
Na Mier cez Nové 
dopravNé prepojeNie
Dopravná dostupnosť sídliska Mier sa podstatne zlepšila. Nové premostenie na-
pomôže odľahčiť dopravu na naše najväčšie sídlisko, predovšetkým Starosaskú 
ulicu. Sprístupnili sa ním aj doteraz urbanisticky nevyužité pozemky na ľavom brehu 
Hornádu.
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Po približne štyroch desaťročiach sa na prie-
čelie vstupného portálu nášho Starého cinto-
rína vrátili sochy štyroch evanjelistov a spolu 
s nimi i kus histórie nášho mesta. Obdivovať 
ich môžeme i pri večernom nasvietení.

Priečelie vstupného portálu cintorína v minulosti 
skrášľovali štyri sochy evanjelistov v nadživotnej 
veľkosti. Sochy sv. Jána, sv. Lukáša, sv. Mareka  
a sv. Matúša si dodnes pamätajú skôr narodení 
Spišiaci. Sochy boli pre zlý technický stav z prie-
čelia odstránené. Predstavitelia nášho mesta sa 
vlani rozhodli, že prinavrátia vstupnému portálu 
cintorína pôvodný tvar a charakter doby. 
Torzá originálov sôch sa našli zahrabané v zemi 
a prikryté lístím v areáli letohrádku Dardanely 
v neďalekých Markušovciach, kde pravdepo-
dobne v tichosti strávili posledné desaťročia. 
Hoci sa na nich výrazne podpísal zub času, 
v značnej miere pomohli pri rekonštrukčnej a reš-
taurátorskej práci akad. sochárovi Štefanovi 
Kovaľovi z Vyšných Ružbách, ktorý sa na zá-
klade víťazstva v súťaži vypísanej mestom podujal 
so svojím tímom na ich obnovu.
V priebehu desiatich mesiacov boli podľa do-
chovanej fotodokumentácie torzá sôch do-
modelované, zreštaurované a ich identické 
kópie vytesané do kvalitného králického pies-
kovca. Vo štvrtok, 14. októbra 2010, za po-
moci žeriavu približne 2,2 metrov vysoké  
a 1 tonu vážiace sochy (kópie) zdvihli do 
6-metrovej výšky a osadili na vstupné prie-
čelie. Osadenie sôch si vyžiadalo niekoľkohodi-
novú uzáveru časti Slovenskej ulice a sledovali ho 

evaNjelisti 
sú späť

Piaty cestný most cez rieku Hornád s pracovným 
názvom „Matuškova“, dve kruhové križovatky s pri-
ľahlými komunikáciami a chodníkmi zmenili lokalitu 
pod Kauflandom na nepoznanie.
„stavenisko sme odovzdali dodávateľovi stavby 
v decembri 2009. počas výstavby nového doprav-
ného prepojenia na sídlisko mier bolo potrebné 
vyriešiť viacero technických problémov. nutné 
boli určité zmeny v technológii stavby vzhľadom 
na skutočnosti, ktoré sa zistili dodatočne. pod-
statnou bola existencia vysokej hladiny spodnej 
vody, ktorá spolu s daždivým počasím ovplyvňo-
vala skladbu podkladových vrstiev komunikácie. 
Z tohto dôvodu bolo potrebné použiť do násypov 
kvalitnejšie materiály, ktoré v pôvodnom návrhu 
neboli,“ ozrejmil stavebné komplikácie Ing. Jozef 
Gonda, vedúci odboru výstavby, územného pláno-

vania a dopravy MsÚ.
Okrem toho stavbu poznačili aj ďalšie zmeny. 
„okrem už spomínaných prác sme napokon do-
objednali v priebehu výstavby aj ďalšie práce. išlo 
najmä o dobudovanie dopravného prepojenia 
medzi kruhovou križovatkou na ľavej strane Hor-
nádu a komunikáciou pri panoráme, o vytvorenie 
autobusových zastávok a prístupových chodníkov 
k nim a pod. vyšli sme tiež v ústrety záhradkárom 
a zrekonštruovali sme časť poľnej nespevnenej 
komunikácie k záhradkárskej osade. všetky tieto 
práce si vyžiadali úpravu zmluvy o dielo, podpí-
sanej pôvodne na čiastku 1 327 345,50 €, do-
plnkami o približne 260 tis. €,“ dodal Ing. Gonda. 
Výstavbu nového premostenia v plnej miere finan-
covalo Mesto SNV z vlastných zdrojov a úveru.
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s nadšením desiatky obyvateľov nášho mesta.
Za rekonštrukciu pôvodných a vyhotovenie no-
vých sôch evanjelistov mesto zaplatí 139 400 €. 
Táto suma bude po dohode so sochárom vypla-
tená v splátkach v priebehu štyroch rokov. 
Do Spišskej Novej Vsi sa časom vrátia aj zreštau- 
rované originály sôch evanjelistov. Vzhľadom 
na to, že by už neboli schopné odolávať pove-
ternostným podmienkam, budú umiestnené 

niekde v interiéri. Kde presne, o tom sa ešte 
rozhodne. Vítané sú aj návrhy občanov.

Slávnostné požehnanie
Nové sochy evanjelistov budú slávnostne požeh-
nané 1. 11. 2010 na Sviatok všetkých svä-
tých. O 10.30 hod. v Rím.-kat. farskom kostole 
Nanebovzatia Panny Márie bude slávnostnú bo-
hoslužbu celebrovať spišský diecézny biskup 
Mons. František Tondra, ktorý o 11.30 hod. so-

chy na vstupnom prie-
čelí cintorína požehná. 
K dispozícii bude v tento 
deň aj príležitostná poš-
tová pečiatka podľa ná-
vrhu Ing. Mariána Kellnera. 
Jej odtlačok môžu záujemcovia získať v budove 
Centra voľného času na Levočskej ul. v čase 
od 10.00 do 13.00 hod. 

ing. lucia Kormošová, foto: autorka

(dokončenie z 1. strany)

EVANJELISTI Sú SPäť

Realizátori stavby ďakujú občanom za ich trpezlivosť 
pri obmedzeniach, ktoré si stavba vyžiadala a vyslo-
vujú želanie, aby nový most a komunikácie slúžili 

k plnej spokojnosti motoristickej, cyklistickej i pešej 
verejnosti, ktorá ich bude denno-denne využívať. 
poznámka: v príprave je zmena cestovného po-
riadku mvD s využitím autobusových zastávok 

vybudovaných na novej prístupovej komunikácii 
smerom na sídlisko mier.

ing. lucia Kormošová
foto: autorka

(dokončenie z 1. strany)

NA MIER CEz NOVé DOPRAVNé PREPOJENIE

NOVé IHRISKO NA TARčI
Pre rok 2010 si Mestský výbor č. 2 ako jednu zo 
svojich priorít na základe petície občanov určil 
aj výstavbu nového multifunkčného detského ih-
riska medzi Topoľovou a Gaštanovou ulicou. 
Mesto zo svojho rozpočtu na tento účel vyčlenilo 
20 400 € a ihrisko sa mohlo stať skutočnosťou. 
V priebehu septembra na „starej“ Tarči vyrástlo 
viacúčelové ihrisko s asfaltovým povrchom 

a možnosťou využitia pre basketbal, volejbal, 
tenis alebo iné športy. Pribudli tiež lavičky na 
sedenie a kôš na odpadky. Nové ihrisko sa na-
chádza na mieste, kde sa aj v minulosti hrávali 
deti, pri výstavbe sa našli zvyšky niekdajšieho ih-
riska. Ihrisko bolo slávnostne otvorené 11. ok-
tóbra, školáci zo ZŠ Javorovej a ZŠ Lipovej ho 
pokrstili zápasom vo vybíjanej. lucK

VýSTAVbA bANíCKEHO NÁMESTIA POKRAčuJE
Okrem symbolickej banskej veže Klopp Orth 
a banskej lokomotívy bude čoskoro súčasťou 
tzv. Baníckeho námestia aj multifunkčné ener-
getické a banícke centrum - Dom bezhra-
ničného priateľstva. Jeho výstavba sa začala 
v auguste a vyžiada si investíciu vo výške pri-
bližne 1,9 milióna €. Ukončenie stavebných 
prác sa predpokladá zhruba o pol roka.
V Dome bezhraničného priateľstva svoje zázemie 
nájdu turisticko-informačná kancelária, energe-
ticko-poradenská kancelária, kancelária baníc-
kych spolkov, nachádzať sa tu budú prezentačné 
priestory pre propagáciu Spiša a jeho baníckej 
histórie, ale aj nová pobočka Slovenského tech-
nického múzea, o zriadení ktorej sa rozhodlo ešte 
vo februári.
Projekt „Výstavba a zriadenie multifunkčného ener-

getického a baníckeho centra - Domu bezhranič-
ného priateľstva“ (kód: HUSK/0801/2.1.1/0242) 

je financovaný z Programu cezhraničnej spolu-
práce Maďarská republika - Slovenská republika 
2007 - 2013. Slovenskú stranu v projekte repre-
zentuje naše mesto, maďarskú Ostrihomská envi-
ronmentálna a kultúrna asociácia. Mesto Spišská 
Nová Ves sa na financovaní projektu podieľa  
5 %-ným kofinancovaním. Dodávateľom staveb-
ných prác je združenie Energo-banícke centrum 
Spiš združujúce spoločnosti Solitéra, s. r. o., 
SNV a Uranpres, spol. s r. o.

ing. lucia Kormošová, 
foto: autorka

čulý stavebný ruch od konca leta panuje na nábreží Hornádu. Vyrastá tu ďalší objekt v rámci budúceho baníckeho námestia.

PObOčKA KNIžNICE NA MIERI zACHRÁNENÁ

Spišská knižnica mala na našom najväčšom síd-
lisku svoju pobočku už od roku 1985. Najprv dlhé 
roky sídlila na Šafárikovom námestí, neskôr sa 

presunula do priestorov Materskej školy na Ul. 
J. Komenského. Kvôli ekonomickým problé-
mom a narastajúcemu dlhu v úhradách platieb za 
energiu sa vedenie Spišskej knižnice začiatkom 
marca 2010 rozhodlo túto pobočku zrušiť. „po 
zverejnení informácie o pláne zrušiť pobočku 
na mieri nám pomocnú ruku neočakávane po-
dalo mesto. prebehli rokovania s pánom pri-
mátorom, na základe ktorých sa nám naskytla 
možnosť presťahovať pobočku knižnice do 
priestorov kultúrneho domu - kina mier,“ popi-
suje záchranu pobočky riaditeľ Spišskej knižnice 
PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.
Úprava priestorov a sťahovanie trvalo do septem-

bra. Celkové náklady presiahli 3 600 € a v plnom 
rozsahu ich znášalo Mestské kultúrne centrum 
Spišská Nová Ves. Vďaka ústretovému kroku zo 
strany mesta môžu malí i veľkí čitatelia aj naďalej 
navštevovať knižnicu na sídlisku, ktorá v súčas-
nosti ponúka vyše 12 500 knižných titulov ná-
učnej a umeleckej literatúry. Výpožičný čas je 
v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 9.00 
do 18.00 hod.
Slávnostné otvorenie nových priestorov pobočky 
Spišskej knižnice v Kultúrnom dome na sídlisku 
Mier sa konalo 28. septembra za účasti predsta-
viteľov mesta, pracovníkov knižnice a najmladších 
čitateľov. lucK, foto: autorka

začiatkom tohto roka hrozilo, že pobočka Spišskej knižnice na sídlisku Mier zanikne. Dnes je, našťastie, všetko inak. Knižnicu nájdu čitatelia 
v Kultúrnom dome Mier.

„obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko európskej únie.”
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REGENERÁCIA NÁMESTIA Až NA JAR

STANOVISKO MESTA

Pred časom sme v Ičku informovali o schválenom 
projekte „Regenerácia námestia Spišská Nová Ves -  
III. etapa“, vďaka ktorému sa vynoví ďalšia časť nášho 
historického námestia, a to Zimná ulica a park v úseku 
od sochy gen. J. Nálepku až po Radnicu. Rekonštrukčné 
práce boli pôvodne plánované na rok 2010, no napo-
kon sa s nimi v tomto kalendárnom roku nezačne. Dôvod 
nám ozrejmil vedúci odboru výstavby, územ. plánovania 
a dopravy Ing. Jozef Gonda: „mesto spiš. n. ves má 
s bývalým ministerstvom výstavby a region. rozvoja sr 
(mvarr sr) na projekt iii. etapy regenerácie nášho 
námestia podpísanú zmluvu o nenávratnom finanč-
nom príspevku (nFp) vo výške cca 1,4 mil. €. pre za-
bezpečenie realizácie prác mesto uskutočnilo výber 

zhotoviteľa stavby. v zmysle zmluvy o nFp celý tento 
proces podlieha administratívnej kontrole ministerstva 
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionál-
neho rozvoja sr, ktoré nahradilo pôvodné mvarr sr. 
kontrola zistila určité nedostatky v procese a odstúpila 
spis na úrad pre verejné obstarávanie. úrad odporúčal 
súťaž zrušiť a verejné obstarávanie zopakovať. tento 
postup je v tejto oblasti štandardný, z tohto titulu 
nevznikla nášmu mestu žiadna škoda. Zo zmluvy 
o nFp vyplýva pre mesto termín ukončenia stavby 
do marca 2012, takže po spracovaní, vyhodnotení 
a skontrolovaní novej súťaže je možné stavbu v tomto 
termíne ukončiť. nakoľko sa blíži zimné obdobie, s re-
generáciou námestia začneme v jarných mesiacoch 

budúceho roka.“
Na vynovenie komunikácií, spevnených plôch, kanalizá-
cie, výstavbu nových cyklistických chodníkov a chodní-
kov pre peších, autobusových zastávok a úpravu zelene 
na časti Zimnej ulice a v priľahlom parku si teda musíme 
ešte chvíľku počkať. Oddialením termínu realizácie do 
roku 2011 však bude pre mesto ako investora viac času 
na prípravu celej stavby tak, aby jej realizácia prebehla 
bez problémov, ubezpečil Ing. Gonda.
S realizáciou spomínaných prác na námestí sa budú 
súbežne realizovať aj práce súvisiace s rekonštruk-
ciou verejného osvetlenia, na ktoré získalo Mesto Spiš.  
N. Ves externé finančné prostriedky vo výške 222 tis. €.

lucK

Mesto Spišská Nová Ves si dovoľuje týmto zareagovať 
na uvedený článok týkajúci sa mosta, ktorý si v 50. ro-
koch minulého storočia postavili obyvatelia Novoveskej 
Huty a ktorý spadol po povodniach v roku 2008. Vzhľa-
dom na to, že Mesto Spišská Nová Ves v zmysle zákona  
č. 167/2008 Z. z. (tlačový zákon) dňa 4. 10. 2010 za-
slalo redakcii Spišského Korzára žiadosť o uverejne-
nie odpovede na tento článok a do dňa uzávierky Ička  
(15. 10. 2010) sa tak nestalo, dovoľujeme si oboznámiť 
občanov prostredníctvom Ička s nasledujúcim stanovis-
kom mesta:
v období od 23. 7. do 30. 7. 2008 mesto spišská 
nová ves vykonávalo protipovodňové záchranné 
práce na vodnom toku Holubnica a suchohorský po-
tok v meste a v mestskej časti novoveská Huta. po 
povodni na zasadnutiach mestských výborov v novo-
veskej Hute a Ferčekovciach boli primátorom mesta 
a referentom krízového riadenia občanom predlo-
žené vykonané protipovodňové opatrenia a postup 
pre uplatnenie kompenzácie škôd spôsobených po-
vodňou. Žiadna právnická osoba ani fyzická osoba 
pri ohlasovaní povodňovej škody nešpecifikovala 

spadnutý most, resp. mostík, cez suchohorský 
potok na Hnileckej ceste ako škodu na svojom 
majetku.
od ukončenia povodne v mesiaci júl 2008 až do 
septembra 2010, resp. medializácie veci, nebola 
doručená Mestu spišská Nová ves žiadna ofi- 
ciálna požiadavka od občanov ani od Mestského 
výboru č. 1 v Novoveskej Hute na vybudovanie no-
vého mosta, resp. úpravu účelovej komunikácie 
pre prístup k rodinným domom v tejto mestskej 
časti. keďže tak neurobili, považovali sme situáciu 
za uspokojivú a náhradný prístup k nehnuteľnostiam 
po účelovej komunikácii, ktorá je zjazdná pre osobné, 
tak i pre nákladné vozidlá (napr. praga v3s), cez bron-
zovú ulicu ako postačujúci. prekvapila nás súčasná 
aktivita, ktorá popisuje skutkový stav úplne inak, a tiež 
neobjektívne prezentovanie problému v médiách.
šetrením sa zistilo, že vodný tok suchohorského 
potoka je v správe Štátnych lesov sr a most ani 
pozemky, na ktorých stál, nie sú majetkom Mesta 
spišská Nová ves. mesto z tohto dôvodu nevykoná-
valo opravu a údržbu koryta toku po povodni, ani si 

nenárokovalo kompenzáciu vzniknutej povodňovej 
škody. majitelia pozemkov a premostenia mali mož-
nosť v aktuálnom čase vzniesť požiadavku na ob-
vodný úrad prostredníctvom mesta.
podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej sa-
mosprávy z rozpočtu obce sa môžu uhrádzať iba 
výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnoco-
vaním majetku obce, preto pre riešenie tohto stavu 
je potrebné uskutočniť nasledovné kroky:
Zaradiť výstavbu mosta medzi investičné akcie mesta, 
majetkoprávne vysporiadať (kúpiť) pozemky pod mos-
tom a účelovou komunikáciou z pravej strany potoka, 
zabezpečiť projektovú dokumentáciu a súhlas maji-
teľa cesty košického samosprávneho kraja na pripoje-
nie účelovej komunikácie, ako aj príslušné povolenia 
- územné a stavebné rozhodnutie. predpokladané ná-
klady sa môžu pohybovať vo výške 40 000 eur.
spišská nová ves, dňa 4. 10. 2010 

ing. jozef Gonda 
vedúci odb. výstavby, územ. plán. a dopravy,

peter Klein 
referát krízového riadenia, Msú

Vážený pán primátor,
Regionálny operačný program v súčasnom období pod-
lieha vo všetkých jeho oblastiach hlbokej revízii. Táto re-
vízia vyplynula z prečerpania alokovaných finančných 
objemov, ktoré pripadajú na jednotlivé operačné osi 
programu. Z toho dôvodu je na riadiacom orgáne - Mi-
nisterstve pôdohospodárstva, životného prostredia 
a regionálneho rozvoja SR už tretí mesiac poza-
stavený proces podpisovania zmlúv o poskytovaní 
nenávratného finančného príspevku medzi minister-
stvom a prijímateľom, v našom prípade mestami a ob-
cami.

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku v rámci Opatrenia 4.1 regenerácie sídiel, 
ktoré boli schválené vo výberovej komisii na minis-
terstve, ostávajú v platnosti, nie sú zrušené. Pozasta-
vený je iba proces podpisovania zmlúv o poskytnutí NFP 
do doby ukončenia revízie ROP. V rámci revízie programu 
sa očakáva realokácia finančných objemov medzi prio-
ritnými osami. Celkové zhodnotenie doterajšieho stavu 
realizácie ROP, výsledky revízie programu a ďalšie vý-
chodiská budú predmetom rokovania Monitorovacieho 
výboru ROP na Ministerstve pôdohospodárstva, život-
ného prostredia a regionálneho rozvoja SR.

Uvedený stav má za následok pozastavenie konkrétnej 
realizácie projektov v obciach a mestách nášho kraja, 
ktorý nie je zapríčinený žiadateľmi, t. j. primátormi 
miest a starostami obcí. Všetky kroky súvisiace s rea-
lizáciou projektu boli zo strany miest a obcí a následne 
SO/RO pre ROP v Košickom samosprávnom kraji vy-
konané v súlade s riadiacou dokumentáciou ROP. Ďalší 
postup závisí výlučne od výsledkov revízie ROP a určí ho 
Riadiaci orgán – Ministerstvo pôdohospodárstva, život-
ného prostredia a regionálneho rozvoja SR.
 jUdr. lenka jurková

 vedúca odboru implementácie so/ro pre rop

Na vynovenie časti zimnej ulice a mestského parku si budeme musieť počkať.

k článku „Voda zničila v Novoveskej Hute most, autá nemajú kade prejsť“, 
uverejnenom v Spišskom Korzári dňa 28. 9. 2010 

Prečo sa v poslednom čase „pribrzdila“ realizácia niektorých už schválených projektov, predovšetkým regenerácií sídel (námestí),  
objasňuje list vedúcej odboru implementácie projektov:

AJ MATERSKé ŠKOLy Sú POSTuPNE MODERNIzOVANé

Okrem výmeny chodbových okien za plastové (MŠ Li-
pová, MŠ Z. Nejedlého - 28 136 €) boli komplexne zre-
konštruované sociálne zariadenia (MŠ Gorazdova, MŠ  
Z. Nejedlého - 8 582 €). Začalo sa s postupným pripoje-
ním tried na internet (MŠ Stolárska, MŠ Lipová). V piatich 
materských školách sa doplnilo vybavenie najmodernej-
ším školským nábytkom (MŠ Hviezdoslavova, MŠ Lipová, 

MŠ Stolárska, MŠ J. Hanulu, MŠ Gorazdova - 10 573 €). 
Rekonštrukciou školskej jedálne pri MŠ E. M. Šoltéso-
vej (6 274 €) sa vytvorili podmienky zodpovedajúce sú-
časným hygienickým normám. V MŠ Komenského bola 
vytvorená a kompletne vybavená nová trieda pre 22 detí 
(18 852 €).
V nadchádzajúcom roku je plánovaná rekonštrukcia ďal-

ších sociálnych zariadení v MŠ Stolárska a MŠ Lipová, 
ako aj v ďalších troch materských školách. Pokračovať sa 
bude aj v modernizácii vybavenia jednotlivých škôl a re-
konštrukcii ďalších školských jedální v súlade s prijatou 
Koncepciou rozvoja školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Spišská Nová Ves. Mgr. jozef Brezovský

správa školských zariadení sNv

V materských školách mesta pokračuje v tomto roku realizácia znižovania energetickej náročnosti budov a zlepšovania podmienok pre vý-
chovno-vzdelávací proces.
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oz činnosti Pz Sr v SnV
30. 9. 2010 okolo 20.30 hod. na Štefánikovom nám. fy-
zicky napadol doposiaľ nezistený páchateľ 60-roč. oby-
vateľku SNV a násilne jej ukradol kabelku. Spôsobil jej 
tým škodu 20 €, poranenie hlavy, odreninu krku a pravé-
ho lakťa s PN do 7 dní. Udalosť je vyšetrovaná ako zločin 
lúpeže. Po páchateľovi bolo vyhlásené pátranie.

1. 10. 2010 bola o 11.00 hod. v jednej z pobočiek bánk 
zadržaná bankovka v hodnote 50 €, ktorá neobsahova-
la ochranné prvky a znaky Európskej menovej únie. Vo 
veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin falšovania, 
pozmeňovania a neoprávnenej výroby cenných papierov 
a peňazí.

6. 10. 2010 o 22.55 hod. hliadka OO PZ SNV obmedzila 
osobnú slobodu 25-roč. mužovi zo SNV, ktorý sa pokúsil 
vlámať do šatní Zimného štadióna. Poverený príslušník 
OO PZ vzniesol mladíkovi obvinenie pre prečin krádeže 
vlámaním v štádiu pokusu, stíhaný je na slobode.

10. 10. 2010 okolo 1.03 hod. vykonal doposiaľ neznámy 
páchateľ vlámanie do jednej z reštaurácií v centre mes-
ta, odkiaľ odcudzil bezpečnostnú skriňu s hotovosťou 
a ceninami, čím spôsobil škodu predbežne vyčíslenú na 
2 190 €. Po páchateľovi bolo vyhlásené pátranie.

PZ v SNV vyhlásil 14. 10. 2010 pátranie po odcudzenom 
osobnom motorovom vozidle zn. Škoda Superb modrej 
metalízy ev. čísla RV-400 BF, ktoré bolo odcudzené v ten 
deň v rozmedzí od 12.30 do 13.15 hod. pri jednom z ná-
kupných centier v SNV. Leasingovej spoločnosti vznikla 
škoda cca 25 000 €. 

K všetkým trestným činom prosíme podať informácie aj 
anonymne na čísle 158. 

z činnosti MsP v SnV
17. 9. 2010 o 16.10 hod. oznámila pracovníčka Pro Elek-
tro, že im zo zadného traktu predajne odcudzili Rómovia 
5 ks starých práčok určených na recykláciu s celkovou 
predbežnou škodou cca 75 €. Hliadka MsP po prehliad-
kovaní Duklianskej ul. na základe popisu zadržala podo-
zrivého 24-roč. Jaroslava K. zo Smižian. Nakoľko bolo 
zistené, že podozrivý bol za obdobný skutok v ostatných 
12 mesiacoch postihnutý, vec bola odovzdaná OO PZ na 
ďalšie riešenie.

Na základe oznámenia občana bolo hliadkou MsP  
23. 9. 2010 preverené, že v okolí Kvašných lúk pri Vil-
čurni núdzovo pristálo ľahké lietadlo. Hliadka zistila, že 
z dôvodu technickej poruchy tu núdzovo pristál pilot z Tre-
bišova. Hliadka spolu s pracovníkmi Dobrovoľnej občian-
skej stráže zabezpečila miesto do doby presunu lietadla 
na letisko. K škode na majetku a zraneniu osôb nedošlo.

27. 9. 2010 okolo 4.55 hod. na útvar MsP oznámilo via-
cero občanov, že na Komenského ul. horí osobné mo-
torové vozidlo Toyota Avensis. Na miesto bol okamžite 
privolaný Hasičský a záchranný zbor SNV. Miesto bolo 
hliadkami MsP a PZ SR zabezpečené až do úplného uha-
senia vozidla. Vec v realizácii PZ SR.

29. 9. 2010 o 17.50 hod. členovia Občianskej hliadky 
oznámili MsP, že našli maloletého, ako maľuje bielou 
farbou na modrý most cez Hornád na Štúrovom nábreží. 
Hliadka zistila, že sa jedná o 13-roč. Jaroslava G. z Po-
točnej ul. Vyhotovená bola fotodokumentácia, vec pre 
podozrenie z trestnej činnosti oznámená OO PZ.

9. 10. 2010 o 8.00 hod. preverila hliadka MsP spolu s prí-
slušníkmi HaZZ v SNV a PZ SR oznámenie občana, že 
na Radničnom nám. je na zemi podozrivý biely prášok. 
Lokalita bola zabezpečená pred vstupom nepovolaných 
osôb, bola odobratá vzorka a odstránené zvyšky látky. 
Hliadka MsP zabezpečovala lokalitu do 14.00 hod., kedy 
bolo oznámené, že zaistená látka nie je nebezpečná. Vec 
v šetrení PZ SR.

14. 10. 2010 o 17.50 hod. hliadka MsP a príslušníci PZ 
SR za pomoci kamer. systému zadokumentovali a násled-
ne zadržali skupinu 4 páchateľov, ktorí zo stojanu pred 
OD Kaufland ukradli uzamknutý bicykel a chceli s ním 
utiecť. Hliadka MsP zadržala jedného z nich, 12-roč. 
Martina K. zo Smižian. Bicykel zaistila hliadka PZ a vrátila 
majiteľovi.

AKÁ bOLA SEzóNA NA KúPALISKu?
Správa telovýchovných zariadení (STEZ) mesta SNV už tra-
dične pripravuje otvorenie areálu letného kúpaliska na prvý 
júnový víkend. Podobne tomu bolo aj tohto roku. Návštevní-
kov kúpaliska čakali nielen vonkajšie bazény, rôzne detské 
atrakcie, plážový volejbal, krytý plavecký bazén, sauna či 
masáže, ale i lepšie podmienky na kúpanie. „letnú sezónu 
sme tento rok otvárali s vymeneným prívodným potrubím 
a bazén krytej plavárne bol strojnotechnologicky odde-
lený od kúpaliska, vďaka čomu sa zlepšila kvalita vody 
vo vonkajších bazénoch,“ ozrejmil kvalitatívny posun Ján 
Magdoško, riaditeľ STEZ.
Potešiteľné je zhodnotenie sezóny aj z pohľadu čísel. „Cez 
brány letného kúpaliska v sezóne 2010 prešlo 68 000 
návštevníkov, čo bola aj napriek daždivému letnému po-
časiu jedna z najvyšších návštevností za posledné roky. 
prekvapením bola pre nás najmä sobota 12. júna, kedy 
kúpalisko navštívilo viac ako 4 500 ľudí. najvyššia návštev-
nosť bola zaznamenaná v mesiaci júl, kúpať a slniť sa do 
snv prišlo 38 000 ľudí,“ zbilancoval leto riaditeľ STEZu.

