
Stredná odborná škola drevárska v Spišskej No-
vej Vsi (SOŠD) prešla rozsiahlou rekonštrukciou. 
Tá začala v júni minulého roka. Škola získala na 
túto obnovu nenávratné finančné prostriedky 
vo výške 1 289 720 € cez Regionálny operačný 
program Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdeláva-
nia. Celkové oprávnené výdavky dosahujú objem 
1 357 600 €. Zriaďovateľ školy – Košický samo-
správny kraj – sa na rekonštrukcii spolupodieľa su-
mou 93 000 €.
„Získať finančné prostriedky na obnovu školy 
je v súčasnosti veľmi ťažké, preto sme uvítali 
možnosť uchádzať sa o nenávratné finančné 
zdroje. Výmenou starých už nevyhovujúcich 
okien a dverí a zároveň zateplením budovy 
školy, školských dielní i bazéna, výmenou ob-
vodových plášťov telocviční dôjde k výraznej 
úspore prostriedkov potrebných na prevádzkové 
náklady. Úspešnou realizáciou aktivít projektov 

sa vytvorili vynikajúce priestorové a materiálno-
technické podmienky na realizáciu výchovno-
vzdelávacieho procesu a mimoškolských aktivít, 
predovšetkým športových,“ uviedol riaditeľ školy 
Ing. Vladimír Jančík. 
Rekonštrukciou prešli všetky sociálne zariadenia 
nielen v objekte školy, ale aj pri bazéne a telocvič-
niach. Keďže škola disponuje bazénom a saunou, 
obnova prebehla i v týchto priestoroch. Dnes má 
moderné nové obklady i dlažbu. Inštalovaný bol 
i solárny ohrev vody. Samozrejmosťou v súčasnej 
dobe sú i bezbariérové vstupy. Realizovaná bola 
výmena obvodových plášťov telocviční, spojova-
cej chodby, posilňovne, kabinetov, šatní. V najbliž-
ších dňoch sa bude realizovať výmena paluboviek 
v telocvičniach, oprava striech nad telocvičňami 
a vchodmi, výmena dlažby na vstupoch do školy. 
Pred dokončením je oprava a vymaľovanie stien.

(pokračovanie na 3. strane)

 
Foto: MKR

Zateplením objektov SOŠD dôjde k výraznej úspore prevádzkových nákladov. 
Realizovaná bola i výmena obvodových plášťov telocviční (vpravo).
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ReKOnŠtRuKcia 
„DReváRKy“
413 študentov 11-tich študijných a učebných odborov SOŠD začne nový školský rok vo 
vynovených podmienkach. 

máme 300-rOčnú 
lIpu
na území mesta máme niekoľko chráne-
ných stromov. Správa národného parku 
Slovenský raj ako príslušná organizácia 
ochrany prírody ich pravidelne ošetruje 
a venuje im potrebnú starostlivosť. pomáha 
aj mesto Spišská nová Ves.
najmohutnejšia lipa malolistá v Košickom a Pre-
šovskom kraji s vysokou dendrologickou a estetic-
kou hodnotou sa nachádza v záhrade rodinného 
domu na Považskej ul. vo Ferčekovciach. Obvod 
kmeňa vo výške 1,3 m je 730 cm. Strom je starý 
približne 300 rokov a má výšku 30 m. V sú-
časnosti je v dobrom zdravotnom stave po od-
bornom ošetrení z roku 2007, kedy v auguste po 
silnej búrke bola časť koruny silne poškodená. To 
si vyžadovalo komplexné ošetrenie pozostávajúce 
z orezu suchých a polámaných konárov, z realizá-
cie stabilizačných rezov a stabilizácie celej koruny 
arboristickým viazaním. Okrem vlastníka a štátnej 
ochrany prírody poskytlo pomoc pri ošetrení aj 
mesto Spišská Nová Ves. Novovešťania nominovali 
tento strom v ankete „7 divov mesta“, vyhlásenej 
mestom Spišská Nová Ves. Spomedzi 31 nominá-
cií nakoniec skončil tesne na 8. mieste so stratou 
len 10 hlasov. (Pre pripomenutie, medzi našich 7 

(pokračovanie na 3. strane)

Lipa malolistá v záhrade rodinného domu 
vo Ferčekovciach. Foto: ing. Marián Kellner
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Javor horský na ul. ing. o. kožucha. lipa v areáli bývalej baníckej školy.

divov parí Rímskokatolícky farský kostol Nanebo-
vzatia Panny Márie, námestie šošovkovitého tvaru, 
secesná budova Reduty, Provinčný dom s Le-
vočskou bránou, Radnica, Spišský trh, mozaika 
v Chráme Premenenia Pána.)
Ďalším chráneným stromom na území mesta je lipa 
veľkolistá, ktorá sa nachádza v areáli bývalej ba-
níckej školy. Žiaľ, v dôsledku úmyselného poško-
denia a intoxikácie stromu neznámym páchateľom 
strom vyschol, preto bol podaný návrh na zrušenie 
ochrany. Je až zarážajúce a nepochopiteľné toto 
konanie páchateľa. Aký úmysel ho k tomu viedol? 
Táto približne 200-ročná lipa mala pôvodne vy-
sokú dendrologickú, historickú a estetickú hod-
notu. Obvod kmeňa vo výške 1,3 m je 385 cm. 
Jej výška je 26 m. Bola najmohutnejšou lipou v his-
torickej časti mesta. Viaže sa s históriou založenia 
školy. 
pomoc mesta smerovala aj na ošetrenie chrá-
neného javora horského, nachádzajúceho sa na 
Ul. Ing. O. Kožucha pri predajni 100+1 drobností. 
Vo výške 1,3 m má obvod kmeňa 320 cm. Je vy-
soký 22 m. Tento približne 250-ročný strom je 
najmohutnejším a jediným javorom vyhláseným ako 
chránený strom v Košickom a Prešovskom kraji. Má 
vysokú dendrologickú a estetickú hodnotu. Je domi-
nantný, vitálny, vo vekovej kulminácii. V korune mal 
viacero suchých konárov zodpovedajúcich jeho 
veku, preto bol potrebný ich odborný orez, stabi-
lizačné horizontálne a vertikálne rezy a stabilizácia 
koruny. edita Sýkorová, foto: autorka

SPraVODaJSTVO

reKOnŠTruKcIA „DreVárKy“
Práce spojené s opravou strechy a rekonštruk-
ciou svetlíka v školských dielňach sú už ukončené. 
8. 8. 2011 pribudlo vďaka ďalšiemu úspešnému 
projektu „Technologické centrum - most medzi te-
óriou a praxou“ špičkové moderné cnc zariade-
nie na obrábanie dreva. prostriedky v objeme 
499 739,90 € prispeli k skvalitneniu vzdeláva-
cieho procesu. Okrem spomínaného CNC zariade-
nia boli zakúpené nové modelárske drevoobrábacie 

stroje do modelárskej dielne. Modernizáciou pre-
behla i informačná technika, pribudli laserové mul-
tifunkčné zariadenia, počítačové zostavy, tlačiarne, 
aktívne sieťové prvky, prezentačný rámový systém. 
Časť vzdelávacích činností sa vďaka pochopeniu 
a ústretovosti pracovníkov Múzea Spiša v Spišskej 
Novej Vsi presunula zo školy do expozícií historic-
kého nábytku v Markušovciach (viac na str. 7). 

andrea Jančíková, kancelária primátora
Foto: archív SOŠD

modernizáciou prešiel i bazén, inšta-
lovaný bol i solárny ohrev vody.

(dokončenie z 1. strany)

(dokončenie z 1. strany)

máme 300-rOčnú lIpu

Stredná priemyselná škola Markušovská cesta 
2, Spišská Nová Ves bude vyradená zo siete škôl 
a školských zariadení k 31. augustu toho roku, 
ktorý bude nasledovať po roku, keď počet žiakov 
k 15. septembru bude nižší ako 300. právnym ná-
stupcom bude Stredná odborná škola (bývalé 
stavebné učilište), Markušovská cesta 4, Spišská 
Nová Ves. Rozhodli o tom poslanci Košického sa-
mosprávneho kraja ešte na 8. zasadnutí zastupi-
teľstva 21. februára.
Poslanci schválili zmeny v sieti škôl a školských 
zariadení aj v iných mestách. Dôvodom je úby-
tok žiakov a pretrvávajúce dôsledky hospodárskej 
krízy. Za tri roky od poslednej racionalizácie pokle-
sol počet žiakov na stredných školách v zriaďova-
teľskej pôsobnosti KSK o štyritisíc. Tento počet 
výrazne ovplyvňuje ich ekonomiku a prevádzku.
„tretia etapa racionalizácie vychádza z ekono-
mickej podstaty fungovania školstva,“ povedal 
na úvod rozsiahlej diskusie predseda KSK Zdenko 

