnutie s Vami 

opäť v apríli 2010!
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SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“
ZDRAVIE JE AKISTE TO NAJCENNEJŠIE, ČO MÁME. AKO SA STARAŤ O TO, ABY SME OŇ NEPRIŠLI 
A ABY SME SA CÍTILI DOBRE, RADÍ PROPAGÁTOR ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU. 
SÁM SA SNAŽÍ ŽIŤ V DUCHU TOHO, ČO ODPORÚČA INÝM. VEĎ AKO UVÁDZAJÚ ODBORNÍCI, 
60 AŽ 70-PERCENTNÝ PODIEL NA SVOJOM ZDRAVOTNOM STAVE MÁ ČLOVEK SÁM.

POHYB PRE ZDRAVIE, KRÁSU AJ RADOSŤ
DEŇ S LEKÁROM PORADNE ZDRAVIA PETROM MIŠENDOM

Ste lekárom Poradne zdravia pri RÚVZ. Čo táto práca 
zahŕňa?
„Poradňa zdravia a Poradňa optimalizácie pohybovej ak-
tivity vznikli za účelom screeningu (vyhľadávania) zdra-
votných rizík u ľudí, ktorí o to prejavia záujem. Robíme 
poradensko-konzultačnú činnosť so zameraním na rizi-
kové faktory životného štýlu a testovania merateľných 
ukazovateľov v súvislosti s monitorovaním zdravotného 
stavu, ako sú telesná zdatnosť, tlak krvi, cholesterol, 
telesný tuk, atď. Ponúkame i poradenstvo pri odvykaní 
od fajčenia. Sú to bezplatné služby s možnosťou dlho-
dobého sledovania. Tento screening ale nenahrádza 
kompletnú preventívnu prehliadku u praktického lekára. 
Poradňa je zameraná na predchádzanie chronických ne-
infekčných (civilizačných) chorôb prostredníctvom pora-
denstva s cieľom pozitívne zmeniť životný štýl ľudí.“
Kto k Vám môže prísť, pre koho je poradňa určená?
„Najlepšie je od 18 rokov vyššie. Vtedy je vhodné začať 
viac dbať o svoje zdravie, zvyšuje sa riziko srdcovo-ciev-
nych (hypertenzia, ateroskleróza, srdcová a mozgová 
príhoda), metabolických (cukrovka) a nádorových ocho-
rení. Objavuje sa nadváha až obezita. Nesprávna životo-
správa v súčinnosti so stresujúcim životným a pracovným 
prostredím, niekedy i genotypom, urýchľujú ich vznik.“
16. október je Svetovým dňom výživy. Ako výživa 
ovplyvňuje naše zdravie? A ako sa stravujú Slováci?
„Výživa patrí medzi rozhodujúce preventabilné faktory 
životného štýlu. Zdravá výživa je základným predpokla-
dom zdravého vývoja človeka a hlavnou podmienkou 
zachovania dobrého zdravia. Z praxe môžem povedať, 
že značná časť našich ľudí, aj mládež, sa nestravuje ra-
cionálne. Jedia veľa mastného, sladkého, veľa solia, pri-
jímajú málo tekutín (čo je chronický problém u viac než 
1/3 obyvateľstva), majú nedostatok vitamínov, minerálov. 
Badáme určité náznaky zmeny, nie je to však ešte na po-
pulačnej úrovni.“
Existujú nejaké zásady zdravej životosprávy, ktoré od-
porúčate klientom?
„Prejedanie ani hladovanie nie je zdravé, všetko s mierou. 
Nepresadzujem zásadu, že sa treba všetkého vzdať, ur-
čitým spôsobom si človek čo-to môže dopriať, no mal by 
vedieť, že niečo predsa len škodí. Snažím sa ľuďom radiť, 
aby boli stotožnení so zmenou, ktorá je u nich potrebná. 
Tučná, mastná, slaná strava, bez ovocia a zeleniny, nedo-
statok tekutín nie sú najvhodnejším receptom na zdravý 
život. Na nepriaznivom zdravotnom stave sa výrazne po-
dieľa aj nedostatok pohybu. Pokiaľ je možnosť predísť 
ochoreniam, je rozumnejšie urobiť zmeny už teraz. Musí 
to ale chcieť sám človek, bez toho to nejde. Často sa 
stáva, že ľudia zmenia svoju životosprávu, až keď sa do-
zvedia niečo zlé o svojom zdraví. Bohužiaľ, vtedy už môže 

byť neskoro. Prevencia je na mieste.“
A dodržiavate tieto zásady i Vy?
„V strave nie som úplne zásadový, jem, čo mi príde na 
chuť, no dávam si na niektoré „dobré“ veci pozor. Bez 
pravidelného príjmu tekutín si deň neviem predstaviť. 
Snažím sa tiež hýbať, nielen pre zdravie, ale i pre radosť. 
Pri športe prichádzam na iné myšlienky a načerpám sily. 
Je to môj „doping“ a tiež ideálna príležitosť stretnúť sa 
s ľuďmi, ktorých má človek rád.“
RÚVZ pravidelne organizuje v našom meste rôzne kam-
pane. Beží nejaká i v súčasnosti?
„V apríli sa robia Dni zdravia, v septembri v rámci Me-
siaca o srdcových témach Deň srdca. Vtedy realizujeme 
v meste pre verejnosť bezplatné merania a odborné 
poradenstvo. Od 7. 9. 2009 beží u nás 3. roč. celoná-
rodnej kampane VYZVI SRDCE K POHYBU. Jej cieľom 
je, aby čo najviac ľudí zaradilo do svojho voľného času 
denne aspoň 30 minút športovania, aby žili zdravšie 
a cítili sa lepšie. Kampaň prebieha súťažnou formou do 
29. 11. 2009. Počas tohto obdobia sa stačí venovať 
pohyb. aktivitám aspoň 4 týždne za sebou, a to min. 
4 dni v týždni, resp. 210 minút týždenne. Popri tom sa 
do účastníckych listov vpisujú záznamy o tejto činnosti. 
Účastnícke listy a ďalšie informácie získajú záujemco-
via u nás na RÚVZ (www.ruvzsn.sk) v Poradni zdravia, 
A. Miczkiewicza 6. Súťažiaci budú mať podľa záujmu 
u nás zdarma vstupné aj výstupné testy. A aj keď v súťaži 
nemôže zaujímavé ceny vyhrať každý, najväčšou výhrou 
bude pre každého pocit lepšieho zdravia a radosti zo ži-
vota. A o to predsa hlavne ide!“
 Za rozhovor ďakuje Lucia Kormošová

MINIROZHOVOR

KTO JE PETER MIŠENDA
Narodil sa v r. 1967 v Levoči. Rok býval v Novoves. Hute, potom v SNV. Po absolvovaní IV. ZŠ a Gymnázia Školská vyštudoval všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice 
(1985 - 1991). Po štúdiu nastúpil na pol roka ako sekundárny lekár na Interné odd. NsP v SNV. Počas ďalšieho polroka sa podnikateľsky venoval cyklistike. V r. 1992 začal pracovať ako 
lekár v Ústave hygieny a epidemiológie v SNV (dnes Regionálny úrad verejného zdravotníctva) na odbore hygiena a epidemiológia. V rámci prípravy na atestáciu tu získaval teoretické 
a praktické skúsenosti na odd. hygieny preventívneho pracovného lekárstva, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, komunálnej hygieny, epidemiológie, chirurgie a na odd. infek-
čnom. V r. 1996 úspešne v Bratislave absolvoval atestáciu z hygieny a epidemiológie. Od r. 1997 bol lekárom na odd. epidemiológie; od r. 2000 na odd. podpory zdravia a v poraden-
skom centre ochrany a podpory zdravia, ktoré od r. 2006 vedie. Popri tom v r. 1996 - 2001 pôsobil ako lektor v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí pre OZ Pomoc všetkým. 
Od r. 1999 sa intenzívnejšie venuje práci s mládežou a PEER (rovesníckej) prevencii, na jeseň 1999 vznikla pod jeho vedením prvá PEER skupina na Spiši. V r. 2002 inicioval vznik 
OZ Mladí ľudia a život so zameraním na primárnu PEER prevenciu v rôznych oblastiach života mládeže. Od r. 1999 je aktívnym členom ÚS SČK v SNV, v súčasnosti je členom výkon. 
výboru, lektoruje v rôznych kurzoch, aj pre oblasť 1. pomoci. Od r. 2002 býva v Harichovciach. S manželkou Andreou majú syna Lukáša (16), dcéry Radku (13) a Barborku (11).

 Vnútorné cŕn, cŕn, cŕn... Pán Mišenda vstáva zväčša o piatej 
na zvonenie svojho biologického budíka. Ráno sa „vystíska“ so 
zvieracími členmi rodiny, psami Bonom a Ozzym, ktorých pustí 
do chodby. Pripraví raňajky a deťom desiaty. V utorok, stredu 
a piatok sadá o 5.55 hod. s najmladšou dcérou do auta a vezie 
ju na plavecký tréning do SNV. Po návrate domov prenechá 
auto manželke, ktorá berie ďalšie 2 deti do školy. Pán doktor 
chodieva od mája do septembra, ak neprší, z Harichoviec do 
práce na bicykli.
 V zdravom tele zdravý duch: Na Regionál. úrad verej. zdra-

votníctva v SNV, kde pracuje, príde okolo pol ôsmej. Práca na 
tunajšom oddelení podpory zdravia je pestrá: „V pondelky sú 
porady, operatívy, vykonáva sa príprava na aktivity počas týž-
dňa. V utorok a stredu máme Poradňu zdravia a nadstavbovú 
Poradňu optimalizácie pohybovej aktivity, kde u klientov zvy-
šujeme zdravotné uvedomenie a pozitívne ovplyvňujeme ich 
postoj k svojmu zdraviu. Nakoľko realizujeme okrem iných 
zdravotno-výchovných a preventívnych projektov aj rómsky 
projekt Program podpory zdravia pre znevýhodnené komu-
nity obyvateľstva, zameriavame sa aj na týchto obyvateľov 
prostredníctvom komunitných asistentiek. Naša činnosť 
„v teréne“ spočíva aj v rôznych preventívnych aktivitách 
na základných a stredných školách.“ Jednou z foriem je aj 
PEER (rovesnícka) prevencia pre stredoškolákov, ktorá sa 
týka životného štýlu, výživy, pohybu, fajčenia, alkoholu, drog, 
duševného zdravia, pohlavných chorôb, AIDS/HIV a reproduk-
čného zdravia. Na tieto témy študenti diskutujú s vyškolenými 
rovesníkmi - PEER aktivistami. Získané poznatky a údaje sa 
štatisticky spracovávajú a analyzujú.
 Po práci: Po pol štvrtej v práci končí. Navštívi rodičov, nakúpi 

a o 17.15 hod. vyzdvihne najmladšiu dcéru z tréningu pláva-
nia. Domov prichádza okolo šiestej. Zaužívanou výnimkou 
je streda, kedy do siedmej hrá s partiou a synom Lukášom 
floorbal. Doma sa venuje prácam okolo domu a záhrady. „Ak 
sa však dá, skôr uprednostním šport pred domácimi prá-
cami,“ priznáva. Kým manželka varí večeru, kŕmi psy, dcéry 
zase kocúra a zajaca. S havkáčmi, hlavne v obdobiach, keď 
sa skoro stmieva, sem-tam absolvuje nejaký ten „maratón“ po 
okolitých lesoch a lúkach. Večer si rád pozrie športový TV pre-
nos, komédiu, náučný či zábavný program. Okolo desiatej ho 
zvyknú chytať driemoty, o jedenástej už zvyčajne spí.
 Športovec, ale i domáci kutil: Sobota býva u Mišendovcov 

vždy pracovná. Povinnosti okolo domu ho však neodrádzajú: 
„V SNV som vyrastal s bratom v činžiaku a aj preto by som te-
raz nedal za nič na svete bývanie v dome.“ Vo voľnom čase sa 
venuje napr. práci s drevom a výrobe nábytku pre dom. „Som 
taký stolár amatér,“ smeje sa. Nesmie pri tom chýbať hudba: 
„Prvé, čo urobím, je, že si ozvučím dielňu a keď pracujem 
von, aj dvor. I moja práca v kancelárii pri počítači je spoje-
ná s počúvaním rádia.“ V nedeľu sa venuje rodine, priateľom, 
športu. K nemu vedie aj deti. On sám od 4. roč. ZŠ aktívne hral 
hokej 8 sezón. „Kvôli zdravotným ťažkostiam som to musel 
nechať, no keď sa mi zdravie zlepšilo, upísal som svoje špor-
tové aktivity kondičnej cyklistike, ku ktorej som pritiahol aj 
manželku.“ Rád pláva, lyžuje, občas hrá s dcérami tenis. Jeho 
záľubou od detstva je tiež fotenie a filmovanie. Kedysi dokonca 
točil svadby a rôzne akcie ako napr. Deň v materskej škole.

Životné motto

Zaujímavé myšlienky Petra Mišendu

• „Byť šťastný šťastím iných.“

• Je dôležité, ako sa človek cíti a kedy sa cíti zdravo.
• Nejde iba o vizáž, ale aj o pocit vnútornej pohody 

a rovnováhy.
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Privítali sme ich v rámci 14. Celoslovenského 
stretnutia novinárov - turistov, ktoré sa tento 
rok presunulo práve na Spiš. Stretnutie v dňoch 
27. - 30. 8. 2009 zorganizovala Regionálna orga-
nizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) 
v Košiciach s pomocou svojej členky, miestnej ga-
rantky Mgr. Gabriely Rerkovej. Ako potvrdila pred-
sedníčka RO SSN PhDr. Katarína Čižmáriková, 
o účasť bol veľký záujem: „Záujem bol oveľa vyšší, 
ako sme mohli uspokojiť. Niektorí kolegovia, ktorí 

ostali „pod čiarou“ a čakali, či sa niečo neuvoľní, 
prišli individuálne a pridali sa k nám na jednotli-
vých tlačovkách a exkurziách.“ 
Jednu takúto exkurziu a tlačovku novinári zo všetkých 
typov médií, na čele s predsedníčkou Slovenského 
syndikátu novinárov PhDr. Zuzanou Krútkou, absol-
vovali aj u nás v Spišskej Novej Vsi. V piatok 28. au-
gusta si doobedu najprv pozreli naše mesto z vtáčej 
perspektívy z veže farského kostola. Následne ich 
čakalo v obradnej sieni Radnice slávnostné prija-
tie a tlačová beseda s predstaviteľmi mesta. Tí ich 
oboznámili s históriou, turistickými atrakciami, bo-
hatou kultúrnou a športovou ponukou mesta a re-
giónu, a odpovedali na ich zvedavé otázky týkajúce 
sa predovšetkým aktuálnej situácie, realizovaných 
a plánovaných rozvojových projektov.
Tohtoročné stretnutie novinárov sa konalo s pod-
titulom „Vitajte na Spiši, v regióne, ktorý oslavuje 
800. výročie 1. písomnej zmienky“. Okrem Spišskej 
Novej Vsi zavítali novinári aj do Levoče, kde boli zá-
roveň ubytovaní. Navštívili Mariánsku horu, Spišskú 
Kapitulu, Spišské Podhradie, Žehru, Dreveník a sa-
mozrejme neobišli ani jeden z najrozsiahlejších hra-
dov v strednej Európe Spišský hrad.

LucK, foto: A. Borszéková

Vďaka nadviazaným kontaktom z predchádzajúcich 
veľtrhov cestovného ruchu, na ktorých sa prezento-
valo svojou ponukou aj naše mesto, boli zástupcovia 
Turistického informačného centra (TIC) v maďar-
skom meste Szolnok pozvaní na januárovú výstavu 
cestovného ruchu Košice Tour 2009 v Košiciach ko-
nanú pod záštitou Košického samosprávneho kraja. 
Následne sa recipročne Mesto Spišská Nová Ves 
a TIC v Spišskej Novej Vsi zúčastnili v apríli výstavy 
v Szolnoku. „Na výstave v Szolnoku mal náš región 
zastúpenie vôbec po prvýkrát, dokonca ako je-
diný zo Slovenska. Na základe tejto propagácie sa 
vedenie Združenia informačných centier Maďar-
ska IHSZ rozhodlo realizovať pracovnú cestu na 
Slovensko, konkrétne do regiónu Spiš,“ priblížila 
vznik spolupráce s maďarskou stranou Ing. Zuzana 
Kóšová z nášho TIC.
Spomínaná trojdňová pracovná cesta sa na Spiši ko-
nala začiatkom septembra a zúčastnili sa jej zástup-
covia informačných centier z týchto maďarských 
žúp: Heves, Jász - Nagykun - Szolnok, Tolna, 
Borsod - Abaúj - Zemplén, Veszprém, Fehér, Bé-
kés, Zala a Komárom - Esztergom. V maďarskej 
delegácii nechýbala ani predsedníčka Združenia in-
formačných centier Maďarska IHSZ.
Maďarskí delegáti najprv navštívili naše mesto, kde 
boli slávnostne prijatí v obradnej sieni a stretli sa pra-
covne s predstaviteľmi mesta. Tí im v skratke pred-

stavili mesto, jeho okolie, pripravované projekty 
v oblasti cestovného ruchu. Zástupcovia nášho juž-
ného suseda zase priblížili turistickú ponuku jednot-
livých maďarských žúp, v ktorej dominovali najmä 
termálne kúpaliská, vínne oblasti, hrady, zámky, ale 
aj prírodné krásy národných parkov. Ako na stret-
nutí zdôraznili, každoročne registrujú mnoho slo-
venských turistov prichádzajúcich do Maďarska, 
ale i Maďarov navštevujúcich Slovensko. „Po pra-
covnom stretnutí si prezreli mesto, navštívili ZOO, 
videli brány do Slovenského raja - Čingov a Podle-
sok. Ich cesta po Spiši pokračovala v kráľovských 
mestách Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa. Vy-
skúšali si i splavovanie na plti na Pieninách,“ dopl-
nila Ing. Kóšová, ktorá ich po celý čas sprevádzala 
Spišom. LucK

SLOVENSKÍ NOVINÁRI NA SPIŠI

DELEGÁCIA Z MAĎARSKA

Koncom augusta do nášho mesta zavítalo takmer 50 novinárov z celého Slovenska.

Spoznávať Spiš z hľadiska cestovného ruchu k nám prišli v septembri zástupcovia turistických 
informačných centier z 9 maďarských žúp.
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OZ činnosti PZ v SNV

V noci na 2. 9. 2009 doposiaľ neznámy páchateľ vyko-
nal vlámanie do chaty v oblasti Čingova tak, že vyšiel na 
poschodí chaty na jej balkón, zo spálne, kde spali za-
hraniční turisti, ukradol mobil zn. Nokia, fotoaparát zn. 
Sony, notebook zn. Gerikom a finančnú hotovosť, čím 
poškodeným spôsobil celkovú škodu cca 2 270 €.  

4. 9. 2009 oznámil 38-roč. občan ČR, že jemu nezná-
my páchateľ v rozmedzí hodiny ukradol z nezaisteného 
vozidla zn. VW, ktoré nechal zaparkované pred jedným 
z nákupných centier v meste SNV, čierny ruksak, v kto-
rom mal notebook zn. Dell, rôzne elektronické súčiast-
ky, peňaženku s hotovosťou 2 000 Kč, 80 € a osobné 
doklady. Celkovo mu krádežou vznikla škoda vo výške 
2 700 €. Ruksak s obsahom bez peňaženky a dokladov 
bol vzápätí nájdený pod ďalším odparkovaným vozid-
lom. Previerkou kamer. systému bol ustálený páchateľ 
tejto trestnej činnosti, ktorý bol predvedený na krimi-
nálnu políciu a 9. 9. 2009 mu za uvedenú krádež bolo 
vznesené obvinenie. Veci pochádzajúce z krádeže boli 
odovzdané majiteľovi.      

7. 9. 2009 po vypátraní podozrivej osoby bolo Poli-
cajným zborom SR v SNV vznesené obvinenie 37-roč. 
mužovi z obce Ľubotín, ktorý ešte v mesiaci júl 2009 
vykradol stánok PNS na Elektrárenskej ul. a spôsobil 
celkovú škodu vo výške 71 €. Zároveň bolo zistené, že 
ten istý obvinený v noci na 22. 7. 2009 vykradol aj vý-
čap alkohol. nápojov na jednej z letných terás v meste, 
kde spôsobil škodu 357 €. 

7. 9. 2009 OO-PZ v SNV vznieslo obvinenie aj 29-roč. 
žene zo SNV, ktorá spáchala prečin sprenevery tým, 
že ako obchodná zástupkyňa spoločnosti s ručením 
obmedzeným vyberala od klientov finančné hotovosti, 
ktoré používala pre vlastnú potrebu. Spôsobila celkovú 
škodu vo výške 690 €. 

9. 9. 2009 okolo 2.40 hod. v nočných hodinách došlo 
k úmyselnému zapáleniu motorového vozidla zn. BMW 
striebornej farby odparkovaného v blízkosti centra mes-
ta, od ktorého sa oheň rozšíril na vedľa stojace vozidlo 
zn. Audi. Pre majiteľa oboch vozidiel vznikla škoda vo 
výške cca 19 920 €. Policajný zbor v tejto súvislosti 
uvíta pomoc náhodných svedkov, ktorým zaručuje ano-
nymitu.

Z činnosti MsP v SNV
Hliadka MsP 5. 9. 2009 o 14.55 hod. riešila Pod Tep-
ličkou zistený priestupok proti verej. poriadku, ktorého 
sa dopustil, podľa oznámenia svedkov, vodič nákladné-
ho motor. vozidla zn. Liaz tým, že v priebehu dňa vyvie-
zol a vysypal minimálne 2-krát stavebný odpad v tejto 
miestnej časti do chovného potoka Slovenského rybár-
skeho zväzu, ktorý bol riadne označený.

Hliadka MsP 10. 9. 2009 o 23.30 hod. počas rieše-
nia priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky a stotožňovania priestupcov vykonala vizuál-
nu kontrolu vozidla zn. Felícia s evid. č. Veľkej Británie, 
v ktorom si na zadnom sedadle všimla taštičku s hru-
bým zväzkom euro bankoviek. Preverované osoby uvá-
dzali o sebe nepravdivé údaje a nevedeli hodnoverným 
spôsobom preukázať spôsob nadobudnutia veľké-
ho obnosu peňazí. Ďalším šetrením bolo zistené, že 
29-roč. Pavol P. z Kolínoviec, 36-roč. Jaroslav H. 
a 32-roč. František Ž. z Bystrian nadobudli peniaze 
tak, že v niekoľkých bankomatoch na území nášho 
mesta vykonali výbery z účtov vedených vo Veľkej 
Británii, pričom opakovane vykonali výber peňazí 
s povoleným prečerpaním na účte. Nakoľko však 
bankový systém vo Veľkej Británii kvôli niekoľko dní 
trvajúcej komunikácii s bankami na Slovensku nestihol 
tieto opakované veľké výbery z účtov, ktoré šli až do 
mínusu, zaznamenať a ďalšie výbery stále povoľoval, 
dostali sa muži takto podvodným spôsobom k 319 ks 
20 a 50-eurových bankoviek v celkovej hodnote 
14 750 €. Kvôli podozreniu zo spáchania trestného 
činu bola na miesto privolaná hliadka PZ SR, ktorá vec 
prevzala k ďalšej realizácii.

Pri výstupe na najvyššiu kostolnú vežu 
na Slovensku mohli novinári v interiéri 
obdivovať aj zrekonštruované zvony.

Domovina, n. o., Žehra – Hodkovce vás pozýva na „Dni otvorených dverí“ 
Domova sociálnych služieb v dňoch 8. – 9. 10. 2009 od 9.00 do 15.00 hod.
Príďte navštíviť klientov, spoznať prostredie, v ktorom žijú, prezrieť kultúrno-histo-
rickú pamiatku kaštieľ, Francúzsky park, kaplnku, remeselné dielne klientov.
Svojou návštevou prispejete k odbúraniu predsudkov na mentálne postihnutých 
a nadobudnutiu sebavedomia, že nie sú sami.
„Sme iní, nie horší. Dovoľte nám ísť s vami a nie vedľa vás.“

Tešíme sa na vašu účasť.
Dr. Juraj Beňa, riaditeľ, 0911 660 723

DNI OTVORENÝCH DVERÍ
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O Kamerovým systémom boli 12. 9. 2009 o 20.05 hod. 
na Starosaskej ul. zachytení dvaja muži, ktorí 42-roč. An-
tonovi M. z Radošiny ukradli mobil zn. Nokia a následne 
sa z miesta rozutekali smerom na sídl. Mier. Na zákla-
de toho boli na miesto vyslané hliadky MsP, ktoré pod-
ľa popisu zadržali na Ul. S. Chalupku 17-roč. Filipa F. 
a 18-roč. Michala P. zo SNV. O skutku bolo informované 
OO-PZ v SNV, ktoré ich prevzalo k ďalšej realizácii.