Služby nášho letného kúpaliska okrem domácich obyvateľov 
využívali aj návštevníci najmä z okresov Poprad, Kežmarok, 
Gelnica, ale aj z okolia Prešova a Košíc. Okrem prijateľnej 
výšky vstupného v porovnaní s okolím k vysokej návštevnosti 
kúpaliska prispela i spoločná akcia so ZOO, v rámci kto-
rej kúpalisko počas leta poskytovalo návštevníkom zľavu pri 
predložení vstupenky zo ZOO a naopak.

za informácie ďakuje lucK, foto: autorka

Letné kúpalisko v SNV patrí v posledných rokoch k jednému z najnavštevovanejších na Spiši.

ŠPORTOM K zODPOVEDNOSTI zA SEbA

„Nový prístup k prevencii kriminality mladých Rómov: 
Organizovaným športom bližšie k zodpovednosti za 
seba“ je názov ďalšieho prevenčného projektu z dielne 
Mestskej polície v SNV. Projekt obsahovo nadväzuje na 
predošlé 2 úspešne realizované projekty „Ja som bol jed-
ným z nich“ (2008) a „Dajme im šancu alebo sebareflexiou 
k zmene správania“ (2009). Zapojených je do neho 20 ško-
lákov zo zŠ Ing. O. Kožucha na prahu trestnoprávnej 
zodpovednosti (13 - 14 rokov). Predovšetkým ide o deti zo 
sociálne málo podnetného prostredia rómskych osád Hájik, 

Podskala a Vilčurňa, ktoré si podľa príslušnosti k osadám 
vytvorili gangy, tie navzájom súperia. Mestská polícia sa so 
školou rozhodla tento problém riešiť vytvorením zážitkových 
vzdelávacích preventívnych aktivít a znížiť tak trestnú činnosť 
najmä medzi rómskou mládežou. Do projektu sú zapojené 
aj nerómske deti.
Cieľom 4-mesačného projektu je zvýšiť poznanie a právne 
vedomie predovšetkým rómskej mládeže o negatívnych 
dôsledkoch ich protispoločenského konania. Cestou 
k tomu sú športové aktivity - futbalové tréningy a vytvorenie 
futbalového tímu, ktorý bude fungovať aj po skončení pro-
jektu; stretnutia s peeraktivistami; prednášky a workshopy na 
rôzne témy; exkurzie na mestskom úrade, mestskej polícii, 
štátnej polícii, na súde, okresnej prokuratúre či na úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj návšteva reedukač-
ného zariadenia a centra voľného času. Aktivity vyvrcholia 
koncom decembra futbalovým turnajom medzi štyrmi ZŠ.
Na realizáciu projektu Rada vlády SR pre prevenciu krimina-
lity poskytla zo štátneho rozpočtu dotáciu 8 000 € (80 %), 
Mesto SNV spolufinancuje projekt vo výške zvyšných 20 %.
 p. jančík, l. Kormošová

Mestská polícia v novom školskom roku rozbehla ďalší projekt zameraný na prevenciu trest-
noprávnych činností mládeže.

zOO uKONčILA 
TOHTOROčNú SEzóNu
Začiatkom sezóny 2010 v máji bola v ZOO dokončená 
rekonštrukcia chovného zariadenia pre gibony. Jún po-
značili práce (navážanie kameňa, spevňovanie brehov)  
realizované po povodni. Areál ZOO počas leta skrášlili 
prvky drobnej drevenej architektúry a lavičky v tvare rôz-
nych zvieratiek od rezbára Jána Školníka z Levoče. Pri 
detskom ihrisku, bufete a jazere bola zriadená voľná Wi-Fi 
zóna. Podarilo sa zrekonštruovať aj chovné zariadenie pre 
nosále červené. Pribudli i drevené vozíky pre deti. O za-
traktívnenie ZOO sa postarali aj školáci z ôsmich ZŠ v SNV 
v rámci spoločného projektu Ceny Embraco za ekológiu. 
Firma Embraco Slovakia na projekt poskytla 3 000 €. Vý-
sledkami projektu boli výsadba živého plotu, revitalizácia 
skaliek, vytvorenie dreveného prístrešku „Škola v prírode“ 
a metodickej príručky pre Školu v prírode, inštalovanie 
viacerých vzdelávacích panelov zameraných na ekológiu 
a vytvorenie brožúry „Sprievodca po ZOO“.
Zmeny sa dotkli nielen areálu ZOO, ale aj jeho zvieracieho 
osadenstva. „v sezóne 2010 sa v Zoo narodilo spolu  

17 zvierat v druhoch kengura červenokrká (narodil sa 
ďalší albín), lama krotká, muflón lesný, kapybara mo-
čiarna, pony shetlandský, koza kamerunská, z exotic-
kého vtáctva agapornis ružovohrdlý a rozela pestrá. 
s niektorými zvieratami sme sa však museli aj rozlúčiť. 
Zvieracie osadenstvo Zoo sa zúžilo o rysa ostrovida, 
ktorého sme v máji vrátili do košíc. koncom augusta sa 
udiala smutná udalosť, keď sa do výbehu kengúr čer-
venokrkých v noci podhrabala líška a mladšie mláďa - 
albína vytiahla von. Druhý starší albín v dôsledku stresu 
narazil do pletiva a uhynul. vec bola riešená v spolu-
práci s mestskou políciou a líška bola odchytená. se-
zónu sme ukončili s počtom 222 zvierat a 64 zvieracích 
druhov,“ zbilancoval zoológ Ing. Robert Korkoš.
Do ZOO v r. 2010 zavítalo spolu 74 226 návštevníkov. 
Najviac návštevníkov brány zoologickej záhrady prekročilo 
v auguste - 19 926. V rámci adopčného programu zazna-
menali v ZOO 26 adopcií zvierat.

za informácie ďakuje lucK

Dňa 20. 10. 2010 sa po šiestich mesiacoch pre verejnosť zatvorili brány našej zOO.
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holubov v našom meste pôsobí už viac ako 
80 rokov. Tento rok bol v jej chovateľsko-
športovej činnosti veľmi úspešný. Chova-
teľ Jozef Lesnický a jeho syn sa stali víťaz-
mi oblastného združenia a zároveň aj víťazmi 
vo východoslovenskom regióne. Chovateľ 
Vlastimír Pomajdík sa stal víťazom Veľkej 
ceny Slovenska, keď jeho holub Maxo zvíťa-
zil v kategórii nad 700 km z Gothy v Nemec-
ku. Srdečne blahoželáme.

Partnerská škola Gymnázium v Havlíčko-
vom brode (čR) oslávila v septembri 275. 
výročie založenia. Na oslavách nechýba-
li ani zástupcovia z Gymnázia Školská. 
V dňoch 7. - 12. 9. navštívilo 18 tretiakov 
so svojimi dvoma profesorkami Havlíčkův 
Brod. S českými priateľmi sa nevideli po 
prvýkrát, bolo to už ich 2. stretnutie - prvé 
družobné stretnutie prebehlo v dňoch 27. - 
31. 5. v SNV. Gymnazistov čakal zaujímavý 
program. Spoznali krásy nášho partnerské-
ho mesta, navštívili stovežatú Prahu, mesto 
Jihlava a jej podzemné katakomby. Nabitý 
program vyvrcholil slávnostnou akadémiou 
k výročiu založenia školy, ktorej sa zúčastnilo 
aj vedenie spišskonovoveského gymnázia. 
Pri odchode do SNV sa vlakovou stanicou 
v Havlíčkovom Brode ozývali slová „Brzy na 
shledanou“.

Od 20. 9. do 1. 10. sa uskutočnil tretí (zá-
verečný) turnus odbornej stáže žiakov 
3. roč. Obchodnej akadémie z Havlíč-
kovho brodu (ČR) v rámci Programu celo-
životného vzdelávania Leonardo da Vinci. 
Barbora Nováková, Andrea Ročňová, Jo-
sef Horský a Tomáš Zikmunda praxovali vo 
vybraných podnikoch v SNV, absolvovali 
zaujímavé exkurzie v OTP banke a firme 
Embraco Slovakia, spoznávali pamiatky re-
giónu Spiš, obdivovali prírodu Slovenského 
raja a Vysokých Tatier. V závere odbornej 
stáže prebehla pracovná návšteva vedenia 
partnerskej školy. Po ukončení odbornej 
stáže účastníci získali certifikáty a Euro- 
passy.

žiaci EKO krúžku na zŠ Ing. O. Kožucha si 
všimli, že po rekonštrukcii školy ostali chodby 
prázdne a bezfarebné. Do školy sa rozhodli 
priniesť trocha farebnej jesene. Začalo sa 
to zhotovovaním šarkanov z prírodného mate-
riálu a vyrezávaním tekvíc. Svojou prácou sa 
pochválili na chodbe školy, kde zhotovili krás-
nu jesennú výzdobu. Dočkali sa pochvaly zo 
strany pedagógov, žiakov i rodičov.

22. 9. sa v ZOO uskutočnil krst malých po-
níkov shetlandských. Dvom žriebätkám vy-
berali meno deti z materských a základných 
škôl. Najviac sa im pozdávali mená Ruženka 
a Juraj a tak malých poníkov pomenovali 
práve nimi. Krstilo sa senom. Poníky čosko-
ro poputujú do Domova sociálnych služieb 
Domovina v Hodkovciach, kde budú v rámci 
terapie pomáhať klientom s mentálnym po-
stihnutím.

24. 9. pri príležitosti Dňa srdca sa priesto-
ry Akadémie vzdelávania na Zimnej ul. na 
niekoľko hodín zmenili na poradňu a am-
bulanciu zároveň. Poradňa zdravia pri Re-
gionálnom úrade verejného zdravotníctva 
v SNV tu v spolupráci s Akadémiou vzdeláva-
nia SNV pripravila pre záujemcov bezplatné 
merania cholesterolu, krvného tlaku, obsahu 
telesného tuku a antropometrických ukazo-

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej novej Vsi
6. 11. 1920 bol založený Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej 
Novej Vsi. Mal 134 členov a predsedu Neitusa Vollaya. 
Všetkým matičiarom blahoželáme k 90. výročiu a členom výborov 
ďakujeme za ich prínos do matičného života mesta.
Pri tejto príležitosti bude vydaná príležitostná poštová pečiatka, 
autorom návrhu ktorej je Ing. Marián Kellner. Opečiatkovať si ňou  
môžete písomnosti 6. 11. 2010 na Pošte Spišská Nová Ves 1,  
Štefánikovo nám. 7.

MO MS v Spišskej novej Vsi pozýva na 
Stretnutie s poéziou JÁna KOSTrU

22. 11. 2010 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici
pri príležitosti 100. výročia narodenia autora.

Realizované v spolupráci so Spišskou knižnicou a Divadelným súborom Hviezdoslav.

zO zASADNuTIA MESTSKéHO 
zASTuPITEľSTVA

30. riadne zasadnutie MsZ sa konalo 23. 9. 2010.
MsZ najprv vzalo na vedomie list poslanca Ing. Karola Mit-
ríka, ktorým sa vzdal mandátu poslanca MsZ. Na uvoľ-
nené miesto bol schválený náhradník Mgr. Rastislav 
Javorský, ktorý vzápätí zložil poslanecký sľub.
Prerokovaná ďalej bola správa Aktuálne informácie 
o príprave a realizácii projektov podporených zo zdro-
jov Európskeho spoločenstva, štátneho rozpočtu a roz-
počtu mesta od r. 2008 do 31. 8. 2010. Podľa správy 
podaný a hodnotený je v súčasnosti 1 projekt, 19 je v rôz-
nej fáze realizácie, ukončených je 8 a pripravovaných je 
5 projektov. Pripravené aktivity, vrátane väčších investič-
ných akcií mesta, v celkovom zazmluvnenom finančnom 
vyjadrení predstavujú čiastku cca 31,18 mil. € - 940 mil. Sk 
(z toho externé zdroje 27,754 mil. €, kofinancovanie mesta  
3,426 mil. €).
Na vedomie vzali poslanci Informáciu o napĺňaní pro-
cesu aktualizácie a tvorby Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta SNV na r. 2011 - 2018.
Nasledovala Informatívna správa o plnení rozpočtu 
Mesta SNV za 1. polrok 2010, ktorá konštatovala plne-
nie rozpočtu na strane príjmov na úrovni 39,8 % a na strane 
výdavkov na úrovni 28,2 %.
Odsúhlasené bolo dofinancovanie rekonštrukcie zá-
kladných škôl - II. etapa prác navyše a zahrnutie potreb-
ných finančných prostriedkov vo výške 591 841,18 € do 
návrhu na 3. zmenu rozpočtu mesta na r. 2010.
Schválený bol tiež nový Rokovací poriadok Msz v SNV, 
ktorý zohľadnil novelizovanú legislatívu. 
Predložená a schválená bola novela Štatútu mesta SNV, 
ktorá zosúladila štatút s legislatívnymi zmenami, medzi 
symboly mesta zaradila aj znelku a logo mesta, upravila 
časti týkajúce sa počtu poslancov MsZ a MsR v zmysle 
schváleného počtu pre volebné obdobie 2010 - 2014  
(MsZ - 19 poslancov, MsR - 5 poslancov).
Vyradený bol prebytočný majetok v správe zŠ z. Ne-
jedlého v celkovej hodnote 21 973,30 €. 
Prerokovaná Správa o výsledku kontrol sa týkala násled-
nej finančnej kontroly hospodárenia Správy telovýchovných 

zariadení SNV a zaraďovania investícií do majetku mesta 
k 31. 12. 2009.
V rámci Vysporiadania vlastníctva nehnuteľností bolo 
schválené odkúpenie pozemkov o rozlohe 1 346 m2 od 
Košického samosprávneho kraja za cenu 83 412,98 €, 
na ktorých budú po pripravovanom vybudovaní novej 
okružnej križovatky Markušovskej cesty a Mlynskej ulice 
pešie chodníky, cyklochodníky a náhradné parkovisko. 
Opakovane na rokovanie MsZ sa dostala žiadosť Spiš-
skej katolíckej charity, ktorá chce zrekonštruovať objekt 
býv. MŠ na Gaštanovej ul., v ktorom dnes sídli Špeciálna 
ZŠ sv. M. M. Kolbeho a praktická škola pre zdravotne ťažko 
postihnuté deti. Za týmto účelom SKCH chcela od Mesta 
SNV budovu odkúpiť za symbolickú cenu. Návrh nezís-
kal potrebnú 3/5 väčšinu poslancov. Rovnako neprešiel 
ani návrh na predaj za cenu 100 tis. €, ani návrh s cenou  
200 tis. €. Poslanci boli tiež informovaní o neúspešnej ve-
rejnej obchodnej súťaži na predaj mestskej budovy zimná 
č. 72, o ktorú nik neprejavil záujem.
Schválené bolo odkúpenie poslaneckých notebookov 
po ukončení mandátu poslanca MsZ v tomto volebnom 
období za cenu 100 €/ks. 
Podľa nového VzN č. 3/2010 o určení názvu ulice máme 
v meste o jednu pomenovanú ulicu viac. Konkrétne ide 
o novovytvorenú ulicu s označením Slnečné nábrežie. 
Nachádza sa za Ulicou Ing. Rojkoviča. Ulica dostala po-
menovania podľa projektu bytového komplexu spoločnosti 
Milanko, s. r. o., ktorý sa na tejto ulici realizuje.
Záver septembrového rokovania patril Informácii o uzne-
sení Rady TV Reduta, týkajúcej sa režimu vysielania tele-
vízie v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami, 
a Informácii o zasadnutí orgánov Lesov mesta SNV, 
s. r. o.
V rámci interpelácií svoje žiadosti o informácie predložili 
poslanci Adnan Akram a Mgr. Rastislav Javorský.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie po-
slancov, zvukový a obrazový záznam nájdete na www.spis-
skanovaves.eu - modrá sekcia SNV - Samospráva - MsZ.
 ing. lucia Kormošová

Mesto od r. 2008 pripravilo projekty v hodnote 31,18 mil. € (940 mil. Sk). Novelizovaný bol rokovací 
poriadok Msz a štatút mesta. Medzi oficiálne symboly mesta patrí aj znelka a logo. budova Materskej 
školy na Gaštanovej ulici ostáva majetkom mesta. Pribudla ulica s názvom Slnečné nábrežie.

POSLANCI ROKOVALI čASTEJŠIE
Poslanecký zbor Mestského zastupiteľstva v Spiš-
skej Novej Vsi, ktorému po blížiacich sa komunálnych 
voľbách končí mandát, zasadal vo svojom funkčnom 
období až 46-krát (30 riadnych a 16 mimoriadnych 
zasadnutí). Bolo to podstatne častejšie ako v pred-
chádzajúcich štvorročných obdobiach, napr. v rokoch 

2002 - 2006 sa poslanci stretli 32-krát. Zvýšenú frek-
venciu rokovaní si vyžiadalo predovšetkým schvaľovanie 
úspešných europrojektov, čím do mesta prišli desiatky 
miliónov eur. 
Uvidíme, ako sa bude dariť novému vedeniu v nadchá-
dzajúcich štyroch rokoch... red.
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Yvateľov (BMI a WHR indexy), ako aj odborné 
poradenstvo k ozdraveniu životného štýlu. 
Akcia sa konala v rámci informačno-edukač-
nej kampane Mesiac o srdcových témach 
(MOST), zameranej na závažnosť hlavných 
kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Kam-
paň zorganizovala Slovenská nadácia srdca 
a Slovenská kardiologická spoločnosť pod 
záštitou ministra zdravotníctva SR.

Vo farskom kostole sa 25. 9. konal jedineč-
ný koncert. Po prvýkrát aj naše mesto 
hostilo medzinárodný hudobný festival 
Pontes. Festival Pontes alebo inak Mosty 
medzi mestami, resp. Mosty porozume-
nia, si kladie za cieľ spájať národy, kra-
jiny, štáty, mestá prostredníctvom pod-
manivej hudby a svoje miesto si našiel už  
v 11 krajinách Európy. Jeho 15. ročník sa 
konal na Slovensku pod záštitou p. Silvie 
Gašparovičovej a u nás v meste pod záštitou 
primátora Jána Volného. V interpretácii slo-
venských sólistov a českého orchestra Vir- 
tuosi di Praga pod umeleckým vedením Oldři-
cha Vlčeka si mohli všetci prítomní vypočuť to 
najlepšie z hudby európskych skladateľov.

Dvadsiatka potápačov z celého Sloven-
ska opäť „poupratovala“ najväčšiu vodnú 
nádrž v Slovenskom raji Palcmanskú Mašu. 
Z dna priehrady 27. 9. vytiahli viac ako 100 kg 
odpadu, ktoré tu počas letnej sezóny zane-
chali neporiadni turisti. Akciu už tradične or-
ganizoval Potápačský klub Manta zo SNV. 

V dňoch 28. 9. - 28. 10. sa v našom meste 
konala putovná výstava autentických foto-
grafií s názvom Auschwitz - Album „od prí-
chodu transportu až po trpký koniec“. Vý-
stavu na voľnom priestranstve pred Radnicou 
pripravilo Múzeum Slovenského národného 
povstania v Banskej Bystrici a Mesto SNV. 
Fotografie dokumentovali príbeh transportu 
Židov z oblasti Karpatských vrchov (sloven-
sko-maďarsko-ukrajinské pohraničie) a ro-
diny Lili Jacob do koncentračného tábora 
Auschwitz - Birkenau počas 2. svetovej voj-
ny. Zachovaný album fotografií, ktoré nafotili 
príslušníci jednotky SS, obsahoval 56 strán 
a 203 fotografií, ktoré zobrazovali obdobie od 
príchodu transportu s väzňami na železničnú 
stanicu až po trpký koniec v koncentráku. Je 
to jediný dokument takéhoto druhu, ktorý sa 
zachoval.

28. 9. v Mestskom divadle Levoča zorganizo-
valo Mesto SNV a Centrum prvého kontaktu 
v Levoči informačný deň pod názvom „Ob-
čania 50+: účasť na tvorbe svojho života“. 
Informačný deň odštartoval pilotný projekt 
Sage+ zameraný na podporu vzdelávania ľudí 
po päťdesiatke, ktorého cieľom bude vyškoliť 
približne 15 profesionálnych sociálnych kon-
zultantov. Tí budú pracovať s ľuďmi vo veku 
nad 50 rokov v ich okolí. Projekt sa realizuje 
v rámci programu Leonardo da Vinci.

V tomto roku si Jednota dôchodcov na Slo-
vensku pripomenula 20. výročie svojho za-
loženia. Slávnostné zasadnutie Republikovej 
rady ústami predsedu RNDr. Kamila Vajnor-
ského priblížilo beh dejín JDS a ocenilo jej 
osobnosti. Za naše mesto boli ocenení prvý 
predseda Okresnej organizácie JDS v SNV 
Ing. Eduard Škerlík a terajší predseda OO 
JDS Ing. Ladislav Dula. Blahoželáme!

Medzinárodný hudobný festival Musica 
nobilis zavítal opäť aj do nášho mesta. 

SPraVODaJSTVO

MOžNOSTI býVANIA ROzŠíRIL 
PROJEKT VILLANOVA

Do bytov v novopostavenom bytovom dome sa už 
čoskoro nasťahujú ich majitelia. Prvá etapa privátneho 
bytového komplexu realizovaného spoločnosťou Soli-
téra, s. r. o., SNV, sa dostáva do finálnej fázy.
V 6-poschodovom bytovom dome „VillaNova A“ je 
spolu 24 bytov s dvoma, troma alebo štyrmi izbami 
o celkovej rozlohe 60 až 108 m2. Momentálne má už 
18 bytov svojich majiteľov. Tí si budúce domovy pomaly 
dokončujú sami alebo v spolupráci so stavebnou spo-
ločnosťou. Niektorí už v novom byte strávia Vianoce, 
iní sťahovanie odložili na nový rok.
Nový bytový dom nesie v sebe prvky bývania mo-
derného človeka 21. storočia. Použité pri jeho vý-
stavbe boli najmodernejšie energeticko-úsporné 
materiály a technologické postupy. „projektový 
zámer sme od úplného začiatku brali veľmi poc-
tivo a seriózne. projektová dokumentácia musela 
spĺňať presne definované požiadavky - napr. maxi-

mum svetla v bytoch v každom priestore, čo naj-
viac pekných výhľadov, vysoký stupeň energetickej 
úspornosti a bezpečnosti, veľa zelene, dostatok par-
kovacích miest a pod. Základná filozofia moderného 
bývania (svetlo - priestor - výhľady - úspora energie 
- bezpečnosť) bola prísne dodržiavaná počas ce-
lej výstavby a je to cítiť v dispozíciách všetkých by-
tov. súčasne naším zámerom bolo dať klientom 
možnosť vytvoriť si vlastnú identitu bývania (vlastné 
dispozície izieb, šatníky, spôsob prístupu na terasy 
a pod.). verím, že sa nám to podarilo a byty vo villa-
nove sú v podstate svojím spôsobom neopakujúce 
sa individuálne diela a nesú rukopis každého nášho 
zákazníka,“ uviedol Ing. Vladimír Klaučo zo spoloč-
nosti Solitéra, s. r. o.
Byty majú nadštandardné podlahové kúrenie a ohrev 
teplej vody zabezpečujú slnečné kolektory. Ku kaž-
dému bytu patrí odkladací priestor priamo pred by-
tom. Nezabudlo sa ani na vhodné riešenie spoločných 
priestorov - k dispozícii sú spoločné terasy, priestory 
na odkladanie kočiarov, bicyklov a samozrejme 
priestory na relax. Parkovanie je zabezpečené v do-
movej garáži, odkiaľ sa dá pohodlne výťahom dostať 
priamo až k bytu. Na prízemí sa nachádzajú moderné 
podnikateľské priestory. O bezpečnosť bývajúcich sa 
stará inteligentný prístupový a kamerový systém. Svoje 
miesto si v projekte našla aj zeleň a oddychovo-rela-
xačná zóna.
V príprave je už aj stavba domu „VillaNova b“. Ďal-
ších 24 bytov by malo byť pripravených na bývanie do 
konca roka 2011. Už aj v dome „B“ sú rezervované 
prvé 3 byty. Záujemcovia bližšie informácie získajú na  
www.VillaNova.sk alebo www.Solitera.sk.
Slávnostné otvorenie prvej bytovky v rámci pro- 
jektu VillaNova je naplánované na 5. 11. 2010 
o 14.00 hod.  lucK, foto: autorka

Nový štandard bývania v našom meste ponúka moderný bytový komplex VillaNova, ktorý  
od septembra 2009 postupne vyrástol na nábreží Hornádu pri sídlisku Mier.

z čINNOSTI SPRÁVy CINTORíNOV

Starý cintorín má rozlohu 39 830 m2, nachádza sa 
tu 5 600 hrobových a 532 urnových miest v ste-
nách kolumbárií. Urnové miesta na tomto cintoríne je 
možné prenajať iba v medzihrobových priestoroch, 
pretože miesta v existujúcich urnových stenách už 
sú obsadené. Našou ambíciou je vystavať ďalšiu 
urnovú stenu v priestoroch nádvoria a umožniť 
v budúcnosti prenajať si miesta pre uloženie zostat-
kov blízkych v kolumbáriu tohto cintorína.
Nový cintorín má rozlohu 14 101 m2 a celkovo je tu 
naplánovaných 1 250 hrobových a 80 urnových 
miest, z ktorých je ešte možné prenajať 25.
Tretím spravovaným je cintorín v Novoveskej Hute 
s rozlohou 5 303 m2. Evidovaných tu je 570 hrobo-
vých miest. Tento rok bolo ukončené oplotenie zá-
padnej časti a spevnenie oporného múru okolo 
schodišťa. V r. 2011 je plánované postavenie  
prístupových schodov s vchodom od cestnej ko-
munikácie k rozšírenej časti spodnej sekcie.
Okrem vedenia evidencie hrobových miest, prideľo-
vania nových hrobových miest, vydávania súhlasov 
na stavebné práce v cintorínoch, revízie el. zaria-
dení, kosenia medzihrobových plôch cintorínov a vý-

vozu komunálneho odpadu venujeme pozornosť aj 
údržbe vojnových hrobov, hrobom historicky význam-
ných osobností mesta a pamätným tabuliam. Celkovo 
170 evidovaných vojnových hrobov a symbolov 
sa podľa naliehavosti a stavu konkrétneho miesta  
postupne obnovuje a esteticky vylepšuje. Tohto roku 
boli opravené vojnové hroby npor. Ing. Ondreja 
Kožucha, ľudovíta Vrábla, Júliusa Chrapčiaka 
a Ing. Vincenta Straku, ďalej pamätník „Na pa-
miatku padlým v SNP a II. svetovej vojne“ v No-
voveskej Hute. Obnovené bolo písmo a pamätná 
tabuľa na budove pošty, pri ktorej padli 30. 8. 1944 
Štefan Križák a Michal Timko. Opravený bol aj  
pomník za podjazdom na Levoču - pod Blaumon-
tom, kde 5. 9. 1944 padli hrdinskou smrťou Jozef 
Pavlenda, Štefan Stoklas a Rudolf bango.
Pravidelnou každoročnou prípravou cintorínov na 
sviatok Pamiatky zosnulých sa snažíme vytvoriť dôs-
tojné prostredie posledného odpočinku našich blíz-
kych, ktorí snívajú svoj večný sen. Verím, že aj tento 
rok sa nám to podarí a návštevníci cintorínov počas 
sviatočných dní budú odchádzať pokojne a neru-
šene. ján ondruš, správca cintorínov

Správou a údržbou mestských pohrebísk je v SNV poverené Oddelenie komunálneho servisu 
Msú a to prostredníctvom referátu Správy cintorínov. Pohrebiskami mesta sú tzv. Starý cinto-
rín, Nový cintorín a cintorín v Novoveskej Hute.
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Y V rámci jeho 15. ročníka 1. 10. v Redute vy-
stúpilo slovenské komorné zoskupenie Qua-
sars Ensemble s dirigentom Ivanom Buffom. 