Trebuľa. „kroky, ktoré je potrebné urobiť, nie sú 
populárne. preberáme spoluzodpovednosť za 
efektivitu. existujúci normatív na žiaka prináša 
stav, že subjekty nie sú schopné fungovať tak, 
aby to dovoľovalo nielen jednoduchú reproduk-
ciu, ale aj širší rozvoj. Demografický vývoj v na-
šom kraji je alarmujúci, narastajú medziročné 
prepady. ak nám za tri roky chýba štyritisíc žia-
kov, to je zhruba deväť plne funkčných škôl. ani 
naša ekonomika sa nevyvíja pozitívne. máme 
problémy s financovaním, ktoré spôsobila kríza, 
povodne, zvýšená miera nezamestnanosti, zlá 
infraštruktúra. na našich školách sa snažíme 
udržať odbory, nevychovávať mladých pre úrady 
práce. Chceme, aby končili so vzdelaním, s kto-
rým sa uplatnia na trhu práce. so zmenami v sieti 
škôl sa spájajú emócie, pretože sa dotýkajú kon-
krétnych škôl a konkrétnych ľudí. musíme sa ale 
racionálne pozrieť na problémy. Život zachraňu-
júca operácia vyžaduje racionálne rozhodnutie 

s chladnou hlavou. preto sa musíme pozerať na 
veci v celom komplexe.“
Záujmom zriaďovateľa je, aby školy, ktoré 
majú perspektívu a je o ne záujem, dokázali as-
poň minimálne rozvíjať podmienky pre študen-
tov i pedagógov. Snaží sa preto prispôsobiť sieť 
škôl a zariadení. Balík finančných prostriedkov 
je obmedzený, preto regionálna samospráva ne-
vie nasýtiť taký počet škôl, aký má. Ak sa situácia 
nebude riešiť, nebude možné zabezpečiť kvalitné 
vzdelávanie ani rozvoj.
KSK má za sebou už dve etapy racionalizácie. 
príkladom riešenia, ktoré prinieslo pozitívny 
efekt, je spojenie piatich stredných škôl v Micha-
lovciach do jedného subjektu – Strednej odbornej 
školy technickej na Partizánskej ulici. Prinieslo lep-
šie podmienky pre výučbu, kvalitnejšie technické 
vybavenie. Zlepšenie pocítili aj učitelia, ktorí majú 
najvyšší priemerný zárobok zo všetkých škôl v pô-
sobnosti KSK.  eda

TreTIA eTApA rAcIOnAlIZácIe ŠKôl 
A ŠKOlSKých ZArIADení
Strednú priemyselnú školu v Spišskej novej Vsi nahradí stredná odborná škola. Zmeny sa dotknú aj iných škôl a školských zariadení Košic-
kého samosprávneho kraja.
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mesto Spišská nová Ves sa zapojilo do 
prieskumu nakladania s komunálnym odpa-
dom v mestách Sr, ktorý v júli realizovala spo-
ločnosť Denkstatt Slovensko, s. r. o.
V prvej fáze bol zameraný na mestá v Sr 
s počtom obyvateľov nad 20 000, s výnimkou 
Bratislavy a Košíc, kde sa väčšina komunálneho 
odpadu spaľuje. 
Pri tomto porovnaní sa počítala výška poplatku 

pre všetky mestá ako ročný poplatok za 365 dní. 
V niektorých mestách bol spriemerovaný popla-
tok za odpad z bytových domov a z rodinných 
domov.
Vo výsledkoch prieskumu skončila Spišská 
nová Ves na 4. priečke s výškou poplatku 
15,51 € na osobu za rok. 
Len tri mestá na Slovensku majú nižší poplatok. 
V našom meste sa poplatky nezvyšovali posled-

ných 6 rokov. Výška priemerného poplatku na 
osobu za rok je 20,112 €. Pri analýze poplatkov 
za odpad je dôležité vnímať aj fakt, že Sloven-
sko bude musieť už v priebehu najbližších rokov 
uzatvárať skládky odpadov v súlade s legislatívou 
EÚ.
Spoločnosť čoskoro plánuje rozšíriť prieskum na 
všetky obce SR, čím sa získa podrobný prehľad 
o nakladaní s odpadom. eda

pOplATKy ZA KOmunálny ODpAD 
V SnV pATrIA K nAJnIžŠím
Výška poplatku obyvateľov Spišskej novej Vsi za odpad je výrazne nižšia ako priemer v Sr.

Ľudia sa môžu bezpečne pripojiť k internetu, 
k svojmu e-mailu či intranetu bez toho, aby museli 
použiť kábel alebo telefónnu, či dátovú zásuvku 
prostredníctvom verejných prístupových bodov, tzv. 
HodSpotov. „mesto zabezpečuje financovanie 
prevádzky verejných prístupových bodov inter-
netu (Vpbi) pre verejnosť, obyvateľov mesta a po-
treby cestovného ruchu na území mesta,“ uviedol 
v tejto súvislosti vedúci referátu IT organizačného 
oddelenia MsÚ Ing. robert Gyenes. K pripojeniu 
je potrebný notebook alebo mobilný telefón 
podporujúci WiFi.
V súčasnosti sa v meste nachádza niekoľko bez-
platných WiFi zón. „bezplatné WiFi zóny sa nachá-
dzajú na námestí v parku pred spišským divadlom 

a v jeho okolí, v priestore okolo radnice a na šte-
fánikovom námestí, v priestore od hotela metropol 
až po Dom služieb,“ informoval ďalej Ing. R. Gye-
nes. Okrem týchto miest je možné bezplatnú WiFi 
zónu využívať aj v športovom areáli futbalového šta-
dióna, v priestoroch zoologickej záhrady a v budove 
Mestského úradu na Štefánikovom námestí 1. 
Doba takéhoto pripojenia je jednorázovo ob-
medzená na 30 minút s opätovnou možnosťou 
pripojenia sa po rovnakom čase. Zariadenia pri-
pojené na internet prostredníctvom bezdrôtového 
prístupového bodu sú bezpečné. Navyše užívateľ-
ské systémy sú špeciálne chránené pred útokmi 
zo siete internet bezpečným firewallom. Intenzita 
signálu a bezprostredne aj rýchlosť spojenia je 

priamo závislá od polohy pripojeného a od množ-
stva prekážok v smere k vysielaciemu bodu. „po-
krytie verejných priestranstiev kvalitným signálom 
sa mení v závislosti od poveternostných vplyvov 
a ročných období. počet a kvalitu WiFi zón sa sna-
žíme neustále zvyšovať. samozrejme, to všetko 
je závislé od finančných prostriedkov a rozpočtu 
mesta. s poskytovaním služieb WiFi zón sa začalo 
v roku 2007. ak niekto podá ,dobrý návrh‘ na zria-
denie ďalších WiFi zón, mesto sa bude týmto ná-
vrhom zaoberať,“ dodal Ing. R. Gyenes.
Informácie týkajúce sa tejto problematiky môžete 
nájsť aj na stránke mesta www.spisskanovaves.eu 
– Občan – Prístupové body k internetu HotSpot.

edita Sýkorová

BeZplATný príSTup nA InTerneT
Obyvatelia Spišskej novej Vsi majú v meste na niekoľkých miestach možnosť bezplatného prístupu na internet.

S rekonštrukciou kupoly sa začalo v máji. Išlo  
o zdĺhavejšiu prácu, keďže bolo potrebné odstrá-
niť celú krytinu a na niektorých miestach opraviť 
drevený podklad. „sú to práce, ktoré sa nedajú 
robiť rýchlo. Dôležité je, že sú urobené kva-
litne,“ uviedol v tejto súvislosti primátor mesta 
Ján Volný. „malo by to vydržať niekoľko sto-
ročí,“ dodal. 
Obnovou prešiel i lampáš. „aký je veľký sme 
zistili až keď sme ho dali dole. kedysi dávno 
údajne aj svietil, nenašli sme však žiadneho 
pamätníka, ktorý by nám to potvrdil. Dnes už 
je opäť na svojom mieste a aj svieti - ale už 
modernejším a viditeľnejším spôsobom - pul-
zujúcou elektrickou výbojkou,“ ďalej uviedol 
J. Volný. 

náklady na rekonštrukciu sa vyšplhali do výšky 
19 500 €. V blízkej budúcnosti budú práce na 

cintoríne pokračovať. Pripravuje sa aj oprava 
časti oplotenia.  edita Sýkorová

prIečelIe cInTOrínA OprAVené 
rekonštrukcia priečelia cintorína bola ukončená 16. augusta namontovaním ozdobných nároží odkvapov. pôvodnú krytinu kupoly nahradilo 
1 200 ručne vyrobených titán-zinkových listov. 