13. 9. 2009 o 1.45 hod. hliadka MsP počas hliadkova-
nia na sídl. Mier zistila na Šafárikovom námestí vyteka-
nie nafty z nádrže nákl. vozidla zn. Renault. Kontrolou 
tiež zistila, že nádrž bola násilne poškodená, zrejme za 
účelom odcudzenia pohonných hmôt. Na miesto boli 
privolaní majiteľ vozidla a vodič, ktorí potvrdili násilné 
poškodenie nádrže a určili predbežnú škodu na cca 
1 000 €. Privolaní boli hasiči HaZZ v SNV za účelom 
likvidácie naftovej škvrny a hliadka OO-PZ v SNV, na-
koľko poškodený majiteľ vozidla nahlásil podozrenie zo 
spáchania trestnej činnosti. 
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Y Vďaka iniciatíve pána Viktora Bondarenka a ochote 
piatich firiem prispieť materiálne a technicky, môžeme 
slovenský dvojkríž, ktorý sa od 8. 9. 2008 vypína 
nad naším mestom, obdivovať už aj v noci. V auguste 
k nemu pribudli 2 úsporné reflektory s napojením na 
elektrickú sieť mestského verejného osvetlenia, ktoré 
ho osvetľujú po západe slnka. 

Tak, ako po iné roky, sa delegácia zo SNV v dňoch 
19. - 22. 8. zúčastnila osláv pri príležitosti spomienky 
na prvého uhorského kráľa sv. Štefana v našom part-
nerskom meste Kisújszállás v Maďarsku. Spoluprá-
ca s naším južným susedom prebieha už dlhé roky v rôz-
nych oblastiach. Najnovšie sa rozšíri o spoločný projekt 
vybudovania nového rekreačného areálu v Kisújszállási, 
v ktorom bude jedna časť vyhradená za zvýhodnených 
cenových podmienok pre Spišskú Novú Ves a jej obyva-
teľov. Poniektorí zo Spišskonovovešťanov už toto naše 
partnerské mesto dobre poznajú a každoročne sa v lete 
doň vracajú i vďaka tamojším termálnych kúpaliskám.

Pri Pamätníku osloboditeľov sme si 27. 8. pripomenuli 
tento rok okrúhle 65. výročie Slovenského národné-
ho povstania. Pri tejto príležitosti odovzdal predseda 
Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov Ján Dzurej mestu ocenenie za prínos a udr-
žiavanie tradícií spojených s SNP. Položením vencov si 
prítomné zhromaždenie uctilo pamiatku tých, ktorí svoj 
život položili pri národnooslobodzovacích bojoch. 

Tento školský rok sa pedagógovia z Gymnázia na 
Školskej ul. rozhodli začať tak trochu netradične, 
a preto sa 29. 8. - 2. 9. zúčastnili poznávacieho zá-
jazdu po južných Čechách. Počas 3 dní, strávených 
v nádhernom prostredí okresného mesta juhočeského 
kraja v Českom Krumlove, navštívili v sprievode čes-
kých sprievodcov mnohé významné historické pamiatky 
priamo v meste, keďže práve ono patrí medzi najkraj-
šie a architektonicky najzachovalejšie mestá v ČR a od 
r. 1992 je zapísané na zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Okrem poznávania histórie prežili 
aj krásny kultúrny večer na hranej romantickej operete 
„Cikánský baron“ v netradičnej atmosfére výnimočnej 
divadelnej scény otáčavého hľadiska česko-krumlov-
ského zámku a nočného zámockého parku. Súčasťou 
zájazdu bola aj prehliadka historického centra mesta 
Telč, krajského mesta České Budějovice a štátneho 
zámku Hluboká v Hlubokej nad Vltavou.

Ako sme už informovali v Ičku 2/2009, náš gr.-kat. 
Chrám Premenenia Pána je jediný chrám na Slovensku, 
ktorého sakrálnu výzdobu tvorí aj novodobá impozantná 
mozaika podľa školy otca Marka Rupnika z Centro Aletti 
v Ríme, ktorého diela možno obdivovať v Lurdoch, Fa-
time či Vatikáne. Autorom našej mozaiky je otec Kamil 
Drab, ktorému za jej vytvorenie bola tiež udelená Cena 
primátora. Prvá časť mozaiky z prírodných materiálov, 
nachádzajúca sa v oltárnej časti chrámu na ploche viac 
ako 260 m2, bola posvätená v úvode r. 2009. Práce 
ale pokračovali a od 6. 7. do 28. 8. pribudlo v Chrá-

Ide o vôbec prvé centrum odborného vzdelá-
vania (COV) nielen v Košickom kraji, ale aj na 
Slovensku. Košický samosprávny kraj (KSK) tak 
napĺňa svoju Koncepciu odborného vzdelávania, 
ktorú schválil ako prvý na Slovensku. „Aj v čase 
ekonomickej krízy a relatívneho prebytku odbor-
níkov v niektorých profesiách potrebuje krajská 
samospráva zabezpečovať dostatok kvalifiko-
vaných odborníkov pre výrobnú sféru, zabezpe-
čovať podmienky pre výchovu odborníkov na 
stredných školách tak, aby po absolvovaní bol 
žiak optimálne pripravený buď na štúdium v prí-
slušnom odbore na univerzite, alebo na kvalifiko-
vanú prácu vo firme. Z tohto pohľadu je dôležitá 
spolupráca troch pilierov odborného vzdeláva-
nia: zriaďovateľa, škôl a zamestnávateľov. O ne 
sa opiera aj Koncepcia odborného vzdelávania“, 
uviedol v tejto súvislosti vedúci odboru školstva KSK 
Štefan Kandráč. 
V tomto školskom roku začína fungovať v kraji 6 cen-
tier. Prvou lastovičkou je spišskonovoveské COV 
na strojníckej priemyslovke, ktoré umožní skvalit-
niť praktickú časť odborného vzdelávania na škole 
a priblížiť ho požiadavkám praxe tak, aby škola pri-
pravovala odborníkov, ktorí ovládajú najnovšie 
technológie uplatňované v praxi. Jeho súčasťou 
je technologické centrum stavby automobilov, 
technologické centrum mechatroniky, centrum 
CAD/CAM technológií, centrum informačných 
technológií, laboratórium metrológie, laborató-
rium elektrotechniky, laboratórium elektroniky 
a automatizácie, učebňa strojového obrábania, 
učebňa alternatívnych zdrojov energie a ope-
račné rozvojové stredisko - tréningové praco-
visko montážnej linky.

Vznik centra pre Ičko priblížil riaditeľ školy Ladislav 
Ruttkay (na snímke vpravo): „Zákon o odbornom 
vzdelávaní bol schválený 23. apríla 2009. Budo-
vanie pracoviska COV však nie je záležitosťou len 
posledných mesiacov, ale prebiehalo postupne 
niekoľko rokov. Na začiatku bola dohoda o spo-
lupráci medzi SPŠ strojníckou a spoločnosťou 
Embraco Slovakia v oblasti školení a prípravy za-
mestnancov a študentov. Priestory klasických 
školských dielní boli postupne počas 6 rokov 
prebudované na moderné technologické centrá, 
laboratóriá a odborné učebne. K zriadeniu COV 
prispeli okrem Embraca aj spoločnosti Kia Motors 
Slovakia Žilina, Peugeot Citroën Trnava, Getrag 
Ford Transmissions Slovakia Kechnec a Viess-
mann Spišská Nová Ves.“
COV by malo slúžiť nielen pre študentov školy, ale aj 
pre študentov iných stredných škôl v meste a okolí, 
výrobným spoločnostiam na vzdelávacie aktivity, 
prípadne aj na organizáciu rekvalifikačných kurzov. 
Centrum v Spišskej Novej Vsi ešte nemá konečnú 
podobu. „V ďalšej etape počítame s vybudovaním 
technologického centra pre strojové obrábanie, 
ktoré bude vybavené nielen klasickými moder-
nými obrábacími strojmi, ale aj najmodernejšími 
CNC strojmi na sústruženie a frézovanie. Súčas-
ťou bude aj moderný trojsúradnicový merací 
prístroj,“ uviedol zástupca riaditeľa školy Ondrej 
Majerník (na snímke vľavo).
Ako počas slávnostného otvorenia COV uviedol 
Š. Kandráč, zriaďovanie centier odborného vzdelá-
vania by malo prispieť k tomu, aby odborné školy na 
Slovensku nemali štatút technologických múzeí, ale 
aby boli technologickými inovačnými centrami.

L. Kormošová, foto: autorka

NOVÉ CENTRUM PODPORÍ 
ODBORNÉ VZDELÁVANIE

NAJLEPŠÍ SLOVENSKÝ PROGRAMÁTOR 
ZO STROJNÍCKEJ PRIEMYSLOVKY

Na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Spišskej Novej Vsi v piatok 11. septembra slávnostne 
otvorili Centrum odborného vzdelávania pre strojárenstvo. 

Na Svetovej olympiáde v informatike v bulharskom 
Plovdive získal pre Slovensko v polovici augusta 
striebornú medailu Peter Fulla, žiak Strednej prie-
myselnej školy strojníckej. 

Počas celého štúdia v odbore technické lýceum 
s orientáciou na elektrotechniku a informatiku re-
prezentoval nielen školu, ale aj Slovensko na 
prestížnych súťažiach, kde sa stále umiestnil na po-
predných miestach. 
V ostatnom období získal prvé miesto v celoslo-
venskom kole súťaže Zenit v programovaní a prvé 
miesto v celoslovenskom kole Olympiády v informa-
tike v kategórii stredných škôl, kde súťažil v štvor-
člennom družstve.
Peter začne tento rok študovať informatiku na Mate-
maticko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. V jeho ďal-
šom štúdiu mu prajeme aj naďalej veľa úspechov.

Monika Hodnická

zástupkyňa riaditeľa školy

Slávnostnú pásku prestrihli vedúci odboru 
školstva KSK Štefan Kandráč (v strede vľavo) 
a zástupca riaditeľky Úradu KSK Ondrej Bernát 
(v strede vpravo).



7Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
10/2009

B
L

E
S

K
O

V
K

Yme Premenenia Pána ďalších 270 m2 mozaikovej 
výzdoby. Čo zobrazujú nové ikonografické výjavy, nám 
priblížil dekan gr.-kat. farnosti otec Jaroslav Štefanko: 
„Prvá ikona na južnej stene nad chórom vypovedá 
o stvorení prvých ľudí Adama a Evy, o prvom hriechu 
a ich vyhnaní z raja. Odpoveď na ňu je na protiľahlej 
stene v mozaike znázorňujúcej Božie milosrdenstvo 
v podobenstve o márnotratnom synovi. Tretia je zná-
ma ikona Golgoty so 7 metrov vysokým Kristom na 
kríži, Presvätou Bohorodičkou a učeníkom Jánom.“ 
Okrem 20-tich umelcov - mozaikárov sa na 2. etape 
podieľali aj veriaci farnosti, zdatní majstri a remeselníci, 
vďaka ktorým sa podľa slov otca Štefanka ušetrila znač-
ná časť z nákladov, ktoré sa približujú k sume 66 500 € 
(2 mil. Sk). Dielo by malo byť zavŕšené 3. etapou, fi-
nančne i rozsahom najmenšou. V rámci nej vznikne na 
priečelí chrámu exteriérová mozaika tzv. nerukotvorim-
mej ikony Kristovej tváre „Mandilion“.

V rómskej osade Vilčurňa sa vykonávala vonkajšia 
i vnútorná deratizácia. Celoplošnú akciu zameranú na 
vyhubenie nepríjemných a nebezpečných hlodavcov, 
akými sú potkany, v 99 rómskych osadách po celom 
Slovensku nariadilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Na 
deratizáciu a dezinsekciu necelej stovky osád s približ-
ným počtom obyvateľstva 70 000 vyčlenilo ministerstvo 
takmer 1,2 milióna eur.

Koniec prázdnin sa školákom snažila spríjemniť 
naša ZOO, ktorá pre nich v poslednú augustovú nedeľu 
pripravila program a súťaže o atraktívne ceny. Rodičia, 
ktorí prišli so svojimi ratolesťami, mohli tiež obdivovať 
najnovšie prírastky v automobilovej rodine hlavného 
sponzora akcie Peugeot. Do ZOO v tento deň zavítalo 
približne 1 500 platiacich návštevníkov.

Smutnú správu obdržalo koncom augusta vedenie 
nášho mesta z amerického mesta Youngstown v Ohiu. 
Vo veku 93 rokov zomrel p. Steve Bacon, spoluza-
kladateľ a prvý prezident našej partnerskej organi-
zácie Youngstown - Spišská Nová Ves Sister Cities 
Program, Inc. Aj za jeho pomoci sa partnerským mes-
tom Youngstownu v r. 1991 stala práve Spiš. N. Ves, 
a to vďaka podobnému počtu obyvateľstva s americkým 
mestom a vďaka silnej komunite emigrantov zo Spiša, 
ktorá sa tam usadila. Steve Bacon, ktorý mal korene na 
Slovensku, dlhé roky aktívne zveľaďoval slovenské de-
dičstvo na americkej pôde a rozvíjal spoluprácu s naším 
mestom. Vedenie nášho mesta vyjadrilo v mene všetkých 
Spišskonovovešťanov pozostalým z rodiny Baconovcov 
i členom partnerského združenia úprimnú sústrasť.

2. september znamenal pre všetkých žiakov a študentov 
v našom meste návrat do školských lavíc. Obzvlášť 
výnimočný bol tento deň najmä pre prváčikov, ktorých 
tu čakalo nové prostredie, nové tváre, ale aj nové po-
vinnosti. 

Brána letného kúpaliska sa v tomto roku definitívne za-
tvorila 4. 9. Z bilancií Správy telovýchovných zariadení 
(STEZ) v SNV vyplýva, že letné kúpalisko počas leta 
navštívilo cca 65 000 ľudí, čo je o 13 000 viac ako 
vlani. Kúpalisko v niektorých dňoch doslova praskalo vo 
švíkov. Návštevnosť sa v letných horúčavách vyšplhala 
aj na neuveriteľných cca 4 000 ľudí za deň. Do budúcej 
sezóny sa na letnom kúpalisku pripravuje viacero zmien, 
o ktorých budeme v Ičku ešte informovať.

Stredná odborná škola na Markušovskej ceste roz-
behla od začiatku školského roka 2009/2010 nový 
dvojročný nadstavbový študijný odbor Manažérstvo 
predaja a prevádzky autoservisov. Po prvom vše-
obecnom ročníku sa študenti budú môcť špecializovať 
na profesie predajca automobilov, prijímací technik ale-
bo logistik.

Zmeny v školskom vzdelávacom programe nastali aj 
v Gymnáziu na Školskej ulici, ktoré v 1. ročníku 
otvorilo 1 triedu so zameraním na telesnú výchovu 
a 1 triedu so zameraním na cudzie jazyky. Škola 
okrem toho vstúpila do nového školského roka aj s via-
cerými novinkami v podobe ukončenej II. etapy výmeny 

SPRAVODAJSTVO

SPIŠSKONOVOVEŠŤAN 
JASOVSKÝM OPÁTOM

ÚSPEŠNÁ REPREZENTÁCIA 
NA ME V LETECKOM MODELÁRSTVE

V opátskom Chráme svätého Jána Krstiteľa v Jasove sa 
v nedeľu 30. augusta uskutočnila slávnostná opátska be-
nedikcia (požehnanie). Významná udalosť života tunajšieho 
Rádu premonštrátov patriaceho do Rožňavskej diecézy sa 
nepriamo dotkla aj nás. Košický arcibiskup Mons. Alojz 
Tkáč (na snímke vpravo) totiž opátsku benedikciu udelil 
novému jasovskému opátovi Ambrózovi Martinovi Štr-
bákovi (na snímke vľavo), rodákovi zo Spišskej Novej 
Vsi. Okrem asi 100 kňazov z domova i zahraničia chrám pri 
tejto príležitosti naplnili stovky veriacich. Pozvanie na túto 
slávnostnú chvíľu prijal i primátor nášho mesta Ján Volný. 
Práve jemu ako zástupcovi rodného mesta sa nový opát pri-
hovoril vo svojej reči ako prvému. J. Volný novozvolenému 
jasovskému opátovi následne poblahoželal a poprial všetko 
dobré pri riadení rehole.
Ambróza Martina Štrbáka pochádzajúceho zo Spišskej 
Novej Vsi si jasovskí premonštráti zvolili 7. júla za opáta 
svojej rehole na obdobie 6 rokov. Jeho úlohou bude viesť 
kláštor, svojich bratov, udávať smer a snažiť sa napredovať 
v duchovnom živote. Nie je to však po prvýkrát, čo v Kláš-
tore premonštrátov v Jasove tieto opátske úlohy bude 

plniť Spišskonovovešťan. V r. 1830 - 1854 tu bol opátom 
Alojz Richter (narodil sa v r. 1782 v SNV, vlastným me-
nom Gottfried Henrich, zomrel v r. 1854 v Jasove). V obdo-
biach 1936 - 1938 a 1945 - 1950 bol jasovským opátom 
Ambróz Maximilián Ebergényi (narodený v r. 1895 
v SNV, zomrel v r. 1952 v SNV, kde je pochovaný), ktorý 
bol zhodou okolností posledným benediktovaným opátom 
v tomto jedinom opátstve na Slovensku, a to až do augusto-
vej benedikcie ďalšieho nášho rodáka A. M. Štrbáka.

LucK, foto: www.jasov.sk

7. Majstrovstvá Európy rádiom riadených termických 
vetroňov kategórie F3J sa tento rok uskutočnili v poľskom 
meste Wloclawek od 8. do 16. 8. 2009.
Za účasti 17 štátov Európy sa najviac darilo slovenskej vý-
prave, ktorá získala najviac medailí, a to štyri. Jednu zlatú 
- junior majster Európy, jednu striebornú - v súťaži tímov se-
niori a dve bronzové - jednu senior v jednotlivcoch a druhú 

juniori v súťaži tímov.
Z nášho letecko-modelárskeho klubu reprezentoval Slo-
vensko za juniorov Daniel Demečko, ktorý získal bronzovú 
medailu v súťaži juniorských tímov a celkovo v súťaži junio-
rov skončil na 26. mieste. Za seniorov súťažil Juraj Bartek, 
ktorý získal striebornú medailu v súťaži seniorských tímov 
a celkovo skončil na 14. mieste. LMK Spišská Nová Ves

Ide o vysávač psích exkrementov a drobného odpadu, 
ktorý koncom augusta zabezpečilo Oddelenie komunál-
neho servisu (OKS) MsÚ. Zaplatilo zaň 2 890 € (87 tis. 
Sk). Táto novinka bude slúžiť na zber výkalov po psoch, ale 
napríklad aj na čistenie umelého povrchu nových detských 
ihrísk, na zber lístia v jesennom období, či odstraňovanie 
drobných nečistôt na verejných priestranstvách, ktoré sa 
akosi nedostali tam, kam patria, čiže do koša. 
„Podnetom pre zadováženie tohto zariadenia boli predo-
všetkým množiace sa sťažnosti obyvateľov mesta, ktorí 
psíkov nechovajú. Keďže sa každým rokom počet týchto 
domácich miláčikov u nás zvyšuje, mesto hľadalo okrem 
vyčlenenia plôch pre venčenie psov a osadenia špeciál-
nych košov na psie exkrementy aj ďalšie riešenie. Nako-
niec sa nechalo inšpirovať inými slovenskými mestami 
a príkladmi zo zahraničia,“ vysvetlil PaedDr. Ján Olejník 
z OKS. Podľa jeho slov, podobne ako inde, i u nás sú do-
posiaľ na nový vysávač len veľmi dobré ohlasy.
Vysávač na kolieskach má jednoduchú obsluhu. Vďaka 
vrchnému vyváženiu sa s ním vyškolenému pracovníkovi 

ľahko manévruje, i keď je plný. Objem zbernej nádoby je 
120 litrov, pričom vysávač nasávaný materiál filtruje a na-
späť vypúšťa len čistý vzduch, čím je maximálne šetrný 
k životnému prostrediu. 
Technická novinka by mala prispieť k zlepšeniu a skultúr-
neniu verejných priestranstiev v našom meste a taktiež sprí-
jemniť spolužitie našich „psíčkarov“ a „nepsíčkarov“.

Ing. Lucia Kormošová, foto: TV-R

NOVINKA PRE ČISTEJŠIE MESTO
V uliciach a hlavne na trávnikoch nášho mesta ste si v ostatných dňoch mohli všimnúť pohyb pra-
covníka so zvláštnym zariadením s označením „GSvac“.

Celkom vpravo na stupni víťazov 
junior Daniel Demečko, ktorý skončil 
s juniorským tímom na treťom mieste.

Celkom vpravo Juraj Bartek, 
ktorý so svojím tímom získal 
striebornú medailu v súťaži tímov.
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v triedach.

5. 9. sa delegácia z nášho mesta vybrala do partner-
skej Nitry, kde sa oslavovalo 100 rokov futbalu. Pri 
tejto príležitosti sa konal v meste pod Zoborom i futbalo-
vý turnaj partnerských miest Nitry, ktorého sa zúčastnili 
aj pracovníci spišskonovoveského magistrátu. 

Aj tento rok viedla trasa tzv. Cyklojazdy histórie Pustý 
hrad - Spišský hrad cez naše mesto. Deväť cyklistov  
a milovníkov histórie zo Zvolena opäť absolvovalo sym-
bolickú jazdu medzi týmito dvoma rozlohou najväčšími 
stredovekými hradmi na Slovensku i v strednej Európe. 
Tradícia prepojiť takýmto spôsobom zvolenský a spišský 
hrad vznikla v r. 2002 a jej účastníci takto každoročne na 
cestných bicykloch „odšliapu“ približne 280 km.

Koncertná sieň Reduty sa 7. 9. rozozvučala tónmi akor-
deónov v podaní Akordeónového orchestra Pohoda 
a jeho sólistov zo Základnej umeleckej školy v Hav-
líčkovom Brode, našom partnerskom meste v Českej 
republike. Koncert bol výsledkom spolupráce s našou 
ZUŠ na Fabiniho ulici.

9. 9. sme si pripomenuli Deň obetí holokaustu a ra-
sového násilia. Pri tejto príležitosti ešte 7. 9. prijal pred-
seda Vlády SR Robert Fico v Bratislave delegáciu Ame-
rického židovského výboru. Ako na stretnutí zdôraznil, je 
potrebné urobiť všetko preto, aby 9. september nebol 
len „formálnym pamätným dňom v kalendári“. Taktiež 
upozornil, že mladí ľudia dnes vedia o holokauste tres-
tuhodne málo a preto by sa mali práve pri školách stavať 
pamätníky obetiam holokaustu i tým, ktorí prenasledo-
vaným Židom pomáhali. V tejto súvislosti pripomíname, 
že podobná iniciatíva sa už v našom meste zrealizovala. 
Udialo sa tak 15. 10. 2007, kedy v priestoroch Gym-
názia na Školskej ul. bola slávnostne odhalená pamätná 
tabuľa ako pocta detským obetiam holokaustu, pochá-
dzajúcim zo SNV a okolia. Odhalenie tohto pamätníka na 
škole bolo súčasťou medzinárodného projektu „Stratení 
susedia - zabudnutá história“, na ktorom od r. 2002 pra-
cujú gymnazisti. Miesto nebolo vybrané náhodne, oproti 
gymnáziu niekedy stála židovská synagóga. Pri tejto 
príležitosti bola pokrstená i kniha „Cena života“ napísa-
ná podľa spomienok Waltera Morgenbessera z Holonu 
v Izraeli, rodáka zo SNV, ktorý sám síce prežil útrapy 
koncentračných táborov, no počas holokaustu prišiel 
o matku a dvoch bratov. Gymnazisti sa tiež aktívne pri-
činili o obnovu židovského cintorína, poslednej pamiatky 
židovskej kultúry v našom meste.

Spišskonovoveskí skauti zo 75. zboru skautov o. b. 
Jána Vojtaššáka zavítali na ZŠ Ing. Kožucha, kde sa 
snažili formou hier a súťaží osloviť deti so svojou ponukou 
trávenia voľného času. Takýmto spôsobom organizovali 
nábor nových členov do svojich radov. Ak má vaše dieťa 
či vnúča záujem tráviť voľný čas ako skaut, určite vám 
padne vhod www-stránka zboru www.75zbor.sk, kde 
získate bližšie informácie o skautingu v našom meste.

16. 9. naše mesto navštívil nový predseda Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Pavol 
Sečkár, PhD., ktorý bol za predsedu zvolený koncom 
júla tohto roku. Na stretnutí s vedením mesta poďako-
val za dobrú spoluprácu a uistil, že tá bude pokračovať 
i naďalej.