3. 10. zorganizoval Divadelný súbor Hviezdo-
slav tzv. „Večer ocenených...“. Pri tejto príle-
žitosti boli do Siene slávy DS Hviezdoslav 
uvedení prví dvaja dlhoroční členovia súboru 
Mária Adamčiaková a Jozef Gavlák.

Jedinečné spojenie akustických a elektro-
nických bicích nástrojov predviedol 4. 10. 
v koncertnej sále Reduty svetoznámy ja-
ponský bubeník Akira Jimbo. Vo svojom 
programe „vybubnoval“ najväčšie hity Mi- 
chaela Jacksona, ale aj vlastnú tvorbu. Maj-
strovstvo bubeníka spočívalo okrem šikov-
ného narábania s bubeníckymi paličkami aj 
v tom, že pri zatvorených očiach mal človek 
pocit, akoby pred ním hrala celá kapela. 
I preto je Akira Jimbo právom nazývaný „sku-
pinou jedného muža“.

Kolieskové korčule, prilba a chrániče - to 
bolo vybavenie všetkých účastníkov nultého 
ročníka súťaže v in-line slalome. Preteku 
na čas na 200 m dlhej trati sa zúčastnilo vyše 
50 korčuliarov. Súťaž zorganizovalo 6. 10. 
na chodníku Kamenný obrázok - Ferčekovce 
CVČ Adam v spolupráci so školami mesta.

V dňoch 6. - 10. 10. sa 8 študentov Gymná-
zia Školská zúčastnilo poznávacieho po-
dujatia vo švajčiarskom CERNe. Po ceste 
sa zastavili aj na interaktívnej výstave fyzikál-
nych pokusov v Technorame vo Winterthure, 
kde si na vlastnej koži vyskúšali vystavenie 
sa napätiu 500 000 V alebo tzv. Faradayovu 
klietku počas „búrky“ bleskov. V CERNe gym-
nazistov privítal doc. RNDr. Peter Chochula, 
PhD. V krátkej prednáške im priblížil niekoľko 
projektov, ukázal fabriku pre testovanie mag-
netov. Ďalšie kroky študentov smerovali do 
paláca národov - OSN, mesta Ženeva, mesta 
Bern a Múzea Alberta Einsteina.

7. 10. sa v aule Univerzity Komenského v Bra-
tislave konala Medzinárodná konferen-
cia k 20. výročiu univerzít tretieho veku 
na Slovensku. Po príhovoroch rektora UK 
doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc., hosťa 
z Viedne a gen. riaditeľa Sekcie celoživotné-
ho vzdelávania MŠVVŠ SR Mgr. Borisa Slo-
bodu sa v hlavnom referáte PhDr. Nadežda 
Hrapková, PhD., zamerala na genézu, zmeny 
a možnosti vo vzdelávaní seniorov v sloven-
skom i európskom kontexte. Myšlienka vzde-
lávania seniorov je v Európe známa už skoro 
40 rokov, v r. 1973 bola otvorená prvá uni-
verzita tretieho veku vo francúzskom meste 
Toulouse. Dnes už 13 slovenských univerzít 
ponúka možnosti štúdia seniorom. Na konfe-
rencii vystúpilo 12 prednášajúcich, obohatil 
ju kultúrny program a prijatie hostí rektorom 
UK v Rektorskej sieni. Za UMB B. Bystrica 
detaš. pracovisko Poprad sa konferencie zú-
častnila jej študentka a zároveň poslankyňa 
nášho mestského zastupiteľstva Mgr. Jolana 
Prochotská.

V piatok 8. 10. z rúk primátora mesta prevza-
lo ocenenie 9 osobností, ktorých život bol, 
a stále je, spätý s najstarším slovenským špor-
tovým podujatím mládeže - Spišskými stre-
doškolskými hrami. V rámci osláv 80. výro- 
čia týchto hier v Koncertnej sieni Reduty boli 
ocenení Ján Milčák, Štefan Tkáč, Dušan 
Fógel, Alexander Gundelfingen, Kamil 
biringer, Ladislav Hronský, Ján Merjavý,  

LiSTÁreŇ
	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	pod-
nety,	a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	
Vzhľadom na priestorové obmedzenie 
rubriky uprednostníme pred anonym-
nými príspevkami tie, ktoré sú odosie-
lateľmi podpísané! Prosíme	Vás	preto,	aby	ste	
sa	na	všetky	listy	podpisovali.	 Ďakujeme!	

„aký význam malo montovanie „zátarás“ na chodníku, 
resp. ceste na ukončenie prejazdu áut na ul. e. m. 
šoltésovej pri garážach, keď šoféri áut ignorujú tieto 
„zátarasy“ a ďalej si veselo jazdia po trávniku popri 
rieke Hornád? teraz to vyzerá strašne - vyjazdené ko-
ľaje na tráve. počas daždivého počasia je tam blato, čo 
predtým nebolo. bude sa s tým niečo robiť? Zo strany 
šoférov je to bezohľadné.“

ingrid kotradyová, e-mail, 27. 9. 2010

Myslím, že vo Vašej otázke je i časť odpovede. Dopravné 
zátarasy sme osadili na základe požiadavky a po konzul-
táciách s obyvateľmi tejto mestskej časti. Vzhľadom na 
potrebu zabezpečiť prístup k vodnému toku pre potreby 
Správy povodia Hornádu a Bodvy sme zábrany ukončili 
len po úroveň spevnenej plochy. Ako sa ukázalo, vyna-
liezaví obyvatelia znehodnotili naše snaženie. Na základe 
týchto skúseností budeme nútení prijať ďalšie opatrenia 
na zamedzenie tohto prístupu. Vďaka týmto nediscipli-
novaným obyvateľom budú tieto peniaze chýbať mest-
skému výboru na riešenie potrebnejších vecí. 

Ing. Jozef Gonda 
vedúci odb. výstavby, územ. plán. a dopravy, Msú

„kedy budú tohto roku vianočné trhy?“
Dalibor sulgan, e-mail, 27. 9. 2010

Vianočný trh sa bude tento rok konať v Spišskej Novej 
Vsi v dňoch 10. - 12. decembra 2010.

Ing. Lucia Kormošová, PR mesta

„nemohol by byť priechod pre chodcov a cyklistov na 
Gorkého ulici (pri firme slovaktual) namaľovaný aj na 
vozovke (tzv. zebra)? sú tam dopravné značky, ktoré 
tento priechod označujú (je tam viac značiek za se-
bou, tak ich vodiči ľahko prehliadajú). niektorí vodiči 
ich ignorujú a dokonca pravidelne na priechode pre 
chodcov aj parkujú firemné autá z okolitých firiem.  
prejsť cez túto rušnú ulicu ráno s deťmi je veľký prob-
lém. nenašlo by sa trocha peňazí na bielu farbu?“ 

anonym, e-mail, 29. 9. 2010

Komunikácia na Gorkého ulici je v majetku Košického 
samosprávneho kraja (KSK) a v správe Správy ciest KSK, 
teda nie je mestská. V uvedenej časti nie je a ani nebol  
vyznačený priechod pre peších a cyklistov na druhú 
stranu vozovky. Dopravnými značkami je označený len: 
chodník pre peších a cyklistov, koniec chodníka pre cyk-
listov. Pri dopravnej značke označujúcej koniec chodníka 
pre cyklistov je aj označený smer odvedenia cyklistov na 
vozidlovú komunikáciu. Vzhľadom na stiesnené pomery 
nie je možné mať vyznačené chodníky pre peších a cyk-
listov súčasne. Vyznačenie nového priechodu pre chod-
cov, to nie je len o „cene farby“, ale je to i podstatný 
zásah do schváleného systému dopravy.

Ing. Jozef Gonda, vedúci OVúPaD, Msú

„... denne cestujem prvým ranným spojom do novo-
veskej Huty a v zimných mesiacoch je to cestovanie 
nedôstojné pre 21. storočie. ranný spoj veľmi často 
mešká (4. 10. 2010 meškanie 7 minút). no to je ma-
ličkosť oproti tomu sadnúť si do ľadového, studeného 
autobusu (popritom cestovné je rovnaké) a cestovať 

ním. verte, že vonku je teplejšie ako v autobuse, ak si 
predstavíte, že v zime je vonku - 10 °C, tak v autobuse 
je to cesta „o zdravie“. Dokedy budeme ešte takto ces-
tovať? verím, že za vašej pomoci sa cestovanie v mHD 
do novoveskej Huty zmení na prijateľnejšie a hodné 
ľudskej dôstojnosti.“

anna turská, snv, e-mail, 5. 10. 2010

Vážená pani Turská, prešetrili sme Vašu žiadosť o pomoc 
pri zjednaní nápravy a zaujímame k nej toto stanovisko: 
1) Meškanie spoja z východzej zastávky vo viacerých 
dňoch je evidentné z výdaja cestovných lístkov a mo-
nitorovacieho programu, aj keď do Novoveskej Huty 
prídu v čase stanovenom cestovným poriadkom. Vodi-
čov sme upozornili na dodržiavanie platného cestovného 
poriadku. 2) Na Vami uvedenom spoji o 4.40 hod. do 
Novoveskej Huty je od októbra 2008 zaradený jeden 
z najnovších autobusov KE 804 GE, rok výroby 2008. 
Vodiči pred výjazdom riadne dodržiavajú štandardný, vý-
robcom stanovený postup s 20 min. predhrevom mo-
tora. Je to však autobus určený pre MHD, kde sa oproti 
prímestskej alebo diaľkovej doprave veľmi často otvára 
troje veľkých dverí a tým sa teplota oproti iným typom 
autobusov veľmi rýchlo znižuje. Autobus nemá samo-
statný nezávislý vykurovací systém, aby aj v našich ran-
ných zimných extrémnych podmienkach bola hneď pri 
prvom spoji Vami požadovaná teplota.

 Ing. Peter Koreň 
vedúci odb. os. dopravy, eurobus, a. s.

„nezaškodilo by občas medzi 5. a 7. hod. ráno posta-
viť hliadku s radarom za podjazd. keď chodievam do 
práce, som asi jediný, kto dodržuje rýchlosť nevraviac 
o prejazdoch cez plnú čiaru či prechádzaní z pruhu 
do pruhu bez smerovky. urobí s tým niečo dopravný 
inšpektorát?“ anonym, e-mail, 6. 10. 2010
 
V SNV na Školskej ul. sa vykonáva dohľad nad bezpeč-
nosťou a plynulosťou v cestnej premávke, kde je výkon 
služby zameraný na nemotorových účastníkov a taktiež 
na meranie rýchlosti jazdy vozidiel a spôsob jazdy.

mjr. Mgr. Miroslav Mních 
riaditeľ Okres. doprav. inšpektorátu SNV

„nie som spokojná s prácou mestského výboru v na-
šej mestskej časti. pán predseda si dal vyasfaltovať 
cestu k svojmu domu, možno až do spálne, ale o ostat-
ných sa nestará.“ eva, sadrovcová ul.

Ako koordinátor činnosti mestských výborov si dovolím 
konštatovať, že ich prácu v jednotlivých častiach mesta 
väčšina občanov hodnotí pozitívne. Dostali omnoho väč-
šie právomoci ako v minulosti, rozhodujú o investíciách 
vo svojej územnej pôsobnosti. Ak po tridsiatich rokoch 
dostal nový asfaltový koberec prejazd cez Ferčekovce, 
nebolo to preto, že tam býva predseda mestského vý-
boru, či primátor, ale preto, že túto požiadavku dlhé roky 
presadzoval mestský výbor. Okrem iného aj tým, že tu 
po dezolátnej ceste naše nové autobusy MHD najaz-
dili denne priemerne sedemnásť kilometrov. Tak isto sa 
nedávno vyasfaltovala cesta aj na Rastislavovej ul., nie 
preto, že tam býva pán poslanec L. Ruttkay (aj takúto 
sťažnosť sme už dostali), len sa takto splnila požiadavka 
MsV. V uplynulom štvorročnom období dostalo nový po-
vrch v našom meste 11,6 km ciest, viac ako 10 km chod-
níkov a pribudlo 557 parkovacích miest. V budúcom 
období chceme ešte zintenzívniť opravu komunikácií, 
poradie dôležitosti budú opäť určovať mestské výbory. 
Okrem poslancov, ktorým dáte dôveru, v nich pracujú aj 
občania. Verím, že sa ich zapojí čo najviac.

PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 
zástupca primátora mesta

SPraVODaJSTVO
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YIvan Chromej, Dušan Sliva. Ocenenie in me-
moriam za Ervína Ogurčáka a Jozefa Škol-
níka prevzali ich rodinní príslušníci. Osláv sa 
zúčastnilo vyše 60 bývalých i súčasných orga-
nizátorov, trénerov i priamych účastníkov hier, 
zástupcovia vedenia mesta a poslanci mest-
ského zastupiteľstva. Spišské stredoškolské 
hry žijú ďalej a ich pokračovateľom želáme 
veľa ďalších úspešných rokov pri rozvíjaní 
školského športu.

už po 26. raz sa nebo nad Košiarnym briež-
kom zaplnilo lietajúcimi drakmi. Šarkania 
šou aj túto jeseň prilákala do Slovenského 
raja množstvo detí a rodičov, ktorí v troch 
súťažných kategóriách preháňali po oblohe 
„s vetrom o preteky“ vlastnoručne vyrobené 
alebo kúpené šarkany. Hodnotila sa technika 
letu i kreativita zhotovenia. Okrem behania po 
lúke so šarkanom na motúzku sa deti vyšan-
tili aj na trampolíne, rozprávkovej dráhe, pri 
rôznych hrách a súťažiach. Vyrobiť si mohli 
aj vlastné papierové lietadielko. Akciu 9. 10. 
zorganizovalo CVČ Adam.

Avantgardný multimediálny projekt pod ná-
zvom „Koncert pre oči, kino pre uši...“ 
priniesli do nášho mesta umelecký fotograf 
Robo Kočan a skupina Vumada a jeho kum-
páni. 10. 10. si v Koncertnej sieni Reduty za-
experimentovali v koláži svetelných efektov, 
fotografií, videí, malieb a hudby. Bol to do-
slova a do písmena ojedinelý audiovizuálny 
zážitok, určený najmä pre oči a uši, otvorené 
novým veciam.

V Novoveskej Hute pribudla tabuľa Slo-
venskej banskej cesty. Tabuľa zachytáva 
bohatú históriu baníctva v našom regióne. 
O jej osadenie v našej mestskej časti sa za-
slúžil Banícky spolok Spiš.

Výnimočný dátum pre začiatok svojho 
spoločného života si vybrali v našom 
meste dva páry. V nedeľu 10. 10. 2010 
sa zosobášili Lucia a Miroslav Husárovci 
a svoje „áno“ si povedali aj ľubica a Jozef 
betcherovci. Stredu 20. 10. 2010 si však do 
sobášneho listu nezapísal nik. Mladomanžel-
ským párom blahoželáme a prajeme, aby im 
symbolický dátum svadby priniesol v živote 
šťastné chvíle!

Pri príležitosti Svetového dňa duševného 
zdravia, ktorý pripadá na 10. 10., sa v zŠ 
Ing. O. Kožucha uskutočnila prednáška, 
ktorá mala žiakom 9. ročníkov pripomenúť, 
že práve duša robí človeka výnimočným, ale 
aj zraniteľným zároveň. Prednášku pripravi-
la pracovníčka Okresného ústavu hygieny 
v SNV. Informovala o duševnom zdraví člo-
veka, ktoré je rovnako dôležité ako zdravie 
tela. Témou prednášky bol „stres“. Približne 
80 deviatakov so záujmom počúvalo, aké je 
múdre naučiť sa stres zvládať. Je to odpoveď 
organizmu na akúkoľvek záťaž, ktorá je naň 
kladená. Stres je súčasťou života a treba sa 
naučiť s ním žiť. Jeho prekonanie človeka po-
silňuje a zvyšuje odolnosť proti ďalšej záťaži. 
Dúfajme, že to pochopili aj deviataci a všet-
ko to, čo sa na prednáške dozvedeli, využijú 
úspešne vo svojom ďalšom živote.

Po roku naše mesto opäť navštívil uzná-
vaný indický profesor jogy Paramhans svá-
mí Mahešvaranánda, autor systému Jóga 
v dennom živote. 12. 10. prednášal o joge 
svojim priaznivcom v Koncertnej sieni Redu-
ty.

zÁKLADNÁ uMELECKÁ ŠKOLA 
MÁ SEDEMDESIAT ROKOV

Sedemdesiat rokov života jednej školy, to sú chvíle 
spomienok na ľudí, ktorí na tejto škole študovali, 
učili a tvorili. Mnohí z nich tu pôsobili ako žiaci 
a končili ako učitelia. Celú históriu školy si pripo-
míname zo spomienok a zážitkov ľudí, ktorí tejto 
škole venovali svoje vedomosti a skúsenosti.
1. septembra 1940 bola v Spišskej Novej Vsi 
so súhlasom ministerstva školstva zriadená  
Súkromná hudobná škola, v ktorej začal vyučo- 
vať Koloman Takacz s tromi kvalifikovanými uči-
teľmi. Počas svojho pôsobenia vychoval rad hus-
listov, ktorí dodnes účinkujú ako vynikajúci sólisti, 
komorní hráči a pedagógovia. Z jeho triedy vyšiel 
napríklad Karol Petróczi – koncertný majster Štátnej 
filharmónie v Košiciach, Peter Strenáčik – profesor 
na AMU v Banskej Bystrici, ale aj naši súčasní pe-
dagógovia Anton Šterbák a Roman Barabas. Počas 
druhej svetovej vojny v roku 1944 bola škola ob-
sadená nemeckou armádou a následne zatvorená. 
O dva roky neskôr sa Deziderovi Nágelovi poda-
rilo Hudobnú školu otvoriť v priestoroch na Rož-
ňavskej ulici. Vyučovala sa hra na klavíri, husliach 
a akordeóne. V roku 1947 dňa 20. februára pre-
vzal vedenie školy významný hudobný skladateľ 
Ján Móry. V roku 1958 vznikla aj základná vý-
tvarná škola, ktorú založil nadšený výtvarný peda-
góg a maliar spišskej krajiny Ján Polom. Neskôr 
1. septembra 1960 vznikla ľudová škola ume-
nia, ktorej riaditeľom sa stal Jozef Gurka. Škola 
ponúkala v tom čase iba výučbu v hudobnom od-
bore, no o dva roky bol otvorený aj odbor výtvarný, 
ktorý za roky svojho trvania vychoval mnoho dob-
rých výtvarníkov, dal základy kreatívneho a výtvar-
ného myslenia pre mnohých architektov, dizajnérov, 
priemyselných výtvarníkov, či výtvarných pedagó-
gov. Jozef Gurka pôsobil na svojom poste do roku 

1974. Po ňom prebral štafetu Rudolf Tirpák. Po-
čas jeho vedenia vznikol tanečný aj literárno-dra-
matický odbor a škola sa stala plne organizovanou 
vzdelávacou inštitúciou so všetkými štyrmi odbormi. 
Vznikla tiež žiacka dychová hudba, ktorá bola v tých 
časoch veľmi populárna a úspešná. 
Od roku 1991 vedie pedagogický zbor školy 
Mgr. Eva Šterbáková. Dve desaťročia pod jej ve-
dením škola rastie, nielen čo sa týka kvantity peda-
gógov a žiakov, ale aj počtom získaných ocenení na 
súťažiach, kvalitou vyučovania a tiež prezentáciou 
hodnotných umeleckých produktov, ktoré sa pre-
zentujú na rôznych kultúrno-spoločenských podu-
jatiach v meste a blízkom okolí. V súčasnosti má 
škola viac ako 1 100 žiakov. Ponúka okrem kla-
sickej výučby, ktorá je v súlade so štátnym a škol-
ským vzdelávacím programom, aj účinkovanie 
v rôznych umeleckých telesách. Žiaci našej ZUŠ 
majú možnosť načrieť do krásy ľudového umenia 
v tanečnom súbore Studzjenka, hudobnom sú-
bore Špjevanka a Spišanček a speváckom súbore 
Pantľička. Zručnosti našich mám, ako je paličkova-
nie, ponúka zas výtvarný odbor. Naši žiaci sa môžu 
angažovať v hudobnej skupine Rubikon, Komor-
nom sláčikovom orchestri, akordeónovom a gita-
rovom súbore, vo vokálnych zoskupeniach Trend 
a Trend junior a tiež v tanečnej skupine Hands. 
Herci pracujú v súbore Amos, ktorý je zameraný 
na dramatickú tvorivosť. Počas svojho štúdia sa 
žiaci literárno-dramatického odboru môžu stať aj 
filmovými hercami alebo moderátormi, s ktorými 
pedagógovia natáčajú krátke spoty, dokumenty, 
rozhovory, ankety, ale aj filmy. 
21. storočie je storočím technických vymožeností, 
ktoré ponúkajú širokú škálu ich využitia. Aj naša 
zuŠ sa snaží udržať trend súčasnej doby, ktorý 
je úzko spätý s potrebami dnešných moderných 
poslucháčov a návštevníkov našich koncertov. 
Nezabúda však na svoje poslanie – vycho-
vávať mladých umelcov, ktorí budú nielen 
výbornými majstrami svojho remesla, ale aj 
aktívnymi  znalcami „naozajstného umenia“.
Týmito slovami chceme poďakovať všetkým uči-
teľom a žiakom, ktorí pôsobili na ZUŠ v Spišskej 
Novej Vsi a svojimi pracovnými a učebnými výsled-
kami tvorili a tvoria históriu našej sedemdesiatroč-
nej školy. zUŠ

Pozývame všetkých našich priaznivcov a priateľov umenia na
Výstavu výtvarných prác učiteľov a žiakov výtvarného odboru zuŠ
v Galérii umelcov Spiša (4. 11. 2010 o 16.00 hod. - 12. 12. 2010)

a tiež na
Galakoncert, konaný pri príležitosti 70. výročia vzniku zuŠ,

9. 12. 2010 o 17.00 hod. v Spišskom divadle.

LESy POD KONTROLOu
Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., sú nielen pod 
drobnohľadom verejnosti, ale aj kompetentných kon-
trolných a dozorných orgánov. Dvakrát sa na výjaz-
dovom zasadnutí situácii v našich lesoch venovala 
mestská rada, na ostatné kontrolné zasadnutie boli 
pozvaní aj všetci opoziční poslanci MsZ, prebehol tu 
osobitný audit i kontroly zo strany Ministerstva pôdo-
hospodárstva SR. 
Okrem valného zhromaždenia a dozornej rady spoloč-
nosti, ktorej predsedom je JUDr. Michal Komara, PhD., 

pravidelnú pozornosť našim lesom venuje komisia kon-
troly MsZ pod vedením RNDr. Ladislava Ruttkaya.
Aj keď ekonomické výsledky sú podstatne lepšie a na-
rastajú aj investície do obnovy lesa (informácie boli 
zverejnené v októbrovom Ičku), aj na poslednom vý-
jazdovom zasadnutí mestskej rady primátor mesta 
PhDr. Ján Volný, PhD., zdôraznil, že v prípade dokáza-
ného pochybenia by, ako doteraz vždy, voči zodpo-
vedným osobám neváhal vyvodiť rázne opatrenia.
 red.



kultúrno-spoločenský mesačník mesta spišská nová ves

10 november 2010

SPraVODaJSTVO, OznaMy
B

le
s

K
o

vK
Y 14. 10. sa v športovej hale už po piatykrát 

stretli športovci s mentálnym postihnu-
tím zo sociálnych zariadení zo SNV a okolia, 
aby si zmerali svoje sily v rôznych športových 
disciplínach. Špeciálnu olympiádu zorgani-
zovalo Združenie na pomoc ľuďom s mentál-
nym postihnutím - Domov sociálnych služieb 
„Náš dom“ v SNV.

Svetový deň zdravej výživy bol vyhlásený 
na 16. 10. Aj v SNV sme si ho tento rok ne-
zabudli pripomenúť. Školské jedálne Hotelo-
vej akadémie, Gymnázia Školská, Gymnázia 
Javorová, SPŠ strojníckej a SOŠ drevárskej 
v jedálni „hotelovky“ prezentovali zdravé po-
chúťky vlastnej výroby. Súčasťou akcie bola 
aj prednáška pre študentov o zdravej živo-
tospráve. Deň zdravej výživy v našom mes-
te pripravili Hotelová akadémia SNV spolu 
s Regionálnym úradom verejného zdravot-
níctva v SNV.

16. 10. do Zio baru zavítal raper Rytmus so 
svojou Spiš Showtime Rytmus Kral Tour. 
Súčasťou turné s veľkou live show boli aj Ma-
rián Čekovský s kapelou a speváčka Tina. 
V Ziu odzneli všetky najväčšie Rytmusove 
hity a natáčal sa tu i videoklip ku skladbe 
„Všetko má svoj konec“.

CVČ Adam pripravilo na sobotu 16. 10. sú-
ťaž papierových hádzadiel Iskra. Na par-
kovisku pri nemocnici s poliklinikou sa stretli 
mladí modelári, aby tu súťažili v dĺžke letu ich 
modelov. Prvá modelárska súťaž sa v našom 
meste konala už po 20. krát. Jej súčasťou 
bola aj prehliadka letu náročnejších mode-
lov z tzv. balzy. Víťazmi sa stali v kategórii  
1. - 4. roč. ZŠ Marek Pecha (Markušovce) 
a v kategórii 5. - 9. roč. ZŠ René Hrušovský 
(ZŠ Hutnícka).

18. 10. sa v zŠ Ing. O. Kožucha prvýkrát 
uskutočnil Deň jablka, ktorý organizovalo 
Malé kolégium Zelenej školy. Predchádzala 
mu výtvarná výzdoba na chodbe s plagátmi, 
spojená s výstavkou rôznych druhov jabĺk. 
Deň začal ráno rozhlasovou reláciou v škol-
skom rozhlase o dôležitosti a nenahraditeľ-
nosti jablka v našom živote. Doobeda boli 
cez prestávky žiakom a pracovníkom školy 
rozdané jabĺčka, ktoré pomohli očistiť pani 
kuchárky v školskej jedálni. Roznášali ich 
žiaci EKO krúžku na podnosoch priamo do 
tried. Ani cez obed sa nezabudlo na jablko 
a vo forme džúsu a jablkového koláča ho 
v škole ponúkali všetkým žiakom.

Projekt „7 DEM s, r, o“ pokračuje. Pra-
covné tímy zložené z vyučujúcich 7-mich 
ZŠ mesta SNV po odborných seminároch 
a školeniach pripravovali od marca 2010 
školské vzdelávacie programy, aktualizo-
vali a spracovali ich do takej podoby, aby 
zohľadňovali spoločné i špecifické potre-
by jednotlivých škôl. V septembri sa skon-
čila táto fáza a učitelia pripravili praktické 
výstupy. V dňoch 19. - 28. 10. na školách 
prebehlo 22 otvorených hodín v 7-mich 
vzdelávacích oblastiach (Matematika 
a práca s informáciami, Jazyk a komuni-
kácia, Človek a príroda, Zdravie a pohyb, 
Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, 
Človek a svet práce), ktoré sú špecifikované 
v štátnom vzdelávacom programe ISCED 1  
a ISCED 2. V nasledujúcich mesiacoch 
vznikne metodická príručka, CD a DVD 
s ukážkami a rozbormi otvorených hodín.

zmeny v tohtoročných voľbách poslancov mestského zastu-
piteľstva spočívajú v znížení celkového počtu volených 
poslancov z 21 na 19 a v zmene počtu volebných ob-
vodov. V minulosti ich bolo spolu 7 a boli rozdelené podľa 
jednotlivých častí, napr. sídlisko Mier, Tarča, Západ I. Stred 
mesta bol rozdelený do 3 obvodov, Ferčekovce a Novoveská 
Huta tvorili jeden. Počet poslancov v jednotlivých obvodoch 
je stanovený podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom, napr. 
obyvatelia sídliska Tarča volili 3 poslancov. Mestské zastu-
piteľstvo na júnovom zasadnutí prijatím uznesenia č. 702 
schválilo podstatné zmeny v spôsobe určenia volebných ob-
vodov. V praxi to znamená, že celé mesto je rozdelené 
už len do 2 volebných obvodov (deliacou čiarou je rieka 
Hornád). Severná časť volí 8 poslancov, južná 11. To zna-
mená, že všetci, ktorí bývajú severne od Hornádu, budú voliť 

až 8 poslancov, a tí, ktorí bývajú južne od Hornádu, volia až 
11-tich. V prípade, že bývate napr. na sídl. Západ, t. j., v se-
vernej časti, máte možnosť voliť 8 kandidátov (v minulosti 
ich bolo v tomto volebnom obvode 4). Radikálnejšie sa táto 
zmena prejaví u obyvateľov Ferčekoviec a Novoveskej Huty, 
ktorí v predošlých voľbách volili a rozhodovali len o jednom 
poslancovi, teraz môžu voliť až 11-tich. Každopádne, nový 
spôsob poskytuje Spišskonovovešťanom väčšiu možnosť 
rozhodnúť o zložení poslaneckého zboru a novozvoleným 
poslancom dáva silnejší mandát. Dôležité je venovať pozor-
nosť aj doručeným oznámeniam o čase a mieste, nakoľko 
niektorí z nás budú voliť v inej volebnej miestnosti, ako boli 
doposiaľ zvyknutí. Rozdelenie ulíc do volebných miestností 
nájdete na str. 11. ing. andrea jančíková, 

vedúca kancelárie primátora

KOMuNÁLNE VOľby PO NOVOM 

SKVALITNENIE býVANIA 
V DOMOVE DôCHODCOV
Pre skvalitnenie bývania najmä ležiacich pacientov zabez-
pečil Domov dôchodcov výmenu starých postelí za nové 
v počte 18 kusov. Ide o polohovateľné postele s elek-
trickým ovládaním TERNO PLUS „S“ a antidekubit-
nými matracmi. Na financovaní postelí v celkovej hodnote 
15 791,66 € sa podieľalo Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR sumou 8 000 €. Okrem toho v Domove 

dôchodcov pribudli aj nové počítače, keďže aj staršia 
generácia má záujem o prácu s nimi a ich rozsiahlejšie 
využitie predovšetkým na získavanie informácií z internetu, 
čítanie novín a časopisov, či využitie spoločenských PC 
hier. Širšie využitie PC techniky bude možné aj vďaka daru 
10-tich počítačov s príslušenstvom od firmy Embraco 
Slovakia.  ing. Štefan Šiška, riaditeľ dd

Podmienky života našich seniorov v Domove dôchodcov v SNV sa opäť zlepšili. 