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, lampáš je 
vysoký 1,5 m. Foto: edita sýkorová

až 1 200 listov bolu nutné ručne vyrobiť. 
Foto: ing. marián kellner

Pápež zároveň prijal zrieknutie sa pastierskeho 
vedenia Spišskej diecézy, ktoré mu predložil 
František Tondra podľa normy Kódexu kánonic-
kého práva po dovŕšení 75. roku života.
Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom 
Štvrtku. Po maturite v roku 1971 na SVŠ v Sp. 
Novej Vsi pokračoval v štúdiu na Rímskokatolíc-
kej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Brati-
slave. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976. 
Od októbra 1978 pôsobil ako kaplán v Sp. 
novej Vsi a od októbra 1980 v Dolnom Kubíne. 
V roku 1984 sa stal správcom farnosti v Liptov-
ských Revúcach a v roku 1990 vicerektorom 

Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 
a odborným asistentom na Teologickom inšti-
túte Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK 
v Spišskom Podhradí.
V roku 1992 mu Svätý Otec Ján pavol II. ude-
lil titul monsignor. 28. júna 2002 ho vymeno-
val za pomocného biskupa spišskej diecézy 
a zveril mu titulárne sídlo Sita. Za biskupa bol 
konsekrovaný 27. júla 2002 v Spišskej Kapitule 
v Spišskom Podhradí. 
Jeho biskupským heslom je „Crux Christi perfi-
ciat nos“ (Kristov kríž nech nás zdokonalí).
 eda

máme nOVéhO DIecéZnehO BISKupA
Svätý Otec Benedikt XVI. menoval 4. augusta za nového spišského biskupa mons. ThDr. Štefana 
Sečku, phD. Vo funkcii tak nahradil mons. prof. ThDr. Františka Tondru. Štefan Sečka doteraz 
pôsobil ako pomocný biskup diecézy.



5Vydáva mestský úrad v spišskej novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
9/2011

Nový školský rok privítajú materské školy v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta vo vynovenom 
prostredí. „tohto roku sa pokračovalo v nastú-
penom trende skvalitňovania podmienok mest-
ských škôl,“ informoval riaditeľ Správy školských 
zariadení mgr. Jozef Brezovský.
Počas prázdnin sa pristúpilo k skvalitneniu pod-
mienok mŠ na ulici J. hanulu, kde došlo k cel-
kovej rekonštrukcii pôvodnej zatekajúcej strechy 
a k modernizácii dvoch zariadení pre osobnú 
hygienu detí tak, aby spĺňali hygienické normy. 
„naša materská škola prešla toto leto dosť veľ-
kou rekonštrukciou. konečne sme sa dočkali 
novej strechy,“ uviedla riaditeľka MŠ na Hanulo-

vej ul. mgr. Beáta pavlanská. Náklady na rekon-
štrukčné práce sa vyšplhali do výšky 34 424 €.
Zmodernizovali sa aj ďalšie dve takéto zaria-
denia v mŠ na lipovej ulici s následnou zme-
nou členenia vnútorných priestorov - rozšírením 
o jednu triedu. „kapacita tejto materskej školy 
sa tým rozšírila z pôvodných šesť tried na se-
dem tried,“ informoval ďalej Mgr. J. Brezovský. 
Rekonštrukciou prešlo aj oplotenie školského 
dvora. Pribudnúť by mali aj nové preliezačky. 
Náklady boli vyčíslené na 13 156 €.
V MŠ na Ul. Z. Nejedlého došlo k hydraulic-
kému vyregulovaniu systému ústredného kúre-
nia a osadeniu termostatických ventilov a hlavíc. 
Vyregulovanie bolo nutné z dôvodu nerovnomer-
ného rozdelenia dodávky tepla do jednotlivých 
rozvodov. „okrem zlepšenia teplotnej klímy 
v priestoroch je nezanedbateľný aj finančný 
prínos na úspore tepla,“ konštatoval Mgr. J. Bre-
zovský. Náklady spojené s touto rekonštrukciou 
predstavujú celkovo 12 071 €.
Rekonštrukcia sa nevyhne ani mŠ na Jilemnic-
kého ul. Práce potrvajú až do konca roka, na-
koľko je tu plánovaná výmena okien.
Materské školy sú financované z podielových 
daní, ktoré pokrývajú cca 70 % z celkovej potreby, 
preto mesto ich prevádzku musí dotovať z vlast-
ných prostriedkov. V roku 2011 prispeje na čin-
nosť materských škôl sumou cca 800 000 €.
Mesto je zriaďovateľom 14 materských škôl, 
v ktorých bolo v minulom školskom roku umiest-
nených 1 107 detí. K 1. septembru 2011 je 
v materských školách zapísaných 1 169 detí, 
čo predstavuje nárast oproti minulému škol-
skému roku. Ich kapacity sú preto vyťažené.
 edita Sýkorová

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Koši-
ciach rozbehlo preventívnu akciu. Zameraná je 
na predchádzanie krádežiam na osobách 
(vreckové krádeže) a krádežiam vlámaním do 
motorových vozidiel pred nákupnými centrami 
a miestach, kde najčastejšie dochádza k pácha-
niu tohto druhu trestnej činnosti.
Policajti OR PZ v Spišskej Novej Vsi budú počas 
služby na motorové vozidla umiestňovať letáčiky  
s týmto obsahom: 
aby sa zlodej z nás nesmial cha, cha, cha, mu-

síme si na veci dať „bacha“.
Vážení zákazníci,
táto preventívna akcia je zameraná na krádeže 
vecí z nákupných vozíkov v supermarketoch.
aby ste sa nestali obeťami tejto trestnej činnosti, 
dodržujte nasledovné rady:
- tašky nikdy neukladajte do nákupného košíka,
- vyhýbajte sa tlačeniciam,
- pri nákupe nenechávajte tašky bez dozoru,
- cennosti uložte na miesta k tomu určené.

vaša polícia
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Oz činnosti Pz Sr v SnV
11. 7. 2011 došlo ku krádeži vlámaním v SNV 
na Zimnej ul. Neznámy páchateľ tu nezisteným 
spôsobom vylomil dvierka do pivnice, násled-
ne plechové dvere do priestorov reštaurácie, 
odkiaľ odcudzil rôzne cigarety, zapaľovače, 
cukrovinky a alkohol. Následne na to poškodil 
hracie automaty, odkiaľ odcudzil 626 €. Spô-
sobil škodu škodu vo výške 777 €. 21. 7. 2011 
boli policajtmi OR PZ SNV ako páchatelia skutku 
zistení a obvinení Ján K. a Adrián M., obaja by-
tom Smižany. Obvinené osoby boli umiestnené 
v cele predbežného zadržania.

25. 7. 2011 bol obvinený za prečin krádeže Vik-
tor P. z Bystrian, ktorý 19. 10. 2010 v čase okolo 
15.45 hod. v SNV na Letnej ul. vošiel do pre-
dajne zv. Potraviny pri bráne, kde využil nepo-
zornosť predavačky a z neuzamknutej otvorenej 
pokladne odcudzil finančnú hotovosť 450 €. 

26. 7. 2011 bol z prečinu ublíženia na zdra-
ví v súbehu s prečinom výtržníctva obvinený 
Dalibor H. zo SNV, ktorý 19. 4. 2011 okolo  
23.00 hod. na Potočnej ul. v SNV pred MŠ fyzic-
ky napadol Mariána H. zo SNV, čím mu spôsobil 
otras mozgu, pohmoždenie hlavy, pomliaždenie 
nosa s dobou PN 14 dní.

28. 7. 2011 v čase okolo 2.30 hod. v herni Tar-
get Cafe na Letnej ul. v SNV nezistený páchateľ 
lúpežne prepadol čašníka Jozefa M. z Rudnian. 
Zlodej k nemu pristúpil, jednou rukou ho chytil 
za krk a druhou mu priložil na záhlavie nezis-
tený predmet a žiadal od neho peniaze. Ako 
sa chcel čašník otočiť smerom k páchateľovi, 
ten ho udrel do oblasti pravej očnice, sotil ho 
na barový pult a opätovne žiadal peniaze, pri-
čom ho znova udrel do oblasti chrbta, násled-
ne na to vytiahol z kartónovej krabice peniaze, 
odtlačil čašníka do WC pre personál, kde ho 
zamkol a z miesta ušiel. Firme ZIO Security,  
s. r. o., Poprad odcudzením peňazí spôsobil 
škodu vo výške 6 000 €.

Poverený príslušník OO PZ SNV obvinil z prečinu 
poškodzovania cudzej veci Ľubomíra Z. zo SNV, 
ktorý 7. 8. 2011 o 1.00 hod. na E. M. Šoltésovej 
v SNV na parkovisku pred obytným blokom vy-
skočil na prednú kapotu vozidla Renault Twingo 
a postupne prebehol po predných kapotách ďal-
ších odstavených vozidiel, čím pre ich majiteľov 
spôsobil škodu v celkovej výške 1 860 €.

z činnosti MsP v SnV
Hliadka MsP 11. 7. 2011 o 23.15 hod. na zá-
klade tel. oznámenia občana vykonala kontrolu 
objektu malého kostola na Levočskej ul., kde 
zadržala Martina P. zo SNV. Menovaný odcudzil 
zo strechy kostola medené protisnehové zábra-
ny v hodnote cca 400 €. Nakoľko bola dôvodná 
obava, že sa pokúsi o útek, boli mu založené 
sl. putá. Vec bola oznámená OO PZ SR.

15. 7. 2011 o 21.50 hod. na základe tel. ozná-
menia obsluhy pohostinstva Resa hliadka MsP 
zistila, že pred prevádzkou ležal silne podnapitý 
muž. Jednalo sa o Petra K. z Bratislavy. Zároveň 
bola kamerovým systémom spozorovaná osoba, 
ktorá menovanému vytiahla z vrecka peňažen-
ku. Hliadka MsP po príchode na miesto podala 
poškodenému prvú pomoc a zároveň zistila to-
tožnosť podozrivého z krádeže. Na miesto bola 
privolaná RZP, ktorá poškodeného previezla na 
NsP k ďalším úkonom. Zároveň bol podozrivý 
Zdeno Č. zo SNV odovzdaný s dôkazovým ma-
teriálom príslušníkom PZ.