Po obnove fasády Rímskokatolíckeho farského kostola 
Nanebovzatia Panny Márie pred niekoľkými rokmi sa 
opäť „k slovu dostali“ rekonštrukčné práce. Tento krát 
sa presunuli do interiéru farského kostola, kde zaú-
radoval čas i červotoče a pôvodné asi 200-ročné lavice 
bolo potrebné vymeniť. Tie nové sú ich vernými kópiami, 
no na druhej strane majú ergonomickejší tvar, a teda sa 
v nich sedí príjemnejšie.

Slovenskí paleontológovia v Medvedej jaskyni v Slo-
venskom raji objavili medvedie kosti. Ide o asi 
40 000 rokov staré pozostatky medveďov jaskynných, 
ktoré v známej jaskyni kedysi zimovali. Práve kvôli pre-
biehajúcemu slovensko-rakúskemu výskumu je tento 
prírodný chránený výtvor s uchvacujúcimi kvapľovými 
útvarmi pre verejnosť už 2 roky neprístupný. 

LISTÁREŇ
 Milí Spišskonovovešťania, 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! 

„Zaujímala by ma výstavba rodinných domov v SNV. 
Mohli by ste mi podať viac informácií, kedy, kde a za 
akých podmienok? Ďakujem.“ 

Alica Beranová, e-mail, 5. 8. 2009

O aktuálne pripravovanej výstavbe rodinných domov v lo-
kalite Červený jarok sa dozviete viac na telefónnom čísle 
0907 992 446 u zástupcu vlastníka pozemkov. Ide o ini-
ciatívu súkromného investora, ktorý priamo rokuje so 
záujemcami o výstavbu rodinných domov. Lokalita má 
právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenia 
na inžinierske siete. V uvedenom území sa plánuje s eta-
povitou výstavbou cca 100 domov.
 Ing. arch. Teodor Štubňa, 

vedúci odd. územ. plánovania 
a staveb. poriadku, MsÚ

 „Vedenie mesta by sa malo začať vážne zaoberať sta-
vom železničnej stanice, ktorá síce nie je majetkom 
mesta, ale je jeho výkladnou skriňou pre návštevníkov 
prichádzajúcich do mesta. Je to pre nás hanba, keď 
oveľa menšie mestá majú svoje železničné stanice zre-
konštruované. A zároveň by sa malo zaoberať aj sta-
vom priľahlej Ulice odborárov, ktorá každé ráno vyzerá 
ako skládka komunálneho odpadu, kde parkujú autá na 
chodníkoch a kde, keď prší, chodci radšej idú po ceste 
ako po chodníkoch pre veľké mláky vody na nich.“

Novovešťan, e-mail, 9. 8. 2009 

Modernizácia železničnej stanice je súčasťou projektu 
modernizácie železničnej cesty v úseku Poprad - SNV 
– Krompachy. Investícia pripravovaná ŽSR je zameraná 
najmä na zvýšenie prepravnej rýchlosti, odstránenie že-
lezničných priecestí so závorami a skvalitnenie obslužných 
budov. V roku 2007 Mesto SNV vydalo na uvedené stavby 
územné rozhodnutie. Predpokladaný realizačný horizont 
je po roku 2011. Podľa našich informácií prebieha príprava 
projektov pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (vrá-
tane nových stavieb pre odbavovanie cestujúcich). Pro-
jektové dokumentácie a realizácia budú financované 
z grantových zdrojov, podobne ako v úsekoch Bratislava 
- Piešťany. Investorom stavby sú Železnice Slovenskej re-
publiky, Klemensova 8, Bratislava, kde v prípade potreby 
môžete získať viac informácií.  

Ing. arch. Teodor Štubňa, ved. OÚPaSP, MsÚ

 „Chcem sa opýtať, kde sa majú hrať malé deti do troch 
rokov, keď nové ihriská sú primárne určené pre staršie 
deti a tie zvyšné sú v dezolátnom stave. Na preliezkach 
a hojdačkách som sa hrala ešte ja pred 20 rokmi a šmý-
kačky sú také vysoké a strmé, že pre menšie, ale aj pre 
väčšie deti sú nebezpečné.“

Matka, e-mail, 21. 8. 2009

Prijatím európskych noriem aj na výstavbu detských ihrísk 
sa na jednej strane zabezpečila a zväčšila prevádzková 
bezpečnosť detských ihrísk, ale prináša to aj podstatné 
zvýšenie nákladov na ich budovanie a údržbu. Mesto má 
spracovaný plán výstavby nových detských ihrísk, ktorý 

začalo realizovať v tomto roku vybudovaním detských 
ihrísk na sídliskách Mier a Západ, pri Lidli a v ZOO. Celý 
komplex jedného ihriska sa skladá z jednotlivých prvkov, 
ktoré sú rozčlenené pre jednotlivé vekové kategórie. Nie je 
možné (aspoň v súčasnej dobe) vybudovať detské ihrisko 
s prvkami každého druhu a s členením každého prvku pre 
deti do troch, šiestich a deviatich rokov. Veríme, že sa nám 
v budúcom roku podarí zabezpečiť finančné prostriedky 
na vybudovanie nových detských ihrísk, ako aj doriešenie 
sídlisk, kde sa už detské ihriská realizovali v tomto roku, 
a to v zmysle odstránenia starých niekoľkoročných kon-
štrukcií a prípadným nahradením novými modernými prv-
kami. PaedDr. Ján Olejník, 

vedúci odd. komunál. servisu, MsÚ

„Kedy bude na Zimnej ulici urobený poriadok v par-
kovaní vozidiel? Hlavne v pracovné dni, keď sú plné 
chodníky, do cesty chodcom, mamičkám s kočiarmi, 
prípadne „vozíčkarom“ ZŤP sa stavajú predné kapoty 
áut ďaleko za bielou čiarou a k tomu ešte aj tzv. bannery, 
čiže reklamné tabule, ktoré stoja na chodníku. Tiež som 
ešte ani raz nebol svedkom, aby hliadkujúci príslušníci 
MsP upozornili aspoň raz bezohľadných (a je ich dosť) 
cyklistov, ktorí kľučkujú medzi chodcami, na to, aby zo-
sadli z bicyklov a pokračovali pešo - v súlade s cestným 
zákonom a mestským všeobecne záväzným nariade-
ním. Či sú len na to, aby vyberali poplatky za parkova-
nie?“ Milan Svitek, e-mail, 31. 8. 2009

Mesto SNV sa v súčasnosti uchádza o príspevok na pro-
jekt „Regenerácia námestia v SNV - III. etapa“ z fondov 
EÚ. Ak budeme vo svojej žiadosti úspešní, k realizácii prác 
by mohlo dôjsť už v budúcom roku. Predmetom rekon-
štrukčných prác je aj časť Zimnej ulice a parku od sochy 
gen. Nálepku až po Radnicu. Po uskutočnení uvedených 
rekonštrukčných prác bude jasne vyčlenený priestor pre 
vozidlá, pre parkovanie, ale i pre pohyb peších. Dnešné 
dispozičné riešenie to neumožňuje. Nepomáha ani repre-
sia zo strany PZ SR a ani MsP.“
 Ing. Jozef Gonda, 

ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

V súvislosti s parkovaním motorových vozidiel a pohy-
bom cyklistov na Zimnej ulici máte čiastočne pravdu, 
hliadky mestskej polície budú inštruované, aby vo zvýše-
nej miere hliadkovali na tejto ulici a riešili tento problém. 
Podľa nového zákona č. 8/2009 o cestnej premávke 
motorové vozidlá môžu parkovať na chodníku, pokiaľ na 
chodníku ostane minimálne 1,5 m voľný priestor na pre-
chod chodcov.

Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP

„Je pravdou, že mesto pripravuje na odpredaj bytové 
domy, slúžiace ako zariadenia opatrovateľskej starost-
livosti na Ulici J. Fabiniho a Levočskej ulici?“

Občan mesta, e-mail, 11. 9. 2009

Mesto Spišská Nová Ves za podpory prostriedkov zo štát-
neho rozpočtu v súčasnosti ukončuje rekonštrukcie týchto 
objektov. Už v minulosti došlo k výmene okien a vchodo-
vých dverí. V tomto roku dochádza k zatepleniu obvo-
dového plášťa objektov. Tieto objekty ostanú v majetku 
Mesta Spišská Nová Ves a po rekonštrukcii budú i naďalej 
slúžiť ako zariadenia opatrovateľskej starostlivosti pre star-
ších občanov.  Ing. Jozef Gonda, ved. OVaD, MsÚ

DNI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA – DNI NEZÁBUDIEK
Projekt informačnej kampane 2009 Ligy za duševné zdravie SR - 6. ročník

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia 
sa rozhodla Liga za duševné zdravie pokračovať  
v téme potreby dobudovania komplexnej siete 
starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, ktorá 
je predpokladom ich úspešnej liečby a sociálneho 
začlenenia, návratu do bežného života, k rodinám 
a k práci. 
Informačná kampaň bola zahájená začiatkom sep-
tembra a vyvrcholí zbierkou v uliciach slovenských 
miest 12. - 14. októbra 2009, počas ktorej môže 
verejnosť podporiť ľudí s duševnými poruchami kú-

pou „nezábudky“. 
Zaslaním SMS na číslo 833 v hodnote 1 € v sieti 
Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko  môže verej-
nosť zbierku podporiť od 1. septembra až do konca 
októbra. 
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YV stredu 16. 9. sa v kongresovej miestnosti Hotela 
Metropol stretli zástupcovia mesta, Košického sa-
mosprávneho kraja, investori, developeri a ochranári 
na diskusnom stretnutí pod názvom „Spiš a jeho 
metropola - hlbší pohľad na investície“. Stretnutie 
organizoval časopis Stavebné fórum.sk s partnermi. 
Spoločne na ňom účastníci diskutovali o prioritách roz-
voja mesta, podpore cestovného ruchu v regióne Spiša 
a obzvlášť v Slovenskom raji, o dopravnej dostupnosti 
mesta, o územnom pláne mesta, ale aj o pripravovaných 
projektoch v rôznych oblastiach či o environmentálnych 
a ekologických dopadoch rozvoja Spiša. Pokiaľ vás táto 
téma zaujala, pozrite si na wwww.snv.sk reportáž TV 
Reduty zo 17. 9. 2009 v jej TV archíve, alebo navštívte 
www.stavebne-forum.sk/events2009 - sekcia Minu-
lé akcie.

17. 9. sa v Kine Mier konalo charitatívne podujatie, 
ktoré zorganizovalo Divadlo Kontra v spolupráci 
s Mestským kultúrnym centrom a Zoologickou zá-
hradou v SNV. Na výbornú komédiu „Kamene vo vrec-
kách“ v podaní Divadla Kontra prišlo okolo 100 ľudí, 
ktorí zakúpením vstupenky v hodnote 4 € takto prispeli 
na našu ZOO. Herci divadla, ktorého režisérka Klaudyna 
Rozhin bola autorkou tejto ušľachtilej myšlienky, spomí-
nané predstavenie odohrali bez nároku na honorár. Celý 
výťažok z predstavenia putoval pre zvieratká v ZOO.

V našom meste sme 18. 9. privítali bežcov 38. roč-
níka Štafetového behu vďaky, mieru a svornosti 
Banská Bystrica - Brezno - Vernár - Giraltovce - Kalinov 
(16. - 19. 9. 2009). Pred Radnicou im primátor mesta 
pripol na symbolický štafetový kolík pamätnú stuhu. Ná-
sledne od sochy brigád. gen. Jána Nálepku vyštartovali 
ďalej smerom k jeho rodnému domu v Smižanoch. Beh 
každoročne organizuje prešovský Inštitút vzdelávania, 
umenia a športu (ITAS), Združenie slovanskej vzájom-
nosti, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a ďal-
šie subjekty, ktoré chcú takýmto spôsobom oživiť spo-
mienku na oslobodenie a podporiť význam Slovenského 
národného povstania pre mladých ľudí. Tento ročník sa 
konal pod heslom „V ústrety slobode“. Skupina vytrva-
lostných bežcov z východného a stredného Slovenska 
absolvovala vyše 400 km dlhú trasu z B. Bystrice, kde 
bol beh slávnostne otvorený na Námestí SNP, až do 
prvej oslobodenej obce na území vtedajšieho Česko-
slovenska, ktorou bolo pred 65 rokmi Kalinovo v okrese 
Medzilaborce. 

V septembri v našom meste zhorelo niekoľko auto-
mobilov. Išlo pravdepodobne o úmyselné podpálenie 
áut. O prvom z nich pri centre mesta (z 9. 9.), kedy 
plamene pohltili 2 automobily zn. BMW a Audi, sa dočí-
tate v Policajnom okienku. O týždeň neskôr sa situácia 
zopakovala, tento krát na sídlisku Západ. Na Kolárskej 
ul. neznámy podpaľač vhodil zápalnú fľašu do tam sto-
jacieho Peugeotu. Spôsobil tak škodu lízingovej spo-
ločnosti, majiteľke vozidla (ktorej zhoreli osobné veci), 
ako aj majiteľovi vedľa stojacieho nákladného vozidla zn. 
VW, pričom sa tiež poškodili sklenené výplne okien na 
neďalekej kotolni.

Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea (60 ro-
kov) v septembri primátor mesta udelil pánovi Ru-
dolfovi Mikolajovi ďakovný list za reprezentáciu 
Spišskej Novej Vsi v behu na dlhých tratiach a za prí-
klad aktívneho prístupu k životu. Rudo Mikolaj sa narodil 
24. 9. 1949 v Novoveskej Hute. Svoju lásku k behu 
zužitkoval od mladosti na rôznych bežeckých poduja-
tiach najmä ako člen TJ Tatran SNV, ktorému bol verný 
takmer 40 rokov. Popri tom neustále propaguje ľahkú 
atletiku širokej verejnosti, a to aj ako tréner mládeže 
v rámci klubu Cyklosun Plus Novoveská Huta. Svoju zá-
ľubu v tomto športe pretavil aj do organizácie bežecké-
ho podujatia v jeho rodisku - Behu Novoveskou Hutou, 
ktorý sa tento rok bežal už po štvrtýkrát a ktorý si Rudo 
Mikolaj aj osobne odbehol so symbolickým štartovným 
číslom 60. Pánovi Mikolajovi, ktorý pravidelne prispie-
va článkami aj do nášho Ička, blahoželáme a prajeme 
predovšetkým pevné zdravie a do ďalších rokov ešte 
mnoho nabehaných kilometrov.

Schvaľovanie žiadosti o grantové prostriedky na projekt 
„Rekonštrukcia a obnova zariadení sociálnej starost-
livosti v Spišskej Novej Vsi - Domov dôchodcov a Za-
riadenie opatrovateľskej služby“ a jeho kofinancovania 
bolo prvým bodom mimoriadneho rokovania MsZ, ktoré 
sa konalo 10. septembra. Poslanci jednohlasne podpo-
rili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v rámci výzvy ROP 2.1a-2009/01 „Infraštruktúra sociál-
nych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“ 
za účelom realizácie tohto projektu.
„Projekt je zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu 
Domova dôchodcov (DD) na Brezovej ulici č. 32 a záro-
veň aj Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) na Slo-
venskej ulici č. 30. Výsledkom by malo byť skvalitnenie 
bývania v týchto zariadeniach, ako aj rozšírenie a skva-
litnenie tam poskytovaných služieb seniorom,“ uviedla 
Ing. Zuzana Záborská, vedúca Útvaru rozvoja mesta pri 
MsÚ.
Rekonštrukcia a modernizácia v domove dôchodcov je 
zameraná na zateplenie objektu, a tým zníženie energe-
tickej náročnosti budovy, rekonštrukciu a modernizá-
ciu kuchyne a na interné vybavenie, najmä inštaláciu 
interného dorozumievacieho systému. Súčasťou pro-
jektu je aj úprava okolia DD a záhrady s vybudovaním 
oddychových plôch a prvkov. Projekt je pokračovaním 
ukončeného projektu „Nová kvalita a kapacita starostli-
vosti o seniorov na Spiši“ realizovaného v rokoch 2007 
- 2008, ktorý bol zameraný najmä na zvýšenie kapacity 
DD. 
Projekt Zariadenia opatrovateľskej služby (na sním-
kach) je zameraný na rekonštrukciu, nadstavbu a dostavbu 
zariadenia s vytvorením  novej sociálnej služby pre se-
niorov - denného stacionára pre min. 15 klientov, ale aj 
skvalitnením bývania znížením počtu klientov pripadajúcich 
na 1 izbu (zvýši sa kapacita z 18 na 20 lôžok). V rámci 
projektu vznikne kapacita jedálne pre 120 interných 
i externých klientov. Projekt rieši prístavbu prízemia 
s výťahom a rozšírením plochy jedálne a denného 
stacionára. Na druhom nadzemnom podlaží v priestore 
existujúcej terasy budú pristavené 2 izby a nová zimná 
záhrada. Nová bude nadstavba nad tretím nadzemným 
podlažím s 5 izbami. Objekt bude zateplený s vyme-
nenými oknami a výrazne sa zníži energetická nároč-
nosť budovy s následným zefektívnením prevádzky 
zariadenia. V ZOS sa realizáciou projektu dosiahne de-
barierizácia objektu, vzniknú doposiaľ chýbajúce 

nové služby (relaxačné, voľnočasové, spoločenské, 
prevádzkové).
Celkové výdavky projektu (spolu za oba objekty) sú vy-
číslené na sumu 2 756 598,92 € (83 045 299,- Sk). 
Z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a zo štátneho rozpočtu mesto žiada formou nenávratného 
finančného príspevku (spôsobom refundácie) o podporu 
vo výške 95 %, t. j., 2 618 768,97 € (78 893 034,- Sk). 
Zvyšných 5 %, resp., 137 830 € (cca 4 152 267,- Sk) 
bude spolufinancovať Mesto Spišská Nová Ves zo svojho 
rozpočtu.
Projekt sa v prípade úspechu bude realizovať 24 mesiacov. 
V druhej časti mimoriadneho zasadnutia sa poslanci veno-
vali vysporiadaniu vlastníctva nehnuteľností. Schválili nado-
budnutie vlastníctva mesta k pozemkom, ktoré slúžia 
pre verejné účely a tvoria prístupovú komunikáciu k pre-
vádzkam v areáli bývalej Mliekarne v Spišskej Novej Vsi, 
k tam sa nachádzajúcemu bytovému domu, k Atletickému 
štadiónu Tatran a časť týchto pozemkov tvorí súčasť areálu 
ZOO. Ide o pozemky v celkovej výmere 3 085 m2, ktoré 
sa mestu podarilo získať vydražením v dražbe, ktorá sa 
vykonávala na základe rozhodnutia Okresného súdu v Ga-
lante o exekúcii nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti 
Ganát, s. r. o., Šaľa. Mesto pozemky získalo za vyvoláva-
ciu cenu 53 300 € (1 605 716,- Sk, t. j. 520,50 Sk/m2). 
Viac na 1. strane.
Úrad Košického samosprávneho kraja mestu predložil 
žiadosť o spoluprácu pri príprave projektu „Znače-
nie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných 
komunikáciách po tematických trasách - INFOTOUR“ 
(v rámci aktuálnej výzvy Programu cezhraničnej spolu-
práce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 
2013). Jeho cieľom je vytvoriť nové informačné zariadenia 
- dopravné informačné značenia a priestorové informačné 
tabule, ktoré budú označovať turistické atraktivity na te-
matických cestách Vínna cesta, Gotická cesta a Železná 
cesta. Nakoľko naše mesto leží na Gotickej a Železnej 
ceste, KSK požiadalo o osadenie priestorovej infor-
mačnej tabule (s mapou, kontaktom na turistické infor-
mačné centrum, ubytovacie a stravovacie kapacity, blízke 
atrakcie) na mestskom pozemku pri vstupe do ZOO. 
Poslanci túto žiadosť odobrili a odsúhlasili prenajatie tohto 
pozemku o výmere 5 m2 KSK na dobu 15 rokov za ročné 
nájomné vo výške 1 €.

Ing. Lucia Kormošová, foto: autorka

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA
Mesto sa uchádza o prostriedky na rekonštrukciu a obnovu dvoch mestských zariadení sociálnej 
starostlivosti. Do svojho vlastníctva nadobudlo vydražené pozemky pri bývalej Mliekarni a prenaja-
tím pozemku podporilo projekt KSK v oblasti cestovného ruchu.

IMPROFEST 2009
Dňa 22. 8. 2009 sa v rámci Dní mesta SNV uskutočnil I. ročník podujatia s názvom Improfest 2009 - popoludnie 
plné zábavy pre malých i veľkých. 
Diváci mohli napriek upršanému počasiu zhliadnuť rôzne žánre 
umenia - detské predstavenia a interaktívne hry s klaunom,  
operné árie či sokoliarsku show, taktiež sa mohli zapojiť do 
výtvarných prác či zasúťažiť si s chutnými cestovinami. Príjem-
nou bodkou bol určite koncert Martina Geišberga a predsta-
venie Všetko o ženách a mužoch za 60 minút v podaní hercov 
Spišského divadla. Počas celého Improfestu sa taktiež konala 

aukcia vecných cien - výťažok tejto dražby putoval do Domova 
sociálnych služieb Náš Dom v SNV. Umelecká spoločnosť Py-
ramída a Mesto Sp. Nová Ves sa aj touto cestou chce poďako-
vať návštevníkom a divákom  za hojnú a aktívnu účasť,  všetkým 
reklamným partnerom, hlavne Spišskému divadlu, ktoré vý-
razne prispelo k úspešnému ukončeniu  Improfestu 2009. 
Dovidenia na Improfeste 2010!  US Pyramída
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KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva všetkých pedagogických 
pracovníkov, dôchodcov na stretnutie, 
ktoré sa uskutoční 12. 10. 2009 
(pondelok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás. 

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Sp. Nová Ves
7. 10. 2009, streda

Turistická vychádzka: Grajnár - Bind - Teplička
Odchod autobusom SAD zo stanovišťa o 5.50 hod. smer Mlynky.

16. 10. 2009, piatok
Kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším, v reštaurácii VITEX o 16.00 hod. 
Prihlásiť sa je potrebné v pondelok od 9.00 do 12.00 hod. 

v Klube dôchodcov na Levočskej ul. Poplatok za člena 4 €, nečlena 6 €.
Program: vystúpenie detí z MŠ Slovenská ul., 

aperitív, večera, zákusok, káva, tombola, živá hudba.
Pietne slávnosti na Symbolickom cintoríne, Popradské Pleso. 

Odchod rýchlikom o 7.02 hod. smer Poprad.
Dátum konania bude uverejnený vo vývesných skrinkách.

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Každý starý strom ožíva vždy na jar. Pod krásnymi 
zelenými listami súčasne ukrýva rany, ktoré sú na 
kmeni stromu a konároch. Ráno spieva hlasom vtá-
kov, ktorým vytvára možnosť postaviť hniezdo pre 
svoju budúcu rodinku. Je najkrajší v jeseni, keď 
pestrofarebné listy padajú...
Senior svoj vek zakrýva aktivitami, ktoré mu umož-
ňujú zakryť svoje životné rany a túžbu žiť. Vzdeláva-
nie je snáď ten najdôležitejší faktor jeho existencie. 
Absolvovaním krátkodobých vzdelávacích kurzov sa 
mení i jeho konanie. Zároveň porovnáva to, čo po-
čuje a vidí. Stáva sa náročnejším voči sebe, ale aj 
druhým.

Vedomosti získava nielen vzdelávaním, ale i život-
nými skúsenosťami, ktorým hovoríme „starecká 
múdrosť“. Škoda, že aplikácia stareckej múdrosti 
v živote je hodnotená, v akom spoločenskom sys-
téme vznikla, i keď pre život by bola vhodná bez 
ohľadu, v ktorej dobe žijeme.
Seniori pri vzdelávaní nesledujú len obsah pred-
nášky, ale i samotného prednášateľa, ako odpo-
vedá na otázky poslucháčov. To sú poznatky, ktoré 
vás ovládajú aj po prednáške. Ak to poznáte, za-
čnete pracovať na sebe. Kontrolujete svoje vystú-
penie, obsah myšlienok, gestikuláciu svojich rúk 
a konanie. Je to veľmi dôležité, lebo filozofovanie 

a konanie sú odlišné veci. Kým filozofovanie sú myš-
lienky cudzie a vlastné, tak konanie je výsledkom 
len tvojho myslenia.
Zaujímavá je polemika seniorov ohľadom počítačo-
vej gramotnosti. Mať doma vlastný počítač, tlačia-
reň, nehovoriac o internete, je pre našich seniorov 
nie tak lacná záležitosť a navštevovať zariadenia 
s takým vybavením pre starších je náročné.
I napriek týmto skúsenostiam, mali by sme vždy ko-
nať tak, aby rástla naša hrdosť, aby sme boli to-
lerovaní, aby pohľad do očí a stisk ruky bol vždy 
úprimný.