MEDzINÁRODNÁ PREzENTÁCIA 
PROJEKTOV GyMNÁzIA
Zorganizovalo ho Dokumentačné stredisko holokaustu v Bra-
tislave v spolupráci s Ministerstvom školstva SR za účasti 
vzácnych hostí: Chava Baruch z Yad Vashem v Jeruzaléme, 
zástupkyne MŠ SR, vedúcich zástupcov DSH, Nadácie Mi-
lana Šimečku a Slovenského centra židovského kultúrneho 
dedičstva, za Mesto SNV vedúcej Školského úradu a odd. 
školstva, mládeže a športu PhDr. Ľubice Šefčíkovej a Jána 
Ondruša zo Správy cintorínov.
Vo vynovenej dejepisnej učebni gymnazisti z historického 
krúžku pod vedením PhDr. Ruženy Kormošovej prezento-
vali pred 26 pedagógmi, účastníkmi vzdelávacích aktivít 
v yad Vashem, uSA a Terezíne, projekty „Stratení suse-
dia“, „Pocta detským obetiam holokaustu“ a „Obnovme 
čaro historickej pamiatky“, ktorými v niekoľkých generá- 
ciách významnou mierou prispeli k zmapovaniu „bielych 
miest“ dejín nášho mesta a podieľali sa na záchrane židov-
ského cintorína v SNV. Členky projektového realizačného 
tímu Jana a Mária Volné predstavili aj posledný projekt ukon-
čený v júni t. r. „Po stopách pamäti“, v ktorom gymnazisti 
spracovávali históriu židovského školstva a príbehy židov-
ských detí a mladých ľudí z nášho mesta a okolia v období 

holokaustu. Svoju prezentáciu doplnili čítaním úryvkov príbe-
hov z knihy, ktorá nesie rovnaký názov ako projekt. 
Pri pamätnej tabuli v priestoroch školy si všetci účastníci 
medzinárodného seminára pripomenuli detské obete hrôz 
2. svetovej vojny, ukrývané deti i všetkých tých, ktorí sa  
z nášho mesta „stratili“. Navštívili židovský cintorín, ktorý 
bol obnovený gymnazistami vďaka spolupráci s ÚZ ŽNO  
a Mestom SNV a ktorý je zaradený medzi pamiatky Slo-
venskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Prezreli 
si tiež aktuálnu výstavu fotografií z koncentračného tábora 
Auschwitz, ktorú pred radnicou realizovalo do 28. októbra 
Mesto SNV s Múzeom SNP v B. Bystrici. r. K.

Dňa 4. októbra 2010 sa uskutočnilo na pôde Gymnázia, Školská 7 zaujímavé podujatie.

STRAVOVANIE PRE bEzDOMOVCOV
Spišská katolícka charita v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves a podnikateľmi 

pôsobiacimi na území mesta bude v zimnom období poskytovať stravovanie 
pre bezdomovcov na adrese Koceľova ulica 2, Spišská Nová Ves.

V dňoch 7. - 10. 10. sa na celom Slovensku konal 72-ho-
dinový dobrovoľnícky maratón „72 hodín bez kompro-
misu“, do ktorého sa zapojili tisíce detí a mladých ľudí, 
mimovládnych organizácií a neformálnych skupín. Cieľom 
projektu, ktorý úspešne prebieha už viac ako 10 rokov vo 
viacerých európskych krajinách, bolo vlastnými nápadmi 
a šikovnosťou vo voľnom čase zmeniť prostredie, v ktorom 

žijeme, k lepšiemu. Myšlienka dobrovoľníctva oslovila aj 
členov zK IMA - požiarnického krúžku pri zŠ Hutníckej 
a ďalších žiakov školy. Spoločnými silami priviedli vodu 
od 70 m vzdialenej studne ku školskému ihrisku, kde v zime 
robí škola pre žiakov a verejnosť ľadové klzisko. Odmenou 
im bol chutný guľáš a dobrý pocit zo zmysluplne vykonanej 
práce. lucK

72 HODíN bEz KOMPROMISu
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OznaMy

OzNÁMENIE O čASE A MIESTE KONANIA VOLIEb 
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 27 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
1.  Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 27. novembra 2010 od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny.
2.  Miestom konania volieb do orgánov samosprávy obcí vo volebných okrskoch v Spišskej Novej Vsi sú určené volebné miestnosti pre voličov  
 podľa trvalého pobytu v Spišskej Novej Vsi takto:

Volebný obvod č. 1 - volí sa 11 poslancov
okrsok
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi, 
na ulici

1. Požiarna zbrojnica
Hnilecká cesta 13

miestna časť Novoveská Huta - Bronzová, Dúhová, 
Hnilecká cesta, Horská, Jasná, Kvetná, Lúčna, Medená, 
Novoveská cesta, Poľná, Rudná, Rybničná, Sadrovcová, 
Slnečná, Snežná, Stražanská, Tichá, Záhradná, Železná

2. Penzión NEMO
Pohronská 2

Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, Inovecká,
Karpatská, Kysucká, Laborecká, Liptovská, Magurská,
Muráňska, Nitrianska, Oravská, Pieninská, Podunajská, 
Pohronská, Považská, Predná Huta, Rajecká, Spišská,  
Šarišská, Tatranská, Trenčianska, Trnavská, Turčianska, 
Zemplínska

3. zŠ Lipová
Lipová 13

Brezová 15, 16, 17, Brezová 32, Gaštanová, 
Kamenný obrázok, Topoľová, Vyšný Hámor

4. zŠ Lipová
Lipová 13

Brezová 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 31, Brezová 37, 38, Lipová

5. Gymnázium
Javorová 16

Brezová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
Dubová, Podskala, Tepličská cesta

6. Gymnázium
Javorová 16

Agátová, Hájik, Javorová, Pod Tepličkou, Sadová

7. Spojená škola
Stojan 1

A. Mickiewicza, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská 6 - 8, 
J. Bottu, Kalinčiaka, M. Gorkého, Malá, Stojan, 
Za Hornádom

8. Spojená škola
Stojan 1

Borodáčova, Borovského, F. Hečku, F. Urbánka,
I. Stodolu, Kukučínova, Lesná, Obrancov mieru, 
Palárikova, Potočná, R. Jašíka, S. Tomášika, Tajovského, 
Tehelná

9. zŠ Komenského
Komenského 2

J. Wolkera 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
J. Wolkera 14, 16, 18, 20, 22, 24

10. zŠ Komenského
Komenského 2

J. Matušku, Štúrovo nábrežie 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Trieda 1. mája 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

11. zŠ Komenského
Komenského 2

Komenského, Štúrovo nábrežie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

12. zŠ z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 26, 28, 30, 32, 34 a 41, 
P. Jilemnického 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

13. zŠ z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

P. Jilemnického 4, 6, 21, Trieda 1. mája 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
Trieda 1. mája 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

14. zŠ z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Bezručova, J. Wolkera 33, 35, 37, 39, Trieda 1. mája 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Z. Nejedlého

15. zŠ z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Krčméryho, Trieda 1. mája 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
Trieda 1. mája 53, 55, 57, 59, 61, 63

16. zŠ z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 25, 27, 29, 31, 
Štúrovo nábrežie 9, 10, 11, 12, 13, 14

17. zŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

Hurbanova, J. Čajaka, J. Fándlyho, J. Kostru, J. Wolkera 
(rodinné domy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), Letecká, 
S. Chalupku, Slobody, Šestnástka, T. Vansovej, 
V. Nezvala, Za Šestnástkou, Záborského

 
Volebný obvod č. 2 - volí sa 8 poslancov
okrsok
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi, 
na ulici

18. zŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

B. Němcovej, Duklianska 1 - 49, Hviezdoslavova 16 - 51,
Chrapčiakova, Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. Fabiniho, 
Krížová, Medza, Nábrežie Hornádu, Nad Medzou, 
Námestie SNP, Odborárov, Orlia, Pri Vyšnej Hati, 
Sládkovičova, Stará cesta, Starosaská, Vajanského

19. zŠ Ing. O. Kožucha
Ing. Kožucha 11

Brusník, Čsl. armády, Drevárska, Elektrárenská 1 - 5, 
Ing. O. Kožucha, J. Hanulu, Mlynská, Rázusova, 
Škultétyho

20. zŠ Ing. O. Kožucha
Ing. Kožucha 11

Banícka, Fraňa Kráľa, I. Krasku, Konrádova, Rybárska, 
Zábojského, Zvonárska

21. Hotelová akadémia
Radničné námestie 1

Radničné námestie, voliči s trvalým pobytom 
„Spišská Nová Ves“, Zimná

22. zŠ Levočská
Levočská 11

J. C. Hronského, Jesenského, Kollárova (rodinné domy),
Mišíkova, Mudroňova, Puškinova, Slovenská (rodinné 
domy 1 - 57), Slovenská (bloky 2 - 42), Svätoplukova, 
Tolstého, Železničná

23. zŠ Levočská
Levočská 11

Koceľova, Kollárova (bloky 1 - 12), Letná, Markušovská
cesta, Rastislavova, Štefánikovo námestie

24. SPŠ strojnícka
Hviezdoslavova 6

Gorazdova, Hviezdoslavova 1 - 15, Levočská (rodinné 
domy), Slovenská (bloky 44 - 56)

25. SPŠ strojnícka
Hviezdoslavova 6

Astrová, Bernolákova, Česká, Filinského cesta, 
Harichovský chodník, J. Hollého, J. I. Bajzu, Jána 
Jánskeho, Kmeťova, Kuzmányho, Ľaliová, Levočská 
(bloky 4 - 22), Moravská, Narcisová, Nezábudková, 
Púpavová, Radlinského, Školská

26. zŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Hutnícka

27. zŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 
71, 75, Hrnčiarska, Kováčska, Zámočnícka

28. zŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Kamenárska, Stolárska, Strojnícka

29. zŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Kolárska, Tkáčska

V sobotu 27. novembra 2010 od 7.00 do 20.00 hodiny 
sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí.
V predchádzajúcich voľbách v roku 2006 oprávnení voliči 
do mestského zastupiteľstva volili 21 poslancov v 7 voleb-
ných obvodoch.
Pre voľby do orgánov samosprávy mesta na nové volebné 
obdobie dochádza k zmene. 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi podľa § 9 Zá-
kona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov sa-
mosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením 
zo dňa 3. júna 2010 č. 702 určilo, že Mestské zastupi-
teľstvo v Spišskej Novej Vsi bude mať 19 poslancov, 
ktorí budú zvolení v 2 volebných obvodoch.
Volebné obvody boli utvorené tak, že deliacou čiarou 
je rieka Hornád, volebný obvod číslo 1 zahŕňa južnú 
časť mesta a volebný obvod číslo 2 severnú časť 
mesta.

Zmena počtu volebných obvodov si vyžiadala prečíslova-
nie volebných okrskov a tiež presun niektorých ulíc z do-
terajšieho okrsku do nového okrsku. zmeny sú uvedené 
v zozname volebných obvodov a oznámení o čase 
a mieste konania volieb.
Občania, ktorým bol zrušený trvalý pobyt podľa § 7 
ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 253/1998 z. z. o hlá-
sení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri oby-
vateľov Slovenskej republiky, a majú právo voliť (občania, 
ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú trvalý pobyt 
v Spišskej Novej Vsi), sú podľa evidencie obyvateľov zapí-
saní v zozname voličov vo volebnom okrsku č. 21. 
Volebná miestnosť pre tento okrsok sa nachádza 
v budove Hotelovej akadémie na Radničnom námestí 
1 v Spišskej Novej Vsi.
Občania s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi, ktorí majú 
právo voliť, sú do zoznamu voličov pre jednotlivé okrsky za-

písaní podľa miesta (ulice) skutočného trvalého bydliska.
V prípade, že po doručení oznámenia o zapísaní v zozname 
voličov vo volebnom okrsku sa občan oprávnený voliť pre-
sťahuje, je automaticky zapísaný do zoznamu voličov podľa 
nového miesta (ulice) trvalého pobytu. Nové oznámenie 
o zapísaní do zoznamu voličov sa už nedoručuje. 
Táto skutočnosť sa vzťahuje aj na prípady, keď občan túto 
zmenu z akýchkoľvek dôvodov nemá uvedenú v preukaze 
o totožnosti. Tiež na prípady, keď trvalý pobyt bol zme-
nený pred doručovaním oznámenia o zapísaní do zoznamu 
voličov, avšak táto zmena nie je uvedená v preukaze to-
tožnosti.
Informácie o zapísaní do zoznamu voličov vo volebných 
okrskoch v meste Spišská Nová Ves získa oprávnený vo-
lič na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo 
námestie 1 (prízemie, č. dv. 114 a evidencia obyvateľov  
č. dv. 118) .  

DôLEžITé INFORMÁCIE K VOľbÁM - uPOzORNENIE

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním občianskym preukazom.
V Spišskej Novej Vsi 22. 7. 2010 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r., primátor mesta
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DivaDlo 
Kontra 

(Dosky 2007 - Objav sezóny 2006/2007, 
Prekvapenie novej Drámy 2007) 

pozýva svojich priaznivcov a všetkých tých, ktorí 
chcú zažiť kvalitné divadlo a svetový repertoár 
na vlastnej koži, do priestorov v Dome Matice 

slovenskej na zimnej ulici 68.

najnovšie predstavenie!

Žena v čiernom
(the Woman in blacK)
Divadelná adaptácia Stephena Mallatratta 

podľa románu Susan Hill

21., 24. a 28. november o 19.00 hod. 
Žena v čiernom „straší“ na West Ende v Londýne 
a na celom svete už 21 rokov! Legendárnu adaptáciu  
románu Susan Hill videlo viac ako 7 miliónov divá-
kov. Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta 
Arthura Kippsa, ktorý prichádza do odľahlého domu 
na úhorných močariskách, aby usporiadal pozosta-
losť po nebohej pani Drablowej. Krok za krokom sa 
pred vami odhalia desivé tajomstvá ponurého sídla... 
Jedna z najstrašnejších a najúspešnejších hier všet-
kých čias!!! 

Budete sa báť vlastnej predstavivosti...  
Príďte sa báť do Kontry!

Preklad: Juraj Šebesta
Hrajú: Miki Macala a Peter Čižmár
Réžia: Klaudyna Rozhin

predstavenie podporilo ministerstvo kultúry sr, 
british Council a poľský inštitút v bratislave.

Vstupné: 5 €

20. a 26. november o 19.00 hod. 

conor mcPherson: 

rum a voDKa
Jedno z najúspešnejších predstavení Divadla Kontra, 
hrané viac ako 70-krát doma a v zahraničí, ktoré mu-
síš vidieť, opäť v jesennej ponuke! 

„Mix, čo aj mŕtveho postaví na nohy“ - dlhý víkend 
jedného mladého človeka na ceste do zatratenia. 
Everyman prežíva neočakávaný a fatálny úpadok do 
nemilosti, hľadá naplnenie, ktoré ho vedie od baru 
k baru a nakoniec do náručia ženy, o ktorej verí, že 
uzdraví jeho život...

Nepriveď na to svoju mamu!  
Priveď niekoho, čo normálne do divadla nechodí!

Réžia: Klaudyna Rozhin
Hrá: Peter Čižmár
Vstupné: 4 €
 

Kapacita sedadiel v divadelnej sále 
na jedno predstavenie je 30 miest. 
Kvôli tomu je lepšie rezervovať si 

miesto vopred!
rezervácie denne: 0907 908 986

Tešíme sa na vás!

4. - 25. 11. 2010  GENIUS TEMPORI - Duch času
Radnica, Múzeum Spiša Netradičná hodina dejepisu spojená s prezentáciou dobových artefaktov a zaujímavostí     

16. 11. 2010 8.00 a 9.00   PRIJATIE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV PRIMÁTOROM MESTA 
Obradná sieň Radnice  Ocenenie najúspešnejších žiakov a študentov           

16. 11. 2010 10.00   DISKUSNÉ FÓRUM
Koncertná sieň Reduty  Riadená diskusia o pálčivých problémoch mladých ľudí v meste a problémoch mesta s mladými ľuďmi

18. 11. 2010 8.00   TETRAHOMO 
Radnica Súťažná štafetová hra pre 4-členné družstvá SŠ podľa princípov stredovekých fi lozofi í, 
 chápajúcich človeka ako skladačku srdca, rozumu, tela a duše    

18. 11. 2010 8.00   MIX VOLEJBAL SŠ
SOŠ ekonomická
Hotelová akadémia        

18. 11. 2010  9.00   HOUSE PÁRTY
OC Madaras Diskotéka pre študentov sa uskutoční v bočnom trakte obchodného centra. K dispozícii je pre študentov 
 a pedagógov i minigolf. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia House párty ruší.

 ŠTUDENTSKÝ TROJBOJ
 CESTOVINOVÁ REŤAZ - pokus o vytvorenie najdlhšej cestovinovej reťaze

 PREZENTÁCIA ŠKÔL
 10.00   MÓDNA PREHLIADKA
 AJ SPIŠ MÁ TALENT - vystúpenie najlepších z castingov

20. - 21. 11. 2010 GENIUS TEMPORI - Duch času
OC Madaras Prezentácia dobových artefaktov a zaujímavostí spojená s kultúrnym programom 

20. 11. 2010 13.30   SLEPÁ SPRAVODLIVOSŤ - výjavy z histórie mesta 
OC Madaras 14.00   DNES SA S NAMI ZABÁVAJ… - program žiakov a učiteľov ZUŠ 

 15.30   SLEPÁ SPRAVODLIVOSŤ
 16.00   ĽUDOVÁ HUDBA ROMANA BARABASA     
 18.00   HUDOBNÁ SKUPINA PONIKLEC 

21. 11. 2010 13.30   HUDOBNÁ SKUPINA J. VALKOŠŠÁKA   
OC Madaras 15.00   NEDEĽNÁ PÁRTY S PIESŇOU A TANCOM - program CVČ Adam 

 16.30   DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR IHRIK
              FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA pri MKC SNV 
 18.00   HUDOBNÁ SKUPINA HÖNISCHOVCOV  

Podujatie venované 
742. výročiu 1. písomnej zmienky o meste 
a Dňu študentstva

ge n iu s 
tempori

duch 
času

Konferencia je príležitosťou pre výmenu poznatkov, skúseností a názorov predstaviteľov miestnych samospráv, 
regionálnej samosprávy, orgánov štátnej správy, reprezentantov odborných organizácií, kultúrnych a vzdelávacích 
inštitúcií, profesných samosprávnych a podnikateľských združení, mimovládnych organizácií, vysokých škôl 
a ďalších dôležitých inštitúcií a organizácií na komunálnej, regionálnej úrovni na nasledujúce hlavné témy:

Úloha a poslanie samosprávy mesta Spišská Nová Ves ako pólu rastu v rozvoji regiónu•	
Výsledky a prínosy rozvoja mesta za obdobie rokov 2007 - 2010 •	
Politika a stratégia rozvoja mesta do roku 2020•	

Mesto Spišská Nová Ves vás pozýva na konferenciu zameranú na podporu rozvoja mesta

V KONTEXTE ROZVOJA REGIÓNU

SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ MESTA

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
3. novembra 2010 v Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi 
9.00 - 14.00 hod.
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KULTúra, POzVÁnKy

GaLÉria 
UMeLcOV 

SPiŠa 

Zimná 46, spišská nová ves
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci november 2010

STÁLE EXPOZÍCIE
• JOZEF HANULA Kresba/maľba 
• UMELCI SPIŠA
• ZÁHrAdA UMENIA 

VýSTAVy 
MONIkA GrAMATOVÁ - rOZkLAdy 
TVArOV
prezentácia obrazov v rámci cyklu venované-
ho tvorbe mladých začínajúcich umelcov. 

do 8. 11. 2010
INVENCIE. krEÁCIA. POZNANIE
výstava prác učiteľov a žiakov výtvarného 
odboru pri príležitosti 70. výročia vzniku Zá-
kladnej umeleckej školy v spišskej novej vsi.
 vernisáž výstavy: 

4. 11. 2010 o 16.00 hod.
dESAť rOkOV PO…
protivojnová výstava v koncepcii stane ribiča 
predstavuje pri príležitosti 10. výročia od bom-
bardovania srbska dokumentárne fotografie 
martina Candira z nového sadu (srbsko). výs-
tava poukazuje na udalosti, ktoré by sa nikdy 
a nikde nemali zopakovať.

vernisáž výstavy: 
10. 11. 2010 o 16.00 hod.

MIMOVýSTAVNÁ čINNOSť
rOZBOr UMELECkÉHO dIELA 
edukačný program spojený s tvorivou dielňou, 
určený pre žiakov Zš.
 
otváracie hodiny: 
pondelok   8.00 - 16.00 hod. 
utorok - piatok   8.00 - 17.00 hod.
sobota   8.00 - 12.00 hod.
vstupné: 
dospelí   1 €
deti, študenti a dôchodcovia  0,50 €

aKceptUjeMe KUltúrNe poUKazY 2010 
do 15. novembra 2010.

w
w

w
.g

us
.s

k

Info - tel. č. 053/442 37 57 • www.muzeumspisa.com
Do 15. 11. 2010 akceptujeme kultúrne poukazy na rok 2010.

Letná 50, Spišská Nová Ves

Planéta, na ktorej žijeme
expozičné priestory 

Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
Komplexná názorná prezentácia dejov 

v atmosfére, hydrosfére, litosfére a biosfére 
vo vzájomných súvislostiach. Na ploche 600 m2 

návštevníkov prekvapia jedinečné modely,  
makety, doplnené počítačovými animáciami, 

ako aj trojrozmerné predmety, minerály, horniny 
a unikátne skameneliny. Činná sopka, 1 m veľký 

jurský amonit i využitie nerastov pri výrobe 
automobilu, bádateľské stanovištia s mikroskopmi, 

to je len malá časť toho, čo môže 
návštevník uvidieť. 

Výstava je pripravená v rámci 
Medzinárodného roku planéty Zem,

končí 31. 12. 2010.

Využite mimoriadnu ponuku 
v závere výstavy 

Pre žiakov II. stupňa ZŠ sú pripravené interaktívne 
programy a prednášky 

z oblasti mineralógie, geológie a paleontológie. 
Prednášajúci: Ing. Zuzana Krempaská 

Záujem oznámte na lektorskom oddelení múzea 
053/442 37 57, lektorky@atlas.sk.

Baníci tvoria
výstavné priestory 

Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
Výstava venovaná 3. stretnutiu 

banských miest a obcí Slovenska
a 15. ročníku Trhu ľudových remesiel

je predĺžená do 17. 11. 2010.

„a SLOVO Sa TeLOM STaLO...“
betlehemy a kostolné veže na Gotickej ceste

Fotografie JÁN KOTRAS
29. 11. 2010 - 15. 1. 2011

Slovensko na Spiši
Prierez mestských a obecných erbov Slovenska

foyer Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
Autorská výstava Ondreja Frankoviča z Iliašoviec. 

Do 31. 12. 2010

Tvoríme, vyrábame, 
vystavujeme, predvádzame

foyer Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
Výstava dokumentuje 15 ročníkov Trhu ľudových 

remesiel v našom meste.
Do 31. 12. 2010

Národopisné múzeum, Smižany

Veľké cicavce Spiša
výstavné priestory Národopisného múzea 

v Smižanoch
Na Spiši žije 58 druhov cicavcov. Ale videli ste už 

zblízka diviaka, jeleňa, kamzíka, vlka, jazveca či zubra?
Do 31. 12. 2010

ako môžeme pomôcť vtáctvu v zime?
Všetko o vtáčich krmidlách a prikrmovaní. 
23. 11. 2010 od 9.00 do 13.00 hod.

Na podujatie je nutné objednať sa vopred.
Info a rezervácia: 053/442 37 57, 

lektorky@atlas.sk

Kaštieľ v Markušovciach

Čo sa skrýva pod obalom
Kultúrno-výchovné podujatie 
pre žiakov 3. - 6. ročníka ZŠ.

Netradičné sprevádzanie tajuplnými zákutiami kaštieľa,
tajomstvá ukryté v zásuvkách, 
dverách a stenách kaštieľa.

10. - 11. 11. 2010 od 9.00 hod. 
Na prehliadku je nutné objednať sa vopred.

Info a rezervácia: 0917 746 339, 
kastielmarkusovce@gmail.com

nOVeMBer 2010

DiVaDeLnÉ ŠTúDiO 
pri Dome Matice slovenskej, 

zimná ul. č. 68, Sp. nová Ves 

VÍKenD S DiVaDeLnÝM ŠTúDiOM
Dve podujatia pre rodiny s deťmi
Pridajte sa k nám.

13. 11. 2010 (sobota) o 16.00 hod.

rozprávka O KaTarÍnKe
Stredoveké marionetové divadielko, 
v ktorom láska zvíťazí nad pekelnými silami.
účinkuje: Iva Liptáková - Bábkové divadlo spod 
Spišského hradu. Réžia a hudba: Juraj Jaško.
Scénografia: Amálka Ľudmila Valenčíková.  
Technická spolupráca: Ľuboš Potok, Jozef Lipták.

14. 11. 2010 (nedeľa) o 10.00 hod.

GaLMUS
Výstup na Vysoký vrch
zraz: pred Obecným úradom na Poráči

Divadelný súbor Hviezdoslav 
pri MKc Spišská nová Ves
pozýva svojich členov a priaznivcov 

5. 11. 2010 (piatok) o 17.00 hod.

Poézia	
SERGEJ	ALEXANDROVIČ	

JESENIN
DS Hviezdoslav pripravuje na mesiac 

DECEMbER 

premiéru komédie

V.	Eftimiu:		
ČLOVEK,	KTORÝ	VIDEL	SMRŤ

Dom charitas sv. Jozefa, 
J. Wolkera 41 v Sp. Novej Vsi

organizuje

dňa 19. 11. 2010 (piatok - Deň sv. Alžbety)
v čase od 10.00 do 16.00 hod.

DeŇ OTVOrenÝcH DVerÍ
Ak máte záujem o našu prácu a aktivity, 

budeme radi, ak vás budeme môcť privítať 
v našom Dome.

pracovníci Domu Charitas sv. Jozefa
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KrÍžOVKa

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. novembra na adresu 
redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v decembrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. sídlom prefektúry, 2. chorálový festival. 
Zo správnych odpovedí sa výherkyňou stáva Eva PASTIERIKOVÁ zo Spišskej Novej Vsi, ktorá získava CD Romantic melody. Blahoželáme!