Na základe oznámenia občana, že na Hutníc-
kej ul. našiel vtáka – mláďa dravca, ktorý nevie 
lietať, bola 16. 7. 2011 o 19.35 hod. na miesto 
privolaná hliadka MsP. Tá oznámenú skutočnosť 
preverila so zistením, že sa jedná o chránené 
mláďa dažďovníka. Vták bol na útvare MsP odo-

reKOnŠTruKcIA mATerSKých ŠKôl

preVenTíVnA AKcIA

počas školských prázdnin bolo v materských školách v Spišskej novej Vsi rušno. 

Slovenský raj je najstaršou chránenou oblasťou. 
Nachádza sa tu množstvo rôznych druhov zvierat 
a rastlín. Má rozlohu 19 763 ha a ochranné pásmo 
13 011 ha. Cieľom zonácie je vymedziť hranice 
podľa skutočných hodnôt územia. „ide o prvú ur-
čitú zmenu hraníc od roku 1988. V niektorých lo-
kalitách parku sa územie zužuje, niekde sa zase 
rozširuje,“ informoval Ing. Tomáš Dražil, phD. zo 
Správy NP Slovenský raj. Ide o zachovanie lokalít 
s významnými druhmi a biotopmi.
Územie parku bude rozčlenené na 4 zóny. naj-
prísnejšia bude zóna A, kde sú najzachovalejšie 
porasty bez zásahu ľudskej činnosti. Ďalšia zóna 
B je tvorená lesnými porastami. Cieľom ochrany 
územia v zóne c, ktoré sa využíva pre poľnohos-
podárske a lesnícke činnosti, je zabezpečiť priaz-

nivý stav biotopov alebo druhov. Poslednú zónu 
D tvoria intravilány obcí, kde sú najmenšie obme-
dzenia.
Cieľom stretnutia bolo aj vypočutie prvých pripo-
mienok. Niektorí zo zúčastnených boli s týmto 
návrhom spokojní, iní jednoznačne proti. Medzi 
jednotlivými pripomienkami sa poukázalo aj na 
rómsky problém, ktorý je najväčším škodcom 
v lese.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke  
www.ke.kuzp.sk - Aktuálne informácie - Zámer na 
vyhlásenie zón Národného parku Slovenský raj, 
návrh Programu starostlivosti o Národný park Slo-
venský raj na r. 2012 - 2021. K zámeru zonácie 
je možné sa vyjadriť do 16. 9. na Krajskom úrade 
životného prostredia v Košiciach. eda

ZOnácIA SlOVenSKéhO rAJA
10. augusta sa uskutočnila verejná prezentácia novej zonácie národného parku Slovenský 
raj. Zároveň bol predstavený aj program jeho starostlivosti.
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y Klub kaktusárov zo Sp. Novej Vsi usporiadal  
14. – 17. 7. v priestoroch Domu Matice sloven-
skej 16. ročník výstavy kaktusov, sukulentov 
a bonsajov. Predstavili sa na nej 5 pestovatelia 
bonsajov a 10 kaktusári. Návštevníci mohli obdi-
vovať rôzne druhy sukulentných rastlín vypesto-
vaných zo semien z rôznych kútov sveta. Najviac 
upútali kvitnúce kaktusy.

15. – 17. 7. počas Spišského trhu sa v nákupnom 
centre Madaras konal 2. ročník Spišského au-
tosalónu. Predstavili sa na ňom predajcovia zo 
Spiša. Jeho súčasťou bola aj Autoburza.

V nedeľu podvečer 17. 7. horelo v národnej 
prírodnej rezervácii Suchá Belá na ploche 
takmer 5 hektárov. Oheň zachvátil lesný porast 
na rozhraní 3. a 5. stupňa ochrany. Hasiči k ha-
seniu použili viac ako 90 tis. litrov vody. Lesníci 
aj ochranári vyčísľujú škody, príčina požiaru je 
v štádiu vyšetrovania.

neznámy asi 40-ročný muž sa 19. 7. pokúsil 
vliezť v spišskonovoveskej ZOO do výbehu  
k nebezpečnému tigrovi. Našťastie jej za-
mestnanci stihli včas zasiahnuť. Muž tvrdil, že 
chce ukončiť svoj život a nelogicky komunikoval. 
Žiadal, aby mu privolali jeho advokáta. Kým na 
miesto dorazila hliadka mestskej polície, mužovi 
sa podarilo ujsť.

V noci z 19. na 20. 7. sa hnileckou dolinou pre-
hnala silná búrka. Vyvracala stromy a na niekto-
rých miestach dokonca poškodila elektrické 
vedenie. Najhoršia situácia bola od Mlynkov po 
obec Hnilec. Spišskonovoveskí hasiči zasahovali 
v daždi až do pol šiestej. Búrka neobišla ani Slo-
venský raj. Nakoľko boli rokliny nepriechodné pre 
popadané stromy a zvýšenú hladinu vody, vydala 
Horská záchranná služba varovanie pre turistov. 
Nezastavili sa ani rožňavskí hasiči, ktorí od polno-
ci do štvrtej likvidovali stromy popadané na cesty. 
Najviac ich bolo v Hnileckej doline od Stratenej, 
okolo Palcmanskej Maše až po Mlynky, ale aj na 
cestách cez Roštársky kopec i v katastri obce 
Gemerská Poloma smerom na Podsúľovú.

V kameňolome v katastri Novoveskej huty na-
šli dobodaného 44-ročného muža. Záchra-

vzdaný privolanej pracovníčke Správy národné-
ho parku Slovenský raj.

Na základe tel. oznámenia, že po koľajisku že-
lezničnej trate v smere Sp. Nová Ves – Košice 
v časti od malého podjazdu sa pohybuje osoba, 
bola na miesto 16. 7. 2011 o 21.30 hod. vyslaná 
hliadka MsP. Po príchode stiahla z trate Alenu 
G. zo SNV, ktorá svojím počínaním ohrozovala 
svoj život a zdravie. O niekoľko minút po tomto 
úseku a koľaji prechádzal vlak. Menovaná bola 
odovzdaná oproti podpisu bez viditeľných zná-
mok poranení svojej matke.

17. 7. 2011 o 6.23 hod. na základe anonymného 
tel. oznámenia, že pri moste na sídl. Za Horná-
dom oproti Hotelu Preveza je veľká bitka, bola 
na miesto vyslaná hliadka MsP. Na mieste našla 
zranenú osobu Martina J. z Humenného. Na-
koľko zranenia si vyžadovali okamžité lekárske 
ošetrenie, bola na miesto privolaná RZP, ktorej 
lekár muža ošetril s predpokladanou práce-
neschopnosťou cca 8 týždňov. Pre podozrenie 
zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví 
bola na miesto privolaná aj hliadka OO PZ SR, 
ktorá vec prevzala k ďalšej realizácii.

Hliadka MsP 24. 7. 2011 o 16.45 hod. preverila 
telefonické oznámenie občana o mužovi, ktorý 
niesol z kukuričného poľa za bytovým domom 
na Ul. P. Jilemnického v igelitovej taške pravde-
podobne odcudzené kukuričné klasy. Na mieste 
bol zistený Miroslav R. zo SNV. Vec bude dorie-
šená po preverení ďalších okolností skutku.

AKO uŠeTrIť ZA eleKTrInu A plyn?
Občania sú oslovovaní alternatívnymi dodávateľmi 
elektriny a plynu s tým, že im ponúkajú dodávku elek-
triny alebo plynu za najlepšie ceny na trhu. 
Overiť ceny si môže každý prostredníctvom inter-
netu. Na stránke www.vyhodnaenergia.sk si mô-
žete skontrolovať, či sa dá na nákladoch za elektrinu 
a plyn ušetriť a súčasne si porovnať ceny od všetkých 
dodávateľov plynu a elektriny pre domácnosti. Sú na 

nej porovnávaní všetci dodávatelia energií pre domác-
nosti na Slovensku bez rozdielu. Žiadny dodávateľ nie 
je uprednostňovaný. Je tu vypočítaná ročná úspora, 
ak by ste chceli zmeniť dodávateľa plynu alebo elek-
trickej energie a ceny sú aktualizované každý týždeň. 
Stránka poskytuje objektívnu informáciu o cenách 
všetkých dodávateľov energií pre domácnosti a tiež 
či sa dá ušetriť na nákladoch na energie. eda

VýZVA pre pAmäTníKOV 
BASKeTBAlu V SnV

V roku 2012 si pripomenieme 65. výročie vzniku  
prvého basketbalového klubu Sokol Lokomotíva Spiš-
ská Nová Ves.
Na základe uvedeného kolektív spolupracovníkov pod 
vedením predsedu basketbalového oddielu BK 04 AC 
LB Spišská Nová Ves Ing. Jozefa Gondu pripravuje Pa-
mätnicu spišskonovoveského basketbalu, roky 1947 
– 2011.