Ing. Ladislav Dula, predseda OO JDS

POZNANIE ZRELÉHO VEKU

Po otvorení III. ročníka predseda OO JDS Ing. Ladislav 
Dula privítal hostí: poslankyňu NR SR Mgr. L. Greč-
kovú, prednostu OÚ Ing. M. Bubeníka, primátora mesta 
Spišská Nová Ves PhDr. J. Volného, PhD.,  riaditeľa 
ÚPSVaR JUDr. M. Komaru, PhD., primátorku mesta 
Krompachy Ing. I. Rušinovú, prednostu MsÚ Krompa-
chy Mgr. E. Mulu a za KO JDS Košice J. Matušku.
V príhovore primátorky Krompách Ing. Rušinovej od-
zneli pekné myšlienky. Poukázala na realitu života 
dôchodcov v súčasnej dobe, že okrem kultúrno-spolo-

čenských športových aktivít vekovo starší cítia potrebu 
istoty v oblasti sociálnej, zdravotnej, ale i zo strany ro-
diny a spoločnosti. Starší vek je svojím spôsobom veľmi 
zaujímavý. Ocenila aktivity Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku, a to OO a MO JDS v Krompachoch. V závere 
popriala zdarný priebeh podujatiu. Účastníkom sa pri-
hovorila Mgr. Lea Grečková, poslankyňa NR SR.
Po slávnostnom otvorení sa účastníci presunuli na 
Čardu, kde boli športové súťaže, občerstvenie a kul-
túrny program. 

Súťažiaci za 1. až 3. miesto obdržali diplom, vecné 
dary, ktoré dali mestá Krompachy a Spišská Nová Ves. 
Celkom súťažilo 41 žien, 10 mužov a 5 účastníkov 
vykonalo pešiu túru. 
Kultúrny program po občerstvení začal vystúpením Ro-
botníckeho spevokolu z Krompách. Vystúpenie jednot-
livcov bolo v prednese básne, ľudovej tvorby a speve 
Stretnutie splnilo svoje poslanie.

Ing. Ladislav Dula

predseda OO JDS

STRETNUTIE SENIOROV JEDNOTY DÔCHODCOV 
NA SLOVENSKU V KROMPACHOCH
Tretí ročník kulturno-turistického stretnutia seniorov JDS okresu sa uskutočnil 4. septembra 2009 v Krompachoch. Garantom stretnutia bola Okresná 
organizácia JDS, Mestská organizácia JDS a Mesto Krompachy. Privítanie hostí a účastníkov stretnutia sa uskutočnilo v obradnej miestnosti MsÚ.

Občianske združenie Annogallery s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR prišlo k našim se-
niorom do Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi s projektom keramickej dielne pod názvom 
„Tvorivé dielne s hlinou“. 

Za odbornej pomoci keramikára p. Petra Smika 
obyvatelia DD „pričuchli“ k práci s hlinou a spolu 
s názornými ukážkami dostali aj užitočné rady. 
Práca s hlinou zaujala seniorov natoľko, že ani ne-
vedeli, ako rýchlo im ubehol čas, preto sa vedenie 
domova dôchodcov rozhodlo pre ďalšiu spoluprácu 
s občianskym združením Annogallery. 
Zámerom projektu je rozvíjanie kultúrnych potrieb 

starších ľudí a posilnenie ich kultúrneho života. 
Vlastný keramický výtvor dáva ich snaženiu zmysel, 
je výsledkom ich tvorivej aktivity a sebarealizácie.
Všetky dielka vytvorené seniormi budú po vysušení 
a vypálení v keramickom ateliéri odovzdané späť 
ich hrdým autorom.
 Mgr. Katarína Rusch

foto: autorka

TVORIVÉ DIELNE S HLINOU U SENIOROV

Zväz vojakov Slovenskej republiky, Klub vojenských dôchodcov Spišská Nová Ves
pri príležitosti 65. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa obetí Dukly 

pozýva všetkých svojich členov a sympatizantov na turistický výstup na Tomášovský výhľad,
ktorý sa uskutoční 6. októbra 2009. 

Zraz na autobusovej stanici o 9.00 hod., odchod autobusu o 9.20 hod.
Tešíme sa na vašu účasť. Každý člen a sympatizant bude vítaný. 

Spevácka skupina Rozmarín 
pri Klube dôchodcov Levočská 1, Sp. Nová Ves

v spolupráci s MKC Sp. N. Ves usporiada 
kultúrno-spoločenské posedenie 

pri príležitosti 10. výročia založenia speváckej 
skupiny, ktoré sa uskutoční dňa 16. 10. 2009 

o 16.00 hod. v koncertnej sále Reduty.
Pozývame širokú verejnosť a priaznivcov 

ľudových piesní. K zábave a dobrej pohode 
prispeje aj živá hudba.

Prihlásiť sa môžete v Klube dôchodcov, 
Levočská 1, Sp. Nová Ves do 13. 10. 2009 
(pondelok - piatok) od 14.00 do 16.00 hod.

Ďakujeme za prejavenú priazeň.

SPRAVODAJSTVO, POZVÁNKY
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 MsV č. 1, Novoveská Huta 

1.  pred RD p. Mišendu (č. d. 9227) 12. 10.
2.  pri parku (námestie v Nov. Hute) 13. 10. - 14. 10.
3.  bytovka býv. VKaŠ  14. 10.
4.  pri Pionierskom tábore  12. 10.
5.  pred RD p. Bosáka a p. Zajacovej 

(č. d. 9190 a 9191)  13. 10.
6.  pred RD p. Jasečkovej č. d. 9177 13. 10.
7.  pri požiarnej zbrojnici 12. 10.
8.  pred RD p. Schlossera č. d. 9254 14. 10.
 
 MsV č. 2, Sídl. Gen. Svobodu 
1.  Gaštanová ul. - býv. Overall 15. 10. - 16. 10.
2.  Lipová ul. 17. 10. - 18. 10.
3.  Kamenný obrázok 15. 10. - 16. 10.
4.  Agátová ul. 17. 10. - 18. 10.

 MsV č. 3, Ferčekovce

1.  Muráňska ul. 2 19. 10.
2.  Muráňska ul. 26  20. 10. - 21. 10.
3.  križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej  20. 10.
4.  Muráňska ul. 60  21. 10.
5.  Nitrianska ul.  19. 10.
6.  Laborecká ul.  21. 10.
7.  Trnavská ul.   19. 10.
8.  Dunajská ul.  20. 10.

 MsV č. 4, Sídl. Mier

1.  Komenského ul.  5. 10. - 6. 10.
2.  Z. Nejedlého    5. 10. - 6. 10.

3.  Štúrovo nábrežie 
- parkovisko pri OD Prima  7. 10. - 8. 10.

4. Jilemnického - garáže pri Fľúdri 7. 10. - 8. 10.

 MsV č. 5, Sídl. Západ

1.  Hutnícka ul. - pri ZŠ  9. 10. - 11. 10.
2.  Strojnícka ul.   9. 10. - 11. 10.

 MsV č. 6, Staré mesto - juh

1.  Fándlyho ul. - Železorudné bane  28. 10.
2.  Kozí vrch     26. 10. 
3.  E. M. Šoltésovej   26. 10.
4.  Hurbanova ul. - pri kotolni 26. 10. - 27. 10.
5.  pred Zimným štadiónom - Hotel Šport 27. 10.
6.  Tehelná ul. - obchod  28. 10.
7.  Za Hornádom - zadná strana obchodu 27. 10.
8.  Medza - pred obyt. domom Panoráma  29. 10.
9.  Gorkého ul.   28. 10.

 MsV č. 7, Staré mesto - východ 

1.  sídl. Východ - Ul. Fr. Kráľa 3. 11.
2.  križovatka ulíc Hanulova a Škultétyho 3. 11. - 4. 11.
3.  Pod Tepličkou  5. 11. - 6. 11.
4.  Drevárska ul. - garáže Nového domova 4. 11.
5.  Zábojského ul.   3. 11. - 4. 11.
6.  Zvonárska ul.  5. 11. - 6. 11.
7.  MPC starý vchod  5. 11.

 MsV č. 8, Staré mesto - sever

1.  Vajanského ul.  23. 10.

2.  Park SNP pri MŠ  22. 10.
3.  pri ZIO bare   22. 10.
4.  J. C. Hronského  22. 10. - 23. 10.
5.  sídl. Východ, Slovenská ul. 44, 

pri kotolni  24. 10. - 25. 10.
6.  Koceľova ul.  24. 10. - 25. 10.
7.  pri garážach 

za Židovským cintorínom 23. 10.

 MsV č. 9, Telep

1.  Bernolákova ul.   29. 10. - 30. 10.
2.  Kuzmányho ul.  29. 10. - 30. 10.
3.  Hollého ul.   29. 10. - 30. 10.
4.  Filinského ul. - bytovka 31. 10. - 1. 11.
5.  Jánskeho ul. 31. 10. - 1. 11.
6.  križovatka ulíc Ľaliová a Púpavová 31. 10. - 1. 11.

Touto cestou chceme vyzvať občanov, aby nepotrebný veľ-
koobjemový odpad umiestňovali do pristavených veľkokapa-
citných kontajnerov. Upozorňujeme, že kontajnery nie sú 
určené na ukladanie stavebného odpadu, zeminy a ne-
bezpečného odpadu (akumulátory, „vyjazdený“ olej, 
žiarivky, televízory, monitory...). V lokalite, kde sa takýto 
druh odpadu bude nachádzať v kontajneri, resp. dôjde 
k jeho preťaženiu, mesto prehodnotí opätovné umiest-
nenie veľkokapacitného kontajnera v danej lokalite 
a pôvodcovi odpadu môže byť uložená sankcia. 
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci pri 
udržiavacích prácach a nebezpečný odpad sú obča-
nia v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
č. 5/2006 o nakladaní s komunálnym a drobným sta-
vebným odpadom, povinní odovzdať na Zbernom dvore 
na Sadovej ulici (Ut - Pi od 9.00 - 11.30; 12.00 - 17.00; 
So 7.00 - 13.00). Tento odpad im tam bude prevzatý bez-
platne po predložení občianskeho preukazu.

MsÚ, oddelenie komunálneho servisu

S l u ž b a Ste 
spokojní? Hodnotenie

Zlepšila sa kultúra cestovania modernizáciou autobusov MHD? áno nie 1 2 3 4 5
(Ne)spokojnosť (s čím?)

Ste spokojní s čistotou v autobusoch? áno nie 1 2 3 4 5
(Ne)spokojnosť (s čím?)

Dodržiavanie odchodov autobusov daných cestovným poriadkom áno nie 1 2 3 4 5
(Ne)spokojnosť (s čím?)

Ústretovosť vodičov pri vybavovaní cestovnými lístkami áno nie 1  2 3 4 5
(Ne)spokojnosť (s čím?)

Dostupnosť informácií (cestovný poriadok, telefonicky, internet) áno nie 1  2 3 4 5

(Ne)spokojnosť (s čím?)

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 
(nebudú používané na iné účely, 

odpovieme Vám písomne)

Meno a priezvisko: 

Telefón: 

Adresa (ulica, PSČ): 

Čo by ste navrhovali zmeniť alebo doplniť v práci 
zamestnancov MHD?

Vážení cestujúci, ak nám zašlete vyplnený dotazník, 
svojimi postrehmi, názormi a pripomienkami prispe-
jete v budúcnosti k lepšiemu uspokojovaniu vašich 
želaní. Dotazník môžete vrátiť na autobusovej sta-
nici alebo vodičom MHD do 12. 10. 2009.

Vyjadrite mieru svojej spokojnosti so službami 
(označte krížikom jednotlivé služby, podľa stupnice, kde: 
1 - nadmerná spokojnosť, 2 - úplná spokojnosť, 3 - spo-
kojnosť s drobnými výhradami, 4 - nespokojnosť s vážnou 
výhradou, 5 –  úplná nespokojnosť):

PRIESKUM SPOKOJNOSTI CESTUJÚCICH
MESTSKEJ DOPRAVY V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves, že tohtoročné jesenné 
pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých častiach mesta podľa požiadaviek príslušných mestských 
výborov bude v týchto termínoch:

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

OZNAM, DOTAZNÍK
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OZNAMY, POZVÁNKY

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

ŠARKANIA ŠOU
Tradičná jesenná súťaž vo výrobe a púšťaní šarkanov, 
drakov, rozprávkových bytostí pre deti a ich rodičov, ale 
aj študentov SŠ a VŠ; športovo-súťažné aktivity pre deti 
a rodičov. 
10. 10. 2009  od 12.30 hod. 
pri Kolibe na Košiarnom briežku

CAPOEIRA
Afro-brazílske bojové umenie, spojené s tancom 
a akrobaciou pre všetky vekové kategórie,
každú nedeľu od 16.00 do 20.00 hod.
Prvý tréning 4. 10. 2009 od 16.00 hod. 
v telocvični CVČ Levočská 14.
Info: Rado Kečka, 0908 970 191

ŠKOLA SEBAOBRANY 
YONG TJUN a KUNG-FU
Yong Tjun pre mládež od 14 rokov,
každý pondelok a stredu od 18.00 hod.
Kung-Fu pre deti od 6 rokov,
každý piatok od 18.00 hod.
Ponúkame: tvrdý tréning zábavnou formou, zlepšenie te-
lesnej i duševnej kondície, nadobudnutie zručností v boji 
bez pravidiel, tréning boja so zbraňou i bez nej.
Info: podvojsky.peter@avse.sk, 
www.avse.sk, 0915 941 557 

MIX VOLEJBAL
pre stredoškolskú mládež a mladých ľudí,
každý pondelok od 17.00 hod. v telocvični 
ZŠ Komenského ul.
Info: Zuzana Košová, 0911 307 468

VOLEJBAL - PRÍPRAVKA
pre dievčatá 5. - 6. ročníka ZŠ
v utorok od 17.00 hod. a vo  štvrtok od 15.30 hod. 
v telocvični ZŠ Lipová ul.
Info: Eva Fabianová, 0907 690 394

HANNAH MONTANA KLUB
Páči sa vám Hannah Montana, radi spievate a tancujete? 
Príďte do nášho klubu.
Prvé stretnutie je 8. 10. 2009 o 14.30 hod. v CVČ Adam.
Info: Daniela Žifčáková a Monika Jonasová, 
053/442 57 59

PREHADZOVANÁ PRE DETI MŠ
každý pondelok od 9.30 hod. v telocvični 
CVČ Levočská 14.
Info: Mária Kožušková a Zuzana Vaňová, 
053/442 57 59

OKRESNÁ SÚŤAŽ PAPIEROVÝCH 
HÁDZADIEL „ISKRA“
Blaumont - parkovisko pred NsP, 

17. 10. 2009 od 9.00 hod.
Info: Daniela Žifčáková

LEGO KLUB
Ak sa radi hráte s Legom alebo Chevou 
a chcete si zhotoviť zaujímavé výrobky, 
príďte každý utorok od 13.00 do 16.00 hod. 
do našej dielne v CVČ.
Info: Daniela Žifčáková

MODELÁRSKA DIELŇA
Zhotovovanie modelov áut, lodí a lietadiel
každú stredu, štvrtok a piatok od 13.00 do 16.00 hod. 
v dielni CVČ.
Info: Daniela Žifčáková

ANGLICKÝ A NEMECKÝ JAZYK
pre deti, študentov, rodičov s deťmi.
Prípravy na prijímačky, maturity, konverzácie, 
doučovanie, kurzy pre opatrovateľky 
a au-pairky, nemecký jazyk pre materské škôlky.
Info: Monika Jonasová

Ešte vždy máte možnosť sa prihlásiť do činnosti sú-
borov, krúžkov a klubov Centra voľného času Adam 
- zoznam nájdete v septembrovom IČKU a na video-
texte TV Reduta.

KALENDÁRIUM OSOBNOSTÍ MESTA

OKTÓBER
3. 10. 1904 
narodil sa v osade Šarpanec v Spišskej Belej Matej Vojtáš - 115. výročie
- učiteľ, historik a spisovateľ, prvý riaditeľ Vlastivedného múzea.
Po štúdiách na Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi (1919 - 1923) pôso-
bil ako učiteľ v Toporci v Zamagurí, od r. 1931 v Lieskovanoch, ako riaditeľ 
ľudovej školy v Odoríne. Profiloval sa ako historik a spisovateľ. V r. 1943 
prijal ponuku učiť na Št. meštianskej (býv. chlapčenskej) škole v Spišskej 
Novej Vsi, zároveň pôsobil vo funkcii osvetového referenta pri Ministerstve 
školstva a národnej osvety v Bratislave. Po 2. sv. vojne sa stal osvetovým in-
špektorom pri ONV v Spišskej Novej Vsi, bol iniciátorom vzniku a od r. 1955 
prvým riaditeľom Vlastivedného múzea (Múzea Spiša). Bol autorom románov 
Tatárska pohroma, Kumánska krv, asi 70-tich článkov o dejinách Spiša a pr-
vej po slovensky napísanej monografie k dejinám nášho mesta. Amatérsky 
sa venoval maľbe a archeológii. Mnohé práce zostali v rukopise. Zomrel 
22. 5. 1968 v Spišskej Novej Vsi.

19. 10. 1919 
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Mikuláš Huba - 90. výročie
- divadelný a filmový herec, národný umelec.
Počas gymnaziálnych štúdií v rodnom meste účinkoval v ochotníckom di-
vadelnom súbore Hviezdoslav a stal sa členom Spolku spišských akademi-
kov. Režírovanie hry Zem bez úsmevov (1934) spolu s profesorom Jurajom 
Enderle bolo jeho prvým verejným vystúpením. Po maturite (1937) odišiel 
do Bratislavy študovať na Hudobnú a dramatickú akadémiu (1937 - 1940) 
a súčasne navštevoval Filozofickú fakultu Slovenskej (Komenského) univer-
zity (1938 - 1943). Bol žiakom profesora J. Borodáča. Pôsobil ako pedagóg 
Štátneho konzervatória (od r. 1944) a Vysokej školy muzických umení (od 
r. 1951). Vychoval pre slovenské divadelníctvo celý rad vynikajúcich umel-
cov. Už vo veku 19 rokov sa stal členom činohry SND v Bratislave. Jeho 
herecký prejav bol umocňovaný výnimočnou hlasovou a jazykovou kultú-
rou. Vytvoril veľa významných postáv v hrách slovenských dramatikov, do 
povedomia divákov sa zapísal ako predstaviteľ postáv svetového repertoáru. 
Na prahu svojej 40-tky bol obsadený do shakespearovskej postavy Rómea 
v hre Rómeo a Júlia (1957), stvárnil Tezea v Sne noci svätojánskej (1965). 
S veľkou bravúrou stvárňoval postavy svetských i cirkevných hodnostárov. 

V povedomí strednej a staršej generácie však žijú jeho filmové, televízne a roz-
hlasové postavy. Hral vo filmoch Varúj (1946), Vlčie diery (1948), Priehrada 
(1950), Akce B (1952), Smrť prichádza v daždi (1964), Zajtra bude neskoro 
(1972), Advokátka (1977), Poéma o svedomí (1978). Preslávil ho najmä film 
Posledná bosorka (1957). Jednou z jeho posledných filmových postáv bola 
rola švédskeho kancelára Oxenstierna v Putovaní Jana Amosa. Predstavil 
sa aj v televíznych inscenáciách a televíznych filmoch, ako boli Sám vojak 
v poli (1964), Živý bič (1966), Canarisova krvavá hviezda (1966) a ďalších. 
Jeho práca bola ocenená v r. 1973 udelením titulu národný umelec. Zomrel 
12. 10. 1986 v Bratislave.

25. 10. 1914 
narodila sa v Spišskej Novej Vsi Mária Babiaková-Bajová - 95. výročie
- prekladateľka.
Po absolvovaní miestneho gymnázia (1932) študovala slovenčinu a nemčinu 
na Filozofickej fakulte Komenského univerzity v Bratislave, v r. 1932 - 1933 
slávistiku na Jagelovskej univerzite v Krakove. Pôsobila ako učiteľka na Hu-
dobnej a dramatickej akadémii na Slovensku a na Štátnom konzervatóriu 
v Bratislave (1937 - 1947), ako prekladateľka (1947 - 1967). Literárne začala 
tvoriť už počas svojho študijného pobytu v Poľsku. Od r. 1935 sa systema-
ticky venovala prekladaniu súčasnej poľskej detskej a dramatickej literatúry 
20. storočia do slovenského jazyka. V r. 1970 jej bol udelený titul zaslúžilej 
pracovníčky poľskej kultúry. Zomrela 27. 11. 1993 v Bratislave.

29. 10. 1844 

narodil sa v Spišskej Novej Vsi Ladislav Babura - 165. výročie
- katolícky duchovný, cirkevný hodnostár, historik, básnik.
Študoval v Spišskej Novej Vsi, teológiu absolvoval v Spišskej Kapitule. Kap-
lán, farár, dekan, od r. 1899 titulárny prepošt. Zaoberal sa štúdiom kultúrnych 
a cirkevných dejín Spiša, publikoval v regionálnych časopisoch a ročenkách 
Spišskej historickej spoločnosti, písal básne. Bol členom výboru Spišskej 
historickej spoločnosti, spoluzakladateľom Uhorskej historickej spoločnosti 
a podpredsedom tatranskej sekcie Uhorského turistického spolku. Zomrel 
11. 9. 1892 v Kežmarku.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová
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KULTÚRA, POZVÁNKY, OZNAMY

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci október 2009

STÁLE EXPOZÍCIE:
• JOZEF HANULA Kresba/maľba 

• UMELCI SPIŠA 

• ZÁHRADA UMENIA 

VÝSTAVY: 
ANNA FEDÁKOVÁ - ZA SVETLOM 
Mgr. Art. Anna Fedáková vyštudovala 
odbor maľby a voľnej tvorby v ateliéri 
doc. Daniela Fischera na VŠMU v Bratisla-
ve. V súčasnosti pôsobí v Poprade, svojom 
rodisku. Jej obrazy sú v zbierkach mno-
hých krajín sveta. Okrem maľby sa venuje 
výchove detí a mládeže, robí semináre pre 
ženy zamerané na výtvarnú tvorbu, ale aj 
pohybovú aktivitu. 

Výstava potrvá do 31. 10. 2009.

GUIDO HOEPFNER 1868 - 1945 
- ARCHITEKT 
Výstava z tvorby architekta Guida Hoepfne-
ra, najmä jeho významné stavby v archi-
tektúre Vysokých Tatier a Spiša.
 Výstava potrvá do 31. 10. 2009.

BORIS KUZMA 
- ARCHITEKTÚRNE IMPRESIE
Výstava predstavuje maliarsku tvorbu zná-
meho ukrajinského umelca Borisa Kuzmu.

Výstava potrvá do 31. 10. 2009.

 
INÉ:
TRIENÁLE MAĽBY SPIŠ, ZEMPLÍN, 
GEMER - MEDZINÁRODNÉ MALIAR-
SKE SYMPÓZIUM SPIŠ 2009, ktoré 
je súčasťou dlhodobého projektu orga-
nizovaného v troch regiónoch Košického 
samosprávneho kraja, sa tohto roku usku-
točnilo v Spišskej Novej Vsi za účasti do-
mácich i zahraničných umelcov v dňoch 
21. - 29. 9. 2009. 

Otváracie hodiny: 
Pondelok  8.00 - 16.00 hod. 
Utorok - piatok  8.00 - 17.00 hod.
Sobota  8.00 - 12.00 hod.
Nedeľa  zatvorené
Vstupné: 

dospelí  1 €/30,13 Sk
deti, dôchodcovia  0,50 €/15,06 Sk
rodinná vstupenka (2 + 2) 2 €/60,25 Sk
Akceptujeme kultúrne poukazy.
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Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
 vás pozýva na výstavu a do tvorivých dielní

 „SADNEME SI ZA SINGERKU“
Výstava je predĺžená do 31. októbra 2009.

Národopisné múzeum Smižany

„VTÁCTVO HORNÁDSKEJ KOTLINY 
A JEHO OCHRANA“ 

Výstava je predĺžená do 31. októbra 2009. 

PREDNÁŠKY K 800. VÝROČIU 
1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O SPIŠI

v spolupráci s MO Matice slovenskej v Spišskej Novej 
Vsi a Mestom Spišská Nová Ves

 v prednáškovej miestnosti Múzea Spiša

Významné školy na Spiši - 6. 10. 2009
 s PhDr. Ruženou Kormošovou

o 14.00 hod. - pre študentov stredných škôl
o 16.00 hod. - pre pedagógov a verejnosť

Dračie jaskyne na Spiši - 27. 10. 2009
 s Ing. Zuzanou Krempaskou

 o 14.00 hod. - pre študentov stredných škôl
 o 16.00 hod. - pre širokú verejnosť

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
v spolupráci s Mestským úradom, 

ŠÚ a OŠMŠ Spišská Nová Ves usporiada
pracovný seminár pre pedagógov MŠ a ZŠ

RASTLINY A ŽIVOČÍCHY 
VYVOLÁVAJÚCE ALERGIE 

15. 10. 2009

KONCERTY V LETOHRÁDKU 
DARDANELY V MARKUŠOVCIACH

3. 10. 2009 o 15.00 hod. 
Haydnovo Barytónové trio Budapešť (Maďarsko)
Claudia Conway - soprán (Anglicko)
Hudba z dvora Grófa Esterhazyho: J. Haydn, L. Tomasini, 
F. Liedl, F. Burgksteiner a Pál Esterhazy

10. 10. 2009 o 15.00 hod. 
Tomasz Kamieniak - klavír (Poľsko)
J. Haydn: Sonáta G mol - F. Mendelssohn - Bartholdy / 
F. Liszt: Sedem piesní - F. Liszt: Transkripcie F. Schuberta 
a R. Wagnera - C. V. Alkan: Ouverture op. 39 č. 11;
Morte op. 15 č. 3; Le tambour bat aux champs op. 50 č. 2

OZNAM O ZMENE 
OTVÁRACÍCH HODÍN

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
bude od 1. 10. 2009 každú nedeľu ZATVORENÉ! 

Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach
budú od 17. 10. 2009 každú sobotu a pondelok 

ZATVORENÉ!

OKTÓBER 2009

GALÉRIA UMELCOV SPIŠA, ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
www.gus.sk, tel.: 053/4464710, 0910 873 046

Autorka projektu © Táňa Stašiková

KULTÚRNO-VZDELÁVACÍ PROGRAM GALÉRIE UMELCOV SPIŠA 
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI PRE ŽIAKOV ZŠ A ZUŠ REGIÓNU SPIŠ

ŽIADOSŤ O POMOC
Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Historicko-dokumentačná komisia, 
Námestie SNP č. 2 v Sp. N. Vsi pátra po pravdepodobne zničených pamiatkach po spišskonovo-
veskom lekárovi, antifašistovi, ktorý padol v nerovnom boji s fašistami MUDr. Zoltánovi BRŰLLOVI. 
Ide o pamätnú tabuľu, ktorá bola inštalovaná na priečelí budovy polikliniky mesta, ako aj pamätnú 
bustu lekára, ktorá bola inštalovaná v budove polikliniky. Je možné, že pamiatky sú dodnes niekde 
uložené a my o nich nevieme. Preto sa obraciame na obyvateľov s prosbou o pomoc pri ich nájdení. 
Tabuľu a dosku odhalili predstavitelia mesta Sp. Nová Ves za prítomnosti jeho manželky plukovníčky 
ČSĽA z MNO Praha, vojakov a partizánov Spiša. Emil Minďáš

predseda Historicko-dokumentačnej komisie SZPB, tel. č.: 053/446 10 32
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Piatok, 23. 10. o 16.30 hod.

TVORIVÁ DIELŇA „UČÍME SA HRAVO“

Chcete sa naučiť niečo nové, pripraviť darček či pre-
kvapenie pre svojich blízkych? Materské centrum 
Dietka pripravilo tvorivý piatkový večer. Pozývame ro-
dičov spolu s deťmi. Vašu účasť prosíme nahlásiť do 

21. 10. na tel. č.: 0905 938 774.

Téma: „HLINA“
Kde: Herňa MC Dietka, Zdravotné stredisko - sídl. Mier, 
Šafárikovo nám. 3, SNV

Poplatok: 2,50 EUR/dieťa 

STÁLA PROGRAMOVÁ PONUKA:

HERŇA MC DIETKA - Zdravotné stredisko síd-

lisko Mier, Šafárikovo nám. 3

Utorok - Štvrtok: popoludní, 16.00 - 18.30 hod.
Poplatok za jednorazový vstup: 1 EUR /rodina
Členské do konca roka 2009: 10 EUR /rodina
Návštevníkov prosíme, aby si nosili so sebou prezuvky! 

Poistenci VšZP majú 17 % zľavu 

na vstupe do Herne MC Dietka.

ANGLICKÝ KLUB 
BATOLIAT V MC DIETKA 
pre deti od 2 r.
Kde: Herňa MC Dietka, Zdravotné stredisko 
sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3
Kedy: každá sobota o 10.00 hod. 
Lektor: Mária Klimová, tel.: 0904 887 239

PORADENSTVO V DOJČENÍ 
Certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka Ogurčáková, tel.: 0903 740 739, 
volať môžete od 19.00 do 20.00 hod.

KRÍŽOVKA

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. októbra na 
adresu redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v novembrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. tajnička: skaly vytesaný 
erb, 2. tajnička: každému, čo mu patrí. Výherkyňou minulomesačnej krížovky sa stáva Anka KOREŇOVÁ, Smižany, ktorá získava CD Petra Stašáka. 
Blahoželáme!

kosatec ahaj me  mastíte ro a sleduj

podnet

ovinie

1. tajni ka

umelý jazyk
zaha  sa

plúž preto irídium
mriežky

lotor

nohavice

žni doska

telúr as  roka

stroncium

súper

2. tajni ka

truhla

Autor: 
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Cvengroš

športová 
vetrovka

neexis-
tovala

jeden zo 
zmyslov

atóm, 
po esky

pomôcky: 
Arraya, 

Atair, Ekk, 
Leura  

ochvat 
(hovor.)

opak 
homeo-
patov

opracuje 
mletím, 

brúsením

ponor do 
vody

najsilnejšia 
figúrka 
v šachu

domácky 
Anna

vnímam 
zrakom
hlupák 
(expr.)

ne istila 
od prachu Elektráre  

Nováky

spracúvaj 
cesto

žena 
Odysea

oklamal 
(expr.)

domácky 
Albín

starší 
peruánsky 

tenista
sýrsky 

mestský 
štát

zbežná, 
prchavá

zni ený 
(hovor.)

sídlo 
v Austrálii

citosl. 
odmiet-

nutia

Inspection 
Générale

vojenská 
farba

písmeno 
gréc. abec.

varené 
jedlo

oby aj, 
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snežný 
lovek

francúz. 
šansoniér

prehry v 
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hviezda v 
súhv. Orol

pohyblivé 
schody 
(mn. .)

mesto na 
Kryme

švédsky 
výrobca 
nábytku

Kultúrno-historické pamiatky nášho mesta - radnica
Základný kameň nového mestského domu - radnice bol položený 15. septembra 1777 na mieste niekdajšej 
tržnice (obchodného domu), ktorá sa spomína už v roku 1515. Už o dva roky (1779) bola stavba ukončená 
a daná do užívania. Jej výstavba stála 11 569 zlatých a 51 grajciarov. Táto klasicistická, voľne stojaca, trojpod-
lažná budova má hlavnú fasádu orientovanú na juh. Prízemné miestnosti boli pôvodne (1. tajnička). Najvý-
znamnejším miestom radnice je zasadacia a obradná sieň uprostred budovy a siahajúca cez dve poschodia. 
Do nej sa vchádza hlavným vchodom zo severnej strany a schodiskom, ktoré je bohato zdobené stĺpmi, pilas-
trami, oblúkmi a strop i steny majú bohatú grafitovú výzdobu, ktorá je aj v samotnej sieni. Tá je takisto krásne 
a bohato zdobená pilastrami a maľovanými ornamentmi na strope. Zvonku je radnica zo všetkých strán bohato 
dekoratívne vyzdobená. Vyniká najmä stred južnej fasády. V spodnej časti, nad prízemím, vystupuje mohutný balkón s kužeľkovitou balustrádou a podopretý 
je šiestimi zdobenými kamennými krakorcami. Nad ním, medzi štyrmi polostĺpmi, z ktorých dva vnútorné majú iónske hlavice, sú tri vysoké okná s oblúkovitým 
lúčovým zakončením. Nad oknami sú vavrínové girlandy a medailóny. Vrchnú časť fasády tvorí mohutný tympanón, uprostred ktorého (2. tajnička) z oboch 
strán podopretý gryfmi. Radnica bola v priebehu rokov niekoľkokrát renovovaná (naposledy v r. 1992 - 1995). V suteréne rekonštruovanej mestskej radnice 
je v súčasnosti reštaurácia a skladové priestory, na prízemí i na prvom a druhom poschodí sú kancelárske miestnosti predstaviteľov mesta. Na prvom po-
schodí je tiež všetkým nám dobre známa obradná sieň.

PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA 
na mesiac október 2009 „Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“
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MKC KINO MIER

KINO BANÍK

1. 10. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

PREDČÍTAČ
Mrazivý príbeh o pravde a odpustení, o tom, 
ako sa jedna generácia vyrovnáva so zlo-
činmi tej predchádzajúcej. USA/Nemecko, 
2008, dráma, 123 min., MP-15, ČT, Palace-
Pictures.

2. - 4. 10. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

NA POVALE ALEBO KTO MÁ 
DNES NARODENINY?

Príbeh zo starej zaprášenej povaly, kde majú 
domov odložené hračky, ktoré sa tu zabývali 
v starom kufri. Česká republika/Slovensko/Ja-
ponsko, 2009, animovaná rozprávka, 74 min., 
MP-12, český dabing, Continentalfilm.

2. - 5. 10. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

STIAHNI MA DO PEKLA
Príbeh sa pohráva s myšlienkou, že nahne-
vať starú cigánsku čarodejnicu sa nevypláca. 
USA, 2009, horor/thriller, 99 min., MP-15, ST, 
Continentalfilm.

6. - 7. 10. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

ZACK A MIRI TOČIA PORNO
Zack a Miri sú dlhoroční kamaráti a spolubý-
vajúci, ktorí majú problémy a veľa dlhov. Keď 
im odpoja elektrinu a vodovod, napadne ich 
myšlienka zarobiť si rýchlo nejaké peniaze 
tým, že s pomocou svojich priateľov podo-
mácky natočia pornofilm. USA, 2008, ro-

mantická komédia, 101 min., MP-12, Palace 
Pictures.s

8. - 12. 10. 2009 o 19.00 hod., 
9. - 11. 10. 2009 aj o 16.30 hod., 
vst.: 2,5 €/75,32 Sk

JÁNOŠÍK
Výpravný veľkofilm Jánošík. Pravdivá histó-
ria vznikol podľa scenára Evy Borušovičovej, 
ktorá niekoľko rokov študovala archívne do-
kumenty a snažila sa ukázať, aké boli reálne 
osudy charizmatického mladíka z Terchovej. 
Poľsko/Slovensko/Česká republika/Maďar-
sko, 2009, historický, 140 min., MP-15, slo-
venský dabing, GARFIELDfilm.

13. - 15. 10. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,4 €/72,30 Sk

G. I. JOE
Za „svetového policajta“ sú síce považované 
Spojené štáty, ale v skutočnosti je ním or-
ganizácia zvaná G. I. Joe, ktorá používa naj-
vyspelejšie technológie a najpreverenejšie 
ľudské zdroje na to, aby bojovala so zlom. 
USA, 2009, akčný, 107 min., MP-12, český 
dabing, Tatrafilm.

16. - 19. 10. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €/66,28 Sk

ÚNOS METRA 123
V snímke Únos metra 123 si Denzel 
Washington zahral dispečera newyorského 
metra Waltera Garbera, ktorého rutinný pra-
covný deň je neočakávane narušený odváž-
nym zločinom – únosom jedného z vlakov. 
USA/Veľká Británia, 2009, akčný thriller, 

105 min., MP-15, ST, ITA film.

20. - 22. 10. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,4 €/72,30 Sk

NEHANEBNÍ BASTARDI
Pod vedením ľahko vulgárneho amerického 
poručíka Aldo Rainea sa formuje nezvyčajná 
vojenská jednotka. Úlohou jej členov je nielen 
prežiť na území plnom nacistov a ich prisluho-
vačov, ale zároveň likvidovať ich elity. Hovo-
ria si Bastardi. USA/Nemecko, 2009, vojnová 
akčná dráma, 153 min., MP-12, ČT, Tatrafilm.

22. - 26. 10. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2,2 €/66,28 Sk, 
dňa 26. 10. 2009 vst.: 2 €/60,25 Sk

HORE (UP)
78-ročný predavač balónov Carl Fredricksen 
nafúkne tisíce balónov a aj s chalúpkou 
vzlietne k oblakom. Netuší, že omylom sa 
s ním vzniesol aj prehnane aktívny skautík 
kórejského pôvodu Russell. USA, 2009, ani-
movaný, 96 min., MP, český dabing, Saturn.

23. - 25. 10. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €/66,28 Sk

CHCEŠ MA, CHCEM ŤA
Film Chceš ma, chcem ťa je chytrá a sexi ko-
média o mužoch, ženách a obrovskej prie-
pasti, ktorá delí to, ako o sebe navzájom 
zmýšľajú, snívajú a snažia sa opačné pohla-
vie zvádzať. USA, 2009, romantická komédia, 
96 min., MP-12, ST, ITA film.

26. - 27. 10. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

PARÍŽ 36
Film je zmesou komédie a drámy, hudby 
a vášne. Francúzsko/Nemecko/Česká re-
publika, 2008, hudobná komédia, 120 min., 
MP-12, ČT, SPI International.

28. - 29. 10. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

VYDATÁ NEVESTA
Emma je úspešná rozhlasová poradkyňa v od-
bore partnerských vzťahov a spolu so svojím 
vydavateľom a snúbencom Michaelom plá-
nujú svadbu. Lenže nastáva problém – Emma 
je už vydatá. USA/Veľká Británia, 2008, komé-
dia, 90 min., MP-15, ČT, Palace Pictures.

30. 10. - 2. 11. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

SIROTA
Tragická strata nenarodeného dieťaťa má ka-
tastrofálny dopad nielen na manželstvo Kate 
(Vera Farmiga) a Johna (Peter Sarsgaard), 
ale aj na Katin psychický stav. USA/Kanada, 
2009, mysteriózny horor, 123 min., MP-15, 
ST, Continentalfilm.

Pripravujeme na november: Kliatba me-
sačného údolia – dobrodružné fantasy, 
Štvrté proroctvo – mysteriózne sci-fi, 
Oblačno miestami fašírky – animovaný, 
Všade dobre, prečo byť doma – komédia, 
Nezvratný osud 4 – thriller, Život je boj – 
thriller, Krvavé pobrežie – historický, Nor-
mal – krimi.

Bližšie informácie na www.dksnv.sk

V kine Mier platia kultúrne 
poukazy do 15. 11. 2009!!!
Milí priaznivci filmového klubu, ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si členský preukaz, 
ktorý vám platí celý rok 2009 na celom Slo-
vensku, stojí 3 €/90,- Sk a na každý klubový 
film máte zľavu. Vstup pre neklubistov je 
neobmedzený, ale za drahšie vstupné. Te-
šíme sa na stretnutie s vami každý piatok 
pri dobrom  filme v kine MIER.

FILMOVÝ  KLUB                           
2. 10. o 19.00, vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk     

PREMENY
Štyria ľudia, ktorí spolu nemajú nič spo-
ločné. Štyri osudy, ktoré sa stretli. Štyri ži-
voty, ktoré sa majú zmeniť. ČR/Taliansko, 
dráma, 78 min., r. 2009, česká verzia, ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov. 

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
3. - 4. 10. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 

DOBA ĽADOVÁ 3
Tretie pokračovanie najúspešnejšej animo-
vanej komédie tentoraz medzi dinosaurami. 
USA, r. 2009, 100 min., vhodné pre všetky 
vekové kategórie.

3. - 5. 10. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 
32 A STÁLE SLOBODNÁ

Predstaviteľka Bridget Jonesovej v novej 
romantickej komédii. Romantická komédia, 
USA, 97 min., slovenské titulky, nevhodné 
pre vekovú skupinu do 12 rokov.

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 100     
9. 10. o 19.00, vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

DOM OBESENCA   
Hlavným hrdinom je chlapec Perhan vycho-
vaný babičkou a strýkom v úbohej rómskej 
osade, odkiaľ niekoľkokrát ročne odvá-
žajú deti do Talianska, aby kradli, žobrali 
a nádenníčili... Tragikomédia, Juhoslávia, 
r. 1989, 134 min., slovenské titulky, ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.                                                    

9. 10. o 17.00, 10. - 12. 10. o 19.00, 

vst.: 2,5 €/75,31 Sk, 
12. 10. zľava vst.: 2 €/60,25 Sk                  

ÚNOS METRA
Denzel Washington zahral dispečera newyor-
ského metra, ktorého rutinný pracovný deň 
je neočakávane narušený odvážnym zloči-
nom – únosom jedného z vlakov metra. USA, 
dráma, krimi, 105 min., slovenské titulky, ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 12 rokov.

10. - 11. 10. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 
HANNAH MONTANA  

Hannah Montana prvýkrát na veľkom plátne! 
Romantická hudobná komédia, USA, 
104 min.,  slovenský dabing, nevhodné pre 
vekovú skupinu do 7 rokov.

14. 10. o 18.00, vst.: 4 €/120,50 Sk
REPETE „NÁVRATY“

Galaprogram, v ktorom známi interpréti 
predstavia nezabudnuteľné hity ako Starý 
rodný dom, Júlia si čarovná, Malvína, But-
terfly, Biele margaréty...               

FILMOVÝ  KLUB                           
16. 10. o 19.00, vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

HRANICA OVLÁDANIA
Vizuálne podmanivý príbeh muža, ktorý 
svojmu poslaniu podriaďuje doslova všetko. 
Krimi, dráma, thriller, USA, r. 2009, 119 min., 
české titulky, nevhodné pre vekovú skupinu 
do 15 rokov.

ROZPRÁVKA - ČESKÝ DABING
16. - 18. 10. o 17.00, vst.: 2,30 €/69,28 Sk, 
19. 10. zľava vst.: 1,5 €/45,18 Sk  

KLIATBA MESAČNÉHO ÚDOLIA
Čarovný fantazijný príbeh pre každého di-
váka plný mystických bytostí, nádherných 
prostredí a špeciálnych efektov. Veľká Bri-
tánia/Francúzsko/Maďarsko, fantasy, dob-
rodružný, rodinný, 105 min., nevhodné pre 
vekovú skupinu do 12 rokov.
 
17. - 19. 10. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 

VO ŠTVORICI  PO OPICI
Dva dni pred svadbou sa Doug s dvoma 
najlepšími kamošmi Philom a Stuom a bu-

dúcim švagrom Alanom vyberie do Las Ve-
gas na poslednú divokú a nezabudnuteľnú 
párty. Komédia, USA, r. 2009, 100 min., 
slovenské titulky, nevhodné pre vekovú 
skupinu do 15 rokov.

20. - 21. 10. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk    
JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTÓRIA

Dlho očakávaný príbeh najslávnejšieho 
zbojníka, ktorý bohatým bral a chudobným 
dával. Slovensko/Poľsko/Česko/Maďar-
sko, historicko-dobrodružný, 140 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY       
23. 10. o 14.00, vst.: 1,50 €/45,18 Sk

MADAGASKAR II
Rodinná animovaná rozprávka pre malých 
aj veľkých. USA, r. 2008, 100 min., sloven-
ský dabing.

FILMOVÝ  KLUB                           
23. 10. o 19.00, vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

PARÍŽ 36
Film je zmesou komédie a drámy, hudby 
a vášne. Francúzsko/Nemecko/Česká re-
publika, 2008, hudobná komédia, 120 min., 
MP-12, ČT, SPI International.

23. 10. o 17.00, 
24. - 26. 10. o 19.00, 
vst.: 2,20 €/66,27 Sk               

NÁVRH
Energická a autoritatívna editorka Margaret 
sa od svojich šéfov dozvie, že čelí deportá-
cii do rodnej Kanady. Zareaguje bleskovo 
a oznámi, že je zasnúbená so svojím nič 
netušiacim asistentom Andrewom, kto-
rého roky terorizuje. USA, 109 min., slov. 
titulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
12 rokov.

24. 10. o 16.30, vst.: 3 €/90,38 Sk, 
v deň vystúpenia vst.: 4 €/120,50 Sk

BAHAR SULTANA SHOW 2009         
2-hodinový orientálny tanečný program. Hos-
tia: skupina historického šermu PÁNI SPIŠA, 
skupina orientálnych tanečníc AFRA.

25. 10. o 15.00, vst.: 3 €/90,38 Sk
ZDENĚK SYCHRA 

SPIEVA SVOJE EVERGREENY
Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším a zdravotne postihnutým.

29. - 31. 10. o 16.30, 
vst.: 2 €/60,25 Sk     

HARRY POTTER 
A POLOVIČNÝ  PRINC

Voldemortova sila stále rastie a nad svetmi 
čarodejníkov aj Muklov získava čoraz väčšiu 
moc. USA/VB, r. 2009, slovenský dabing, 
143 min., nevhodné pre vekovú skupinu do 
7 rokov.

6. - 9. 11. o 19.00
JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTÓRIA

Dlho očakávaný príbeh najslávnejšieho 
zbojníka, ktorý bohatým bral a chudobným 
dáva.. Slovensko/Poľsko/Česko/Maďar-
sko, historicko-dobrodružný, 140 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA - ČESKÁ VERZIA 
6. - 8. 11. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 

NA POVALE ALEBO KTO MÁ 
DNES NARODENINY?

Príbeh zo starej zaprášenej povaly, kde 
majú domov odložené hračky, ktoré sa tu 
zabývali v starom kufri. ČR/SR/Japonsko, 
74 min., nevhodné pre vekovú skupinu do 
12 rokov.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING  
13. - 16. 11.

HORE

Pripravujeme: G-FORCE, Coco Chanel, 
Medzi stenami 

UPOZORNENIE!
Filmové rozprávky s českým dabingom 
musíme uvádzať v zmysle zákona ako 
nevhodné do 12 rokov, ale návšteva 
týchto filmov je len na zvážení rodičov. 
Ďakujeme za pochopenie.

Bližšie informácie na www.snv.sk
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KULTÚRA

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
v

Výpožičná doba: počas školského roka od pon-
delka do piatka 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 - centrum, Letná 28
  053/446 26 26 - pobočka Mier 
E-mail: sksnv@ke.telecom.sk
www.spisskakniznica.sk
(možnosť rezervovať si knihy cez internet)

CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI

Jaromír ČERVENKA: Koľko farieb má Petríkov rok. 
Knižka z edície „Maľované čítanie“, je určená najmenším 
čitateľom, ktorým pri čítaní zaujímavých príbehov pomáhajú 
obrázky, aby tým rozšírili slovnú zásobu u detí.
Anthony HOROWITZ: Spoločenstvo piatich - Havrania 
brána, Zlovestná hviezda, Nočný tieň. Knihy s úžasne 
napínavým až strašidelným dejom, s mnohými zvratmi a prv-
kami fantasy, hororovej a sci-fi literatúry.
Terry DEARY: Stuchnutý stredovek, Čarodejnice, Pi-
ráti. Ďalšie tri časti z čitateľsky mimoriadne obľúbenej edície 
„Hrôzostrašná história“.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

Martin AMIS: Dom návštev. Komorný príbeh dvoch bra-
tov z prostredia sibírskeho Gulagu, ktorí pred uväznením, po-
čas pobytu v tábore i po prepustení bojovali o jednu ženu.
Lenka GAHÉROVÁ: Čas nových nádejí. Príbeh ženy, 
ktorá stráca svoju životnú lásku a myslí si, že sa jej už nič 
horšie nemôže stať.
Eva BIELA-BRNDIAROVÁ: Sila lásky. Román je výpo-
veďou o láske a dlho utajovaných tajomstvách z minulosti 
troch žien: matky, tety a manželky.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

Paul CARELL: Stalingrad: Sláva a pád 6. armády. Ešte 
nikto nevykreslil drámu bitky pri Stalingrade tak pôsobivo 
ako Paul Carell. 
František DLUGOŠ: Mariánska Levoča a jej osob-
nosti medzi svätyňami Európy. Publikácia poukazuje na 
dvadsať kňazských osobností, ktoré dotvárali náboženský 
a duchovný profil Mariánskej hory a na dvadsať súčasných 
európskych pútnických centier.
Marcel ŠEFČÍK: História primátu rímskeho biskupa. 
Autor sa v knihe podujal spracovať históriu primátu rímskeho 
biskupa a vyplniť medzeru v slovenskej historiografii Kato-
líckej cirkvi.
 
POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25

PRE DETI

Oliver Ušiačik - usilovný prváčik. Zajačia rodinka vám 
dovolí nahliadnuť do svojho domčeka, v ktorom sa nielen 
dobre býva, ale hlavne to v ňom rozvoniava láskou a rodin-
nou pohodou...

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

Ken FOLLETT: Medzi levmi. Američan Ellis, tajný agent 
CIA a Francúz Jean Pierre, oduševnený komunista, sú dvaja 
muži stojaci na opačnej strane studenej vojny. Majú však 
niečo spoločné - lásku k mladej sebavedomej Angličanke 
Jane.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

Mária BOBÁKOVÁ: Región Spiš: historické, kultúrne 
a prírodné dedičstvo. S úctou k prírode, ľudu a histórii 
Spiša sa autorom obrazovej publikácie podarilo nenapo-
dobiteľným, citlivým spôsobom zachytiť obraz celistvého 
územia Spiša.