časť žni druh paliva oznámi perzián obtočil chytala

1. tajnička

hliník
blčali

bál

sprav

strukovina

príbeh

zodieral dravý vták

konflikt tlak krvi

čip eso

2. tajnička

ovanul rúca

chyťme

Autor: 
František 
Cvengroš

vojenská 
predajňa

   lak    
na autá

Pomôcky: 
Alarich, 

Riou, spam

kedy-tedy, 
zavše

  ruské   
ukaz. 

zámeno

nepracoval 
v bani

vizigótsky 
kráľ

jeden 
z rodičov

Adriana 
domácky

čistiaci 
prostr. 

na okná

ozval sa 
(expr.)

franc. 
maliar

hotel 
na lodi

belgický 
spevák

ocot, 
po maď.

rimosus 
(skr.)

chvost, 
po česky

pieseň 
z opery

s. v Čade

časť zraku 
kapračistí 

umývaním

hrubé 
drevené 
dosky

zn. 
hodiniek montovaný 

dom
banská 
trhavina

geometr. 
teleso

kus (nár.)

zhotovila 
kovaním
poľské 
mesto

ohmatanie 
(hovor.)

čistiaci 
prost-
riedok

citosl. 
kvapkaniadomácky 

Kristína
nevyžiad. 

pošta

Royal 
Austral. 

Navy

naša hud. 
skupina

detur (skr.)

častica 
pobádania

najlepší 
jednotlivci

liečivá 
rastlina

Partnerské mestá - youngstown
Severovýchodne od Ohia, pozdĺž rieky Mahoning, si v r. 1797 kúpil John Young niekoľko akrov pôdy a začal na nej pracovať. Neskôr prišli ďalší prisťahovalci a tak vzniklo  
(1. tajnička), ktoré pomenovali po ňom. Po nájdení železnej rudy a neskoršom postavení oceliarní vzrástla potreba pracovných síl a do oblasti začali húfne prichádzať ďalší dobro-
druhovia, prisťahovalci. V roku 1863 sem prišiel prvý Slovák a po ňom nasledovali ďalší. S počtom Slovákov vzrastala i túžba po svätostánku a tak si v r. 1898 postavili prvý slovenský 
Rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda. V súčasnosti je v meste šesť slovenských kostolov rôznych vierovyznaní. Vysoké percento počtu obyvateľov mesta tvoria Slováci, ktorí 
udržujú slovenské dedičstvo predkov prostredníctvom štyroch bratských spolkov. Tieto spolky, ako aj Americko-slovenské kultúrne združenie, podporujú študentov slovenského 
pôvodu v štúdiu na vysokých školách formou štipendií. Každý týždeň sú v miestnom rádiu lekcie slovenského jazyka a prezentovaná slovenská hudba. V r. 1991 z dôvodu, že 
v Youngstowne býva mnoho Slovákov zo Spiša, bolo naše mesto vybrané ako partnerské mesto k tomuto mestu, ktoré má dnes asi 80 000 obyvateľov. Následne vzniklo zdru-
ženie Youngstown - Spišská Nová Ves Sister Cities Program, Inc., ktoré má veľký podiel na udržiavaní partnerských vzťahov a sponzorovaní akcií hlavne výchovného charakteru  
a (2. tajnička) na tamojšej univerzite i v továrňach a podnikoch Youngstownu a okolia. V súčasnosti to už nie je oceliarske centrum, ale mesto menších tovární a mnohých podnikov, 
na ktorého území žije mnohonárodnostné obyvateľstvo. Slováci si tam však stále udržujú silný vplyv.

11. 11. 2010, Kino Mier, Spišská Nová Ves
TalenTárium

Súťaž talentov stredoškolskej mládeže z okresov 
Spišská Nová Ves a Gelnica.

 
9. - 23. 11. 2010

Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves
Prečo som na sveTe rád/a

Celoslovenská putovná výstava 
s medzinárodnou účasťou z Národného 

osvetového centra Bratislava.

24. 11. 2010, Koncertná sieň Reduty,  
Spišská Nová Ves

Záverečný 15. ročník  
PrevenTívnych Programov 

ku dňu ŠTudenTsTva 
a dňu Boja Za sloBodu 

a demokraciu
Vzdelávacie, kultúrno-umelecké aktivity 

a športovo-turistické podujatia k protidrogovým 
aktivitám, konané od 21. 10. do 30. 11. 2010.

28. 10. 2010 - 26. 11. 2010,  
Spišské osvetové stredisko, Sp. Nová Ves 

krása chrámov a kosTolov 
goTickej cesTy

Výstava prác neprofesionálnych fotografov 
z plenéra v Spišskom Podhradí.

3. - 30. 11. 2010, Galéria umelcov Spiša, 
Spišská Nová Ves

juBilanTi 2010  
emilián cvengroŠ, laco 

kováč, dana koŠková
Výstava výtvarných prác členov Klubu 

neprofesionálnych výtvarníkov.

Spišské osvetové stredisko, Zimná č. 47, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 52 50,
fax: 053/442 40 92, e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, www.osvetasnv.sk

novemBer 2010 
Program Spišského osvetového strediska 
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V kINE MIEr PLATIA kULTÚrNE 
POUkAZy dO 15. 11. 2010!!!

FILMOVý kLUB MkC
vážení priaznivci dobrého filmu. od sep-
tembra do decembra 2010 prebieha vo fil-
movom klube prehliadka najlepších filmov, 
ktoré boli natočené za posledných 100 ro-
kov. tieto sú označené pred filmom znakom 
projeKt 100.
Milí priaznivci filmového klubu, ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si členský preukaz, 
ktorý vám platí do konca roka 2010 na ce-
lom slovensku, stojí 3,00 € a na každý klu-
bový 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.

2. - 3. 11. utorok, streda o 19.00, vst.: 2,00 €
GHOST WriTer

mladý spisovateľ dostane lukratívnu ponuku - 
napísať memoáre bývalého britského premié
-ra. Francúzsko/nemecko/v. británia, r. 2010,  
128 min., mp-15.

FiLMOVÝ KLUB - PrOJeKT 100
5. 11. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

FiSH TanK
emóciami pod kobercom nadupané dielko 
otvára otlčené dvere malého bytu na anglic-
kom sídlisku do jeho lakonicky brutálneho 
realizmu. vb, r. 2009, far., 123 min., české titul- 
ky, mp-15.

6. - 8. 11. sobota, nedeľa, pondelok 
o 19.00, vst.: 2,00 €

rOMÁn 
Pre MUžOV

rozpráva príbeh troch súrodencov - Cyrila, 
bruna a anety, ktorí majú kvôli predčasnej smrti 
rodičov oveľa pevnejšie puto, než býva obvyklé. 
čr, tragikomédia, 100 min., mp-15.

rOzPrÁVKa - SLOVenSKÝ DaBinG 
5. - 8. 11. piatok - pondelok o 17.00, 
9. 11. utorok o 19.00, 
10. 11. streda o 17.00, vst.: 2,20 €, 
8. 11. pondelok zľava vst.: 2,00 € 

Ja, zLODUcH
producent Doby ľadovej Chris meledandri 
stvoril trojrozmernú animovanú komédiu, ktorá 
predstavuje úplne nového hlavného hrdinu. ro-
dinná komédia, usa, 95 min., mp.

DiVaDeLnÁ rOzPrÁVKa
DiVaDLO HaaF, BraTiSLaVa
12. 11. piatok o 10.00 a 14.00, vst.: 2,00 €

ODVÁžny zaJKO
Zajko putuje a učí sa byť smelým, odvážnym 
a slušným, na motívy smelý Zajko – J. C. Hron-
ský.

FiLMOVÝ KLUB - PrOJeKT 100
12. 11. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

UžÍVaJ Si, aKO Sa Len DÁ
Hrdinami novej romantickej komédie Woodyho 
allena sú výstredný newyorkčan, mizantrop 
boris Yellnikoff a mladá naivná južanka melody. 
usa, r. 2009, 92 min., titulky, mp-15.

13. - 15. 11. sobota - pondelok o 19.00, 
vst.: 2,20 €, 
15. 11. pondelok zľava vst.: 2,00 € 

zLÝ POLiŠ
nicolas Cage v role policajta závislého na ná-
vykových látkach podáva jeden zo svojich naj-
lepších hereckých výkonov. krimi dráma, usa, 
122 min., titulky, mp-15.

DeŇ ŠTUDenTSTVa V Kine Mier

rOzPrÁVKa - SLOVenSKÝ DaBinG
17. 11. streda o 15.00, vst.: 1,50 €

aKO Si VycViČiŤ DraKa
akčná komédia rozpráva príbeh o viking tíne-
džerovi Hiccupovi, ktorý nezapadá presne do 

svojho kmeňa s dlhoročnou tradíciou hrdin-
ských zabíjačov drakov. usa, 97 min., vhodné 
pre všetky vekové kategórie.

17. 11. streda o 17.00, vstupné: 1,50 €
LeT´S Dance 3

luke, tanečník telom aj dušou, žije spolu s ka-
mošmi, tanečníkmi zo svojej skupiny v dome 
na okraji mesta. usa, tanečno-romantický,  
108 min., české titulky, mp-12.

FiLMOVÝ KLUB - PrOJeKT 100
19. 11. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

HLBOKÝ SPÁnOK
marlowe prichádza do sídla vydieraného ge-
nerála sternwooda a postupne odhalí, že do 
zdanlivo banálneho prípadu sú namočené dve 
generálove dcéry. usa, 114 min., r. 1946, čb, 
titulky, mp-15.

rOzPrÁVKa - SLOVenSKÝ DaBinG 
20. - 21. 11. sobota, nedeľa o 17.00, 
vst.: 2,00 €

SHreK iV. - zVOnec a KOniec
čo nás čaká vo štvrtom diele shreka? omnoho 
drsnejšia Fiona, obtlstlý kocúr v čižmách 
a omnoho zmätenejší oslík. a kráľovstvo Za 
siedmimi horami hore nohami. usa, 92 min.

19. - 22. 11. piatok o 17.00, 
sobota - pondelok o 19.00, vst.: 2,50 €, 
22. 11. pondelok zľava vst.: 2,20 €

JeDz, MODLi Sa a MiLUJ
po mnohých nezdaroch a rozvode sa 35-ročná 
elizabeth so zlomeným srdcom rozhodne ab-
solútne zmeniť svoj život. Dráma, usa, titulky, 
r. 2010, 123 min., mp-12.

FiLMOVÝ KLUB - PrOJeKT 100
26. 11. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

BieLa STUHa
prísnosť, striktnosť sú črtami príznačnými nielen 

pre väčšinu postáv tohto čiernobieleho filmu. Fr, 
De, au, ita, r. 2009, 144 min., titulky, mp-15.

rODinnÝ FiLM - rOzPrÁVKa 
26. - 28. 11. piatok, sobota, nedeľa o 17.00, 
vst.: 2,00 €

KUKy Sa Vracia
malý plyšový kuky putuje zo smetiska lesom, 
snehom, horami a dolami, aby sa vrátil k svojmu 
malému majiteľovi. čr, 95 min., mp.

FiLMOVÝ KLUB - PrOJeKT 100
3. 12. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

zaHraJ TO znOVU SaM 
v prológu sleduje filmový kritik allan Felix s doja-
tím finále romantického hitu Casablanca (1942). 
usa, české titulky, r. 1972, 82 min.

4. - 6. 12. sobota - pondelok o 19.00, 
vst.: 2,00 €

(K)LaMaČ SŔDc
alex so svojou sestrou prevádzkuje spoloč-
nosť, ktorá poskytuje naozaj „špeciálne” služby. 
Franc., monako, 105 min., české titulky, mp-12.

MiKULÁŠSKe PreDSTaVenie Pre 
ŠKOLSKÉ KLUBy
6. 12. pondelok o 14.00, vst.: 1,50 €

TOy STOry 3: PrÍBeH HraČieK
rodinná animovaná komédia pre malých aj veľ-
kých. usa, r. 2010, 103 min., mp.

pripravujeme: 
HarrY potter a darY sMrti

UpozorNeNie!
Filmové rozprávky s českým dabingom 
musíme uvádzať v zmysle zákona ako ne-
vhodné do 12 rokov, ale návšteva týchto fil-
mov je len na zvážení rodičov. Ďakujeme za 
pochopenie.

Bližšie informácie na www.snv.sk

MKc KinO Mier

KinO BanÍK

DŇa 1. 11. 2010 nePreMieTaMe.

2. - 4. 11. o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
Sexy 40

sandy je šťastne vydatá, má dve deti a pocit, 
že jej v živote už nič nechýba. Jedného dňa 
však náhodou odhalí neveru svojho manžela. 
usa, 2009, komédia, 95 min., mp-12, čt, ma-
gicbox.

5. - 7. 11. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2,00 €
WaLL STreeT: 

Peniaze niKDy neSPia
slávna ulica a jej finančné domy stáli na pokraji 
súčasnej svetovej krízy. mladý maklér sa spolu 
so starým burzovým veteránom Gordonom 
Gekkom snažia zatiahnuť ručnú brzdu. usa, 
2010, dráma, 127 min., mp-12, st, tatrafilm.

5. - 8. 11. o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
(K)LaMaČ SŔDc

alex so svojou sestrou prevádzkuje spoloč-
nosť, ktorá poskytuje naozaj „špeciálne” 
služby. Francúzsko, 2010, komédia, 105 min., 
mp-12, čt, palacepictures.

9. - 11. 11. o 19.00 hod., vst.: 2,20 €
MUži, KTOrÍ nenÁViDia ženy

pred štyridsiatimi rokmi zmizla Harriet vagner 
z rodinnej oslavy. telo sa nikdy nenašlo, no jej 

strýko je presvedčený, že išlo o vraždu, ktorú 
spáchal niekto z rodiny. švédsko/Dánsko/ne-
mecko, 2009, krimi thriller, 152 min., mp-15, 
čt, tatrafilm.

12. - 14. 11. o 17.00 hod., vst.: 2,00 €
MaČKy a PSi: POMSTa KiTTy GaLOre

v odvekom súboji mačiek a psov zašla jedna 
šialená mačička so svojou tlapkou príliš ďa-
leko. usa, 2010, animovaná komédia, 82 min., 
mp-7, slovenský dabing, Continental.

12. - 15. 11. o 19.00 hod., vst.: 2,30 €, 
dňa 15. 11. vst.: 2,00 €

FÍzLi zO zÁLOHy
Dvaja úplne odlišní detektívi Gamble a Hoitz 
sú na policajnej stanici každému na smiech. 
neustále sa snažia vystúpiť z tieňa geniálnych 
policajtov Dansona a manzettiho. usa, 2010, 
akčná komédia, 107 min., mp-12, st, itafilm.

16. - 18. 11. o 19.00 hod., vst.: 2,20 €
ScOTT PiLGriM 

PrOTi ceLÉMU SVeTU
scott pilgrim má dvadsaťdva rokov, využíva 
svojho homosexuálneho spolubývajúceho, 
hrá v garážovej kapele a zvádza jedno dievča 
za druhým. no teraz prišiel čas, aby sa naučil, 
že láska aj bolí. usa/v. británia/kanada, 2010, 
komédia, 112 min., mp-12, st, tatrafilm.

19. - 22. 11. o 17.00 hod., vst.: 2,00 €
ČarODeJOV UČeŇ

balthazar blake je majstrom čarodejom, ktorý 
sa na súčasnom manhattane snaží ubrániť 
mesto pred úhlavným nepriateľom maximom 
Horvathom. nestačí však na to sám, preto vy-
hľadá pomoc Dava stutlera, obyčajného člo-
veka, ktorý v sebe ukrýva netušené možnosti. 
usa, 2010, akčné fantasy, 110 min., mp-12, 
st, saturn.

19. - 22. 11. o 19.00 hod., vst.: 2,30 €, 
dňa 22. 11. vst.: 2,00 €

LÁSKa na DiaľKU
čerstvo rozídený Garrett stretne v bare erin. 
erin je v new Yorku iba na stáži a onedlho sa 
má vrátiť do rodného san Francisca. usa, 
2010, romantická komédia, 103 min., mp-15, 
st, Continental.

23. - 25. 11. o 19.00 hod., vst.: 2,20 €
aGOra

píše sa rok 391 a egypt sa nachádza pod nad-
vládou upadajúceho rímskeho impéria. násilné 
náboženské nepokoje prenikajú aj za brány 
slávnej mestskej knižnice v alexandrii. špa-
nielsko, 2009, romanticko-historická dráma, 
127 min., mp-12, čt, tatrafilm.

26. - 28. 11. o 17.00 hod., vst.: 2,00 €

GHOST WriTer
Film hovorí o mladom spisovateľovi, ktorý do-
stane ponuku na jedinečný kontrakt – napísať 
pamäte bývalého britského premiéra. Francúz-
sko/nemecko/veľká británia, 2010, thriller, 
128 min., mp-15, čt, Film europe.

26. - 29. 11. o 19.00 hod., vst.: 2,20 €, 
dňa 29. 11. vst.: 2,00 €

naJLePŠÍ z BrOOKLynU
strhujúca dráma z prostredia newyorkského 
policajného zboru, ktorá realistickým spôso-
bom zachytáva, aké jednoduché je prekro-
čiť hranicu medzi zákonom a zločinom.  
usa, 2010, akčná krimi dráma, 132 min., mp-
15, čt, Continental.

30. 11. - 2. 12. o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
zLÝ POLiŠ

nicolas Cage v role policajta závislého na ná-
vykových látkach podáva jeden zo svojich naj-
lepších hereckých výkonov. usa, 2009, krimi 
dráma, 122 min., mp-15, čt, Continental.

pripravujeme na december:
ja, zloduch – animovaná rodinná komédia, 
premena – dráma, Machete – akčný thriller, 
22 výstrelov – akčný thriller

Bližšie informácie na www.dksnv.sk

SPrÁVCOVSkÁ FIrMA, s. r. o.
voda a kúrenie: 0905 215 732

BrANTNEr NOVA, s. r. o., SNV
oprava verejného osvetlenia: 

053/446 62 66

ByTOVÉ drUŽSTVO SNV 
výťahy • voda, Úk • elektro: 

dispečing: 053/416 65 04 • mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia:

nepárne týždne: 0905 534 800 
párne týždne: 0905 241 080

POHOTOVOSTnÉ SLUžBy zaujíma vás PaTcHWOrK - technika 
zošívania kúskov látok za účelom 
vytvárania ozdobných predmetov?

Otvárame klub v Sp. Novej Vsi, 
kde sa môžete naučiť rôzne techniky.

T.: 0915 852 960
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5. 11. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 €

Miro Gavran: „všetko o Mužoch“
Chorvátsky dramatik s nadhľadom sebe vlastným odhaľuje v humorných i vážnych životných situáciách mužské šablóny správania. 
Témou je mu narcistné „mačovstvo“, večne komplikovaný vzťah syna s otcom, mafiánske lavírovanie na hranici sebaúcty, žiarlivosť, ale 
aj staroba. Odkrýva mužskú pravú prirodzenosť, ktorá je takmer vždy sebastredná, pyšná, mysliaca len na seba. Zrkadlo nie je krivé, 
ale skôr obraz dnešného muža v ňom.

7. 11. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2,50 €

Pavol Dobšinský: „loMiDrevo“ PreMiÉra 
Klasická ľudová rozprávka o silákovi Lomidrevovi a jeho kamarátoch Valivrchovi a Miesiželezovi, ktorí na ceste za dobrodružstvami 
porazia zlé sily za pomoci Laktibradovej brady. Súčasne zistia, čo je to sila zrady a priateľstva, aby sa na záver poženili s princeznami 
a ako to už v rozprávke býva, všetko dobre dopadlo.

9. 11. (utorok) o 9.00 hod. a 10.30 hod.  VSTUPNÉ: 2 €

Jan Makarius: „brÁna slnka“ 
Bol raz jeden Waola, chudobný Indián s jazvou na tvári. Často spával pred stanom krásnej Taganity, ktorú ľúbil, ale neodvážil sa jej 
to povedať. Stránil sa ľudí, bál sa ich výsmechu. Taganita, dievča s čistým srdcom, si okrem svojej prenikavej krásy nosila na tvári aj 
zvláštny smútok. Boh Slnko jej jedného dňa vyveštil príchod vyvoleného, ten však neprichádzal. A otec Taganity čoraz viac naliehal, aby 
sa už vydala. Ako to dopadne, keď sa osudy Waolu a Taganity spoja? Ako si môže nesmelý Indián získať srdce tej, o ktorú sa uchádzajú 
mnohí bojovníci so stanmi plnými kožušín a sušeného mäsa? A ako môže priniesť znamenia boha Slnko, keď po ne treba ísť tam, odkiaľ 
sa ešte nikdy nikto nevrátil? Ak máte radi indiánske báje, ak chcete načerpať niečo z indiánskej múdrosti a nechať si dušu pohladiť 
indiánskou hudbou, potom práve vám je určená táto rozprávka. 
Medzinárodný tím tvorcov. Doteraz najbohatšia výprava v rozprávkovej inscenácii! Mytológia.

12. 11. (piatok) o 8.30 hod. a 10.30 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 
15. 11. (pondelok) o 9.30 hod.  VSTUPNÉ: 2 €
18. 11. (štvrtok) o 9.30 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

Monika GerbocovÁ: „snehulienka a seDeM trPaslíkov“
Bol raz jeden zámok a v ňom žila šťastne malá princezná Snehulienka, dokiaľ po smrti jej mamičky si jej otecko, kráľ, nedoniesol novú 
manželku, zlú kráľovnú.
Mnoho generácií detí odrástlo na tomto krásnom príbehu, kde dobrí siedmi trpaslíci prichýlia, aj keď neochránia, Snehulienku pred 
zlou kráľovnou. To sa podarí až..., no veď príďte a uvidíte, ako to dopadlo.

12. 11. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € 

Miro Gavran: „všetko o ženÁch“ 
Ženy dokážu rovnakou intenzitou milovať i nenávidieť, dopriať si navzájom, ale aj nenáležite žiarliť na úspech tej druhej. M. Gavran sa 
zamýšľa, či je priateľstvo vôbec kódom ženských vzájomných medziľudských vzťahov. Dobrosrdečne, no s citom pre realitu sa dotýka 
ženského sveta lásky, ktorý je pre ženu jediným možným svetom.

14. 11. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2,50 €

Pavol Dobšinský: „loMiDrevo“ ii. PreMiÉra 
16. 11. (utorok) o 10.30 hod.  VSTUPNÉ: 4 € 

b. s. tiMrava: „krÁsa krÁs“ 
Rodinné kalkulácie ženy obchodníka Bučinského úplne prevráti príchod mladej dievčiny. Skomplikuje vzťahy v láske i v rodine - síce 
proti pôvodným ženiným predpokladom. Než sa dospeje k rozuzleniu, sme svedkami vážnych konfliktov i úsmevných situácií - ako 
obyčajne, sú to problémy s láskou, majetkom i vytúženými snami, ktoré život prináša.

19. 11. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 3 €

auGust strinDberG: „sleČna JÚlia“ PreMiÉra
Slečna Júlia je hra plná vášní, magických vzplanutí, nenaplnených túžob a očakávaní medzi mužom a ženou z iných spoločenských 
tried a odlišných citových sfér. Postavy tohto príbehu hnané vlastnými túžbami, búrajúc bariéry, postupujú až na hranicu života a smrti. 
Tri osoby a jedna miestnosť stačia na to, aby nám otec moderného divadla, ako najčastejšie nazývajú dramatika Augusta Strindberga, 
mimoriadne vnímavého autora, ktorý vlastné životné skúsenosti pretavil do hier hrávaných na javiskách po celom svete, zobrazil rozpol-
tenosť, odvahu a večnú túžbu človeka po zmene. Hra je mimoriadne zaujímavá v kontexte moderného života a sveta.

26. 11. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 3 €

auGust strinDberG: „sleČna JÚlia“ ii. PreMiÉra

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle: 053/417 32 75, 417 32 71, 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk

KULTúra

knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

Zmena výpožičnej doby:
počas školského roka bude spišská knižnica otvorená: 
pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 hod.
sobota od 9.00 do 11.45 hod.
streda - zatvorené
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)

PrE dETI
Ján ULIčIANSký: Malá princezná. krehký, výni-
močný, nezabudnuteľný... taký je príbeh o malej prin-
ceznej, ktorá túži nájsť si na našej Zemi svoje miesto, svoju 
adresu, svoju mamu.
Ján MILčÁk: Vodník kalambus a čertík Bubulo. 
možno tomu neuveríte, ale naozaj sa vodník kalambus 
a čertík bubulo stretli a stali sa z nich nerozluční priatelia, 
ktorí sa stretávali pri čarovnom vodnom mlyne.
M. G. HArrIS: Prípad Joshua - Neviditeľné mesto. 
Joshuov život bol úplne v pohode, kým sa nedozvedel, že 
jeho otec zahynul pri leteckom nešťastí v mexiku.

Pobočka MIEr
Hľadaj skryté slovíčka. ktorý rodič by nepoznal vetu: 
„mami, oci, poďte mi čítať!“ táto kniha však zapojí do číta-
nia aj deti. niektoré slová sú totiž nahradené obrázkami.

PrE dOSPELýCH - beletria
daniel SILVA: Zradca. príbeh o krvavej pomste a vyso-
kej špionáži, zasahujúci do medzinárodných finančných 
a politických kruhov.
Elizabeth kOSTOVOVÁ: Zlodeji labutí. román 
o umení a posadnutosti, o tajomstve, ktoré preklenie sve-
tadiely a storočia. 
Barbara T. BrAdFOrd: Víťazstvo lásky. román 
o vášni, zrade, pomste a nenávisti, ale aj o triumfe pravej 
lásky nás zavedie do centier svetovej módy.

Pobočka MIEr
Nelson dEMILLE: Zlaté pobrežie. na bájnom Zlatom 
pobreží severného brehu long islandu sa v mohutnej ex-
plózii zrážajú osudy dvoch mužov: Johna suttera, právnika 
z Wall street a Franka bellarosu, šéfa mafie...

PrE dOSPELýCH - náučná literatúra
ŠPALEk: Moderní cizinecká légie očima výsad-
káře. kniha ponúka jedinečnú možnosť nahliadnuť do 
zákulisia francúzskej cudzineckej légie a dozvedieť sa, 
ako naozaj vyzerá z pohľadu samotných legionárov.
Sonke NEITZEL: Odpočúvaní. prepisy odpočúvaných 
nemeckých štátnych dôstojníkov v britskom väzení, ktoré 
historik s. neitzel objavil v britskom národnom archíve, 
po prvý raz podávajú bezprostredný, autentický pohľad  
na myšlienkový svet nacistických veliteľov.
Alena HOrVÁTHOVÁ - čISÁrIkOVÁ: Nezostalo po 
nich ticho. publikácia o ľuďoch, ktorí sa vďaka talentu 
a pracovitosti v živote úspešne presadili a stali sa z nich 
známe osobnosti kultúrnej a športovej scény.

Pobočka MIEr
John H. rENNEr: domáci lekár. unikátny domáci le-
kár je dielom najlepších špecialistov! 

Oznam
ministerstvo kultúry slovenskej republiky poskytlo v roku 
2010 spišskej knižnici v spišskej novej vsi na podporu 
projektu „cestou kníh k prameňom poznania“ finančnú 
dotáciu na nákup kníh v hodnote 4 500 €. 
do fondu spišskej knižnice a pobočky mier sa dopĺňa 
umelecká a odborná literatúra pre všetky skupiny čitate-
ľov, t. j. pre deti, mládež a dospelých. 
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7. 11. 2010 (nedeľa) o 15.00 hod.
Kino pre verejnosť, detské predstavenie, 
Spoločenská sála KD, vstupné: 2 €

chlPaTá odPlaTa
Rodinná komédia, ktorá má na svoj žáner veľmi 
nezvyčajnú tému - vojnu. český dabing.

12. 11. 2010 (piatok) o 17.00 hod.
Spoločenská sála KD, vstupné: 1 €

karaoke shoW 2010
Hosť programu: Marián čekovský
Organizátor programu: ZUŠ Smižany
Spevácka súťaž pre žiakov od 6 do 18 rokov, ktorí sú 
žiakmi ZUŠ Smižany a pre žiakov zo škôl združených 
v Spoločnom školskom úrade Smižany.