Vážení priatelia, priaznivci basketbalu, touto cestou sa 
obraciame na vás so žiadosťou o poskytnutie materiá-
lov, hlavne fotografií, z uvedených rokov týkajúcich sa 
mužského i ženského basketbalu.
Veľmi sa potešíme materiálom bývalých funkcionárov 
oddielu, vrátane fotografií.
Sme presvedčení, že môžeme počítať s vašou pomo-
cou, ochotou i spoluprácou. Basketbal v meste si to 
zaslúži!
Vaše podklady, materiály, fotografie, prosíme osobne 
doručiť na Mestský úrad, Štefánikovo nám. č. 1, 
052 70 Spišská Nová Ves, Ing. Jozef Gonda, vedúci 
oddelenia výstavby a dopravy, tel.: 053/41 52 329, 
e-mail: jozef.gonda@mestosnv.sk alebo na sekreta-
riát BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, Športová hala, 
052 01 Spišská Nová Ves, Za Hornádom15, e-mail: 
snv@basketball-snv.sk, sekretárka Silvia Glejdurová, 
mobil: 0917 644 061, 0907 648 635.

Za pochopenie a spoluprácu vopred ďakujeme! 
Za kolektív, ing. Jozef Gonda, 

MuDr. Marián Kafka 

Zaujímali sa o históriu mesta, absolvovali výstupy na kos-
tolnú vežu, návštevu múzea i Galérie umelcov Spiša. „pri-
chádzame za oddychom. máte tu krásne prostredie, 
národný park slovenský raj a veľa, veľa hôr,“ rozplývala 
sa pri stretnutí vedúca zájazdov Tatiana Supranovich zo 
Žanali TOUR. „u nás v bielorusku je rovina, takže hor-
natá krajina nám pripadá až rozprávkovo.“
A prečo práve náš región sa stal zaujímavým pre tieto 
bieloruské deti?
Slovenský veľvyslanec v Bielorusku Marián Servátka, pô-
vodom z Hnilčíka, bol prvý iniciátor ciest na Slovensko. 
Ubytovanie skupín na Hnilčíku sa im veľmi páčilo a záro-
veň okolie bolo inšpiráciou pre mnohé kresby a maľby 
detí. Vačšina mládeže bola totiž z umeleckých škôl so 
zameraním na maľbu a tanec. I keď by sa zdalo, že náv-
števa Spišskej Novej Vsi a Slovenského raja je viac pre 
turisticky zdatných návštevníkov, zrazu sa ukázalo, že aj 
histórie chtiví a kultúrne a umelecky zdatní si tu prídu na 
svoje. Spolu 150 mladých Bielorusov vo veku 10 - 17 ro-
kov zaujímali hlavne naše kultúrne podujatia, možnosti 
výstav a vystúpení umeleckých súborov.
Potvrdilo sa, že naozaj sa dá prepojiť turizmus s kultú-
rou a históriou. A ešte k tomu aj medzinárodne. „máme  
záujem spoznať Vás, Vašu históriu aj kultúru a zároveň 
Vám chceme predstaviť tú našu,“ začala debatu aka-
demická maliarka Oksana Arakčeeva, účastníčka zá-
jazdu. Bola mimoriadne nadšená prístupom p. Timkovej 
z Galérie umelcov Spiša, ktorá veľmi ústretovo umožnila 
výstavku prác detí z Bieloruska v priestoroch GUS. Bolo 
milé vidieť, ako zvečnili náš Provinčný dom či kostolík 
v Žehre, kostolnú vežu alebo prírodu na Hnilčíku. Práce 
predstavia aj doma v Minsku či Polocku.
Nápomocná bola aj Magdaléna Kráľová z MKC, ktorá 
pomohla pri organizovaní vystúpenia tanečníkov na pó-

diu pred Redutou.
V budúcom roku práce pani O. Arakčeeva uvidíme aj 
u nás, zaradí sa do plánu výstav, nakoľko má krásne  
realistické olejomaľby a spolu s prácami svojho otca 
bude určite spestrením ponuky výstav v novom roku.
Tanečné vystúpenie známeho bieloruského kolektívu 
Premier Sponaid sa veľmi páčilo všade, kde vystupo-
vali.
„Zo slovenska si vezieme domov veľa krásnych zážit-
kov a tešíme sa, že k vám prídeme opäť. Dúfame, že 
hneď koncom septembra a potom na vaše Vianoce,“ 
teší sa už organizátorka Tatiana.
Predstava je jasná, máme všetko, čo potrebujú k oddy-
chu. Prírodu, kľudné prostredie a veľa milých ľudí, ochot-
ných pomôcť pri organizáciách podujatí.

ing. Bibiana Bochňová, tic Spišská nová ves
foto: ing. Marcela Baluchová

V mesiaci jún a júl naše mesto začali navštevovať deti z Bieloruska.

náVŠTeVA Z BIelOruSKA

tatiana supranovich (vľavo) a akad. maliarka oksana 
arakčeeva v Gus počas výstavy prác detí z bieloruska.

mužstvo z roku 1949.
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ynári ho previezli do nemocnice. Petra dobodal 
nožnicami o rok mladší Miroslav v unimobunke 
pri chatovej oblasti Pod Tepličkou. K incidentu 
došlo v stredu 20. 7. večer. Útočník ho 3-krát 
bodol do hrudníka a raz do ruky. Zo zranení sa 
bude liečiť viac ako 42 dní. Našťastie žiadny 
životne dôležitý orgán mu nezasiahol. Podozri-
vého muža zadržali policajti 21. 7. nadránom. 
Keďže bol v zlom fyzickom aj psychickom stave, 
previezli ho na psychiatriu v Levoči. Obvinený 
bol z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu 
pokusu. Vyšetrovateľ dal podnet na jeho vzatie 
do väzby.

Búrka z 20. na 21. 7. spôsobila škody v Slo-
venskom raji. Vietor na ceste za Hrabušica-
mi smerom na Kopanec povyvracal na úseku  
150 metrov 25 stromov. Dve rokliny boli pre ve-
rejnosť neprístupné. Bezpečné neboli ani ostat-
né rokliny, nakoľko vplyvom vytrvalých dažďov 
stúpli hladiny vôd.

V piatok 22. 7. okolo obeda došlo na križovat-
ke ulíc Konrádova a Letná k dopravnej nehode. 
Vodič tmavého Citroënu si nevšimol dodávku pri-
chádzajúcu po Letnej ul., ktorej nedal prednosť 
a narazil do jej bočnej a zadnej strany. Pri neho-
de sa našťastie nikto nezranil. Polícia vyšetruje 
výšku škody.

predstavenia Divadla Kontra sa počas letných 
mesiacov tešia záujmu verejnosti. Predstavenie 
hry Conora McPhersona Sv. Mikuláš 22. 7. bolo 
vypredaná do posledného miesta.

Na križovatke ulíc Tr. 1. mája, Krčméryho a Z. 
Nejedlého v tráve našla 19-ročná dievčina 
škatuľku, ktorá obsahovala 10 ampuliek s ná-
pisom Sarin-Soman a látky typu V. Nález pri-
niesla na Obvodné oddelenie Policajného zboru 
Sp. Nová Ves, čo si vyžiadalo jeho evakuáciu. 
Udalosť sa stala v piatok 22. 7. okolo 19.00 hod. 
Budovu zabezpečili až do príchodu špeciálnej 
jednotky vedecko-technického ústavu a krízo-
vého manažmentu Civilnej ochrany, kontrolných 
chemických laboratórií Civilnej ochrany v Jaso-
ve. Tá prevzala chemické stopy na expertízne 
skúmanie. V tejto súvislosti začal vyšetrovateľ 
trestné stíhanie pre trestný čin nedovolenej 
výroby a držania jadrových materiálov, rádio-
aktívnych látok, vysoko rizikových chemických 
látok a vysoko rizikových biologických agensov 
a toxínov, kde je horná sadzba 1 až 5 rokov. 
Podľa predbežných výsledkov expertízy išlo len 
o indikátor na zisťovanie prítomnosti nebezpeč-
nej chemickej látky v ovzduší, ktorý nie je pre 
človeka nebezpečný.

Predposledný júlový týždeň bolo dokončené 
multifunkčné energetické a banícke centrum 
– Dom bezhraničného partnerstva. Celkový 
rozpočet projektu predstavuje 1 948 661 €, 
pričom 85 % je financovaných z európskych fon-
dov, 10 % financuje štát, 5 % mesto Sp. Nová Ves 
a Združenie kultúry životného prostredia v Ostri-
home.

Sociálna poisťovňa v Sp. novej Vsi sa vo vy-
máhaní dlžôb nachádza na 13. priečke z 38 po- 
bočiek na Slovensku. Ku koncu min. roku ne-
platiči dlhovali poisťovni spolu 14 597 000 €,  
k 30. 6. 2011 je to suma 11 752 000 €. Najväčší 
dlh 260 tis. € má spišskonovoveská firma, ktorá 
zanikla v roku 2000. Poisťovňa zverejnila mená 
a názvy 12 tis. neplatičov.