2. 10. (piatok) o 19.00 hod.   VSTUPNÉ: 4 € (120,50 Sk)        
A. N. Ostrovskij                               

BANKROT   II. PREMIÉRA
Slávna klasická ruská komédia A. N. Ostrovského Bankrot zasadená do kupeckého prostredia 19. storočia 
cárskeho Ruska. 

9. 10. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € (120,50 Sk)
Miro Gavran                              

VŠETKO O ŽENÁCH                  
M. Gavran sa zamýšľa, či je priateľstvo vôbec kódom ženských vzájomných medziľudských vzťahov. 

11. 10. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk)
Karol Spišák

VRABEC BRMBOLEC   
Veselý a poučný príbeh o vrabcovi Brmbolcovi hovorí, že „všade je dobre, ale doma najlepšie“ -  ale aj v školičke 
by sme sa mali cítiť ako doma. 

16. 10. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € (120,50 Sk)
 A. N. Ostrovskij 

BANKROT                                       
18. 10. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk)
Miro Kasprzyk 

O ZÁZRAČNEJ KRHLIČKE 
Víla Kvetka a milí škriatkovia sa spoločne starajú o kvietky a celú lúku. No objavia sa zlí bodliaci, ktorí chcú lúku 
získať a vykynožiť z nej kvety. 

I. ROČNÍK FESTIVALU KOMORNÝCH INSCENÁCIÍ „DIVADELNÝ SPIŠ 2009“
22. 10. (štvrtok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: prízemie a lóže 7 € (210,88 Sk), balkón 5 € (150,63 Sk)
Divadlo Jonáša Záborského Prešov 

FRANK HOUTAPPELS: „VORVÁŇ“ (KOMÉDIA)
Tragikomický portrét osamelých duší túžiacich po šťastí, ktoré nemá rado zápach hnijúceho manželstva. 

23. 10. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: prízemie a lóže 7 € (210,88 Sk), balkón 5 € (150,63 Sk)
DIVADLO Thália SZÍNHÁZ Košice

MURRAY SCHISGAL: „SZERELEM, Ó / LÁSKA“
Harry a Milt sú starí priatelia z detstva. Po pätnástich rokoch sa opäť stretnú za neobyčajných okolností. 
Inscenácia v maďarskom jazyku. Zabezpečené titulkovacie zariadenie.

24. 10. (sobota) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: prízemie a lóže 7 € (210,88 Sk), balkón 5 € (150,63 Sk)              
Štátne divadlo Košice  

ADRIANA KRÚPOVÁ:  „ZOZNAMKA“ (KOMÉDIA)
Pôvodná slovenská komédia. Úsmevný príbeh od košickej autorky s netradičnou zápletkou. 

25. 10. (nedeľa) o 10.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk)
Spišské divadlo Spišská Nová Ves

ŠTEFAN KASARDA: MARTINKO KINKAŠ                                  
V spišskonovoveskom stvárnení Martinka Kinkaša výrazne dominuje hudobno-inscenačná zložka a najmä pes-
ničky oslovujúce publikum všetkých vekových i generačných vrstiev.

25. 10. (nedeľa) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: prízemie a lóže 10 € (301,26 Sk), balkón 8 € (241,01 Sk)
Divadlo Jána Palárika v Trnave 

MIRO GAVRAN: „TAJOMSTVO GRETY GARBO“ (VESELOHRA)
V jadre tejto divácky pútavej hry s výraznými biografickými momentmi nájde návštevník divadla odpoveď na otáz-
ku, prečo Greta Garbo opustila opojný svet filmových ateliérov.  

26. 10. (pondelok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: prízemie a lóže 5 € (150,63 Sk), balkón 4 € (120,50 Sk)
Divadlo Actores Rožňava

VASILIJ SIGAREV: „GUPKA“
Autor nám ponúka klasický manželský trojuholník s príbehom, ktorý sa môže stať kdekoľvek, v ktorejkoľvek kra-
jine, meste, či v ktoromkoľvek obyčajnom byte. 

27. 10. (utorok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € (120,50 Sk)
Spišské divadlo Spišská Nová Ves 

MIRO GAVRAN: „VŠETKO O MUŽOCH“
Témou je narcistné „mačovstvo“, večne komplikovaný vzťah syna s otcom, mafiánske lavírovanie na hranici se-
baúcty, žiarlivosť, ale aj staroba. 
 

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle: 053/417 32 75, 417 32 71, 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk
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14. 10. 2009 (streda) o 18.00 hod., Kino Mier 

REPETE „NÁVRATY“ 
Účinkujú: Martin Jakubec, Lýdia Volejníčková, Dušan Grúň. Galaprogram, v ktorom známi interpréti predsta-
via nezabudnuteľné hity ako Starý rodný dom, Júlia si čarovná, Malvína, Butterfly, Biele margaréty, Nečakaj 
ma už nikdy…
Vstupné: 4 €

16. 10. 2009 (piatok) o 16.00 hod., Koncertná sála Reduty

SPEVÁCKA SKUPINA ROZMARÍN

PRI KLUBE DÔCHODCOV V SNV
Kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti 10. výročia vzniku speváckej skupiny.

Pripravujeme:
12. 11. 2009 (štvrtok) o 19.00 hod., Koncertná sála Reduty 

THE BACKWARDS
Atraktívny koncert skupiny, ktorá verne a poctivo interpretuje skladby 
legendárnej skupiny The Beatles. Dokonalý zvuk a dokonalý image 
vyniesol túto východoslovenskú skupinu na 1. miesto v silnej kon-
kurencii 36 kapiel na New York Beatlefeste v r. 1998 a opäť v roku 
2003. V roku 2006 skupina oslávila 10. výročie vzniku, pričom do-
teraz absolvovala množstvo koncertov v USA, Anglicku a v ďalších 
európskych krajinách.
Vstupné: 6 €

14. 11. 2009 (sobota) o 19.00 hod., Koncertná sála Reduty 

JOSEF LAUFER 
Spoluúčinkuje: orchester GOLEM Jana Václavíka a moderátor Petr Salava
Strhujúca hudobná show legendy českej populárnej hudby, charizmatického speváka, tanečníka, herca, 
režiséra a moderátora. Na koncerte zaznejú súčasné i nestarnúce hity jeho bohatej hudobnej kariéry.
Predpredaj vstupeniek od 1. októbra 2009!

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

Divadlo Kontra 
(Dosky 2007 - Objav sezóny 2006/2007, 

Prekvapenie Novej Drámy 2007) 
uvádza novú premiéru

3 jednoaktovky Samuela Becketta 
pod názvom

SMIECH 
V TEMNOTE

Réžia: Klaudyna Rozhin

Hrajú: Peter Čižmár, 
Miki Macala a Vlado Kunst

Scénická spolupráca: Jaro Čech
Husle: Šimon Hanzely

3 Beckettove jednoaktovky 
- Divadelný fragment I, Akt bez slov II 

a Divadelný fragment II 
po prvýkrát uvedené na Slovensku!

Divadlo Kontra tento krát ponúka 
neopakovateľné beckettovské divadlo. 

Peter Brook o Beckettovi povedal: „Stojac na 
okraji, pozerá do tmavej priepasti ľudskej exis-
tencie, ale jeho humor chráni jeho i nás pred 
pádom do nej.” My vám ponúkame neopakova-
teľný večer zasvätený témam konečným, v kto-
rom však nebude chýbať humor ani sarkazmus. 
Uvidíte Becketta, akého ešte nepoznáte! Smiech 
v temnote rozjasní váš večer...

 Premiéry v SNV
 9. a 22. októbra 2009, 19.00 hod.

Galéria umelcov Spiša
Vstupné: 5 EUR , 4 EUR a 3 EUR

Rezervácie: 0907 908 986Jeseň je tu – mesiac október je typický chladnými nocami a možno aj teplejšími dňami. 
Október je mesiacom zmeny letného času na zimný, a to v nedeľu 25. októbra 2009, 

kedy si ručičku na hodinkách posunieme z 3.00 hod. na 2.00 hod.

Slnko 23. októbra o 8.44 hod. vstupuje do súhvezdia Škorpión. 

Planéty:
Merkúr, Venuša a Saturn môžeme pozorovať zrána okolo 5.00 hod. 
Väčšinou sú na dennej oblohe. Mars pozorujeme v súhvezdí Blížencov. 
12. 10. 2009 o 1.00 hod. nastane veľmi pekná konjunkcia Marsu s Mesiacom 
a od 13. 10. 2009 môžeme pozorovať Mars v súhvezdí Raka. 
9. 10. 2009 vychádza o 23.40 hod., zapadá 15.23 hod. 
29. 10. 2009 vychádza 22.10 hod. a zapadá 13.36 hod. 
Jupiter je pozorovaný v 1. polovici noci v súhvezdí Kozorožec.

Meteorický roj – Orionidy
Pokiaľ sa vám nebude chcieť spať 22. 10. 2009, môžete pozorovať veľmi rýchly 
roj Orionidy - až 66 km/s. Obdobie činnosti od 2. 10. do 7. 11. 2009 
a maximum dosiahnu 22. 10. 2009. Frekvencia je 20 - 30 za hodinu. 
Materským telesom Orioníd je Halleyova kométa.   

Pozn.: Všetky časové údaje sú SEČ.

POZORUJTE S NAMI

  Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
- Okresná rada 

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves

 Zdenek Sychra
  Spieva svoje evergreeny…

pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a zdravotne 
postihnutým pod záštitou primátora mesta 

PhDr. Jána Volného, PhD.            
  dňa 25. októbra 2009 (nedeľa)

 v Kine Mier o 15.00 hod.
Spišská Nová Ves

Vstupné 3 € 
Predaj vstupeniek: Kino Mier, t. č.: 442 87 66
Turistické informačné centrum, t. č.: 161 86

Mestské kultúrne centrum - Reduta t. č.: 446 32 49                                                                                                                                          
Slovenský zväz zdravotne postihnutých OR                                                     
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Cez portál www.xcmaraton.sk bolo vopred registrova-
ných 311 súťažiacich, ktorí za včasné registrovanie získali 
hodnotné sponzorské balíčky a propagačný materiál od 
hlavného organizátora Obce Hrabušice, Mesta Spišská 
Nová Ves a partnerov podujatia. Pre prihlásených súťa-
žiacich, ktorí svoju účasť nepotvrdili, boli pre istotu pripra-
vené materiály o regióne a štartové čísla. Tých bolo do 
rezervy sto. Stalo sa však, čo nikto nečakal. Hrejivé lúče 
slnka vytiahli aj tých najväčších váhavcov a na prezentáciu 
sa „dovalilo“ takmer 500 pretekárov z celého Sloven-
ska, Čiech, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Organizáto-
rom tak zostali voľné len 2 čísla.
Prezentácia prebehla bez problémov a pretekári sa po-
stupne zoraďovali na štart. Na náročné trate najprv vy-
štartovali muži kategórie ELITE, ktorých čakali 2 viac ako 
40 km okruhy. Po nich na oddychovú 20 km REKRE túru 
odštartovali rodičia s deťmi a mládež, pre ktorých je bi-
cykel skôr relaxom ako tvrdým tréningom. Na záver sa na 
40 km dlhú trať PROFI vydala takmer 300-členná skupina 
mužov, juniorov a žien. Počiatočné stúpanie na Kláštorisko 
rozdelilo „pelotón“ na málopočetné skupinky, ktoré sa po 
rýchlom zjazde na Podlesok znovu stretli pri prechode 
Tiesninou na vodorovných rebríkoch - symbole Sloven-
ského raja. Odtiaľ absolvovali náročné stúpanie Betlanov-
skou dolinou na hrebeň Smrekovice, kde si mali možnosť 
vychutnať nádherný výhľad na Vysoké Tatry a celý Spiš, 
vrátane Spišského hradu. Nasledoval zaslúžený zjazd do 
„poľovníckeho bufetu“, pár náročných stúpaní a zjazdov, 
no a vytúžený cieľ na Podlesku. Po pretekoch nechýbala 
sprcha, obed a profesionálne umytie bicykla.
Priebeh podujatia sledovalo okrem dvoch TV štábov aj 
mnoho turistov, ktorí sa prišli pozrieť na avizovaných „mi-
mozemšťanov“. Pre nich mal organizátor pripravenú ex-
trémne náročnú trasu okolo celého Slovenského raja. 
Trasa s výstižným názvom E. T. (EXTRA TERRESTRIAL) 
bola navrhnutá na propagáciu známych aj menej známych 
turistických centier, kde si môže turista naplánovať dovo-
lenku, ako aj na podporu budovania cyklotrás v našom 
regióne. Trasu s dĺžkou 120 km a 3 650 nastúpanými met-
rami sa nakoniec piatim odvážlivcom zdolať nepodarilo, 
nakoľko neočakávaná prekážka v podobe ťažby stromov 

im zobrala z vzácneho časového limitu takmer hodinu.
V záverečnom hodnotení najťažšiu 80 km kategóriu 
MUŽI ELITE vyhral Radovan Bíroš z Ružomberka. 
V ostatných kategóriách okrem domácich pretekárov 
dominovali hlavne súťažiaci z Čiech a Ukrajiny. Kom-
pletné výsledky a fotografie z podujatia nájdete na 
www.xcmaraton.sk. Okrem toho si viac ako 50 šťast-
livcov odnieslo domov výhry z tomboly. Radosť z dobrej 
akcie budú mať aj v Združení na pomoc ľuďom s mentál-
nym postihnutím v Spiš. N. Vsi, ktorému organizátor za 
každého pretekára venoval symbolické 1 euro.
Horský cyklomaratón v Slovenskom raji sa dnes radí 
do prvej desiatky najlepších slovenských maratónov. 
Tohtoročná účasť cca 500 pretekárov tomu nasvedčuje. 
Pripravené trasy raz v roku sprístupňujú oblasti ná-
rodného parku, ktoré sú bežne pre cyklistickú ve-
rejnosť neprístupné. Je to hlavne z dôvodov ochrany 
prírody, z dôvodov názorov vlastníkov lesa a paradoxne 
aj pre ochranu cyklistov pred možnými úrazmi, ku ktorým 
môže dôjsť pri práci ťažkej techniky s drevom v lese. Bu-
dúci 7. ročník by sa mal konať 11. 9. 2010.
Poďakovanie: Touto cestou chceme poďakovať všetkým 
partnerom podujatia, dobrovoľníkom, účastníkom a tak-
tiež pretekárom. Všetci ste prispeli svojou čiastkou 
k úspešnému priebehu akcie, na ktorú môžeme byť spo-
ločne hrdí a ktorá robí dobré meno Slovensku, Spišu 
a Slovenskému raju.
 Ing. Peter Šofranko

koordinátor cyklomaratónu

Sobota 12. septembra patrila 39. ročníku Časovky na 
horský prechod Grajnár (1 023 m n. m.). Časovka bola 
súťažou zaradenou do Slovenského pohára cestnej cyk-
listiky. Mladší a starší žiaci súťažili na 4,6 km dlhej trati me-
dzi Hnilčíkom a Grajnárom. Kadeti, juniori a muži sa zase 
snažili o čo najkratšie zdolanie 11,2 km dlhého úseku me-
dzi Novoveskou Hutou a Grajnárom.
V nedeľu 13. septembra sa od 10.00 hod. predstavili cyk-
listi na Radničnom námestí v rámci 54. ročníka kritéria 
O štít mesta Spišská Nová Ves. Mladší žiaci museli zdo-
lať 4,8 km trať, starší žiaci 14,4 km trať, kadetov čakalo 

24 km, juniorov 28,8 km a muži sa popasovali s traťou 
dlhou 33,6 km, čiže 21 okruhmi okolo námestia.
Celému preteku žičilo dobré počasie, takisto i športová 
úroveň podujatia bola dobrá. Organizácia pretekov a ich 
zabezpečenie boli výborné. Zaslúžili sa o to Cykloklub 
Spišská Nová Ves, Mesto Spišská Nová Ves, CVČ Adam, 
polícia a ďalší sponzori akcie. 

Výsledky cyklistov Spišskej Novej Vsi:
ČASOVKA NA GRAJNÁR:
•Kadeti: Lukáš Fabian (CK SNV) - 10. miesto
•Juniori: Johan Schwabik (CK Schwabik) - 1. miesto, 
Tomáš Griger (CK SNV) - 3. miesto, Matúš Mačák (CK SNV) 
- 13. miesto, Matúš Mlynarčík (CK SNV) - 15. miesto
•Muži: Peter Bodnovič (CK SNV) - 4. miesto
KRITÉRIUM NA NÁMESTÍ - Bodovacia jazda:
•Juniori: Johan Schwabik (CK Schwabik) - 2. miesto, 
Matúš Mačák (CK SNV) - 8. miesto, Tomáš Griger 
(CK SNV) 11. miesto
•Kadeti: Lukáš Fabian (CK SNV) - 6. miesto

V. Ivančík, foto: mape

HORSKÝ CYKLOMARATÓN 
V SLOVENSKOM RAJI NAD OČAKÁVANIA

DNI CYKLISTIKY NA SPIŠI

SINTESI XCM SLOVAK PARADISE je oficiálny názov pretekov horských cyklistov s medzinárodnou 
účasťou, ktoré sa 12. septembra konali u nás už po šiestykrát.

V polovici septembra sa opäť uskutočnili tradičné cyklistické preteky pod názvom Dni cyklistiky 
na Spiši. 

FUTBAL: Futbalisti FK SNV pokračovali 
v II. lige skupiny Východ menej i viac úspešne. 
V 5. kole (29. 8.) na pôde vedúceho družstva 
FK Bodva Moldava prehrali 2 : 1. V 6. kole 
(6. 9.) sa naši vrátili na domáci trávnik, kde 
privítali Humenné. Spišiakom sa však nepoda-
rilo dať gól a prehrali 0 : 1. Šťastie na kopač-
ky našich futbalistov konečne sadlo v 7. kole 
(13. 9.). Na pôde súpera vyhrali výsledkom 
MFK B. Bystrica - FK SNV 0 : 1. Následne 
zdolali aj banskobystrickú Duklu „B“ v 8. kole 
(19. 9.) doma 3 : 2. Po ôsmom kole majú Spi-
šiaci na svojom konte 10 bodov a sú priebežne 
v tabuľke na 9. mieste.
KOLKY: Úvod nového ročníka extraligy 
v kolkoch mali kolkári TJ Tatran SNV veľmi 
náročný. Ako nováčik hrali prvé stretnutie na 
dráhach v Modranke (pri Trnave) s výsledkom 
stretnutia: ŠK Modranka „A“ - TJ Tatran SNV 
6 : 2. Následne bol 12. september sviatkom 
kolkárskeho športu v našom meste. Vynovená 
kolkáreň a príjemná divácka kulisa sprevádzali 
stretnutie 2. kola medzi Spišskou Novou Vsou 
a Podbrezovou „A“. Za súpera štartovala ab-
solútna slovenská špička, doplnená o dvoch 
aktuálnych majstrov sveta zo Srbska. Bol to 
kolkársky festival hráčov z Podbrezovej, ktorí 
potvrdili svoje majstrovské kvality. Naši kol-
kári na lepších súperov tento krát nestačili, 
i keď bojovali. Výsledok stretnutia: TJ Tatran 
SNV - ŽP Šport a. s. Podbrezová „A“ 0 : 8.
VOLEJBAL: Pred začiatkom ligových súťaží 
v roč. 2009/2010 sa rozbehol kolotoč turnajov. 
Zahrali si všetky vekové kategórie. Tie mladšie 
začali turnajom doma, ktorý 13. 9. zorganizoval 
Volejbalový klub SNV. Hralo sa na 2 ihriskách 
priečne. Na prvom hrali juniorky v 4-člennej 
skupine: SNV juniorky, SNV kadetky, Kežma-
rok juniorky a Poprad juniorky. Po celodenných 
súbojoch (hralo sa na 3 vyhraté sety) nako-
niec víťazstvo dosiahli domáce juniorky SNV, 
ktoré neprehrali ani set. Na 2. hracej ploche 
sa súbežne hral turnaj žiačok. Keďže neprišli 
pozvaní - Kežmarok, Vranov ani Poprad, hrali 
medzi sebou len domáce tímy: žiačky „A“ ZŠ 
Hutnícka, žiačky „B“ ZŠ Nejedlého a žiačky 
„C“ ZŠ Lipová. Tu nastal zaujímavý stav, keď 
každé družstvo žiačok jeden zápas vyhralo 
a jeden prehralo. Tak došlo i na pomer setov 
a v tom boli najlepšie žiačky zo ZŠ Hutnícka, 
ktoré vyhrali sladkú odmenu - tortu. EXTRALI-
GOVÉ ŽENY mali svoj prvý turnaj v auguste, 
keď v Liptovskom Hrádku vyhrali. Pokračo-
vali 12. 9. v Hnúšti, kde skončili na bronzovej 
priečke. Cez víkend 19. a 20. 9. si doma na 
2. ročníku turnaja O pohár primátora SNV, or-
ganizovanom VK SNV, zmerali sily s volejbalist-
kami Iskra Hnúšťa, UKF Nitra, COP Nitra a MŠK 
Žiar nad Hronom. Našim dievčatám sa darilo 
v zápasoch proti Hnúšti a Žiaru, ktoré vyhrali. 
Všetky ostatné zápasy už nedokázali dotiahnuť 
do úspešného konca, čo stačilo na konečné 
4. miesto. Víťazstvo a pohár si zaslúžene vybo-
jovali vysokoškoláčky z Nitry. 
JAZDECTVO: Parkúr JK Slávie v Spišskej No-
vej Vsi na Ferčekovciach patril v nedeľu 20. 9. 
jazdcom a ich koňom na jazdeckých pretekoch 
„Cena Spiša“. V jednotlivých súťažných kategó-
riách štartovali jazdci z celého Slovenska. Sú-
ťaž skok stupňa „L“ vyhral Zdeno Kuchár z JK 
Slávia SNV. V súťaži skoku stupňa „S“ zvíťazil 
a Cenu primátora mesta SNV získal Peter Mac-
kovjak z JK Mackovjak SNV.
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

MASÁŽE 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž
Utorok - piatok: 14.00 - 20.00 hod.; sobota - nedeľa: 9.00 - 20.00 hod.
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. 10. 11.00 LB - TU Košice „B“, basketbal juniori
Sobota   3. 10. 14.00 VK - Žiar nad Hronom, volejbal extraliga ženy
Sobota   3. 10. 18.00 LB - Svit, basketbal extraliga muži
Nedeľa   4. 10. 10.00 LB - TU Košice „A“, basketbal juniori
Sobota 10. 10.   9.00 ŠKBD - Poprad, basketbal juniorky
Sobota 10. 10. 11.00 LB „B" - Junior Košice „A“, basketbal kadeti
Sobota 10. 10. 13.00 LB „A" - Junior Košice „B“, basketbal kadeti
Sobota 10. 10. 18.00 LB - Handlová, basketbal extraliga muži
Nedeľa 11. 10.   9.00 LB „B" - Junior Košice „B“, basketbal kadeti
Nedeľa 11. 10. 11.00 LB „A“ - Junior Košice „A“, basketbal kadeti
Nedeľa 11. 10. 13.00 LB - Svit, basketbal juniori
Nedeľa 11. 10. 15.00 ŠKBD - Ružomberok, basketbal juniorky
Sobota 17. 10. 10.00 ŠKBD - Michalovce, SP basketbal ženy
Sobota 17. 10. 14.00 VK - Spoje Bratislava, volejbal extraliga ženy
Sobota 17. 10. 18.00 LB - Žilina, basketbal extraliga muži
Nedeľa 18. 10.   9.00 ŠKBD - Cassovia Košice, basketbal kadetky
Nedeľa 18. 10. 11.00 ŠKBD - TYDAM Košice, SP basketbal ženy
Streda 21. 10. 18.00 LB - Inter Bratislava, basketbal extraliga ženy
Nedeľa 25. 10. 13.00 VK - Poprad, volejbal juniorky
Streda 28.  10. 18.00 LB - Prievidza, basketbal extraliga muži
Sobota 31. 10.   9.00 ŠKBD - Dannax Košice, SP basketbal ženy
Sobota 31. 10. 14.00 LB - TYDAM Košice, basketbal juniori
Sobota 31. 10. 18.00 VK - UKF Nitra, volejbal extraliga ženy

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86, 0903 630 982 

Piatok   2. 10. 17.00 SNV - Trenčín, extraliga 
Sobota   3. 10. 14.00 SNV - Topoľčany, dorast
Nedeľa   4. 10. 10.30 SNV - Nitra, dorast
Piatok   9. 10. 17.00 SNV - SR 20, extraliga
Sobota 10. 10. 14.00 SNV - Skalica, juniori
Nedeľa 11. 10. 10.30 SNV - Trenčín, juniori
Piatok 16. 10. 17.00 SNV - L. Mikuláš, extraliga
Sobota 17. 10. 14.00 SNV - Senica, dorast
Nedeľa 18. 10. 10.30 SNV - Dubnica, dorast
Sobota 24. 10. 14.00 SNV - Trnava, juniori
Sobota 24. 10. 19.30 SNV - Zvolen, ženy
Nedeľa 25. 10. 10.30 SNV - Slovan Bratislava, juniori
Nedeľa 25. 10. 17.00 SNV - Skalica, extraliga
Štvrtok 29. 10. 18.00 SNV - Košice, extraliga
Sobota 31. 10. 14.00 SNV - Ružinov, juniori
Sobota 31. 10. 19.30 SNV - Poprad, ženy

KOLKÁREŇ 

Sobota 10. 10. 10.00 Svit - Plešivec, 1. liga muži východ
Sobota 10. 10. 14.00 Tatran - Vrútky „A“, extraliga muži
Nedeľa 11. 10. 10.00 Tatran dorastenci - Sučany, dorastenecká liga východ
Nedeľa 11. 10. 12.30 Tatran dorastenky - Vrútky, dorastenecká liga východ
Sobota 24. 10. 10.00 Svit - Jelšava, 1. liga muži východ
Sobota 24. 10. 14.00 Tatran - Sučany „A", extraliga muži
Nedeľa 25. 10. 10.00 Tatran dorastenci - Veľký Šariš, dorastenecká liga východ
Nedeľa 25. 10. 12.30 Tatran dorastenky - PKŠ Košice, dorastenecká liga východ

MESTSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV V KOLKOCH - ROČNÍK 2009

UTOROK 12. 10.
18.00
19.00

SRT KEGL - PARMAS
SLZA - STOLIMER

STREDA 13. 10.
17.00
18.00
19.00

DRÁČIK 09 - MIDAPA
STEZ - OELTO STAR
NDH ATYP - MV NÁBYTOK

PONDELOK 19. 10.
17.00
18.00
19.00

NDH ATYP - SRT KEGL
OELTO STAR - DRÁČIK 09
MIDAPA - MV NÁBYTOK

UTOROK 20. 10.
18.00
19.00

SLZA - STEZ
STOLIMER - PARMAS

PONDELOK 26. 10.
17.00
18.00
19.00

PARMAS - NDH ATYP
SRT KEGL - MIDAPA
MV NÁBYTOK - OELTO STAR

UTOROK 27. 10.
18.00
19.00

DRÁČIK 09 - SLZA
STEZ - STOLIMER

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE - HLAVNÁ PLOCHA
Sobota   3. 10. 18.00 - 19.30
Sobota 10. 10. 18.00 - 19.30
Nedeľa 11. 10. 18.00 - 19.30
Sobota 17. 10. 18.00 - 19.30
Nedeľa 18. 10. 18.00 - 19.30
Piatok 30. 10. 18.00 - 19.30

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18
POSKYTUJEME ZĽAVY PRE POISTENCOV VšZP                      
PONDELOK 15.00 - 18.30 hod.
STREDA  13.00 - 20.30 hod.
Zľava 0,70 € z ceny vstupného pre dospelých, 
0,50 € z ceny pre deti a dospelých nad 60 rokov.