13. 11. 2010 (sobota) o 17.00 hod.
Spoločenská sála KD, vstupné: 1 €

slávnosTný Program 
k 40. výročiu dFsk 

smižančanka
16. 11. 2010 (utorok), Spoločenská sála KD

Prvý ročník  
diskomaraTónu  

Pre ZŠ smižian a ZŠ sP. n. vsi a okolia 
Organizuje: ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Spoločný 
školský úrad Smižany, Obecné kultúrne centrum

20. 11. 2010 (sobota) o 19.00 hod.
Spoločenská sála KD, vstupné: 5 € 

kaTarínska ZáBava 
s dFsk smižančanka

Tradičná ľudová zábava pri ĽH Raslavičan.

24. 11. 2010 (streda) o 15.00 hod.
Banketová miestnosť KD

kaTarínske Posedenie 
Pre dôchodcov

28. 11. 2010 (nedeľa) o 19.00 hod. 
Kino pre verejnosť, Spoločenská sála KD, 
vstupné: 2 €

román Pre mužov
Komédia, dráma, česko
Román pre mužov je film o troch súrodencoch - 
Cyrilovi, Brunovi a Anete. 

Zmena programu vyhradená!
Informácie, rezervácia a predpredaj 

vstupeniek: OKC Smižany, 
Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80, 

tel. č.: 053/429 89 39, 0908 982 722
www.smizany.sk

novemBer 2010

7. 11. 2010 (nedeľa) o 19.00 hod., koncertná sieň reduty

lenKa FiliPovÁ
Recitál populárnej českej speváčky a gitaristky.
Vstupné: 12 €

12. 11. 2010 (piatok) o 10.00 a 14.00 hod., kino Mier
DIVADLO HAAF bratislava

oDvÁŽnY ZaJKo
Veselé divadelné predstavenie s hudbou, pesničkami na motívy rozprávky J. C. Hronského: Smelý zajko. 
Ako zajko putuje a učí sa byť smelým, odvážnym a slušným.
Vstupné: 2 €

14. 11. 2010 (nedeľa) o 15.00 hod., kino Mier

Koncert Pre romanKu
Charitatívny koncert pre ťažko postihnuté dievčatko. 
Výťažok bude odovzdaný rodine na pokrytie náročnej liečby a rehabilitácie.
účinkujú: Hosť programu: HANKA SERVICKÁ, 
Ľudová hudba Romana Barabasa, Folklórny súbor ČAČINA pri MKC SNV - vystúpia bez nároku na honoráre.
Vstupné: 4 €

21. 11. 2010 (nedeľa) o 18.00 hod., koncertná sieň reduty

cloSe harmonY FrienDS
Koncert populárnej a capella vokálnej skupiny.
Vstupné: 8 €

Pripravujeme:
5. 12. 2010 (nedeľa) o 17.00 hod., kino Mier

SlovenSKÝ ĽuDovÝ umelecKÝ KoleKtÍv
Vianočný koncert ľudovej hudby a speváckej skupiny.
Vstupné: 8 €

8. 12. 2010 (streda) 

PrÍchoD miKulÁša
16.00 hod. Kultúrny program
16.30 hod.  Príchod Mikuláša
17.00 hod.  Vianočný Coca-cola kamión
Pre návštevníkov podujatia je pripravený zaujímavý program určený pre rodiny s deťmi plný súťaží, hier, 
pesničiek a darčekov.

8. 12. 2010 (streda) od 19.00 hod., pódium pred redutou

John lennon´S DaY  
- Pocta Johnovi lennonovi
Mega stretnutie troch generácií priaznivcov The Beatles a Johna Lennona, na ktorom si pripomenieme 30. výro-
čie násilnej smrti rockovej legendy, rebela, spisovateľa a bojovníka za mier. Na jeho počesť spolu zapálime 1 000 
sviečok a na záver si spoločne zaspievame nezabudnuteľný hit Give peace a chance - Dajme šancu mieru. 
účinkujú: KARAVANA, THE COLT, SHAKE ROCK, S- ENVY a hosť DAVE GOODMAN (Kanada)
POzOr SúŤaž! Najoriginálnejší pár (jednotlivec), ktorý bude mať kostým a účes zo 60-tych rokov, resp. 
hippies, získava dar od JAMAHA a JV Music akustickú gitaru s autogramom Mira Žbirku!
 
14. 12. 2010 (utorok) o 18.00 hod., Evanjelický kostol 

Schola GreGoriana PraGenSiS
Súbor patrí medzi popredných svetových interprétov stredovekej duchovnej tvorby, zameranej na grego- 
riánske chorály, unikátne nové objavné skladby z 13. - 15. storočia. V širokom spektre repertoáru zaznejú 
aj skladby súčasnej tvorby.
umelecký vedúci: David Eben, Vstupné: 6 €

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/44 632 49, 429 92 51, 
Kino Mier - 053/442 87 66, TIC - Letná ul. 49, 053/16 186
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TUrnaJ V GÖDÖLLÖ: V dňoch 24. - 26. 9. sa 
ženy VK SNV zúčastnili turnaja v Maďarsku. Sily si 
zmerali s vedúcimi družstvami maďarskej ligy Gödöllö,  
Nyíregyháza a Vasas Budapešť, slovenským UKF Nitra 
a rumunským Lugoj. Po 5-tich ťažkých zápasoch naše 
volejbalistky skončili na 5. mieste.
BeH SLOVenSKÝM raJOM: Čingov - Ďurkovec 
bol 25. 9. dejiskom 27. ročníka tohto krásneho podu- 
jatia. Organizátori behu Mesto SNV, CVČ SNV a TJ 
Tatran SNV pripravili pre všetky vekové kategórie trate 
v lesnom prostredí a teréne. I keď počasie bolo pek-
né, účasť žiakov, dorastencov, ale aj seniorov bola 
slabšia. Škoda, pretože behať a súťažiť v takom teréne 
je pre milovníka behu v prírode zážitkom. Medzi víťaz-
mi dominovali najmä bežci z AK Poprad.
OnDaVSKÝ POHÁr: Žiačky VK SNV „C“ sa 25. 9. 
zúčastnili v Stropkove na turnaji vo volejbale starších 
žiačok. Turnaja sa zúčastnili aj družstvá Stropkov A, 
Stropkov B, Vranov, Svidník A, Svidník B, Prešov a Gi-
raltovce. Dievčatá vybojovali 3. miesto a svoje prvé 
medailové umiestnenie na turnaji.
ŠPOrT SPÁJa: Futbalové družstvo z Gymnázia 
Školská s učiteľmi a riaditeľom školy reprezentovalo 
školu a mesto v dňoch 28. - 29. 9. na turnaji v Poľsku. 
Turnaj pre 6 družstiev stredných škôl zorganizovala 
partnerská škola v Starom Saczi. Gymnazisti vyhrali 
skupinu a vo finále porazili domáci tím 3 : 1. Okrem 
športového zážitku si priniesli aj krásnu spomienku na 
historický Krakow. Turnaja sa zúčastnili študenti Pe-
ter Petrisko, Martin Sabol, Lukáš Ľach, Jakub Janík, 
Daniel Čmeľ, Pavol Comba, Kamil Beňa, Matej Fehér 
a Radovan Baniak.
BODyFiTneSS: Naša úspešná bodyfitnesska Mo-
nika Korbová sa 1. 10. zúčastnila Majstrovstiev sveta 
vo fitness a kulturistike žien a fitness mužov federácie 
IFBB v Mexiku. Jej tvrdá príprava a výsledná forma 
priniesli zaslúžené ocenenie, v kat. bodyfitness do 
168 cm sa medzi svetovou elitou umiestnila na fantas-
tickom 4. mieste!
cena SPiŠa: Po starostiach s daždivým počasím sa 
súťaž v parkúrovom skákaní konala až 2. a 3. 10. Or-
ganizátorov z JK Slávia SNV tešilo počasie aj vysoká 
účasť jazdcov i divákov. Počas 2 dní sa predstavili pri 
Ferčekovciach jazdci v 7 súťažiach. Najúspešnejší do-
máci jazdci: Sobota: stupňovaná obťažnosť do 115 cm 
- 1. Lea Kovalčíková; hlavná prémiovaná súťaž - „Me-
moriál Viktora Hőnischa“ stupňa S - 1. Zdeno Kuchár. 
Nedeľa: stupňovaná obťažnosť do 115 cm - 3. Svetla-
na Kočíková; súťaž stupňa L - 1. a 3. Maroš Kuchár. 
Súťaž stupňa L bola zároveň celoročnou finálovou 
súťažou Pohára Vých.-slov. oblasti v kat. juniorov, ako  
2. v nej skončila S. Kočíková, 3. Veronika Haná-
ková a 4. L. Kovalčíková. Záver patril finále Pohára 
Vých.-slov. oblasti v kat. dospelých. Pohár získal náš 
Zdeno Kuchár. Jeho kôň Gordon v kat. koní získal  
2. miesto.
MeDzinÁr. MaraTÓn MierU: Už po 87. krát 
sa zišla v 1. októbrovú nedeľu v Košiciach bežec-
ká partia na svetoznámom maratóne a polmara-
tóne. Zastúpenie malo aj naše mesto. Medzi 746 
štartujúcimi maratóncami zvíťazil Gilbert Kiptoo 
Chepkwony (Keňa) časom 2:08:33 h. Umiestne-
nie našich bežcov: Hl. kat. - 57. Peter Hus, celkovo  
92. (3:07:37 h.); Kat. M50 - 25. Vladimír Šmida 
(3:19:06 h.), 62. Peter Pavol (3:39:58 h.); 60-níci: 
20. Július Smolár (3:57:52 h.); Hl. kat. žien - 16. Eva 
Hatalová (3:48:27 h.); Kat. Ž50 - 6. Eva Berníková 
(3:50:34 h.). Svoj prvý maratón absolvoval Miloš Fin-
dura, v hl. kat. 173. (3:43:47 h.). V polmaratóne štarto-
valo 920 účastníkov. Zvíťazil Petr Pechek (ČR) časom 
1:09:10 h. Naši dobehli nasledovne: 5. Štefan Su-
merling (1:14:10 h.), 99. Pavol Berník (1:32:01 h.),  
164. Alfréd Pohly (1:37:09 h.), 316. Ondrej Kozák 
(1:44:41 h.). Okrem Finduru staré známe mená. 
BeH OBcOU SMižany: 5. ročník sa konal 13. 10. 
za príjemného bežeckého počasia a bohatej účasti 
hlavne v žiackych kategóriách. Umiestnenia našich 
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Kedy si začal s cyklistikou?
„v r. 2004 v tunajšom Cyklistickom klube bbF snv, 
kde po celé roky, odkedy sa datuje činnosť tohto 
klubu, vyrástlo mnoho vynikajúcich cyklistov ces-
tárov a cyklokrosárov. na myšlienku začať s týmto 
športom ma priviedol otec, ktorý tiež bol aktívnym 
pretekárom.“
Spomínaš si na svoje prvé vážnejšie preteky?
„prvé preteky som absolvoval na tunajších Dňoch 
cyklistiky, kde sa mi veľmi nedarilo. v časovke som 
skončil na predposlednom mieste a na kritériu tretí 
od konca. no nevzdal som sa, vedel som, že cyklis-
tika je športom chlapov a jedine húževnatosťou a tré-
ningom sa dá dosiahnuť výsledok. Začínal som na 
bicykli, ktorý sme doma vyskladali z komponentov, 
ktoré sa zvýšili ešte z čias otcovho pretekania.“
čo všetko obsahuje tréningová jednotka cyk-
listu?
„tréning sa rozdeľuje na zimnú prípravu, kde sa roz-
víja všestrannosť pretekára, a na samotnú letnú prí-
pravu, ktorá je zameraná na trénovanie a pretekanie. 
trénujeme všade v okolí snv. tréning sa vždy mení 
podľa pretekov, ktoré prídu v nasledujúcom období. 
najradšej však chodievam do tatier, konkrétne na 
Hrebienok. Je tam pekné prostredie a veľké kopce, 
ktoré zbožňujem. vodiči sú tiež len ľudia, preto sa 
nájdu slušní, ktorí chápu, že som aj ja účastníkom 
cestnej premávky a nechajú ma v pokoji tréno-
vať, ale aj takí, ktorí nemajú zábrany a jazdia, ako 
keby boli sami na cestách. po materiálnej stránke 
ma stále zabezpečuje otec, klub nie je finančne 
schopný zaistiť moje fungovanie. komponenty sú 
veľmi drahé, bicykel, na ktorom jazdím, sa radovo 
ani nepredáva.“
Dá sa zosúladiť škola a povinnosti reprezentanta 
cyklistu?
„keď som začínal, na Zš som tréningy absolvoval 
v poobedňajších hodinách a v škole som vynechá-
val, iba ak som sa zúčastňoval pretekov. teraz som 
žiakom 2. ročníka soš ekonomickej, v ktorej som 
našiel zázemie a pochopenie, a mám schválený in-
dividuálny študijný plán, ktorý mi umožňuje trénovať 
aj dvojfázovo a tým zvyšovať moju trénovanosť.“
Aké športové výsledky si dosiahol za ostatné ob-
dobie?
„Za posledné roky som mal stály výkonnostný rast, 
preto som i výsledky zlepšoval. v predchádzajúcom 
roku som prestúpil do vyššej kategórie, kde som 
jazdil s o 2 roky staršími pretekármi, preto na konci 
sezóny som skončil celkovo na 5. mieste. Zazna-
menal som viacero druhých a tretích miest, ale ví-

ťazstvá stále chýbali. v tejto sezóne som skončil na  
3. mieste v cestnej lige a v kritérijnej na 5. mieste. 
v zahraničí som jazdil vyrovnane, na pretekoch mieru 
mládeže som skončil na 11. mieste v celkovom po-
radí, ale v kráľovských etapách som mal umiestnenie 
na 5. a 6. mieste. v závere sezóny som absolvoval 
v rakúsku pretek najväčšieho rangu, kde som sa dr-
žal do 10. miesta, no v poslednej etape som dostal 
defekt. aj keď mi koleso vymenili pomerne rýchlo, 
stratil som na vedúceho jazdca 20 sekúnd a to ma 
odsunulo na celkové 53. miesto. nie je to sklama-
ním, nakoľko prvá 80-tka pretekárov sa zmestila do 
1 minúty straty. vrcholom sezóny boli majstrovstvá 
sr, kde sa mi podarilo vyhrať a stal som sa majstrom 
slovenska pre sezónu 2010 a 2011.“
Aké ciele si kladieš do ďalšej sezóny?
„v sezóne 2011 som zaradený do užšieho kádra 
slovenskej reprezentácie. na začiatku sezóny ab-
solvujem radu sústredení. prvým pretekom by mali 
byť preslávené preteky paríž roube, potom bude 
nasledovať séria svetových pohárov po celej európe 
a taktiež neodmysliteľný slovenský pohár. Ciele si 
dávam ešte vyššie ako tohto roku a dúfam, že to 
vyjde a poteším nielen občanov nášho mesta, ale 
aj celého slovenska.“

za rozhovor ďakuje v. ivančík

TALENT NA DVOCH KOLESÁCH
Jednou z mladých športových nádejí z nášho mesta je aj cestný cyklista Lukáš Fabián z Cyk-
listického klubu bbF SNV. Ako s cyklistikou začínal a čo v nej doposiaľ dosiahol, nám prezra-
dil v rozhovore

Hokejovým priaznivcom 
v Spišskej Novej Vsi dobre 
známy Michal Teplica sa na-
rodil 14. septembra 1950 
vo Vyšných Repašoch. Od 
útleho detstva naháňal loptu 
a puk. Už ako študent SPŠ 
geologicko-baníckej hral ľa-
dový hokej. Ako dorastenec 
hral za vtedajšiu Lokomo-
tívu Bane SNV. Michal Tep-

lica si odslúžil v Dukle SNV, teda doma. Po základnej 
vojenskej službe hral ako obranca v mužstve Železni-

čiar - Stavbár, Spišská Nová Ves. Za SNV v A mužstve 
odohral 10 sezón (1968 - 1978). Po skončení hráč-
skej dráhy sa venoval a venuje trénerskej činnosti. Ako 
tréner juniorov SNV spolu s asistentom Mariánom Hor-
váthom dosiahol najväčší úspech - zisk titulu majstrov 
Slovenska v sezóne 2006/2007.
Venoval sa zodpovedne práci vo svojom odbore. Sta-
rostlivosť o rodinu bola popri tom prirodzenou priori-
tou. Všetci mu želáme do ďalších rokov veľa zdravia, 
pracovných i osobných úspechov. Nech mu jeho elán 
pri výchove mladých hokejistov vydrží aj do ďalších ro-
kov. Blahoželáme k životnému jubileu!

v. ivančík, foto: lucK

ŠESťDESIATNIK MICHAL TEPLICA 
- žIVOT SPOJENý S HOKEJOM
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VereJnÉ KOrČUľOVanie
 7. 11. nedeľa 18.00 - 19.30
14. 11. nedeľa 18.00 - 19.30
21. 11. nedeľa 18.00 - 19.30
28. 11. nedeľa 18.00 - 19.30

ziMnÝ ŠTaDiÓn t.: 053/446 10 86 
 2. 11. utorok 17.00 sNv - p. Bystrica, 1. liga
 5. 11. piatok 17.00 sNv - trebišov, 1. liga
 9. 11. utorok 17.00 sNv - trebišov, 1. liga
16. 11. utorok 17.00 sNv - Bardejov, 1. liga
17. 11. streda 14.00 sNv - l. Mikuláš, juniori
19. 11. piatok 17.00 sNv - topoľčany, 1. liga, vstUp voľNý!
20. 11. sobota 14.00 sNv - zvolen, dorast
20. 11. sobota 17.00 sNv - zvolen, juniori
21. 11. nedeľa 10.30 sNv - B. Bystrica, dorast
21. 11. nedeľa 13.45 sNv - B. Bystrica, juniori
27. 11. sobota 14.00 sNv - poprad, juniori

KOLKÁreŇ t.: 053/446 33 65 
13. 11. sobota 14.00 tatran - Žarnovica, extraliga
14. 11. nedeľa 10.00 tatran - Košice, dorastenecká liga východ
27. 11. sobota 10.00 svit - trstená, 1. liga východ
27. 11. sobota 14.00 tatran - v. Šariš, extraliga

MeSTSKÁ LiGa V KOLKOcH 2010
 8. 11. pondelok 17.00 srt KeGl - stez
 8. 11. pondelok 18.00 NdH atYp - Mv NÁBYtoK
 8. 11. pondelok 19.00 cHelsea 60 - Midapa
 9. 11. utorok 18.00 slza - parMas
 9. 11. utorok 19.00 oelto star - drÁČiK 10
15. 11. pondelok 17.00 Midapa - srt KeGl
15. 11. pondelok 18.00 parMas - NdH atYp
15. 11. pondelok 19.00 stez - oelto star
16. 11. utorok 18.00 drÁČiK 10 - slza
16. 11. utorok 19.00 Mv NÁBYtoK - cHelsea 60
22. 11. pondelok 17.00 slza - stez
22. 11. pondelok 18.00 srt KeGl - Mv NÁBYtoK
22. 11. pondelok 19.00 oelto star - Midapa
23. 11. utorok 18.00 drÁČiK 10 - parMas
23. 11. utorok 19.00 cHelsea 60 - NdH atYp
29. 11. pondelok 17.00 NdH atYp - srt KeGl
29. 11. pondelok 18.00 Midapa - slza
29. 11. pondelok 19.00 parMas - cHelsea 60
30. 11. utorok 18.00 stez - drÁČiK 10
30. 11. utorok 19.00 Mv NÁBYtoK - oelto star

KryTÁ PLaVÁreŇ t.: 053/416 63 53
pondelok 1. 11. 2010 6.30 - 7.45 ranné plávanie 14.00 - 20.30 verejnosť
Utorok 2. 11. 2010 9.00 - 20.30 verejnosť
streda 17. 11. 2010 9.00 - 20.30 verejnosť

Prevádzková doba krytej plavárne
ranné plávanie Školy Verejnosť

pondelok 6.30 - 7.45 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

 6. 11. sobota 11.00 a 13.15 sNv - slovan Bratislava, sd/Md

FUTBaLOVÝ ŠTaDiÓn t.: 053/416 63 35

ŠPOrTOVÁ HaLa t.: 053/416 63 35, 053/416 63 38
 6. 11. sobota 14.00 ŠKBd - daNaX Košice, basketbal juniorky
 6. 11. sobota 18.00 lB - Žilina, basketbal extraliga
 7. 11. nedeľa 10.00 ŠKBd - soUŽ Košice, basketbal juniorky
 7. 11. nedeľa 13.00 vK - Kežmarok, volejbal juniorky
 7. 11. nedeľa 17.00 vK - Žilina, volejbal extraliga
 8. 11. pondelok 18.00 vK - UKF Nitra, volejbal extraliga
13. 11. sobota  9.00 lB „B" - Kežmarok, basketbal juniori
13. 11. sobota 11.00 lB „a" - prešov, basketbal juniori
13. 11. sobota 13.00 ŠKBd - l. Mikuláš, sp basketbal ženy
13. 11. sobota 15.00 lB „B" - prešov, basketbal 1. liga
13. 11. sobota 18.00 lB - Handlová, basketbal extraliga
14. 11. nedeľa  9.00 lB „B" - poprad, basketbal kadeti
14. 11. nedeľa 11.00 ŠKBd - zvolen, sp basketbal ženy
14. 11. nedeľa 13.00 lB „a" - Košice, basketbal kadeti
14. 11. nedeľa 15.00 lB „B" - prešov, basketbal juniori
14. 11. nedeľa 17.00 lB „a" - Kežmarok, basketbal juniori
17. 11. streda 18.00 vK - Žiar nad Hronom, volejbal extraliga
20. 11. sobota 11.00 - 15.00 lB - svit, basketbal MŽ
20. 11. sobota 15.00 lB - zvolen, basketbal 1. liga
20. 11. sobota 18.00 lB - B. Bystrica, basketbal extraliga
21. 11. nedeľa 10.00 lB - Žiar nad Hronom, basketbal 1. liga
21. 11. nedeľa 13.00 vK - zvolen, volejbal juniorky
27. 11. sobota 10.00 ŠKBd - tydam Košice, sp basketbal ženy
27. 11. sobota 14.00 vK - spoje Bratislava, volejbal extraliga
27. 11. sobota 18.00 lB - pezinok, basketbal extraliga

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.

ceraGeM - masážne stoly - t.: 053/416 63 54
Ceragem v prevádzke počas otvorenia sauny.

piatok 13.00 - 19.00
sobota 8.00 - 19.00
Nedeľa 8.00 - 19.00

pondelok sanitárny deň
Utorok 13.00 - 19.00
streda 13.00 - 19.00
Štvrtok 13.00 - 19.00

SaUna t.: 053/416 63 54
Sauna 1 Sauna 2

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
13.00 - 19.00

MUŽi
ŽeNY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽeNY
MUŽi

Nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MUŽi
ŽeNY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽeNY
MUŽi

ParnÁ SaUna
Otvorená počas prevádzky krytej plavárne

pondelok 15.00 - 20.00
Utorok 13.30 - 20.00
streda 13.30 - 20.00
Štvrtok 13.30 - 20.00
piatok 13.30 - 20.00
sobota  9.00 - 12.00 13.30 - 20.00
Nedeľa  9.00 - 12.00 13.30 - 20.00

Cenník krytá plaváreň Celodenný vstup 
dospelí 2,20 € 
deti od 3 do 15 rokov, dospelí nad 60 rokov, zťp a zťp-s 1,50 € 

naFUKOVacia TeniSOVÁ HaLa 
3 ANTuKOVé DVORCE V PREVÁDzKE!
Tenisový klub, Jánskeho 1, Sp. Nová Ves
Otváracie hodiny: Po - Ne  7.00 - 22.00 hod.
Cenník: Po - Pia 7.00 - 16.00 10 €/hod.
 Po - Pia 16.00 - 22.00 13 €/hod.
 So - Ne 7.00 - 22.00 10 €/hod.
Objednávky: Peter Vlk - 0917 869 619

UMelÁ trÁva iii. GeNerÁcie/cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas  .............................................................. 135 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  .................................... 170 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke  ..................................................  70 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením  ........................  85 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke  ...........................................  35 €
podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: patrik Brezovaj - 0903 405 466 
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ŠPOrT, OznaMy

Hlavný organizátor Obec Hrabušice spolu s Mestom 
Spiš. N. Ves, obcami regiónu a partnermi podujatia 
pripravili pre účastníkov kvalitné zázemie na štarte 
i v cieli, občerstvenie počas pretekov, umývanie bi-
cyklov, sprchy a každého vopred prihláseného špor-
tovca určite potešil milý spomienkový balíček. Na vyše 
400 účastníkov čakali 4 trate: 80 km ELITE, 40 km 
PROFI, 20 km REKRE a pre extrémistov bola pripra-
vená 120 km E.T. - trať okolo celého Slovenského 
raja prechádzajúca všetkými turistickými stredis-
kami až po Skicentrum Mraznica na Hnilčíku, trať pre  
naozajstných „mimozemšťanov“ s limitovaným počtom 
štartujúcich v sprievode horských vodcov.
Podujatie pre širokú cyklistickú verejnosť si dalo za 

hlavný cieľ spropagovať pohyb na horských bi-
cykloch v prekrásnom prostredí Slovenského 
raja a zároveň poskytnúť kvalitné zázemie pre vrcho-
lových športovcov. V r. 2010 sa horský cyklomara-
tón stal aj finálnym podujatím série slovenských 
cyklomaratónov - Cyklomaratónskej série 2010  
(www.cyklomaraton.sk).
Na 80 km trati ELITE v najťažšej kat. muži do 39 r. 
zvíťazil Karel Hartl (čR) s časom 4:24:54,66 hod. 
Na 40 km trati PROFI nám urobili radosť pekným  
3. miestom domáci pretekár Matej Šofranko v kat. 
kadeti 15 - 16 r. s časom 2:45:47,48 hod. a v kat. 
muži do 39 r. s časom 2:19:50,52 hod. Kamil Vá-
rady z domáceho MTB club Spiš. 20 km dlhú nesú-
ťažnú trať REKRE najrýchlejšie zvládol Samuel Solár 
zo SNV (1:04:40,99 hod.). Víťazmi sa však stali všetci 
účastníci, ktorí sa postavili na štart náročných tratí, 
čiastočne podmočených pre nepriazeň počasia. Od-
menou pre nich bude okrem pekných zážitkov a kopy 
adrenalínu snáď aj dobrý pocit, lebo svojou účasťou 
podporili združenie na pomoc ľuďom s mentál-
nym postihnutím a jeho Domov sociálnych služieb 
„Náš dom“.
Fotogalériu, výsledky a podrobné informácie o podu-
jatí nájdete na webe DAVORIN XCM SLOVAK PARA-
DISE 2010: www.xcmaraton.sk.

ing. peter Šofranko
koordinátor horského 

cyklomaratónu 2007 - 2010

HORSKý CyKLOMARATóN SLOVENSKý 
RAJ - zDRAVý žIVOTNý ŠTýL
Preteky horských bicyklov sú v poslednej dobe čoraz obľúbenejšie nielen medzi profe- 
sionálnymi pretekármi, ale aj medzi amatérskymi jazdcami. Moderný trend pre širokú cyk-
listickú verejnosť sa snažili 18. 9. 2010 priniesť už po siedmy raz organizátori horského 
cyklomaratónu v Slovenskom raji.

bežcov: Hl. kat. mužov na 10 km - 4. Štefan Sumer-
ling, STEZ SNV (33:10 min.), 9. Marek Sumerling 
(37:19 min.), 10. Peter Hus, BK Cyklosun Plus (37:35 
min.); Veteráni nad 60 r. - 4. Ondrej Kozák, BK Cyk-
losun Plus (44:42 min.); Ženy na 5 km - 7. Lenka Ba-
ronová, BK Cyklosun Plus (23:30 min.); Veteránky -  
4. Zuzana Kartusková (24:34 min.).
FUTBaLiSTKy: V SNV sa sformovalo ženské fut-
balové družstvo. Dievčatá sa s kopačkami na nohách 
pod vedením trénerov Petra Jurjaka a Slavomíra Hlu-
cháňa snažia oživiť zašlú slávu žien na trávniku. Za 
sebou už majú úspešne aj prvý oficiálny priateľský zá-
pas s rovesníčkami z OA Prešov. Prešovčanky zdolali 
2 : 0. Ak má niektorá slečna alebo dáma chuť stať sa 
futbalistkou, hlásiť sa môže v pondelok o 16.30 hod. 
alebo v piatok o 16.00 hod. počas tréningu na ihrisku 
s umelou trávou pri futbalovom štadióne.
VOLeJBaL: Ženy VK SNV zatiaľ bez prehry. EX-
TRALIGA: 1. kolo (2. 10.) ŠK ŽU Žilina - SNV 2 : 3,  
2. kolo (9. 10.) SNV - VTC Pezinok 3 : 0, 3. kolo  
(16. 10.) MŠK Žiar n/H - SNV 2 : 3. SLOVENSKÝ 
POHÁR: 1. kolo: 1. zápas (30. 9.) SNV - ŠKM Lipt. 
Hrádok 3 : 0, 2. zápas (13. 10.) ŠKM Lipt. Hrádok 
- SNV 0 : 3.
BaSKeTBaL: Muži BK 04 AC LB SNV začali svoju  
7. extraligovú sezónu úspešne. 1. kolo (25. 9.) BK 
Váhostav - SK Žilina - SNV 61 : 69, 2. kolo (29. 9.) 
SNV - Astrum Levice 67 : 62, 3. kolo (2. 10.) MBK 
Handlová - SNV 80 : 73, 4. kolo (6. 10.) SNV - MBK 
Rieker Komárno 82 : 69, 5. kolo (9. 10.) ŠKP B. Bys-
trica - SNV 82 : 88, 6. kolo (13. 10.) SNV - BC Prievi-
dza 87 : 57, 7. kolo (16. 10.) AB Cosmetics Pezinok 
- SNV 78 : 97.
HOKeJ: Po 14. kole (19. 10.) je HK SNV v tabuľke  
I. ligy na 4. mieste s bilanciou 8 výhier a 5 prehier. 
FUTBaL: Po 12. kole (16. 10.) je FK SNV v tabuľke 
II. ligy skup. Východ na 1. mieste s bilanciou 9 výhier 
a 3 prehry.
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MsV č. 3 - Ferčekovce
Občianske združenie Novoveská Huta

MsV č. 1 - Novoveská Huta
organizujú

pre občanov Spišskej Novej Vsi

ii. ročník behu
Ferčekovce - novoveská 

Huta a späť
pri príležitosti Dňa študentstva

17. 11. 2010 (streda) o 14.00 hod.
Miesto štartu: SKI klub Ferčekovce

Štartovné: 1 €
Prezentácia: v deň preteku  

od 13.30 do 13.50 hod.