V odchytnej stanici v Sp. Novej Vsi pribúda-
jú čistokrvné psy, ktorých cena sa pohybuje 
na úrovni niekoľkých desiatok, ale aj stoviek 
eur. Mestskí policajti ročne odchytia približne  
120 psov. Väčšinu z nich si adoptujú noví majite-
lia, prípadne si ich vyzdvihnú starí. Po 2 mesia-
coch psy, o ktoré nik neprejavil záujem, putujú do 
útulku v Kežmarku. V tomto roku tak museli zatiaľ 
presunúť 4 psy. Na stránke mesta www.spisska-

SPraVODaJSTVO

VýchODISKO hISTÓrIA
Okrem tradičnej výstavy PRIESTOR, ktorá sa už 16-ty 
raz konala v Galérii umelcov Spiša, sa tento rok študenti 
Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej novej 
Vsi prezentujú aj prostredníctvom výstavy VýchO-
DISKO hISTÓrIA v expozícii historického nábytku 
v Kaštieli markušovce. 
Výstava je aktivitou projektu „Technologické centrum 
- most medzi teóriou a praxou“ v rámci Operačného 
programu vzdelávanie / moderné vzdelávanie pre ve-
domostnú spoločnosť spolufinancovaného zo zdrojov 
EÚ. 
Tvorí ju výber prác študentov študijného odboru tvorba 
nábytku a interiéru, ktoré boli vytvorené uplatnením špe-
cifických postupov vytvárania. Zdrojom pre určenie 
výrazových a vyjadrovacích prostriedkov i prostried-
kov výstavby a kompozície stalo štúdium historic-
kého nábytku. 
Vďaka pochopeniu a ústretovosti pracovníkov Múzea 
Spiša, menovite PhDr. Bernadety Kiczkovej, sa časť 
vzdelávacích činností pravidelne presúva zo školy do 
Kaštieľa v Markušovciach. 
Študenti študujú historický nábytok v jeho zbierkach 
z hľadiska morfológie, konštrukcie, použitých mate- 
riálov, povrchových úprav, techník zdobenia, proporcií, 
tektoniky, technologických postupov pri výrobe. Takto 

získané materiály ďalej podrobujú analýze, zhotovujú 
vecné, farebné, proporčné i tvarové štúdie a (spravidla) 
papierový model. V rámci týcho postupov dochádza k vý-
tvarnému posunu a konečnému definovaniu základného 
tvaroslovia nového dizajnu.
Návštevníci výstavy, ktorá je doplnená prácami študentov 
odboru dizajn a tvarovanie dreva a potrvá do začiatku 
októbra 2011, tak majú možnosť oboznámiť sa s ojedi-
nelými výtvarnými postupmi pri návrhu úžitkového pred-
metu v priamej konfrontácii s jeho inšpiračným zdrojom.
 ing. arch. albert Klein

učiteľ výtvarných predmetov

Na začiatku celého príbehu, nazvaného CHORUS IGLOVIA 
na cestách do ďalekého Petrohradu, bol nápad. Nápad ísť 
si niekam ďaleko zasúťažiť so zbormi nielen zo Slovenska 
či Európy, ale z celého sveta. Po zistení, že tomuto nápadu 
a predstavám najlepšie zodpovedá Medzinárodný súťažný 
festival speváckych zborov POJUŠCIJ MIR – SINGING 
WORLD 2011 v Sankt Peterburgu, bolo rozhodnuté. To však 
bol iba začiatok. Bolo potrebné zostaviť repertoár, a cvičiť 
a cvičiť, zabezpečiť víza, finančné prostriedky, celý pobyt or-
ganizačne pripraviť. 
Po dlhých prípravách pod vedením Mgr. art. Igora Gregu 
(umelecký vedúci a 1. dirigent zboru) a Mgr. Marty Nováko-
vej (2. dirigentka zboru a 1. soprán) a Ing. Igora Murka (pred-
seda výboru CHI) vyrazil zbor v stredu 27. 7. 2011 do Sankt 
Peterburgu (Petrohrad). Cesta trvala 2 dni a 2 noci.
Festivalu sa zúčastnilo 39 zborov z 12-tich krajín sveta (o. i. aj 
Brazília, Izrael, Čína). Súťažilo sa v 8-mich kategóriách. 
Okrem súťažných vystúpení Chorus Iglovia v Petrohrade ab-
solvoval ďalších 6 vystúpení (na Nevskom prospekte, v Sankt 
Peterburgskej Štátnej univerzite kultúry a umenia, v Štátnej 
kapele). Koncerty zožali veľký úspech, dokonca „standing 
ovation“.
Otvárací ceremoniál festivalu sa konal v Chráme sv. Petra 
a náš zbor tam zaspieval svoju úvodnú skladbu pred vyše 
3 000 divákmi. „Husia koža od vzrušenia bola skutočne 
na mieste. pred toľkými divákmi sme ešte nespievali. na 
oplátku sme videli a počuli aj ostatné zbory, z ktorých 
každý zaspieval iba jednu skladbu. Ceremoniál trval takmer 

3 a pol hodiny,“ zhodnotila prvé vystúpenie v Petrohrade  
mária perunová, jedna zo zakladajúcich členiek zboru.
Chorus Iglovia súťažil v 2 kategóriách pred medzinárodnou 
7-člennou porotou, v ktorej sedeli traja Rusi, Francúz, Talian, 
Estónka a Lotyš – všetko univerzitní profesori hudby a diri-
genti viacerých zborov. 
„naše pocity, keď sme stáli na javisku, sa dajú len veľmi 
ťažko opísať. Doslova sme dreli vyše roka, aby sme sa tam 
dostali a odrazu sme stáli na stupienkoch a mali čosi doká-
zať. a aj sme dokázali. Zaspievali sme (naše tretie a štvrté 
vystúpenie v petrohrade) v oboch kategóriách tak, že sme 
si vyspievali ii. a iii. miesto v striebornom pásme, čo je ži-
votný úspech CHorus iGloVia pod vedením igora Gregu 
i marty novákovej,“ povedal Igor murko. 
Spolu s dvoma ruskými zbormi si naši zboristi vyskúšali aj 
nácvik vopred dohodnutej skladby pod vedením profesorky 
hudby Oľgy Serebrijskej. Nechýbali ani prehliadky kultúrnych 
a historických pamiatok - Petropavlovská pevnosť, v ktorej je 
pochovaný cár Peter I. a takmer celá jeho romanovská vetva, 
Ermitáž, petrohradské vodné kanály a rieka Neva, otváranie 
petrohradských mostov, ktoré sú otvorené iba v noci.
„tak nádherne osvetlené mesto sme ešte nevideli. každé 
okno paláca (iný dom tam asi ani nemajú) na nábreží nevy 
i v meste bolo podsvietené a vyzeralo to nádherne a jedi-
nečne,“ zhodnotil dojmy z nočného Petrohradu pavol Gubka 
- spevák z basu. 
Jedinečným zážitkom bol koncert víťazov jednotlivých kate-
górií. To, čo predviedlo 6 zborov z Číny, Ruska, Arménska 
a Chorvátska sa len tak ľahko nevidí a nepočuje – úžasné 
a poučné. Napríklad Detský zbor Čínskej filharmónie zaspie-
val Šabľový tanec od Arama Chačaturjana – lenže oni to ne-
zahrali, ale zaspievali! Bola to fantastická ukážka a prehliadka 
všetkých kategórií zborov a zborového spevu na medziná-
rodnej scéne.
V rámci záverečného pracovného hodnotenia celého festi-
valu s členmi jeho vedenia a poroty sa vedenie nášho zboru 
dozvedelo, že CHORUS IGLOVIA bol prijemným a poučným 
spestrením festivalu. Zároveň zbor dostal pozvánky od via-
cerých zborov z rôznych kútov sveta.

ing. igor Murko, foto: ing. František Kafka

úSpeŠný chOruS IGlOVIA
miešaný spevácky zbor chOruS IGlOVIA zo Spišskej novej Vsi zožal svoj najväčší úspech na me-
dzinárodnej scéne. Spišiaci excelovali na súťažnom festivale pOJuŠčIJ mIr – SInGInG WOrlD 
2011 v ruskom Sankt peterburgu. medzinárodná porota im udelila II. miesto v striebornom pásme 
v kategórii miešaných zborov a III. miesto v striebornom pásme v kategórii národná hudba.

Foto: archív múzea spiša
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V júli tohto roku prijal pozvanie Folklórny súbor Čačina, 
pôsobiaci pri Mestskom kultúrnom centre v Spišskej 
Novej Vsi, do jedného z najstarších poľských miest, 
do Legnice. O tomto 100-tisícovom meste, ktoré leží 
v malebnom Dolno-sliezskom regióne, sa hovorí, že má 
dve tváre. Jednou je starobylé mesto s multikultúrnou 
minulosťou a množstvom historických pamiatok, dru-
hou je ekonomické centrum s rozvinutým priemyslom 
spracovania medi.
Práve v Legnici sa začala prvá časť Medzinárodného 
folklórneho festivalu s názvom Svet pod Kyczerou, 
ktorý patrí k najväčším festivalom svojho druhu 
v európe. Počas tohtoročného júla ponúkli svoje za-
stúpenie tanečníci a speváci z Iraku, Indonézie, Kolum-
bie, USA, Ruska, Taiwanu, Mexika, Srbska a Kolumbie. 
Domácu scénu zastupovali súbory z Legnice, Krynice, 
zo slovenského Kurova a tiež prešovská speváčka 
Anna Servická. Vďaka finančnej podpore Mesta Spiš-
ská Nová Ves Slovensko reprezentoval folklórny súbor 
Čačina. 