Prevádzková doba krytej plavárne
Ranné plávanie Školy Verejnosť

Pondelok 6.30 - 7.45 sanitár 15.00 - 20.30

Utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30

Streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30

Štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30

Piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30

Sobota  9.00 - 20.30

Nedeľa  9.00 - 20.30

Cenník: Celodenný vstup 1 hod. pred ukon-
čením prevádzky

Dospelí: 2,20 €/66,28 Sk 1,80 €/54,23 Sk

Deti od 3 do 15 rokov, 
dospelí nad 60 rokov, ZŤP a ZŤP-S 

1,50 €/45,19 Sk 1,30 €/ 39,16 Sk 

Dňa 17. 10. 2009 (sobota) sa uskutočnia sa na krytej plavárni Krajské majstrov-
stvá v plávaní od 8.00 do 16.00 hod.

SAUNA T.: 053/442 62 18

Sauna s ochladzovacím 
bazénom

Sauna bez ochladzovacieho 
bazéna

Pondelok sanitárny deň  sanitárny deň

Utorok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY

Streda 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI

Štvrtok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY

Piatok 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI

Sobota  7.30 - 12.00 MUŽI
13.00 - 19.00 ŽENY

7.30 - 12.00 ŽENY
13.00 - 19.00 MUŽI

Nedeľa  7.30 - 12.00 MUŽI
13.00 - 19.00 ŽENY

7.30 - 12.00 ŽENY
13.00 - 19.00 MUŽI

CERAGEM - masážne stoly

Piatok 9.00 - 19.00

Sobota 8.00 - 19.00

Nedeľa 8.00 - 19.00

Pondelok sanitárny deň

Utorok 9.00 - 19.00

Streda 9.00 - 19.00

Štvrtok 9.00 - 19.00

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
UMELÁ TRÁVA III. GENERÁCIE/Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas 135 €/4 067,00 Sk
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 170 €/5 121,40 Sk
Hracia plocha k tréningovej jednotke 70 €/2 108,80 Sk
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 85 €/2 560,70 Sk
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/1 054,40 Sk
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Marián Jasenčák - 0903 381 380 

Sobota   3. 10. 14.30 SNV - Čadca, 2. liga

Nedeľa   4. 10. 10.00 a 11.45 SNV - Bardejov, ML. ŽIACI „A“, „B“, I. LIGA

Nedeľa   4. 10. 11.00 a 13.15 SNV - R. Sobota, ST./ML. DORAST, II. LIGA

Sobota 10. 10. 10.00 a 12.00 SNV - L. Košice, ST. ŽIACI „A“, „B“, I. LIGA

Nedeľa 11. 10. 14.30 SNV - Matejovce, DOSPELÍ „B“, II. TRIEDA

Sobota 17. 10. 14.00 SNV - MFK Košice „B“, II. liga

Nedeľa 18. 10. 10.00 a 11.45 SNV - Poprad, ML. ŽIACI „A“, „B“, I. LIGA

Nedeľa 18. 10. 10.00 a 12.15 SNV - Vranov, ST./ML. DORAST, II. LIGA

Nedeľa 18. 10. 14.00 SNV - Kluknava, ŽIACI „C“

Sobota 24. 10. 10.00 a 12.00 SNV - Lipany, ST. ŽIACI „A“, „B“, I. LIGA

Nedeľa 25. 10. 11.00 a 13.15 SNV - Jupie B. Bystrica, ST./ML. DORAST, II. LIGA

Konverzný kurz 
1 € /30,1260 Sk
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ŠPORT

Od piatku do nedele 4. až 6. augusta sa hral v našej 
športovej hale 4. ročník medzinárodného basket-
balového turnaja Memoriál Vladimíra Jasenčáka, 
popredného funkcionára basketbalu v Spišskej 
Novej Vsi, ktorý basketbalu venoval celý svoj život. 
Tohtoročný turnaj nesúci jeho meno obohatili svo-
jou účasťou družstvá BK Turów Zgorzelec (Poľsko), 
Wamsler SE Salgótarján (Maďarsko), BK Prostějov 
(ČR), no, a samozrejme, nechýbali domáci basket-
balisti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. Hralo sa 
turnajovým spôsobom každý s každým. 

Spišskonovovešťania dosiahli 
tieto výsledky:
SNV - Prostějov 67 : 79
SNV - Turów Zgorzelec 74 : 66
SNV - Salgótarján 107 : 79
Konečné poradie: 
1. BK Prostějov
2. BK 04 AC LB SNV
3. BK Turów Zgorzelec
4. Wamsler SE Salgótarján

V. Ivančík

BASKETBAL - MEMORIÁL 
VLADIMÍRA JASENČÁKA

Usporiadateľom tohto bežeckého podujatia bolo 
OZ Novoveská Huta na čele s riaditeľom preteku 
Rudom Mikolajom. Tento ročník sa konal na po-
česť Dňa baníkov a záštitu nad ním prevzal primá-
tor mesta Spišská Nová Ves. Na štart sa postavilo 
celkovo 95 pretekárov v 16 kategóriách. Mlad-
šie vekové kategórie v závislosti od veku absolvovali 
trate dlhé od 400 do 2 200 metrov. Muži v kategórii 
do 39 rokov a v kategórii 40 - 49 rokov sa museli 
popasovať s náročnou 15-kilometrovou traťou, ktorá 
pozostávala z troch okruhov s výrazným prevýšením. 
Ostatní dospelí bežci a bežkyne (tento rok iba štyri) 

súťažili na trati dlhej 10 km. Bežecký dres si obliekol 
i samotný nestor preteku Rudo Mikolaj, ktorý takto 
behom symbolicky so štartovným číslom 60 oslávil 
svoje životné jubileum. Najstarším účastníkom pre-
teku, ktorý absolvoval 10 km trať, bol 82-ročný Vin-
cent Varga (Košice - Barca). Preteku prialo pekné 
počasie. Darilo sa na ňom aj našim bežcom zo SNV 
a Novoveskej Huty.
Výsledkovú listinu a fotogalériu podujatia 
nájdete na www.novoveskahuta.sk - sekcia HUTA 
BEH.

Lucia Kormošová

BEH NOVOVESKOU HUTOU
Prvá septembrová nedeľa patrila bežcom, ktorí si „zmerali sily“ v rýchlosti a vytrvalosti na 4. roč-
níku Behu Novoveskou Hutou.

Pretekov, ktoré sa začali jarným kolom v Piešťanoch 
na rieke Váh a končili jesenným kolom v Nemeckej 
na rieke Hron, sa zúčastnilo dvanásť družstiev. Pra-
vidlom bolo chytať úlovky na umelú mušku háčikmi 
bez protihrotu.
Najlepšie sa darilo družstvu (A) zo Spišskej Novej 
Vsi v zložení Zdeno Nemčík, Marek Hiroš, Dušan 
Brziak, Ivan Fedorčák a náhradník Emil Popo-
vič. Spišskonovoveským muškárom sa podarilo po 
štyroch rokoch pôsobenia v 2. lige v súťaži vyhrať 
zlatý pohár, ktorý im zabezpečil historický postup 
do 1.  igy medzi slovenskú elitu.
Poďakovanie za finančnú podporu patrí Miestnej or-
ganizácii Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej 
Novej Vsi, Mestu Spišská Nová Ves a Správe telový-
chovných zariadení SNV. Veríme, že sa Spišiakom 
bude aj naďalej takto dariť. 

RYBÁRI - MUŠKÁRI

Víťazné družstvo zo Spišskej Novej Vsi, 
zľava Ivan Fedorčák, Marek Hiroš, 
Zdeno Nemčík, Dušan Brziak.

Na turnaji súperili: Zaglebie Sosnowiec (Poľsko), UTE 
Budapešť (Maďarsko), HC Prešov 07 a HK Spišská 
Nová Ves. Turnaj sa hral spôsobom každý s každým. Pre 

naše mužstvo to bola jedna z previerok pred extraligou. 
Spišiaci neváhali a celým turnajom prešli bez prehry. 
Krásny pohár ostal tento rok v domácej vitríne. 

Výsledky HK SNV:
HK SNV - UTE Budapešť 12 : 2 (3 : 1, 4 : 0, 5 : 1)
HK SNV - HC Prešov 07 4 : 2 (0 : 0, 4 : 1, 0 : 1)
HK SNV - Sosnowiec 7 : 1 (3 : 0, 1 : 0, 3 : 1)

Konečné poradie: 
1. HK Spišská Nová Ves 
2. Zaglebie Sosnowiec
3. HC Prešov 07
4. UTE Budapešť

V. Ivančík

foto: mape

SPIŠSKÝ POHÁR - 9. ROČNÍK 
HOKEJOVÉHO TURNAJA

ZŠ Nad Medzou – Ika Kovalčíková
Pondelok 18.00 – 19.00 aerobik
Streda 17.30 – 18.30 zdravotné cvičenia
Streda  18.30 – 19.30 pillates
Piatok  18.00 – 19.00 aerobik, body form

ZŠ Hutnícka ul. – Marietta Sopková
Pondelok 18.30 – 19.30 aerobik
Štvrtok    18.30 – 19.30 body form

ZŠ Z. Nejedlého – Števa Zajacová
Štvrtok    18.30 – 19.30 aerobik

Pozor zmena 
Telocvičňa bývalej Baníckej školy
od 7. 9. 2009, vchod z dvora 
– Eva Murgáčová 
Pondelok 18.00 – 19.00 fitlopty, overbally
Štvrtok 18.00 – 19.00 fitlopty, overbally   

ZŠ Komenského ul. – Jana Bobková 
Pondelok 18.00 – 19.00 aerobik
Štvrtok     18.00 – 19.00 step aerobik
Nedeľa 18.00 – 19.00 fitbally, overbally

Gymnázium, Školská 7 – Kamila Vargová
Utorok  18.00 – 19.00  aerobik 
Štvrtok     18.00 – 19.00  body form, strečing 

Gymnastika pre deti, ZŠ Nad Medzou
Pondelok  16.30 – 17.30 predškolský vek 
 – Ika Kovalčíková
Streda  16.00 – 17.00  mládež od 6 rokov 
 Jana Hromadová, Ika Kovalčíková

KLUB RTVŠ MIX 
INFORMUJE O PONUKE 
POHYBOVÝCH AKTIVÍT 

V NAŠOM MESTE

Spoločnosť

JOGA V DENNOM ŽIVOTE
vás pozýva na jogové cvičenia 

http://www.yoga.sk/kurzy/mesto.php?ID=28 
Tel.: 0903 943 497, 0907 477 955

TAEBOTA

Príď si zacvičiť 
každú stredu 
o 19.00 hod. 

v telocvični ZŠ Nejedlého
a každý piatok 
o 18.00 hod. 

v telocvični SPŠ strojníckej.

Najlepší spôsob 
ako schudnúť

a naučiť 
brániť sa.
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OZNAMY, POZVÁNKY

Otvára  od 1. 11. 2009  
kurzy  v oblasti: 

ZDRAVIE KRÁSA
• Kozmetická starostlivosť 
• Vizážistika a koloristika
 Kurzy sú v trvaní 220 hodín v cene 500 €.

• Slovenský jazyk 
 pre cudzincov 
 Kurz je v trvaní 50 hodín v cene 100 €.

Viac informácií na:  
Adresa:  Akadémia vzdelávania, 
 Zimná 48, Spišská Nová Ves
Telefón:  053/442 19 80, 
 0908 835 150,                
 0908 312 584
E-mail:  av1@stonline.sk

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

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

28. 9. -  4. 10. 2009
NA TARČI, Agátová 12, tel.: 053/44 675 68

5. 10.  -  11. 10. 2009
ELIXÍR, Zimná 70, tel.: 053/44 682 25

12. 10.  -  18. 10. 2009
BLAUMONT, Jánskeho 1,

tel.: 053/41 991 80, 41 994 12

19. 10.  -  25. 10. 2009
SIGNUM, Nábrežie Hornádu 11,

tel.: 053/44 101 92

26. 10.  -  1. 11. 2009
PRI STANICI, Odborárov 47, tel.: 053/42 986 93

 Občianske združenie Život a zdravie
KLUB ZDRAVIA v Spišskej Novej Vsi

Pripravili sme pre vás vzdelávací program 
zameraný na prevenciu civilizačných 

ochorení a zdravý životný štýl

AKO CHUTÍ ZDRAVIEAKO CHUTÍ ZDRAVIE
(praktický kurz varenia)

PROGRAM

•  prednáška, diskusia     
•  príprava zdravých jedál
•  ochutnávky a recepty  

13. 10. 2009
Potrava pre srdce

MUDr. Peter Pollák

KDE: Školská 22, Spišská Nová Ves 
KEDY: vždy v utorok o 17.00 hod.

Vstup voľný!

SÚŤAŽ 2009 
MESTSKÁ ČASŤ FERČEKOVCE

NAJKRAJŠÍ BALKÓN:
1. miesto – Karpatská ul. č. 16, 
 rodina Vysopalova 
2. miesto – Laborecká ul. č. 6, 
 rodina Habasova 
3. miesto –  Považská ul. č. 1, 
 rodina Hrebenarova
NAJKRAJŠIA PREDZÁHRADKA:
1. miesto –  Karpatská ul. č. 17, 
 rodina Bobakova
2. miesto –  Dunajská ul. č. 3, 
 rodina Pacekova
3. miesto –  Trenčianska ul. č. 3, 
 rodina Fedorčákova

PRELETY NADZVUKOVOU 
RÝCHLOSŤOU PONAD REGIÓN

Veliteľ Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky lis-
tom požiadal Obvodný úrad Spišská Nová Ves, aby informoval 
obyvateľstvo obvodu Spišská Nová Ves o činnosti lietadiel Oz-
brojených síl Slovenskej republiky (OS SR). Obvod Spišská 
Nová Ves je priamo alebo nepriamo ovplyvnený sprievod-
nými javmi letov nadzvukovou rýchlosťou, ktorých trate 
vedú aj nad územím obvodu Spišská Nová Ves.
Z uvedeného listu zo dňa 27. 8. 2009 vám citujeme:
„Lety nadzvukovou rýchlosťou sa vykonávajú len z dôvodu 
zalietnutia leteckej techniky po oprave, pri výcviku pilotov 
v plnení úloh spojených s touto rýchlosťou a pri obrane 
vzdušného priestoru Slovenskej republiky, a tým aj spoloč-
ného vzdušného priestoru krajín NATO.
Lety nadzvukovou rýchlosťou sú špecifické tým, že let pri 
tejto rýchlosti vyvoláva rázovú (tlakovú) vlnu, ktorá je spre-
vádzaná akustickým efektom, tzv. aerodynamickým (sonic-
kým) treskom. Sila (hlučnosť) tohto akustického efektu sa 
môže odlišovať pri jednotlivých letoch v závislosti od fyzi-
kálnych vlastností atmosféry (meteorologických podmie-
nok), ako aj dennej doby.
Pre zamedzenie možného ohrozenia zdravia obyvateľstva 
a vzniku materiálnych škôd, ktoré by mohli nastať, sa tie-
to lety vykonávajú podľa prísne stanovených predpisov 
a pravidiel pre lietanie vo vzdušnom priestore Slovenskej 
republiky a lety sa môžu vykonávať len v nasledujúcich mi-
nimálnych letových hladinách:
• v stúpavom lete najmenej 37 000 stôp (11 300 m),
• v horizontálnom lete najmenej 41 000 stôp (12 500 m),
• v klesavom lete najmenej 45 000 stôp (13 700 m).
Jedinou výnimkou z týchto pravidiel je let pohotovostného 
lietadla pri plnení bojovej úlohy na obranu Slovenskej re-
publiky.“ RNDr. Viliam Štubňa

vedúci odb. CO a kríz. riadenia ObÚ

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ 
ŠKOLA STROJNÍCKA
Hviezdoslavova 6, 
052 01 Spišská Nová Ves

P O Z V Á N K A
Srdečne pozývame žiakov základných škôl, 

rodičov a ďalších záujemcov na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, 
ktorý sa uskutoční 23. októbra 2009 (piatok) 

od 8.00 do 12.00 hod.
Návštevníci môžu okrem prehliadky školy získať 
informácie o podmienkach štúdia a študijných 

programoch školy v odboroch:
• strojárstvo – grafické systémy,
• mechatronika,
• strojárstvo – stavba automobilov,
• technické lýceum, 
• elektrotechnika – počítačové 
    systémy a siete,
• logistika.
KONTAKT: tel. č.: 053/446 62 49, 

446 63 08, e-mail: skola@strojsnv.sk,
www.strojsnv.sk

ZO SZCH EXOTY Spišská Nová Ves
usporiada v dňoch 

23. - 25. októbra 2009

OBLASTNÚ VÝSTAVU 
EXOTICKÉHO VTÁCTVA

Výstava sa uskutoční v priestoroch 
Centra voľného času ADAM 

na Levočskej ulici. č. 14 v Sp. Novej Vsi.
Výstava bude otvorená pre verejnosť:

23. 10. 2009 (piatok): od 9.00 do 18.00 hod.
24. 10. 2009 (sobota): od 9.00 do 18.00 hod.
25. 10. 2009 (nedeľa): od 9.00 do 16.00 hod.

Spišské osvetové stredisko, Mesto Spišská 
Nová Ves, Mestské kultúrne centrum, 

Gréckokatolícky farský úrad 
v Spišskej Novej Vsi

vás srdečné pozývajú na 

Spišské zborové dni 
prehliadku speváckych zborov

22. 10. 2009 
Koncertná sieň Reduty o 18.00 hod.

23. 10. 2009 
Gréckokatolícky Chrám Premenenia Pána 

Spišská Nová Ves o 18.00 hod. 
Účinkujú spevácke zbory z okresov 
Spišská Nová Ves, Gelnica, Levoča.

OČKOVANIE 
PROTI BESNOTE

Oznamujeme chovateľom psov a mačiek, že 
hromadné očkovanie uvedených zvierat proti 
besnote, ktoré v tomto roku ešte neboli zaočko-
vané, sa uskutoční v nasledovných termínoch: 
2. októbra 2009 od 8.00 do 17.00 hod. vo 
Veterinárnej nemocnici Spišská Nová Ves, 
Duklianska 46 (pred sídliskom Západ I),
3. októbra 2009 od 8.00 do 10.00 hod. 
v Novoveskej Hute pred krčmou.
Za očkovanie proti besnote sa bude účtovať 
poplatok vo výške 5 EUR.
Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie proti 
besnote, nakoľko sa jedná o nebezpečnú ná-
kazu so smrteľným priebehom, je povinné. Ne-
splnením si tejto povinnosti sa vystavujú riziku 
postihu.

Veterinárna nemocnica 
Spišská Nová Ves, 

tel.: 446 26 23, 0905 506 126
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Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 
dňa 7. 7. 2009 rozlúčiť s naším oteckom, manželom, dedkom Jozefom 
VAVERČÁKOM, ktorý nás opustil vo veku 85 rokov.
S láskou a úctou manželka, dcéra Veronika, syn Jozef s rodinami.

Zavrel si oči, srdce Ti prestalo biť, ale v našich srdciach budeš stále 
žiť.
S hlbokým zármutkom v srdci úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa 
18. 8. 2009 rozlúčiť s naším ockom, priateľom a bratom Andrejom 
LEŠKOM, ktorý nás opustil vo veku 62 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
deti Peter, Ivana a ostatná smútiaca rodina

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, suse-
dom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom 
a dedkom Štefanom NOVOTNÝM, ktorý nás opustil 21. 8. 2009 vo veku 
66 rokov.
Poďakovanie patrí primárke MUDr. E. Zimovej a celému kolektívu ODCH 
NsP v Sp. N. Vsi. Zároveň ďakujeme Pohrebným službám R. Findura za 
dôstojnú rozlúčku.
manželka Mária, synovia s rodinami

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuz-
ným, priateľom, známym a susedom, ktorí sa prišli dňa 29. 8. 2009 rozlú-
čiť s mojím manželom, naším otcom Jozefom KONTROŠOM, ktorý nás 
opustil vo veku 49 rokov.
S láskou a úctou spomína manželka Tatiana, dcéry Daniela a Erika.

Ťažko je bez Teba, smutne je nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo 
predtým. To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdci nám bolesť 
zostala a tiché spomínanie.
Dňa 31. 8. 2009 sme si pripomenuli 1. smutné výročie úmrtia našej drahej 
Barborky MROVČÁKOVEJ.
Kto ju poznal, spomenie si, kto ju mal rád, nezabudne.
S láskou a úctou spomína a za tichú spomienku ďakuje mamka a sestry 
s rodinami.

Dňa 21. 9. 2009 uplynulo 15 rokov od tragic-
kej smrti našich milovaných príbuzných Tóna 
a Roberta MORÁVKOVÝCH.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na 
nich nezabudli.
smútiaca rodina

Dňa 29. 9. 2009 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila moja milovaná 
manželka, starostlivá mamka, babka Mária LETKOVSKÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel Pavel, synovia Pavol, Alexander 
s rodinami, Ján, dcéry Danka s rodinou, Maja a ostatná rodina.

Čas plynie, bolesť trápi, ale Teba nám už nik nevráti. Hoci sa to ne-
zdá, otec, je to už 20 rokov, čo si odišiel bez slova. Boli sme malé 
deti a stále nám chýbaš.
Dňa 29. 9. 2009 uplynulo 20 rokov, čo nás opustil po tragickej smrti 
vo veku 29 rokov môj manžel, náš otec, zať, švagor a ujo Štefan ŠPAK 
z Novoveskej Huty.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku 
v modlitbách.
manželka Jarmila, dcéra Števka, syn Maťko a ostatná smútiaca rodina
 
Odišla ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomien-
kami.
Dňa 1. 10. 2009 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá 
manželka a mamka Mária DROBNÁ.
S láskou a úctou spomíname.