Ceny: prví traja v každej kategórii 

Dĺžka trate: 5 400 m 

Informácie na tel. č.: 0907 225 585

Kategórie: 
žENy:

A: do 34 rokov
B: nad 35 rokov

MužI:
A: do 18 rokov
B: 18 - 39 rokov
C: 40 - 49 rokov
D: 50 - 59 rokov
E: nad 60 rokov

Tešíme sa na stretnutie!
ing. ondrej Majerník
predseda Msv č. 3

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

rozpis pohotovostných 
služieb lekární

1. 11. - 7. 11. 2010
Lekáreň STATIM, Štefánikovo nám. 10, 

tel.: 053/442 82 77

8. 11. - 14. 11. 2010
Lekáreň NA MIERI, Šafárikovo nám. 3, 

tel.: 053/446 59 37

15. 11. - 21. 11. 2010
Lekáreň NA TARČI, Agátová 12, 

tel.: 053/446 75 68

22. 11. - 28. 11. 2010
Lekáreň SIGNUM, Nábrežie Hornádu 11, 

tel.: 053/441 01 92

29. 11. - 5. 12. 2010
Lekáreň TEMPLUM, Česká 1, 

tel.: 053/441 41 66

MeSTSKÝ VÝBOr č. 3 
pozýva

OBČanOV FerČeKOViec
na stretnutie s predstaviteľmi 

mesta Spišská Nová Ves,

ktoré sa uskutoční 
19. 11. 2010 (piatok) o 17.30 hod. 

v SKI klube.

Na stretnutí budú odovzdané 
ceny víťazom v súťaži 

„O najkrajšiu predzáhradku 
a najkrajší balkón“.

Tešíme sa na stretnutie.

ing. ondrej Majerník
predseda Msv č. 3

Páči sa ti STOLNÝ TENIS?
Máš chuť pravidelne trénovať, zdokonaľovať sa a hrať súťaž v stolnom tenise?

Stolnotenisový oddiel STO BBF Sp. Nová Ves pozýva chlapcov a dievčatá vo veku  
od 10 do 12 rokov, ktorí majú vážny záujem o stolný tenis, na tréning spojený s výberom  
do stolnotenisového oddielu, ktorý sa uskutoční v stredu 10. 11. 2010 a vo štvrtok 11. 11. 2010  
o 17.30 hod. v telocvični zŠ na Lipovej ul. (vchod do telocvične zboku cez ihrisko).

Na tréning je potrebné priniesť si so sebou športovú obuv a vlastnú stolnotenisovú raketu.
Informácie na t. č. 0910 488 878.
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PrOGrAM MATErSkÉHO CENTrA dIETkA - člen Únie materských centier 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“
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dIETkOVSký  
LAMPÁŠOVý SPrIEVOd
piatok 5. 11. o 17.00 hod.
Chcete sa naučiť niečo nové, zažiť 
pravý lampášový sprievod? mC Dietka 
pre vás pripravilo tvorivý piatkový večer, 
ktorý vyvrcholí lampášovým sprievodom. 
pozývame rodičov spolu s deťmi.
vašu účasť, prosíme, nahlásiť 
do 3. 11. na t. č. 0905 938 774.
Kde: Herňa mC Dietka - tvorba lampášov, 
Zdravotné stredisko sídl. mier - sprievod
poplatok: 2,50 €/dieťa

7. STrETNUTIE POdPOrNEJ 
SkUPINy dOJčIACICH  
MATIEk A TEHULIEk
pondelok 8. 11. o 9.30 hod.
Certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka ogurčáková pozýva všetky 
mamičky a budúce mamičky, ktoré sa 
chcú dozvedieť viac o forme pomoci 
podpornej skupiny. mamičkám 
s bábätkom bude zvlášť venovaná téma 
„význam dlhodobého dojčenia - 2. časť“.
príďte včas, s kočiarom pomôžeme.
pre každú účastníčku máme pripravený 
darček - kufrík prenatal box.

Kde: Herňa mC Dietka
poplatok: 2 € (pre poistencov všZp, a. s., 
zľava 20 % - poplatok za vstup: 1,60 €)

dISkUSNý kLUB V rÁMCI 
kAMPANE AkAdÉMIÍ 
PrAkTICkÉHO rOdIčOVSTVA
Utorok 16. 11. o 17.00 hod.
mC Dietka pozýva všetkých rodičov, 
ktorých zaujíma výchova detí a chcú 
sa podeliť o svoje skúsenosti a názory. 
Diskusia bude vedená lektorkou.
téma: „tresty ako výchovné 
prostriedky?“
Kde: Herňa mC Dietka

BUrZA rUčNýCH PrÁC
sobota 20. 11. 
od 14.30 do 18.00 hod.
mC Dietka pozýva na burzu ručných 
prác tých, ktorí majú čo ponúknuť, i tých, 
ktorí hľadajú originálny darčeky pre seba 
a svojich blízkych.
Kde: Herňa mC Dietka

PLETENIE kOŠÍkOV  
Z PEdIGU
sobota 27. 11. o 14.30 hod.
Chcete sa naučiť niečo nové, pripraviť 

darček či prekvapenie pre svojich 
blízkych? mC Dietka pre vás pripravilo 
tvorivé sobotňajšie popoludnie. 
pozývame všetky tvorivé duše.
lektorovanie: dedo palko
Kde: Herňa mC Dietka 
poplatok: 6 €/osoba

STÁLA PrOGrAMOVÁ 
PONUkA
HErŇA MC dIETkA
Zdravotné stredisko sídlisko mier, 
šafárikovo nám. 3
Utorok, streda, štvrtok: 
16.00 - 18.30 hod.
poplatok za jednorazový vstup: 
1 €/rodina
Členské na šk. r. 2010/2011: 
10 €/rodina
poistenci všZp, a. s., majú zľavu 
na jednorazovom vstupe 
do Herne mC Dietka 20 %.
návštevníkov prosíme, 
aby si so sebou doniesli prezuvky!

ANGLICký  
kLUB BATOLIAT
pre deti od 2 rokov

Kedy: každá  
sobota o 9.00  
a o 10.00 hod.  
(2 skupiny)
Kde: Herňa mC Dietka
lektorka: mária klimová, martina 
petreková
výučba prebieha hravou formou. 
informácie: 0904 887 239

PONUkA  
SLUŽIEB
OrGANIZOVANIE 
NArOdENINOVýCH  
OSLÁV - SOBOTA, NEdEĽA
Za dohodnutý poplatok zabezpečíme: 
priestor + výzdobu, tortu, občerstvenie, 
animátorské aktivity (maľovanie na tvár, 
tvorivé dielničky pre deti).
Bonus: darček pre oslávenca od mC 
Dietka 
informácie: 0905 938 774

POrAdENSTVO  
V dOJčENÍ 
Certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka ogurčáková, tel.: 0903 740 739, 
volať môžete od 19.00 do 20.00 hod.

1. 11. 1870
narodil sa v Spišskej Novej Vsi viktor olgyai, pôv. Matirko - 140. výročie
- maliar a grafik.
Pôsobil v Spišskej Novej Vsi. Profesor grafických techník na výtvarnej akadémii v Bu-
dapešti (od r. 1906). Bol významným priekopníkom rozmnožovacej grafiky. Zomrel 
19. 6. 1929 v Salzburgu, Rakúsko.

6. 11. 1905
narodil sa v Spišskej Novej Vsi ervín lazar - 105. výročie
- vysokoškolský pedagóg, vlastivedný pracovník, literárny historik.
Študoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi, odbor slovenský a nemecký jazyk na FF 
UK v Bratislave. Pôsobil na katedre slovenského jazyka a literatúry PF v Prešove, 
v múzeu v Sabinove, Krajskom pedagogickom ústave v Prešove a katedre nemec-
kého jazyka a literatúry na FF UPJŠ v Prešove. Venoval sa východoslovenskej lite-
rárnej regionalistike, skúmal vedeckú činnosť na prešovskom kolégiu a zaujímal sa 
o literárne osobnosti vo vzťahu k východnému Slovensku (L. Stöckel a jeho dráma 
Zuzana, J. Záborský, B. Nosák-Nezabudov, B. Klein-Tesnoskalský, P. O. Hviezdoslav, 
J. G. Tajovský, P. J. Šafárik a i.). Zomrel v r. 1988.

9. 11. 1810
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Karol Frommkold - 200. výročie
- lekár, odborný publicista.
Bol jedným z priekopníkov elektroterapie v Uhorsku. Zomrel 9. 6. 1876 v Buda-
pešti.

11. 11. 1920
narodil sa v Spišskej Starej Vsi eduard pavlík - 90. výročie
- pedagóg, regionálny historik. 
Pochádzal zo Zamaguria, ale väčšinu života prežil v Spišskej Novej Vsi. Ešte ako štu-
dent na FF UK v Bratislave sa stal supl. profesorom, po štátnej skúške dočasným 
profesorom latinského a nemeckého jazyka (ako nepovinného predmetu), filozofie 
a umeleckej výchovy a správcom učiteľskej knižnice na gymnáziu v Spišskej Novej 
Vsi. Od 28. 3. do 17. 8. 1945 zúčastnil sa vojenskej prezenčnej služby. V r. 1948 sa 
stal definitívnym profesorom. V r. 1952 - 1960 pôsobil na SPŠ geologicko-baníckej 
v Spišskej Novej Vsi. Hoci v r. 1957 získal pedagogickú kvalifikáciu, musel v r. 1960 
školstvo opustiť z náboženských dôvodov. Pracoval v podnikovom archíve ŽB. Bol 
prvým predsedom Krúžku historikov Spiša pri Slovenskej historickej spoločnosti (od 
r. 1965) a túto funkciu vykonával až do premeny krúžku na Spišský dejepisný spolok 

v r. 1992. V r. 1968 - 1982 učil nemčinu v Jazykovej škole v Poprade a po r. 1989 
v Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule, kde bol činný do r. 2001. Opäť krátko učil 
nemecký jazyk na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Učarovala mu regionálna história. 
Venoval sa dejinám rodného Zamaguria, baníctva, dejinám školstva na Spiši, prekla-
dal, publikoval vedecké štúdie, ktoré sa opierali o bohatý archívny výskum. Zomrel 
18. 11. 2002 v Spišskej Kapitule, pochovaný je v Levoči.

14. 11. 1800
narodila sa v Spišskej Novej Vsi terézia lippichová - 210. výročie
- maliarka.
Jej otec Jozef Lippich, pôvodom z Benátok, bol hlavným lekárom Provincie XVI 
spišských miest so sídlom v Spišskej Novej Vsi. Študovala na výtvarnej akadémii 
v Benátkach. Pre viedenskú nemocnicu namaľovala portrét svojho brata Františka 
(1850), profesora klinickej medicíny na univerzite v Padove, autora vedeckých diel 
o alkoholizme. V 30. rokoch 19. stor. vystavovala v Benátkach miniatúrne obrazy 
s klasickými námetmi a mytologické kompozície. Po r. 1850 žila v Grazi (Rakúsko), 
kde zomrela.

18. 11. 1780
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Karol juraj rumy - 230. výročie
- doktor filozofie, tabulárny radca viacerých žúp, profesor práva, vzdelanec veľkého 
formátu, člen viacerých učených spoločností v Európe. 
Pôsobil v Kežmarku, Českom Tešíne, ako rektor gymnázia v Spišskej Novej Vsi, 
Levoči, ako ev. farár v Smolníku, ako profesor ev. lýcea v Šoproni a medzi srbskou 
mládežou v Karlovaci. Stal sa zástupcom rektora ev. lýcea v Bratislave (1821 - 1824). 
Odišiel do Viedne a nakoniec sa usadil v Ostrihome. Bol členom Spolku milovníkov 
reči a literatúry slovenskej, prispieval do Slovenských národných novín redigovaných 
Ľ. Štúrom (pod pseudonymom Dragutin) a ďalších asi 130 periodík. Autor mnohých 
monografií (vyšli v latinskom i nemeckom jazyku), štúdií v oblasti poľnohospodárstva, 
botaniky, zemepisu a práva. Pripravil do tlače rukopisy Tomáša Maukscha - spišského 
botanika, zakladateľa tatranskej floristiky. Zomrel 5. 4. 1847 v Ostrihome. Jeho bo-
hatá knižnica sa stala majetkom Uhorskej akadémie vied.

28. 11. 1865
narodil sa arpád Hönsch - 145. výročie
- riaditeľ Rimomuránskej spoločnosti.
Zomrel 20. 6. 1922 v Spišskej Novej Vsi.

pripravila: phdr. ružena Kormošová

KALENDÁRIuM OSObNOSTí MESTA
nOVeMBer
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SPOLOČenSKÁ KrOniKa

prestalo tĺcť srdiečko tvoje, bolesťou ubolené prestalo biť, nebolo 
lieku, aby si mohla žiť a s nami byť. Život je občas krutý, nevráti, čo 
nám vzal, zostanú iba spomienky a veľký žiaľ.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým spolupracovníkom 
a známym, ktorí sa dňa 13. 9. 2010 prišli rozlúčiť s drahou manželkou, 
mamkou, babkou, krstnou mamou, svokrou, sestrou, švagrinou, tetou 
Evou ŠTuLLEROVOu, rod. Kedžuchovou.
S láskou spomínajú manžel Ľudovít, dcéra Ingrid s rodinou, synovia 
Dudo a Ľubo s Magdou.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ.
S hlbokou bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za prejavy 
útechy, sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, zná-
mym a susedom, ktorí sa dňa 17. 9. 2010 prišli rozlúčiť s našou dcé-
rou, sestrou, tetou a švagrinou zlaticou GAVLÁKOVOu bAzOLA.
Zároveň ďakujeme za duchovnú podporu a finančnú pomoc kolegom 
a pracovníkom NsP v Sp. Novej Vsi. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
ZPOZ pri MsÚ - p. Findurovej a jej spolupracovníkom, Pohrebnej 
službe R. Findura a ďakujeme tiež pracovníkom Správy cintorína  
a kamenárovi P. Badzíkovi.
mama, ujo, bratia, otec a ostatná smútiaca rodina

Zavrel si oči, zmŕtveli tvoje pracovité ruky. utíchol tvoj láskavý hlas. 
mal si rád život a všetkých nás.
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy útechy, sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom, známym a susedom, 
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 24. 9. 2010 s milovaným manželom, sta-
rostlivým otcom, láskavým starým otcom a príbuzným Jaroslavom  
MLyNARčíKOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 69 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a Rím.-kat. farskému 
úradu v Sp. Novej Vsi za dôstojnú rozlúčku.
manželka Mária, syn Peter, syn Jaroslav a dcéra Zuzana s rodinami

S úprimnou vďakou a hlbokou bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne 
poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
známym, bývalým kolegom a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím 
manželom a naším otcom a dedkom Vladimírom VAľuŠOM.
Poďakovanie patrí aj pracovníkom ZPOZ pri MsÚ v Sp. Novej Vsi, Poh-
rebnej službe S. Badzíková a dychovej hudbe Železničiar za dôstojnú 
rozlúčku.
S láskou a úctou manželka Marta, synovia Vladimír, Milan a dcéra  
s rodinami.

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme 
mali tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, 
susedom, priateľom a známym, ktorí sa dňa 12. 10. 2010 prišli roz-
lúčiť s naším otcom, dedkom, svokrom, švagrom, bratom, ujom a prí-
buzným Stanislavom ONDREJčíKOM, ktorý nás opustil vo veku  
68 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Úprimné poďakovanie 
patrí aj bývalému kolektívu Uranpres a Pohrebnej službe S. Badzíková 
za dôstojnú rozlúčku.
dcéry Jarka a Zdenka s rodinami a ostatná smútiaca rodina

slzami lesknú sa nám oči, smútok zviera hlas, už tu nie je s nami, 
spomienky však navždy ostanú v nás.
Dňa 25. 10. 2010 uplynulo 20 rokov od smrti nášho drahého otca  
Štefana bLAŠKA, ktorý by sa dňa 25. 11. 2010 dožil 77 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, spomínajte s nami.
synovia Štefan a Miroslav s rodinou

Hoci si odišla a nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš vždy 
s nami. už len kytičku kvetov ti môžeme na hrob dať a pri plamienku 
sviečky s úctou spomínať.
Dňa 22. 11. 2010 uplynú 2 roky, odkedy nás opustila naša milovaná 
mamka, babka a prababka Marta bAbEJOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Mária, Daniela a Viera s rodinami.

Dňa 3. 9. 2010 uplynulo 15 rokov od smrti na-
šej drahej mamky a babky Marty MIHÁLIKOVEJ 
a v októbri 10 rokov od smrti drahého ocka a dedka 
Michala MIHÁLIKA.
S láskou spomínajú dcéry Jarmila a Milada s rodi-
nami.

boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko lásky, dotĺklo navždy. 
odišla si od nás do neznáma, ale v našich srdciach ostaneš stále 
milovaná.
Dňa 7. 10. 2010 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná 
manželka, mamka, babka Klára zAMbOVÁ, rod. Gállová.
S úctou a vďakou spomínajú a večné odpočinutie vyprosujú manžel 
Július, synovia Peter, Miroslav a Maroš s manželkou Oľgou a vnúčatá 
Nikolka, Tadeáš, Kiara, Bruno a Sofia.

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

emília suchá 1913
Jozef Jankovič 1918
mária koťuhová 1926
JuDr. miloš maróty 1926
mária Filipová 1927

emil navrátil 1928
Júlia kristevová 1928
vlasta kosíková 1929
pavol Fabián 1930
emil šiška 1931

alžbeta medvecová 1932
mgr. milan barbuš 1932
Jozef kipikaša 1934
eva Cvengrošová 1938
Helena matúšová 1939

Ján kováč 1940
Jaroslav mlynarčík 1940
eva bernátová 1945
paedDr. Ľudovít kolarčík 1945
vladimír vaľuš 1949

marta liptáková 1949
ivan Drozdy 1951
eva štullerová 1951
Jozef repko 1953
Jozef pompa 1962 

V SEPTEMbRI NÁS NAVžDy OPuSTILI

VITAJTE MEDzI NAMI VýzNAMNé žIVOTNé JubILEÁ V SEPTEMbRI OSLÁVILI
99 rokov
Zuzana menichová

97 rokov
ružena szabová

92 rokov
elena nováková

91 rokov
Justína kafková

90 rokov
Juliana virágová

Júlia mitríková

michal oravec

85 rokov
mária siťariková

magda somentálová

michal Gura

80 rokov
rozália vojtušová

viktória sukeníková

ing. vladimír mandák

ing. tomáš Furiel

elena Cibuľová

anna čabaníková

eduard markovič

ondrej čirip

magda alcnauerová

anna kozáková

anna vartovníková

mária Hlaváčová

michal buňa

viola bajkayová

75 rokov
mária štrauchová

eva lacušová

muDr. mária kriššová

pavol Ferenc

Ľudmila kapecová

anna kupčáková

alžbeta Gallovičová

Cecília ogurčáková

tibor Cehlárik

edita brziaková

ing. ladislav kováč

ondrej valas

michal böttcher

regina mlynarčíková

Jozefína Hofmeisterová

70 rokov
mária Franeková

mária kolarčíková

magdaléna lančaričová

mária klingová

ing. Július barna

Cecília Fábryová

rastislav Fifik

michal Cvengroš

Helena macalová

mikuláš Dudáš

anna macinská

milan Farkašovský

Judita andrášová

Jakub Hricko

adam Harviščák

matúš kanócz

sebastián Žiga

adrián Horváth

Jakub ambro

marko bartoš

rené šoltís

martin Dirga

nela Hamráková

Hugo mužík

michal Dunka

peter strojný

Jakub sliva

boris Jacura

branislav Dutko

kristína skybjáková

lukáš Jesze

michal Zgodava

bruno novák

Júlia Zamišková

martin kotlár

viola makulová

maroš kotlár

František kotlár

ema kucajová

kiara majerská

simona Zimová

nikola vaškovičová

samuel kráľ

patrik bigas 
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bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si rada 
mala. Za všetky tvoje trápenia a bolesti nech ti dá pán boh večnej 
milosti.
S hlbokou bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli dňa 8. 10. 2010 rozlúčiť s našou drahou mamičkou, 
babkou a svokrou Annou REGECOVOu, ktorá nás dňa 6. 10. 2010 
navždy opustila vo veku 79 rokov.
Osobitné poďakovanie patrí M. Tekáčovej za jej príkladnú starostlivosť 
a citlivý prístup. Úprimne ďakujeme kolektívu ADOS, MUDr. Hudyovej 
a MUDr. Hrebenárovi za ich odbornú a liečebnú starostlivosť. Poďako-
vanie patrí ThDr. J. Bartovi, PhD. za odslúženie zádušnej svätej omše 
a dôstojné pohrebné obrady v Chrasti nad Hornádom. 
S úctou a láskou dcéry s rodinami.

utíchol láskavý hlas, no navždy ostal v našich srdciach.
Dňa 25. 10. 2010 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia môjho man-
žela, otca, dedka a pradedka Ing. Jána GARDÁŠA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Dňa 26. 10. 2010 uplynul rok od smrti nášho starostlivého a milova-
ného otca, dedka, pradedka a príbuzného Jána HATALu.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Anna a synovia Juraj, Peter a Pavol  
s rodinami.

čas plynie, ale spomienka v našich srdciach ostáva.
Dňa 1. 11. 2010 uplynuli 2 roky, čo odišiel do večnosti náš otec, dedko 
František čAPLA. 
S úctou a vďakou si spomínajú a za tichú spomienku ďakujú man-
želka, syn František s manželkou, dcéra Ingrid s manželom a vnúčatá 
Anettka, Bianca, Lea a Laura.

v neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.  
odišiel si bez toho, aby nám tvoje ústa zbohom dali. no v srdciach 
žiješ stále s nami.
Dňa 4. 11. 2010 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, brat, švagor a príbuzný Ladislav KLEIN z Novoveskej Huty.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú  
spomienku.
S láskou a úctou manželka a synovia.

Života kniha zavrela sa. Z tohto sveta odišiel si, no neodchádzaš 
z našich sŕdc.
Dňa 4. 11. 2010 uplynie smutný 1 rok od smrti nášho drahého man-
žela, otca, dedka, svokra, švagra Ing. zoltána TKÁčA, bez ktorého 
je nám veľmi clivo.
S úctou a vďakou spomínajú a o tichú spomienku prosia manželka Kata-
rína, synovia Rastislav a Branislav s rodinami a švagriné a švagrovia.

čas plynie, ale spomienka v našich srdciach 
ostáva.
Dňa 7. 11. 2010 uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama a stará mama Margita 
PuKLuŠOVÁ. Dňa 27. 2. 2011 si pripomenieme  
7 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec 
a starý otec Jozef PuKLuŠ.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im tichú 

spomienku s nami.
S úctou a láskou spomína dcéra a synovia s rodinami.

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, nič nebude také, aké 
bolo predtým.
Dňa 21. 11. 2010 uplynú 2 roky od úmrtia môjho manžela, otca, dedka, 
pradedka Jána SLIVOŠA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína a večné odpočinutie mu vyprosuje manželka 
Terézia, synovia Ján a Štefan s rodinami, dcéry Ľudmila, Mária, Anna, 
Valéria s rodinami.

ten, kto Ťa poznal, spomenie si, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.  
s tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku 
sviečky na teba spomíname.
Dňa 19. 11. 2010 si pripomenieme smutné 15. výročie od chvíle, keď 
nás nečakane opustil môj manžel, náš otec, svokor a dedko Štefan 
FORbERGER.
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn Štefan a dcéra Zuzana 
s rodinami.

odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomien-
kami. už len kytičku kvetov ti môžeme na hrob dať a pri plamienku 
sviečky s úctou spomínať.
Dňa 10. 11. 2010 si pripomíname 1. výročie, čo nás navždy opustil 
drahý Anton DLuGOŠ.
S láskou spomína manželka Agnesa a celá smútiaca rodina.

prestalo tĺcť srdiečko tvoje, bolesťou ubolené prestalo biť, nebolo 
lieku, aby si mohla žiť a s nami byť. Život je občas krutý, nevráti, čo 
nám vzal, zostanú iba spomienky a veľký žiaľ.
Dňa 10. 11. 2010 uplynie 5 bolestivých rokov, keď nás opustila naša 
milovaná mamička a sestra Mgr. Katarína bANDžuCHOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Život sa prinavrátiť nedá, no spomienky na teba v nás stále žijú.
Dňa 12. 11. 2010 uplynie rok, čo nás neočakávane vo veku 80 rokov 
navždy opustila naša teta, sestra, príbuzná Helena RAGuLOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú  
spomienku.
netere Viera, Ľudmila a synovec Pavol s rodinami

čas plynie, ale spomienka zostáva.
Dňa 12. 11. 2010 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
náš otec a dedko ľudovít GONDA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Anna, synovia a dcéry s rodinami

skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. ten, kto 
Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 15. 11. 2010 si pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho milovaného 
manžela, otca, svokra a dedka Alojza čIKKELA.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.

tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedo-
volí. aj keď nie ste medzi nami, v našich srd-
ciach žijete s nami. Život je občas krutý, nevráti, 
čo nám vzal, zostanú iba spomienky a v srdci 
veľký žiaľ.
Dňa 19. 11. 2010 uplynie rok, čo nás navždy 
opustila naša milovaná dcéra, sestra, mamka Ivka  
bAbIčOVÁ a dňa 2. 12. 2010 uplynie 19 rokov, čo 

nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Ján PLOŠKO.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou spomíname. Veľmi nám chýbate.
smútiaca rodina

Jediné srdce sme na svete mali, čo nás dokázalo milovať. aj keby 
láskou zobudiť sme ho chceli, neozve sa nám už nikdy viac.
Dňa 21. 11. 2010 uplynie 1. výročie, odkedy nás navždy opustila moja 
manželka ľubka a dcérka Dianka FRANKOVé.
S úctou spomína manžel Rastislav, syn Rastislav, dcéra Natália 
a ostatná smútiaca rodina. 

odišla od nás navždy, no v našich srdciach a spomienkach stále 
žije.
Dňa 26. 11. 2010 si pripomíname 10. výročie úmrtia našej drahej  
a milovanej Mariky JANíKOVEJ, rod. Visnyaiovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej s nami tichú 
spomienku. Ďakujeme.
manžel, syn, dcéra a ostatná smútiaca rodina

čas plynie ako voda, no bolesť v našich srdciach ostáva...
Dňa 27. 11. 2010 si pripomenieme 10. výročie úmrtia milovaného 
manžela, otca, starého otca Františka ACKSTEINERA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
manželka a deti s rodinami

Dňa 28. 11. 2010 uplynie 30 rokov od úmrtia našej 
drahej mamky Anny SEMEŠOVEJ a dňa 2. 10. 
2010 sme si pripomenuli 23. výročie úmrtia nášho 
starostlivého otca Juraja SEMEŠA.
Veľmi nám chýbate. Odišli ste nám veľmi skoro.
S láskou a úctou na vás stále spomíname.
syn Miroslav s rodinou a dcéra Darina

SPOLOČenSKÁ KrOniKa
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OznaMy, inzercia

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA
to, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. v srdciach láska ostáva 
a tiché spomínanie. veď na dobro sa nezabúda, na dobro sa  
spomína.
Dňa 29. 11. 2010 uplynie 10 rokov od smrti nášho syna, brata, uja 
a krstného otca Emila DzuRIKA. 
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabudli a venujú mu tichú  
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia a sestry Beáta a Adriana  
s rodinami.

kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel. (J. v. sládek)
Dňa 30. 11. 2010 si pripomíname 5. výročie úmrtia pána blahomíra 
ŠKuTu.
V kútiku duše spomeňte si, prosíme, na nášho milého otca a skve-
lého deduška.
synovia Rastislav a Bohumír s rodinou

S úprimnou vďakou ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s mojou mamkou Máriou PuŠKÁŠOVOu, ktorá nás opustila 19. 8. 2010 
vo veku 96 rokov.
Zároveň ďakujem pracovníkom ARO NsP v Sp. Novej Vsi za príkladnú starostlivosť.
dcéra Mária s rodinou

Naše úprimné poďakovanie patrí Pohrebnej službe S. Badzíková a ZPOZ pri MsÚ v Sp. Novej 
Vsi - hlavne p. Findurovej a p. Kučinskému za dôstojnú a veľmi pekne prevedenú rozlúčku 
s mojím nebohým otcom Štefanom žubOROM dňa 17. 9. 2010.
Naše poďakovanie patrí aj pracovníkom neurologického oddelenia a ODCH NsP v Sp. Novej 
Vsi za opateru, pretože tam strávil posledné dni svojho života.
dcéra Mgr. Marta Petríková s rod. 