Návštevníci mali možnosť každý deň sledovať veľkolepé 
koncerty jednotlivých kultúr jednak v Legnici i v okoli-
tých mestách. Okrem pôsobivej hudby a tanca na pó-
diách defiloval ohňostroj prekrásnych pestrofarebných 
krojov, ktoré dotvárali neopakovateľnú atmosféru na ja-
viskách i v zákulisí. Každý deň boli na programe tri vystú-
penia a sprievody v mestách, kde sa konali koncerty.
Folklórny súbor Čačina sa s divákmi i ostatnými účinku-
júcimi rozlúčil 13. júla v záverečnom galaprograme.
V Spišskej Novej Vsi ich už čakal tradičný koncert 
v programe Spišského trhu 2011.  
Druhá časť festivalu sa odohrávala v poľskej Kry-
nici a v slovenskej dedine Kurov, odkiaľ po 2. svetovej 
vojne boli deportovaní poľskí Lemkovia (tak si hovoria 
v Poľsku karpatskí Rusíni). Prekvapením pre čačinárov 
bolo pozvanie organizátorov do kúpeľného mesta Kry-
nica, blízko slovenských hraníc, na rozlúčkový galakon-
cert, ktorý sa konal v pondelok 18. júla. Opäť sme sa 
stretli so všetkými súbormi, ktoré medzitým absolvovali 
ďalšie predstavenia.
Dušou celého festivalu je už mnoho rokov pán Jerzy 
Starzyňski, ktorý je zároveň vedúcim folklórneho súboru 
Kyczera z Legnice, prezentujúcim práve folklór Lemkov 
žijúcich v Poľsku. Celý festival organizovali vzácni ľudia, 
oddaní tradíciám folklóru, preukazujúc nesmiernu úctu 
svojím predkom. Z každého perfektne pripraveného 
koncertu bolo cítiť lásku k folklóru, ku kultúre a tradič-
ným koreňom iných národov a národností, bez rozdielu 
vyznania či farby pleti. To nie sú iba suché slová, v Poľ-
sku sme to na vlastné oči videli a cítili. Preto, a práve 
preto, nesmieme dať kultúre zahynúť. 

Magdaléna Kráľová, MKc Snv - FS Čačina
foto: Rafal Wyciszkiewicz
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y novaves.eu – zvieratká na adopciu sú uverejne-

né opustené zvieratká nachádzajúce sa aktuálne 
v odchytnej stanici spolu s fotografiami.

Daždivé počasie v júli sa podpísalo pod nízku 
návštevnosť letného kúpaliska. V júli bolo otvo-
rené asi 7 dní, takže tržby boli slabé. Napriek 
tomu sa voda v bazénoch musela neustále čis-
tiť. Veľkosť straty sa zhodnotí na konci sezóny. 
Takisto tempo prác na rekonštrukcii Zimnej 
ul. ovplyvnilo počasie. Nemalo by to však mať 
vplyv na termín jej ukončenia. Počasie kompli-
kuje život aj poľnohospodárom, ktorí meškali so 
žatvou.

Spoločnosť Embraco Slovakia usporiadala  
31. 7. v areáli Madaras parku pre zamestnancov 
s rodinami letnú slávnosť Family day. Pripravený 
bol bohatý program určený pre všetky vekové 
kategórie.

Každý majiteľ auta by si mal pred dlhšou cestou 
dať skontrolovať technický stav svojho vozidla.  
1. – 2. 8. si v Smižanoch mohli dať občania mes-
ta i okolia bezplatne otestovať tlmiče a brzdy, 
ktoré dostávajú na cestách najviac zabrať.

V utorok 2. 8. horskí záchranári 2-krát zasaho-
vali v rokline Suchá Belá. Najprv pomáhali nad 
Misovými vodopádmi 11-ročnej českej turistke, 
ktorá si poranila nohu a nebola schopná ďalej 
pokračovať v túre. Počas jej transportu ohlásil 
na tiesňovej linke horskej služby slovenský turis-
ta ďalší úraz. Išlo o 48-ročnú ženu, ktorá sa pri 
Korytovom vodopáde pošmykla a tiež si poranila 
nohu.

V Múzeu Spiša si od 5. 8. môžete pozrieť výsta-
vu Brány, dvere, kapury na Spiši. Doplnená je 
o artefakty viažuce sa k téme fotografií – kované 
zámky, kľúče, súčasti okenného a dverového 
kovania, mreže a pod. Realizovaná je k Dňom 
európskeho kultúrneho dedičstva. Navštíviť ju 
môžete do 24. 10. 2011.

7. 8. klienti ZPMP – DSS Náš dom v Sp. Novej 
Vsi strávili príjemný deň v krásnom prostredí 
Chaty Piecky Hrabušice – Píla. Uskutočnil sa tu  
II. ročník hudobno-výtvarnej nedele. Zúčast-
nili sa tvorivých dielní, ktoré organizovalo TIC Sp. 
Nová Ves a Galéria umelcov Spiša.

8. 8. v podvečerných hodinách zasahovala hor-
ská záchranná služba Sr v Zejmarskej rokline 
smerom na Geravy. Turistke, ktorú nebezpečne 
poštípali včely, poskytli na mieste neodkladnú 
zdravotnú starostlivosť. O pomoc požiadali Vrtuľ-
níkovú záchrannú zdravotnú službu. Posádka pre 
nepriaznivé počasie zosadla na Bielej vode, kde 
horskí záchranári prevzali lekára a transportovali 
ho k pacientke.

Spišské osvetové stredisko usporiadalo 9. 8. 
v Galérii umelcov Spiša vernisáž výstavy Jubi-
lanti 2011. Svoje diela tu predstavili neprofe-
sionálni výtvarníci Ján Bodnár (drevené plastiky) 
a František Hos (akvarely). Pozrieť si ju môžete 
do 7. 9. 2011.

V Koncertnej sieni Reduty 9. 8. odštartoval ver-
nisážou Spišský salón kresleného humoru 
č. 19 za účasti autora Konstantyna Kazanche-
va z Ukrajiny. Svoje kresby vystavoval po celom 
svete, ale v Sp. Novej Vsi išlo o jeho 1. autorskú 
výstavu. Prebiehala do 26. 8. a zorganizovalo ju 
Mestské kultúrne centrum.

V noci z 12. na 13. 8. sa zrak mnohých ľudí 
upieral na nočnú oblohu. Vidieť sa dal jedinečný 
úkaz, meteorický roj perzeidy. V túto noc bolo 
ich maximum. Keďže bol však mesiac v splne, 
pre jeho jas sa dali vidieť len tie najjasnejšie 
meteory. Perzeidy sú ľudovo nazývané aj slzy 
sv. Vavrinca. Bol to mučeník, ktorého na príkaz 
imperátora Valeriána umučili a upálili na hranici 
v Ríme. Perzeidy, ktoré v noci padali, začali ľudia 
považovať za jeho ohnivé slzy.

meDZInárODný OlympIJSKý 
TáBOr mláDeže
16. júla slávnostným vyhodnotením v hoteli Jáno-
šík v liptovskom mikuláši vyvrcholil štvordňový 
medzinárodný olympijský tábor mládeže (mOTm), 
ktorý s mottom „Všetci máme spoločný sen“ na Lip-
tove zorganizoval Slovenský olympijský výbor. Spolu-
organizátormi podujatia boli Olympijský klub liptova, 
Olympijský klub Vysoké Tatry, Slovenská olympijská 
akadémia, Klub fair play SOV, nadácia SOV a komi-
sia SOV pre šport a životné prostredie. Finančne tá-
bor podporili ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Sr, Slovenská olympijská marketingová, 
a. s., a Olympijská solidarita medzinárodného olym-
pijského výboru.
účastníkmi tábora boli mladí športovci a študenti vo 
veku 14 – 16 rokov zo šiestich krajín - česka, poľska, 
maďarska, Slovinska, chorvátska a Slovenska. Z pia-
tich účastníckych krajín zo zahraničia vyslali ich národné 
olympijské výbory po jednom štvorčlennom družstve. Len 
Slovenský olympijský výbor ako usporiadateľ mal právo 
nominovať až dve družstvá – jedno zo ZŠ Janka Kráľa 
v liptovskom mikuláši a druhé zo ZŠ Ing. O. Kožucha 
v Spišskej novej Vsi. Komunikačným jazykom tábora 
bola angličtina. Účastníci boli rôznorodí – aktívni športovci, 
ale aj víťazi vedomostných súťaží o olympizme či umelec-
kých súťaží s tematikou športu.
Všetci účastníci MOTM absolvovali na Liptove veľmi bohatý 
a rôznorodý program, v ktorom sa v olympijskom duchu 
kombinoval šport s kultúrou, výchovou, vzdelávaním i so 
starostlivosťou o životné prostredie. 
Veľmi namáhavý, ale aj veľmi dramatický bol štvrtok, ktorý 
strávili „táborníci“ zväčša vo Vysokých Tatrách. Ranný 
program s návštevou Štrbského plesa skomplikovala 
a trochu zbrzdila menšia havária autobusu, ktorým sa 
účastníci presúvali. Potom nasledovala horská túra na hre-
bienok a k Studenovodským vodopádom. Práve tam sa 