Dňa 1. 10. 2009 sme si pripomenuli 10. výročie, čo nás navždy opustil 
Ján JAŠKIV.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, syn Marián, dcéry Lenka, Paulína, 
Michaela a ostatná rodina.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Alžbeta Komarová 1913
František Vikartovský 1919
Gertruda Kunschová 1921
Ján Burík 1922
Pavel Černaj 1926

Michal Lenčák 1927
Jozef Jurík 1928
Anna Fialová 1930
Eduard Vikartovský 1930
Alžbeta Bogusová 1934

Anna Griegerová 1936
Mária Longauerová 1938
Ján Blahovský 1938
Jozef Dulovič 1939
Štefan Novotný 1943

Ján Lapšanský 1947
Andrej Leško 1947
Ing. Peter Jančo 1951
Jozef Kontroš 1960
Mário Suchý 1968 

V AUGUSTE NÁS NAVŽDY OPUSTILI

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V AUGUSTE OSLÁVILI
96 rokov
Ing. Dionýz Székely
Emília Suchá

94 rokov
Mária Hodáková
Bartolomej Lapšanský

92 rokov
Štefánia Šťavová

85 rokov
Karol Benovič
Alžbeta Suráková
Anna Blišťanová
Mária Molitorová
Emília Kováčová
Helena Kilianová
Karol Bulej
Mária Penxová
Ing. František Kukura

80 rokov
Zoltán Žukovský
Oľga Šašurová
Juraj Soóš
Justína Ambrozová
Mária Tökölyová
Karol Hein

75 rokov
Anna Uličná
Ferdinand Koška
Štefan Szarka
Michal Snopko
Helena Vojtkovská
Viktor Krull
Zuzana Kuchárová
Mária Hricová
Erika Kapsdorferová
Margita Klempayová
Mária Tkáčová

MUDr. Erika Žifčáková
Ing. Ján Kollár
Jozef Mucha
Anna Saksová
Michal Škurla
Milan Revay
Mária Hozzová
Cecília Šimčáková
Justína Acksteinerová

70 rokov
Filoména Zálešová
Jozef Bajtoš
Margita Sagulová
Paraska Hrebíková
Margita Majerská
Zuzana Hennelová
PaedDr. Štefan Korytko
Elena Šmelková
Ing. Juraj Chovan

Ivan Szabo
Ivan Kráľ
Alžbeta Kočišová
Elena Šomšáková
Štefan Sivák
MVDr. Emil Košický
Mária Slebodníková
Karol Dugas
Anna Magdová
Jozef Surák
Ladislav Pavľák
Verona Klembarová
Ing. Vladimír Dugas
Leopold Dirga
Ing. Jozef Lifka
Anastázia Boržíková
PaedDr. Anna Grecová
Jozef Dulovič

Natália Poračová

Matúš Hojnoš

Ema Kacvinská

Matúš Oláh

Samuel Gabčo

Jakub Novotný

Timotej Kampczyk

Arthur Štafura

Dárius Urban

Lukáš Boron

Daniela Buzíková

Zoja Šefčíková

Viera Kotlárová

Karolína Korkošová

Diana Gabčová

Milan Martinický

Matúš Bocsik

Dominik Filický

Rastislav Rusnák

Dominik Párnický

Dominik Šmelko

Lucia Horváthová

Zuzana Takáčová

Denis Tomečko

Šarlota Makulová

Ema Kristianová

Štefan Mati

Katarína Pirháčová

Žofia Hoffmanová

Alex Čonka
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Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ. Rana v srdci bolí, zabudnúť nedovolí. Aj keď nie 
si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 4. 10. 2009 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila moja manželka, 
mamička Monika VARGOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ. Rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Aj keď nie 
si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 5. 10. 2009 si pripomenieme 16. výročie úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, svokra a starého otca Jána KLEMBARU.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, nevesta a vnúčatá.

Čas dáva a nemilosrdne berie našich drahých.
Dňa 9. 10. 2009 uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mama a stará mama, pani 
Alžbeta HOZOVÁ. Vďačíme jej za lásku a starostli-
vosť, ktorou nás zahŕňala a pripravila do života. Ako 
učiteľka vzdelávala niekoľko generácií Novovešťa-
nov, ktorým nezištne venovala svoju starostlivosť 
a lásku k vedomostiam po celý svoj pracovitý život.

Zároveň si pripomíname aj 16. výročie smrti nášho otca, učiteľa 
Vojtecha HOZU.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
dcéry Anna, Alžbeta, Magdaléna, Ružena, Ľubica s rodinami

Najkrajšia láska na svete zomiera, keď dieťa oči navždy zaviera. Čas 
plynie, bolesť v srdci trápi, lebo Ťa už nik už nevráti. Iba ten môže 
pochopiť, čo je žiaľ, kto do hrobu svoje dieťa dal.
Dňa 10. 10. 2009 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný syn Roman KOLLÁR. 
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, sestra Mirka a družka.

Sú chvíle, na ktoré denne spomíname. Odišla, no v našich srdciach 
je stále s nami. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, 
nezabudne.
Dňa 10. 10. 2009 si pripomenieme 10. výročie od smrti mojej manželky, 
mamky, babky, svokry Anny ČERNICKEJ.
S úctou spomínajú manžel a deti s rodinami.

Prešli už roky, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spo-
mienkami.
Dňa 13. 10. 2009 uplynie 10 rokov od chvíle, čo odišiel do večnosti môj 
manžel, náš otec a starý otec Ing. Jozef CHOCHLÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. Chýbaš nám!
manželka, dcéry s rodinami a ostatná rodina

Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. Ten, kto 
Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 14. 10. 2009 uplynie 25 smutných rokov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný otec, dedko, pradedko, brat, švagor Ondrej MUCHA.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Nezabudli sme, mamka, len sme sa naučili žiť 
s tým, že sa navždy zavrela kniha Tvojho života.
Dňa 16. 10. 2009 si pripomenieme 4. výročie úmr-
tia našej drahej mamky, babky, prababky, sestry 
a tety Justíny OGURČÁKOVEJ a 3. 9. 2009 sme 
si pripomenuli 14. výročie úmrtia nášho drahého 
ocka, dedka, pradedka Jozefa OGURČÁKA.
Čas plynie, bolesť trápi, no Vás nám už nik nevráti, 

ale v našich srdciach budete stále žiť.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
synovia Stano, Jozef s rod., dcéry Zlaťa, Ľuba, Dana, Táňa, Kamila 
s rod., vnúčatá a pravnúčatá, sestra Mariena s rod.

Bolesťou unavený tíško zaspal. Zanechal všetkých, ktorých mal 
rád.
Dňa 20. 10. 2009 si pripomenieme 1. výročie smrti môjho drahého 
manžela, otca a dedka Milana HORVÁTHA.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabudli.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Kto mamičku poznal, spomenie si, kto ju mal rád, nezabudne.
Dňa 20. 10. 2009 uplynie rok, čo si Pán života a smrti povolal do 
večnosti moju milovanú mamičku, príbuznú, susedu a známu Zlaticu 
ŠUTÁKOVÚ.
Odpočinutie večné, daj jej, Pane.
Drahá mamka, odišla si tíško, ale v mojom srdci žiješ stále. Ďakujem.
tvoja dcéra

Dňa 21. 10. 2009 uplynie 20 rokov, čo navždy odišla naša mamka, 
88-ročná Júlia FABIANOVÁ - vzácna to žena.
Kto ste ju poznali, zaslúži si spomienku so všetkou úctou za ťažko pre-
žitý život počas I. sv. vojny, hospodárskej krízy, II. sv. vojny i v dôchod-
kovom veku.
Zo 6 detí spomínajú už len dcéry Anna a Mária.

Dňa 21. 10. 2009 si pripomenieme 1. výročie, čo nás po ťažkej 
chorobe navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko a pradedko 
Ing. Albert KLEIN. 
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra s manželom, syn s man-
želkou, vnúčatá, pravnučka a ostatná smútiaca rodina.

Stratili sme ten magický kruh bezpečia, kam nesmel, kto nám ne-
svedčal, i keby svet nás odpísal, bol niekto, kto nás miloval.
Dňa 21. 10. 2009 uplynú 2 roky od náhleho úmrtia nášho drahého 
Františka ANGELOVIČA. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli.
S úctou a láskou spomína manželka so synom.

Bolesť odchádza - smútok ostáva.
Dňa 25. 10. 2009 si pripomenieme 25 rokov od úmrtia nášho milova-
ného otca, pána Juraja DUDINSKÉHO.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.

Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomien-
kami.
Dňa 28. 10. 2009 uplynie 5 rokov, keď nás opustil môj manžel, otec, 
dedko Arpád KUBÍK.
S láskou a úctou spomína manželka Terézia a synovia Rastislav, Michal 
a Martin s rodinami.

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, ostala nám bolesť 
a tiché spomínanie.
Dňa 28. 10. 2009 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša milo-
vaná manželka, mamička a babička Mária RENNEROVÁ. Žila pre nás 
a nesmierne nás milovala.
S úctou a láskou spomína manžel a dcéry s rodinami.

Je taká chvíľa. Končí sa život, začne spomienka.
Dňa 31. 10. 2009 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil môj milovaný 
manžel a dedko Alfonz MRUK.

Dňa 27. 5. 2009 uplynulo 27 rokov od úmrtia Igora 
MRUKA a 21. 7. 2009  uplynulo 25 rokov od úmrtia 
Vlasty MRUKOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú 
spomienku.
smútiaca rodina

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V minulom čísle Ička sme v tejto rubrike pri spomienke na nebohého Pavla 
Medveca nesprávne uviedli meno jeho syna, ktorý sa volá Marcel (nie Marek, ako 
bolo uvedené v texte). 
Prosíme o ospravedlnenie.

Z úprimného srdca sa touto cestou chcem poďakovať celému kolektívu úrazovej chirurgie 
NsP v Sp. N. Vsi pod vedením p. primára MUDr. Köteleša. Som vďačná aj MUDr. Mokrišovi, 
MUDr. Štefankovi za ich vzornú starostlivosť a citlivý prístup počas mojej liečby. Úprimné po-
ďakovanie patrí aj mojej obvodnej lekárke MUDr. Kedžuchovej za jej opateru a neustálu ochotu 
pomôcť. Tiež sa chcem poďakovať aj vodičom sanitky p. Szigetimu a p. Marcinkovi za ich 
ochotu pri prevoze.
vďačná pacientka Anna Šoltésová
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INZERCIA

9.október 2009 od 19.00
VE KÁ OTVÁRACIA PARTYkoncert

ZIRKON a SMOLA A HRUŠKY
10.október 2009

FUTBAL SLOVENSKO : SLOVINSKO
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AKCIA
OK TÓBER

Zimná 87/223, Sp. Nová Ves, tel.: 053/42 98 767, e-mail: majstercentrum@mail.t-com.sk
Ponuka platí do vypredania zásob. Uvádzacie ceny sú s DPH.

NAJLEPŠIE ŽELEZIARSTVO V MESTE. 13 248 DRUHOV TOVARU ZA BEZKONKURENČNÉ CENY.

Pracovná obuv 
kotníková bez 

oceľovej špice

Kovanie LUXOR K+K, rôzne farby

Prekrývacia plachta

Montérkové nohavice s náprs-
ným vreckom LUX (modré, zelené, 
červené)

Štetka maliarska 110 BELARKA

Garniža drevená, rôzne farby

Metla 300 s drevenou násadou

Umývadlová batéria GA-3606
xT telo - 100

Poštová schránka

Stavebný zámok K 60 90/40 Rýľ s dut. rebrom s násadou T

Hladítko nerez 270 x 130
z4, z6, z8, z10

Miešadlo 80 mm

požičovňa
náradia

+
10,99
331,08 Sk

€

7,49
225,64 Sk

€
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€
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OZNAMY, INZERCIA
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 PREDÁM - PRENAJMEM

 Predám písací stroj zn. CONSUL 2225 - cena do-
hodou a 2 ks skrine „GALA“ + nadstavce - cena 50 €. 
T.: 0903 389 130 

 Predám ľahkú stavebnú dosku EUROFORM si-
vej farby - 4,5 m2, hrúbky 5 mm. Môže sa tiež využiť 
v oblasti designu, pri výrobe nábytku i interiérovej vý-
stavbe. Nízka hmotnosť, vysoká pevnosť a maximálna 
tvarovateľnosť. T.: 0905 711 358

 Predám kombinovaný sporák zn. MORA, typ 
A 2476, úplne nový, málo používaný, ešte rok v zá-
ruke, s detskou poistkou. Pôvodná cena 400 €, pre-
dám za 180 €. T.: 0904 459 109

 Predám rozkladaciu pohovku oranžovo-žltej farby, 
kvalitný materiál, šírka 90 cm. Pohovka je nová. Vý-
hodná cena. T.: 0907 995 561

 Predám v SNV, časť Ferčekovce 4-izbový dom, za-
teplený, zastavaná plocha 150 m2 + pozemok 150 m2. 
Cena 120 000 €. Len vážni záujemcovia. 
T.: 0902 308 619, 0902 672 120

 Prenajmem 2-izbový byt s balkónom v centre mesta 
na Levočskej ulici. Cena vrátane všetkých poplatkov 
250 € mesačne. T.: 0904 459 109

 Predám 2 ks nové páperové paplóny, poťah zlato-
žltý brokát a 2 ks vankúše nové z peria, novú deku 
z Orientu na manželskú posteľ, k tomu 2 ozdobné 
obliečky na vankúše. T.: 0902 277 525

 Predám slnečný 2-izbový byt v centre mesta. 
Byt sa nachádza v malej tehlovej bytovke (bez vý-
ťahu), má balkón s výhľadom do záhrady a je si-
tuovaný na juh. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii 
a patria k nemu aj dve pivnice. Cena dohodou. 
T.: 0905 293 420

 Dám do prenájmu garáž pri ZIO bare. 
T.: 0904 889 416

 Predám 3-ročný perzský vzorovaný koberec, 
vhodný do obývačky. Pôvodná cena 400 €, predám 
za 40 €. Vážnym záujemcom pošlem fotografiu. 
T.: 0904 459 109

 Dám do prenájmu veľký byt v Levoči, v novostavbe, 
200 m2 - 5 izieb, 2 x soc. zariadenie, kuchyňa. Vhodný 
aj pre firmu. T.: 0903 607 179

 Predám záhradu na Iliašovskej ceste - na kopci. In-

formácie na t. č.: 0903 616 011, 0904 497 707.
 Predám zelenú ŠKODU Fabia Combi Comfort 1,4; 

r. v. 2002, 120 tis. km, central, hmlovky, el. predné 
okná, 2 x airbag, palub. počítač,  rádio CD  + zimná 
výbava,  garážované,  veľmi dobrý stav. 
T.: 0907 953 591 

 Predám 1-izbový slnečný byt s loggiou v OV na sídl. 
Tarča. Byt je čiastočne prerobený. Cena dohodou. 
T.: 053/441 09 75

 Predám chalupu. Mlynky - Palcmanská Maša. Cena 
dohodou. T.: 0905 358 042

 Predám bordový vzorovaný plyšový koberec veľkosti 
4 x 3 m. Cena 50 €. T.: 053/446 61 70 

 KÚPIM, HĽADÁM

 Kúpim 3-izbový byt v centre SNV alebo v blízkosti, 
nie v prízemí. T.: 0905 550 178

 Hľadáme opatrovateľku k nemocnej staršej pani, na 
popoludňajšie hodiny od 15.00 do 19.00 hod. Vítaná je 
aj dôchodkyňa. T.: 053/446 89 41, 0902 282 049

 Kúpim 3-izbový alebo 4-izbový byt v SNV, resp. Zá-
pad II. Cena dohodou. T.: 0903 605 696

 PRÁCA

 Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, 
a. s., prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu 
sestra pri lôžku v nepretržitej prevádzke sestry 
s ukončeným úplným stredoškolským vzdelaním 
v odbore všeobecná sestra alebo s vysokoškol-
ským vzdelaním v odbore ošetrovateľstvo. Do ve-
rejnej lekárne BLAUMOUNT prijmeme farmaceuta 
s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v od-
bore farmácia alebo farmaceutickú laborantku 
s ukončeným úplným stredoškolským vzdelaním 
v odbore farmaceutický laborant. Pracovný čas 
od 7.00 do 15.30 hod. Plat dohodou. 
Kontakt: 053/419 94 16, 419 91 77, 
e-mail: mrnkova@nspsnv.sk

 Práca v zahraničí. Čašník/čka, chyžné, umý-
vači riadu. OPATROVANIE CHORÝCH A STARÝCH 
v Anglicku. MÄSIARI/VYKOSŤOVAČI aj bez zna-
losti AJ. PICKERI s dobrou úrovňou AJ. APPRIME 
agency. T.: 052/478 29 09 alebo 0911 172 278

 RÔZNE

 JESENNÁ AKCIA - v mesiaci október mon-
táž plastových okien ZDARMA! Platí pre všetky 
u nás zakúpené okná. T.: 0948 523 323, 
0911 240 739, 0908 311 756

 POZOR - ponúkame PRESTAVBU BYTOVÉHO 
JADRA za výhodné ceny. Vybúranie jadra s od-
vozom, nové rozvody vodo, elektro, vymurova-
nie, upratanie po stav. prácach, obklady podľa 
výberu zákazníka, dodávame komplet mate-
riál. Celá prestavba 8 dní. Záruka na prácu. 
T.: 0905 282 678

 VYUČUJEM ANGLICKÝ JAZYK pre začiatoční-
kov, pokročilých, maturantov, dospelých a kon-
verzáciu. Flexibilita a ústretovosť. 
T.: 0907 585 817

 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 843 824
 PRESTAVUJEM bytové jadrá, kúpeľne, WC, 

komplet rekonštrukcie bytov a domov. Vyre-
závame otvory do panelu a betónu - búračské 
práce, všetky vodárenské práce. Za rozumné 
ceny. T.: 053/444 02 52, 0903 277 634

 NECHTOVÝ DIZAJN „EXPA LADY“ NOVINKA! - 
modelovanie na typy Russia Stiletto - exkluzívne 
špicaté typy, modeláž gélom s kalciom na prí-
rodné a poškodené nechty 18,59 €/porcelánové 
nechty prémium 18,59 €/gélové nechty 15,93 €/
živicové nechty 15,60 €/zdobenie (rôzne druhy 

a techniky)/klas. manikúra + parafín ZDARMA/
príležitostné nechty (svadby, stužkové). 
T.: 0902 891 534. ADRESA: Dom kultúry, 
Štefánikovo nám. 4, SNV. 

 Doučím slovenský jazyk, príprava na monitor a pri-
jímacie skúšky. T.: 0908 385 281

 HOBBY KREATÍV - potreby pre vašu tvorivosť: 
farby, papiere, lepidlá, plátna, polystyrén. Tva-
rovky, drevené výrobky, servítky, drôtiky, korálky, 
formy... Ponúkame tiež potreby pre modelárov - 
farby a lepidlá Rewell, modely na objednávku. 
Organizujeme tvorivé kurzy pre deti i dospelých. 
Letná 59 (vedľa rím.-kat. fary), v bráne, SNV. 
T.: 0918 994 867, 
e-mail: hobbykreativ@zoznam.sk

 Vyučujem a doučujem angličtinu podľa potrieb 
klienta na základe individuálneho prístupu so zamera-
ním buď na konverzáciu alebo gramatiku, pre študen-
tov, ale aj dospelých. Som držiteľkou zahraničných 
certifikátov a mám bohaté skúsenosti zo zahraničia. 
Doučím v okolí SNV. T.: 0904 044 377

 TANEČNÁ ŠKOLA Jany Plichtovej v SNV or-
ganizuje kurzy: * všeobecnej rytmicko-pohy- 
bovej prípravy pre deti od 4 do 7 r. * spoločen-
ského tanca pre deti a mládež od 7 do 18 r. 
* tanca a spoločenskej výchovy pre žiakov ZŠ 
- príprava na rozlúčku so ZŠ, * tanca pre žia-
kov SŠ - príprava na stužkovú slávnosť a plesy, 
* tanca pre dospelých, * tanca pre budúcich 
manželov a svadobných hostí. Prvý kurz pre 
dospelých od 25. 9. do 18. 12. 2009. Zabezpe-
čuje vystúpenia na plesoch, zábavách, poduja-
tiach. T.: 0905 635 792, plichtova@szm.sk

 V októbri sa dni skracujú, domácnosti upratujú. 
Koberce, okná, podlahy, dá to trochu námahy. 
Riešenie tu máme, I. PROFESIONÁLNY UPRA-
TOVACÍ SERVIS zavoláme. T.: 053/444 01 19, 
0903 100 508, 0903 661 891

 PEDIKÚRA „EXPA LADY“ - ponúka všetko pre 
zdravie vašich nôh - klasická mokrá pedikúra, 
korekcia zarastajúcich nechtov, mediciálna pe-
dikúra, odstraňovanie otlakov a kurích ôk, lakova-
nie aj francúzske, zdobenie, modeláž špeciálnym 
gélom PEDI, parafín - najúčinnejšia výživa pre 
pokožku a nechty. AKCIA!!! Pri aplikácii para-
fínu na nohy 20 % zľava na klasickú pedikúru. 
T.: 0902 891 534. ADRESA: Dom kultúry, Štefá-
nikovo nám. 4, SNV.

 Vediem jednoduché + podvojné účtovníctvo, 
skladové hospodárstvo, personalistika, mzdy, 
spracovanie daňových priznaní, poradenstvo. 
T.: 0905 764 585

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

 ER UPRATOVANIE SNV ponúka upratovanie 
spoločných priestorov bytových domov. Ne-
chajte upratovanie na nás. Upraceme celý dom, 
za všetkých, kvalitne a lacno. Bližšie informácie 
vám radi poskytneme v popoludňajších hodinách 
na t. č.: 0907 928 031, 
e-mail: erupratovanie@zoznam.sk.

 POZOR! Sušenú staticu do vencov, slamien-
kové kytice kúpite lacno od 15. októbra v stánku 
pri Detskej poliklinike. Predám bledomodré li-
monky - volať večer na t. č.: 442 73 72.

 Nová služba - ČISTENIE NÁHROBNÝCH KAME-
ŇOV. Pamiatku zosnulých si pripomeňte s čistým 
hrobom. T.: 0904 865 262

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

BAZÁR STAVEBNÍN NAJKA
Chcete sa zbaviť 

nepotrebného nábytku, 
domácich spotrebičov 

a stavebného materiálu?
Navštívte Bazár stavebnín 

a ponúknite na predaj!

Adresa: Ul. odborárov 30, SNV
Tel.: 053/442 82 09, 0903 638 459

STAVEBNINY NAJKA
Pozývame vás na nákup stavebného materiálu.

AKCIA NA MESIAC OKTÓBER 

10 % ZĽAVA NA: drevený obklad, 
polystyrén a sieťku.

Najlacnejšie pletivá nakúpite 

na www.pletivonaplot.eu.

Adresa: Ul. odborárov 30, SNV
Tel.: 053/442 82 09, 0903 638 459
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INZERCIA

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO, Sp. Nová Ves, Duklianska 38
tel./fax: 053 44 21 321, mob.: 0902 780 300, e-mail: plex@plex.sk, www.plex.sk

už od 14,60 €/m2
už od 14,60 €/m2

TALIANSKE a ŠPANIELSKE 
obklady a dlažby 

AKCIAAKCIA  

NA NA 

PANELOVÉPANELOVÉ  

OKNÁOKNÁ



www.pkosnv.sk

Navštívte pracovisko kontroly originality
a objednajte sa online na www.pkosnv.sk

KONTROLA ORIGINALITY

PKO, Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves

Objednajte sa telefonicky
alebo emailom:

Telefón: 053 / 44 13 237
Mobil: 0903 616 182

E-mail: kosnv@centrum.sk
www.pkosnv.sk

už od 13 900 € /418 751,40 Sk

Za volantom novej ŠkodaYeti je každá jazda mimoriadnym zážitkom. Nová ŠkodaYeti je robustná ale i kompaktná 
a hravo si poradí s každým terénom. S pohonom všetkých štyroch kolies v režime off-road, ktorý navyše automaticky 
aktivuje asistenta zjazdu z kopca, je aj ťažký terén prechádzkou parkom. Vďaka systému VarioFlex môžete jednoducho 
zväčšovať úložný priestor. Pod kapotou je ŠkodaYeti silná a úsporná zároveň. To sa nedá opísať, to treba zažiť. 
Dohodnite si u nás už teraz testovaciu jazdu a vychutnajte si novú ŠkodaYeti na ceste i v teréne.

Nová ŠkodaYeti

Predaj Škoda 053 / 44 25 253
Požičovňa áut 0903 616 182
SERVIS 053 / 44 258 30
 0903 634 830 Nonstop

Autobazár  053 / 44 25 253
Odťahová služba 0910 138 730
E-mail  autoves@autoves.sk

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

Váš predajca vozidiel Škoda:

www.skoda-auto.sk
Konverzný kurz: 1€= 30,1260 Sk. Ilustračné foto.
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Yeti: 5,3-8,0 l/100 km, 139-189 g/km.