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou mamkou a bab-
kou Margitou AbRÁNyIOVOu, ktorá nás opustila dňa 1. 10. 2010 vo veku nedožitých 
82 rokov. 
Úprimné poďakovanie vyslovujeme Pohrebnej službe R. Findura a ďakujeme za nezabud-
nuteľné slová rozlúčky, ktoré predniesol p. König.
syn Peter s rodinou

Spišské klapancie a Milan bar-
buš - tieto slová vstúpili 30. sep-
tembra 2010 do dejín aj kontextov 
slovenskej literatúry, obzvlášť re-
gionálnej a nadto písomníctva 
Spiša, ako uzatvorená, dopísaná 
a vzácna kapitola. V tento deň bol 
vo veku nedožitých 78 rokov 
po mene vyvolaný Milan Bar-
buš, propagátor, editor, spo-
lutvorca spišskej slovesnosti, 
ktorú rád a zanietene prirovnával 
k jedinečnej epike nezameniteľ-
ného žánra.
Rýdzi rodoľub a oddaný patriot 
najmä v ostatných rokoch reka-
pituloval, hĺbavo dumal, čím by 
ešte splatil, ani nie tak svoj, lež 
náš dlh voči znamenitým osob-
nostiam spišského teritória. Pri 
vstupe do Národného parku Slo-
venský raj na križovatke ciest na 

Čingov a k Hotelu Flóra postavil 
drevený pamätník na počesť 
vierozvestcov Konštantína 
a Metoda a taktiež kovový pa-
mätník prof. Andrejovi Reipri-
chovi pred Hotelom Flóra. Čo 
robil, robil s vervou. Veľa stihol vy-
konať, dačo zostalo už len v jeho 
večnom snívaní… 
Literárna a publicistická pozo-
stalosť má a bude mať svoje vý-
sostne čestné miesto vo fonde 
oddelenia náučnej literatúry Spiš-
skej knižnice. Pán Barbuš, už len 
dovetok z dielne majstra Milana 
Rúfusa, veršík, čo Vás vystihuje 
a vytvorí Vašu trvácnu, celostnú 
spomienku i pamiatku: „nie, že 
nás bolo všade plno, ale že ľu-
ďom chýbame, je našou chvá-
lou…“ jozef lapšanský

riaditeľ spišskej knižnice

„klapancie, to je smiech, dobrá nálada, humor, čo pomáha človeku 
prekonávať ťažkosti a robí život znesiteľnejším a krajším. klapan-
cie zároveň svedčia o neobyčajnej schopnosti slovákov, dedenej 
z pokolenia na pokolenie.“  (m. barbuš) 

Mgr. Milan Barbuš
Narodil sa 5. 12. 1932 v SNV. Vyštudoval reálne gymnázium, ne-
skôr slovenčinu a telesnú výchovu. Inklinoval k literatúre, písal 
básne. Stal sa novinárom a presťahoval sa do Bratislavy, kde praco-
val ako tlačový tajomník v Zbore povereníkov, väčšinu profesijného 
života ako redaktor Slovenskej televízie. Ako dôchodca sa vrátil na 
milovaný Spiš. Publikačná činnosť: Tam okolo Levoči: Spišské kla-
pancie (1990), Kameň prehovoril: „Správa“ z doby kamennej v Slo-
venskom raji (1990), Bez metafor: Zbierka lyrickej poézie (1990), 
Ďuri báči: Spišský básnik Ďuro Pokuta alias Kapraľčik (1993), 
Uchom ihly: Eseje o dnešku (1998), Album mesta: Zbierka histo-
rických fotografií mesta a okolia metropoly Spiša (1999), Ľudový 
humor Spiša vo veršoch (2001), Spišské klapancie: Súhrnná práca 
o slovenskej veršovanej ľudovej epike (2006), Nemezis (2007). Bol 
spoluzakladateľom a konateľom Spolku priateľov Spiša v Bratislave. 
Zomrel 30. 9. 2010 v SNV.

RODOľub A PATRIOT 
DOVŔŠIL SVOJu 
POzEMSKú Púť…

Informácie na tel. č.:
053/417 02 41
053/417 02 43

Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
Ul. A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves
oddelenie Podpory zdravia

oznamuje, že od 3. novembra do 16. decembra 2010
bude v telocvični RÚVZ na prvom poschodí 
pre záujemkyne kurz cvičení

PREVENCIA OSTEOPORózy
Kurz bude prebiehať v pondelok až štvrtok 
od 14.00 do 15.00 hod.
Potrebné je priniesť si úbor na cvičenie 
a karimatku alebo deku.
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SPINNING
 
OSOBNÉ 

TRÉNINGY

SŤOPA

kontakt: 053 429 84 14

Anula

FUNKČNÉ  

TRÉNINGY

Mlynská 15, Smižany 
viac info www.sqc.sk

KAŽDÝ DEŇ 

10.00 - 21.00 

pon - str - piA 

7.30 - 21.00

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN

inzercia, POzVÁnKy

TAEbO•FITNESS•zÁbAVA
European Taebo - nový, vylepšený spôsob cvičenia:

 Aeróbna časť s prvkami bojového umenia 
 Posilňovacie cvičenia - brucho, ramená, stehná, zadok

 Stretching a uvoľnenie
 Pod vedením certifikovanej trénerky

KEDy: utorok a štvrtok
KDE: BDSK, Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 

(sídl. Mier, obchodné centrum Prima)
KONTAKT: 0944 552 689•www.taebo-snv.sk

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku Spišská Nová Ves

 10. 11. (streda)
Turistická vychádzka: 

Slovenský dvojkríž - Pieskovec - Šmakartovec - novoveská Huta
Stretnutie účastníkov o 9.00 hod. pri Domove dôchodcov.

24. 11. (streda)
Turistická vychádzka k Tisícročnej kaplnke.

Stretnutie účastníkov o 9.20 hod. pri Nemocnici s poliklinikou.

 kLUB ZdrAVIA
Cesta k životnej harmónii

prednášky - diskusie 
ochutnávky - recepty
15. 11. (utorok)
Slnečné svetlo

MuDr. Peter Pollák
KDE: Školská 22, Spišská Nová Ves

pri Daňovom úrade v SNV 

KEDy: vždy v utorok o 17.30 hod.

Vstup voľný!

Kluby zdravia na Slovensku organizuje 

občianske združenie Život a zdravie.

KONTAKT: 0903 518 328

www.klubyzdravia.sk

Dotkni sa neba 2
KEDy: o 17.30 hod. 

 3. 11. (streda) nový začiatok  
  - máš šancu

 10. 11. (streda) Poklad dávnych  
  zvitkov

 17. 11. (streda) Osobnosť, ktorá  
  zmenila svet

 24. 11. (streda) Odveká ľudská  
  túžba. Dá sa  
  naplniť?

KDE: Školská 22 - pri Daňovom úrade 
v Spišskej Novej Vsi

Organizuje: OZ Maranatha v spolupráci 
s Cirkvou adventistov s. d.
Kontakt: 0903 518 328, 

www.odhaltesvetbiblie.sk
Vstup voľný.

Marián schmidt

kurz spoločenských  
tancov pre dospelých 

od 19. 11. 2010
do plesovej sezóny: naučíte sa • obnovíte vedomosti 

• doplníte, čo už viete • rozšírite aj o súčasné
Zápis 12. 11. 2010 od 18.00 do 19.00 hod. v telocvični 

spš strojníckej (pri Zio bare), vchod cez dvor.
obmedzený počet párov - individuálna výučba 

v telocvični spš strojníckej v piatok od 19.00 do 21.00 hod.
Info na t. č.: 0904 459 110

KLUB DôcHODcOV KOMenSKÝ
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
15. 11. 2010 (pondelok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov na Levočskej ul. 
Tešíme sa na vás.

Predsedníctvo Okresnej 
organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku 
v Spišskej Novej Vsi

pozýva na

4. ročník
ľUDOVÁ SLOVeSnOSŤ  

PrezenTOVanÁ BaLaDOU, 
PieSŇOU a POVeSŤOU  

zO SPiŠa
dňa 9. 11. 2010 o 10.00 hod.

Reštaurácia Flek, zimná ul. 85, SNV
 ........................................

ponúka

vzdelávací program 
pre rozvoj tvorivosti, 

kreativity i osobnostného rastu

TVOriVÉ PÍSanie 
Pre SeniOrOV

Prvé stretnutie sa uskutoční 
dňa 23. 11. 2010 o 10.00 hod.

v malej zasadačke Mestského úradu, 
Štefánikovo nám. 1, SNV.

Vzdelávací program je pre všetkých 
seniorov mesta, ktorí majú záujem 

písomne tvoriť.
Vedie PaedDr. Štefan Šimko.
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   PreDÁM - PrenaJMeM

 Predám väčší 1-izbový byt s balkónom na sídl. Západ SNV. 
Len vážni záujemcovia. Cena dohodou. T.: 0910 942 512 - od 
8.00 do 17.00 hod.

 Predám 2-izbový tehlový byt v OV v centre mesta s dvomi 
balkónmi. Cena dohodou. T.: 0915 945 208

 Predám 3-izbový byt na sídl. Tarča. Bez balkóna. Cena do-
hodou. T.: 0917 737 293

 Predám 3-izbový byt v Smižanoch, Za Kaštieľom, 13. posch. 
Cena dohodou. T.: 0903 341 037

 Prenajmem pekný, prerobený 3-izbový byt na sídl. Mier s bal-
kónom. Od 1. 11. 2010. Cena dohodou. T.: 0915 420 129

 Dám do prenájmu alebo predám 4-izbový slnečný byt - 
plastové okná, plávajúce podlahy, vlastné vykurovanie a teplá 
voda, Za Hornádom 7, 7. posch. 400 € / mes. / 60 000 €. 
T.: 0904 115 501

 Ponúkam na predaj rodinný dom na Telepe v blízkosti cen-
tra. Začatá rekonštrukcia a vypracovaný projekt. Dom je čias-
točne podpivničený. Na pozemku je garáž a vlastná studňa. 
T.: 0915 964 297

 Na predaj rodinný dom + garáž v južnej časti SNV. Po rekon-
štrukcii, voľný. Rozloha pozemku 654 m2. Cena 125 000 €, 
dohoda možná. T.: 0902 330 229 

 Predám chatu Pod Tepličkou, poschodová, hala s krbom, 
kuchyňa, samostatné WC a kúpeľňa, hore 2 izby (2 + 3) s bal-
kónmi. Cena 38 000 €. T.: 0904 115 501, 
www.bonavita.tym.sk 

 Predám chatu v osade Ferčekovce - 680 m2, voda, elek-
trina, ovocné stromy. Len solventným. T.: 053/441 37 59 - od 
19.00 do 20.00 hod. 

 Predám garáž (dám do prenájmu) na sídl. Tarča pri Hasičskej 
zbrojnici; el. 220/380 V. Cena 8 100 €. T.: 0903 600 596, 
0903 881 352, 053/442 10 29

 Predám záhradu na Iliašovskej ceste na kopci, nie pri hlavnej 
ceste. T.: 0911 177 858 

 Predám záhradu v OV pri Židovskom cintoríne o rozlohe 
318 m2 + 36,85 m2 zo spoločných priestorov s rozostavanou 
chatkou. Cena dohodou. Doučím, naučím francúzsky jazyk. 
T.: 0904 307 399

 Predám elektróny s pneu na SUZUKI Vitara; Jimmy; KIA - 
cena 480 €; OPEL Astra G - cena 380 €. T.: 0903 600 596

 Predám * carvingové lyže s viazaním, užívané 1 sezónu: 
zn. ELAN - dĺžka 168 cm, zn. ROSSIGNOL - dĺžka 160 cm;  
* pánske lyžiarske topánky zn. ROSSIGNOL č. 9 - 10 * dámske 
lyžiarske topánky zn. ROSSIGNOL č. 5 - 6. Predám stolíkový 
šijací stroj zn. VERITAS model 8014/43 na elektrický pohon, 
minimálne používaný. Cena dohodou. T.: 0903 434 832

 Lacno predám kulturistické časopisy z rokov 1998 - 2006: 
Muscle & fitness, Kulturistika a fitness, kulturistika a fitsport, 
Extens, Muscular a iné. Aj samostatne jednotlivé čísla. 
T.: 0907 182 361

 Predám * písací stôl s kontajnerom * čierne kožené kance-
lárske kreslo * mrazničku CALEX 100 l. Všetko za výhodné 
ceny. T.: 0918 945 972

 Predám lyže, lyžiarky + náhradné viazania. Lyže, lyžiarky 
všetkých veľkostí pre deti aj dospelých. Zn.: lacno. 
T.: 0911 781 116

 Záujemcovia o vyčistené morky o váhe 10 - 15 kg, cena za 
kg 3,20 €. Dodávka 10. 12. 2010 o 14.00 hod. 
T.: 053/441 00 52, 0902 633 109

 Predám bicykel a korčule pre 5 - 8 r. dieťa. 
T.: 0907 944 284

   PrÁca

 Hľadám prácu ako ekonómka. T.: 0905 261 913

   rôzne

 TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, postele. 
PRIEMySELNé čISTENIE - jednorazové čistenie: garáže, 
sklady, haly... T.: 0908 074 479

 Ponúkam PRESTAVby byTOVýCH JADIER - * vybúra-
nie s odvozom, * vymurovku z tvárnic, * voda - elektro 
rozvody, *obklady podľa výberu zákazníka. bonus - umý-
vadlo zdarma. upratanie po stavebných prácach. Celá 
prestavba 8 - 10 dní. T.: 0905 282 678

 KADERNíCTVO A HOLIčSTVO - detská poliklinika. Po-
zor! Otvorené od 8.00 do 17.00 hod. Sobota a nedeľa - 
objednávky. Akcia! Strihanie len 2 €, melír pánsky 10 €, 
fúkanie + strihanie 6 - 7 €.

 Mám vysokoškolský titul z jazykovedy a doučujem anglič-
tinu, španielčinu - všetky jazykové a vekové kategórie. 
T.: 0915 964 533

 Obchodná aj konverzačná RuŠTINA, profesionálne pre-
kladateľstvo, tlmočenie, doučovanie, príprava na matu-
ritnú skúšku, prijímačky na VŠ, individuálna aj skupinová 
forma. Ruská lektorka s univerzitným pedagogickým 
vzdelaním. T.: 0918 136 755, mtmoskva@gmail.com

 CHCETE PRERÁbAť - tak na to sme tu my! Prestavu-
jeme kúpeľne + WC (bytové jadrá) s vynesením odpadu 
a dovezením materiálu podľa vášho výberu. Ponúkame 
5 % zľavy na materiál. Režeme otvory do panelu + búra-
cie práce, všetky vodárenské práce - výmena vaní, umý-
vadla, WC, batérií, drezov a radiátorov, montáž obkladov 
a dlažby, znižovanie stropov sadrokartónom. 
T.: 0903 277 634 

 HĹbKOVé čISTENIE KObERCOV, SEDAčIEK. Aj u vás 
doma alebo vo firme! Ponúkame za rozumné ceny čiste-
nie: sedacích súprav, matracov, kobercov, autočalúnení. 
Kvalitnou čistiacou technológiou odstránime silné zne-
čistenie, nežiaduci zápach, oživíme farby. 
T.: 0905 705 113

 Doučím matematiku ZŠ, SŠ a VŠ. T.: 053/442 14 45, 
0915 043 359

 STAVEbNé PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba byto-
vého jadra - na kľúč, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, 
všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. 
T.: 0903 373 486

 NOVÁ INTERNETOVÁ KAVIAREŇ @VE.NET v centre 
mesta SNV, zimná ul. 58 vás srdečne pozýva do nových 
priestorov, kde máte možnosť: * kopírovania * tlače * ske-
novania * wifi pripojenia * zálohovania dát * skype hovo-
rov * hier na PC * prenájmu priestorov na školenia, atď. 
Otváracie hodiny: PO - PI 9.00 - 18.00 hod., 
SO 9.00 - 14.00 hod. 

 Doučím slovenský jazyk a pripravím na monitor a prijímacie 
skúšky. T.: 0944 187 124

 TANEčNÁ ŠKOLA Jany Plichtovej, Markušovská 1 
v SNV, organizuje kurzy: CELOROčNé: *všeobecnej ryt-
micko-pohybovej prípravy pre deti od 4 do 7 r. * športo-
vého tanca pre deti a mládež od 7 do 18 r.; 3-MESAčNé: 
* tanca a spoločenskej výchovy pre žiakov zŠ - príprava 
na rozlúčku so zŠ * tanca pre žiakov SŠ - príprava na 
stužkovú slávnosť a plesy * tanca pre dospelých; * PODľA 
DOHODy: * tanca pre budúcich manželov a svadobných 

hostí * cvičenie na FIT loptách a krokové tanečné variácie 
pre ženy. zabezpečuje vystúpenia na plesoch, zábavách, 
podujatiach. Info: 0905 635 792, plichtova@szm.sk

 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 843 824
 Najväčšia jazyková škola CHANTAL už aj v Spišskej 

Novej Vsi. Angličtina 4 x rýchlejšie Callanovou metó-
dou, polointenzívne a intenzívne kurzy, individuálne 
a firemné kurzy, nemčina pre opatrovateľov. ukážkové 
hodiny zdarma. Viac info na www.emtrade.sk alebo na 
t. č.: 0902 477 937.

 Hodinový manžel alebo multifunkčný pomocník pre 
dom, byt, auto a záhradu. Vykonám pre vás vodoinšta-
lačné, elektroinštalačné, drobné stavebné, maliarske 
práce a opravy, opravy rôznych strojov a zariadení, 
montážne práce, servisné práce a opravy áut, práce 
v záhrade, okolo domu, na dome, resp. podľa dohody. 
Pomôžem pri nákupoch, montáži a oprave nábytku a po-
dobne. T.: 0918 153 292, 0904 477 406

 VIETE, KTORé SLužby Sú NAJLEPŠIE? SLužby PRE 
DOMÁCNOSť. Dovoz a odvoz kobercov do 24 hod. za-
darmo. Poskytujeme: * čistenie a prevencia pomníkov 
pred ďalším znečistením * upratovacie, sťahovacie, zá-
hradnícke služby * doprava a preprava osôb a tovaru mik-
robusom * likvidácia drevokazného hmyzu, húb, plesní, 
červotočov * sušenie muriva mikrovlnným spôsobom - 
najlacnejší a najrýchlejší spôsob vysušovania. Viac info: 
www.spisskanovaves.eu / Inzercia. T.: 0904 865 262, 
0905 209 347

 KADERNíCTVO - KLAuDIA, Štefánikovo námestie 4, 
SNV (Dom kultúry - prízemie). Otvorené: PO - PI 9.00 - 
12.00, 13.00 - 18.00; SO - objednávky. Pracujem s vla-
sovou kozmetikou značky TRINITy HAIRCARE. Strihanie 
od 2 €. T.: 0915 906 389 - Majeríková Klaudia

 TEXTIL EVA - zimná 89, SNV vás pozýva na predvia-
nočný nákup. Ponúkame široký výber dámskych, det-
ských a pánskych ponožiek, podkolienok, nadkolienok 
a pančúch. V ponuke aj rukavice, čiapky, šály a šatky, 
galantéria - nite, ihly, gumy, gombíky, stuhy a spodné prá-
dlo. Ďakujeme za návštevu. 

 Vyučujem a doučujem angličtinu na základe individuálneho 
prístupu, pre študentov aj dospelých. Som držiteľom rôznych 
certifikátov. VŠ, inv. dôchodca v SNV. T.: 0907 182 361

 čSOb Poisťovňa ponúka atraktívne ceny na povinné 
zmluvné poistenie + detské úrazové poistenie zadarmo, 
rozšírené asistenčné služby, bez spoluúčasti. Sme 
rodinný poisťovateľ. Kontakt: lilasenkova@csob.sk, 
0948 011 839, 053/442 22 09

 Padá lístie, padá, jeseň v plnom prúde, hoc upratu-
jem rada, radšej oddýchnutá budem. PROFESIONÁLNy 
uPRATOVACí SERVIS, čisté koberce a postele, bavíme 
sa vesele. V novembri prijímame objednávky na predvia-
nočné upratovanie. T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 
0903 661 891

 Masážne štúdio M (0904 325 062), Dom kultúry - prí-
zemie, SNV. Otvorené: od 10.00 do 21.00 hod. - okrem 
nedele. Predvianočná akcia: 11 € - 1 hod. klasická masáž 
alebo 1 hod. relaxačná masáž (chrbát + nohy). Možnosť 
zakúpenia darčekových poukážok alebo permanentiek. 
Podrobnejšie info: www.kozmetikamasazelm.sk 

 Doučím učivo ZŠ, odborných SŠ a technických vysokých 
škôl, prípadne pomôžem pri záverečných vysokoškolských 
písomných prácach. T.: 0944 332 790

 CHCETE STAVAť, PRESTAVOVAť, MODERNIzOVAť? 
Ponúkam kvalitné stavebné práce - *prestavby bytových 
jadier *keramické obklady a dlažba *plávajúce podlahy 
*omietky *maliarske práce *voda a elektroinštalácia  
*autodoprava *vyklápač. Naše služby, vaše ceny. 
T.: 0904 974 481, e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

 TANEčNÁ ŠKOLA SENIOR Marián Schmidt, Hviez-
doslavova 3/24, SNV ponúka kurz spoločenských tan-
cov pre dospelých od 19. 11. 2010. Do plesovej sezóny 
sa naučíte, obnovíte vedomosti, doplníte, čo už viete, 
rozšírite aj o súčasné. zápis 12. 11. 2010 od 18.00  
do 19.00 hod. v telocvični SPŠ strojníckej (pri zIO bare), 
vchod cez dvor. Obmedzený počet párov - individuálna 
výučba v telocvični SPŠ strojníckej v piatok od 19.00  
do 21.00 hod. T.: 0904 459 110

DrOBnÁ inzercia, inzercia

Ponúkame vybrané byty 
a menšie podnikateľské priestory 
na dlhodobý prenájom a predaj.

 0904 304 184 
solitera@solitera.sk

Len pre serióznych záujemcov a firmy.

Fotografický portál 
okfoto pripravuje

kurzy fotografovania.
Informácie a prihlášky 

nájdete na
www.okfoto.sk
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inzercia

OBCHODNÉ CENTRUM MADARAS

Prenájom reklamných plôch v OC MADARAS. Kontakt: servis@ocmadaras.sk

25.11.2010
Katarína

koleso šťastia pre Kataríny 

20 a 21.11.2010
GENIUS TEMPORI – DUCH ČASU

venované 742. výročiu 1. písomnej zmienky o meste

Mesto Spišská 
Nová Ves uvádza:

- Prezentácia mesta SNV, vystúpenie záujmových krúžkov, folklórneho súboru, 
 ZUŠ, prezentácia TV Reduta 

 18. 11. 2010
 
 detské a mládežnícke krúžky, 

 súťaže v spolupráci s CVČ
 
 pokus o slovenský rekord 

 vo vytvorení najdlhšej 

 cestovinovej reťaze 

 Aj Spiš má talent

 detský kvíz

0904 304 184

Využite mimoriadne výhodné
podmienky rezervácie bytu

v II. etape do 15. 12. 2010!

Bytový dom
VILLANOVA B

www.VillaNova.sk



www.pkosnv.sk

Navštívte pracovisko kontroly originality
alebo 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

Predaj Škoda 053 / 44 25 253
Požičovňa áut 0903 616 182

E-mail autoves@autoves.sk
 www.autoves.sk

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

S NAMI MÁTE NA VIAC!
ŠkodaOctavia Tour druhej generácie už od 9 990 €*

Začnite byť náročný a vstúpte do rodiny Octavia. Prichádza Škoda Octavia Tour druhej generácie
za mimoriadnu cenu už od 9 990 € pri využití značkového fi  nancovania. Nadčasový dizajn,
veľkorysý priestor, moderné technológie, spoľahlivé motory a doživotná záruka mobility.
Doprajte si pre seba to najlepšie.

* platí pri využití značkového fi  nancovania
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Octavia Tour: 
6,4-7,2 l/100 km, 149-168 g/km. Ilustračné foto.

Uvedená výbava môže byť rôzna v závislosti od konkrétneho modelu. Použité fotografi e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú 
považované za súčasť zmluvného návrhu. Táto ponuka je platná od 1. 10. 2010 až do odvolania. O jazykových verziách Nissan Connect sa informujte u predajcov Nissan. Kombinovaná spotreba: 5,1–7,6 

l/100 km, kombinované emisie CO2: 134–175 g/100 km.

Autosalón NISSAN Autoves s.r.o.
Duklianska 55 • 052 01 Spišská Nová Ves • Tel.: 053 / 44 14 140 • 0911 645 111
E-mail: predaj.nissan@autoves.sk • www.autoves.sk

Do mesta vtrhla nová energia! Volá sa Nissan 
JUKE. Vďaka dynamickému dizajnu, bleskovej 
akcelerácii a dokonale vyladenému ovládaniu sa za 
ním všetci otáčajú a zastavuje dopravu všade, kde 
sa objaví. Tri jazdné režimy, integrovaný port USB a 
iPod® dokazujú, že s Nissanom JUKE si svoj voľný 
čas naozaj užijete. Zažite mesto v novom svetle. 
Vyskúšajte jeho energiu. 

NOVÝ NISSAN JUKE
OD 14 990 €

• Systém pohonu All-Mode 4x4-i
•  Nový 1,6 l motor s turbodúchadlom (190 k)
• Systém Torque Vectoring 
• Integrovaný USB port 
•  3 jazdné režimy (normálny/športový/eko)
•  Navigačný systém Nissan Connect so zadnou 

parkovacou kamerou

Dostupný aj s nasledujúcou výbavou:*

Vyskúšajte nový Nissan Juke v týždni od 1. do 7. novembra 2010

NOVÝ NISSAN JUKE
PRVÝ KOMPAKTNÝ CROSSOVER OD NISSANU
MESTUODOLNÝ. PLNÝ ENERGIE. 