odohrala dráma, ktorá našťastie mala šťastný koniec.
Jeden poľský turista bol pri vodopádoch pri snahe uloviť 
čo najlepšiu fotografiu neopatrný. Pošmykol sa na kameni 
a hlboko spadol do divokej ľadovej vody. Prúd ho rýchlo 
unášal. Jeden z vedúcich tábora, pracovník športového 
oddelenia Slovenského olympijského výboru Boris De-
meter (dvojmetrový svalnatý volejbalista majstrovského 
VKP Bratislava), ktorý periférne zaregistroval, čo sa stalo, 
neprepadol panike. Rýchlo zbehol nižšie, aby si nadbe-
hol, kým k nemu prúd dotiahne nešťastného turistu. Po-
liaka síce už zachytil jeden človek z brehu, ale nevládal ho 
vytiahnuť a šokovanému i podchladenému turistovi hrozilo 
najhoršie. Boris Demeter ho však dokázal vytiahnuť 
na breh a zrejme mu zachránil život. Za tento príkladný 
čin si počas vyhodnotenia MOTM prevzal Cenu fair play 
tábora. Ocenenie mu odovzdala Katarína Ráczová. 
Vedúca jedného z dvoch slovenských družstiev, telocvi-
kárka zo ZŠ Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi eva 
murgačová, pridala svoj pohľad priamej účastníčky: 
„Všetko bolo fajn. program bol mimoriadne bohatý 
a pestrý a každý si v ňom mohol nájsť niečo veľmi  
zaujímavé. a napríklad tunajšia príležitosť zoznámiť sa 
s raftingom, lezením či navštíviť ľadovú jaskyňu bola 
pre mnohých prvá v živote. starostlivosť organizátorov 
o nás bola príkladná. Vedeli sme presne, aký máme 
program. ubytovanie v tatralandii a možnosť využí-
vať tamojší aquapark – to bolo skvelé. Decká sa po 
nabitom programe naozaj mohli aj vyblázniť na tobo-
ganoch a ďalších podobných lákadlách. mne chýbal 
jedine zoznamovací večierok vedúcich jednotlivých tí-
mov. Decká boli v miešaných tímoch, takže sa zozná-
mili rýchlo. my, vedúci, sme to mali trochu zložitejšie. 
pritom sme si mohli vymeniť zaujímavé poznatky - veď 
niektorí z nás tu boli učitelia, iní zase zamestnanci ná-
rodných olympijských výborov.“ me

čAčInA nA ceSTách



9Vydáva mestský úrad v spišskej novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
9/2011

SPraVODaJSTVO

	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	Vzhľa-
dom na priestorové obmedzenie rubriky upred-
nostníme  pred  anonymnými  príspevkami  tie, 
ktoré sú odosielateľmi podpísané!  Ďakujeme!	

„na kováčskej ul. sú predajne potravín a mäsiarne, 
kde je denne prísun tovaru a nákladné autá tu to-
var vykladajú s naštartovanými motormi, vytvárajú 
sa kolóny áut, ktoré tiež čakajú s naštartovanými 
motormi. Všetky tie výfukové plyny sme tu nútení 
dýchať. prečo sa nemôžu štátni alebo mestskí po-
licajti jedného doobeda prísť pozrieť, ako si tu ži-
jeme v príjemnom prostredí?“
 l. k., e-mail, 11. 7. 2011

Hliadka mala pohovor s vedúcou predajne, o prob-
léme vedia, ale chladiace vozidlo nemôžu vypnúť 
z dôvodu možného poškodenia tovaru, ako hydina, 
mäsové výrobky a pod.

JuDr. michal Komara, phD.,  
náčelník msp v SnV

„bol som si pozrieť spišské výstavné trhy alebo 
spiš expo 2011 a nedá mi, aby som nezareago-
val. Zimný štadión je síce veľká hala a myslím, že 
takáto výstava ako spiš expo si zaslúži a myslím, 
že nie som jediný, kto si to myslí, konečne dôs-
tojnejšie priestory. nedokážem pochopiť, ako je 
možné, že mesto nemá vybudované výstavisko 
ako incheba, určite by sa dalo okrem výstav vyu-
žiť aj na nejaké iné aktivity. neuvažuje mesto o vý-
stavbe dôstojného výstaviska?“
 slavo, e-mail, 15. 7. 2011

Mesto zatiaľ nie. V minulosti mala spoločnosť Imbiz 
takúto úvahu v areáli OC Madaras.

Ing. arch. Teodor Štubňa,  
vedúci oddelenia územného plánovania 

a stavebného poriadku, msú

„prečo mestskí policajti nepokutujú cyklistov, 
ktorí jazdia po chodníku od kauflandu po sídlisko 
Západ i? na tento problém som upozornila, ale 
cyklisti nás chodcov ohrozujú ďalej. ešte som na 
tomto úseku nestretla ani jednu hliadku msp. tak 
ako sa nepáči cyklistom, že chodia chodci po ,ich‘ 
chodníku, tak sa nepáči nám chodcom, že nám 
po ,našom‘ chodníku jazdia cyklisti. Dôjde k ná-
prave?“ Darina, e-mail, 22. 7. 2011

20. 7. 2011 kontrolovali uvedený úsek chodníka 
2 hliadky v popoludňajších hodinách, opätovne 
boli vyslané hliadky aj 21. 7. 2011, pričom za toto 
obdobie zistila celkom 19 cyklistov, ktorí používali 
chodník. Mestská polícia túto činnosť môže vyko-
návať len preventívne, pretože sankcionovať a pre-
jednávať takéto dopravné priestupky podľa platnej 
legislatívy nie je oprávnená. V tejto preventívnej čin-
nosti budeme pokračovať, ale problémov na úseku 
verejného poriadku nie je málo a musíme riešiť aj iné 
priestupky v celom meste.
 JuDr. michal Komara, phD., 

náčelník msp v SnV

„poprosila by som mesto o pomoc pri odstránení 
kontajnera na sídlisku Západ i pri obchode, na-
koľko je to veľkokapacitný kontajner a hádže sa 
tam všetko. potom tam rómski obyvatelia robia ra-
zie. máme to rovno pod oknami a je to problema-
tické.“ Júlia H., e-mail, 23. 7. 2011

Umiestnenie kontajnera bolo na základe požiada-
viek obyvateľov sídliska. Veľkokapacitný kontajner 
vo veľkej miere odstránil uskladňovanie objemnej-
šieho odpadu na jednotlivých stanovištiach kontaj-
nerov na sídlisku. V spolupráci s MsV sa pokúsime 
o jeho umiestnenie na vhodnejšom mieste. 

paedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia 
komunálneho servisu, msú

„na križovaní ulíc strojnícka a kolárska autá veľmi 
často parkujú po obidvoch stranách chodníkov 
tak, že sa nedá prejsť cez cestu na druhú stranu, 
kde sú navyše schody a plošina pre kočíky...“
 štefan H., e-mail, 1. 8. 2011

Verím, že kultúre parkovania by pomohlo vodorovné 
dopravné značenie. Radi by sme celé mesto ozna-
čili vodorovným dopravným značením, ako jednu 
z úsporných variánt parkovania.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia 
výstavby a dopravy, msú

„V sobotu autobus linky mHD č. 5 odchádza  
z embraca o 14.15 hod. Viacero zamestnancov  
sa potrebuje dostať na železničnú a autobusovú 
stanicu. nemohla by byť trasa tejto linky vedená 
tak, ako je to u spojov linky č. 15, teda smerom na 
sídl. mier najskôr cez autobusovú stanicu?“ 

štefan H., e-mail, 1. 8. 2011

Dáme preveriť Vašu požiadavku prepravcovi, ktorý 
preverí cestou svojich pracovníkov záujem o túto 
zmenu. Ak sa ukáže, že požiadavka úpravy trasy 
spoja je oprávnená, zvážime úpravu CP pri jej naj-
bližšej zmene. Úpravy CP by mali zvyšovať efektivitu 
finančného vkladu mesta do MVD a z tohto pohľadu 
sa pristupuje i ku každej zmene.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia 
výstavby a dopravy, msú

Vedenie autobusových spojov pre Embraco je sta-
novené podľa požiadaviek tejto firmy. Na prepravy 
v soboty, resp. nedele si v prípade potreby Embraco 
objednávalo autobus. Ak firma požiada mesto o za-
vedenie spoja v sobotu na vlakovú a autobusovú 
stanicu a mesto tento návrh schváli, budeme návrh 
riešiť. Ing. peter Koreň, vedúci odb. 

osobnej dopravy, eurobus, a. s. – DZ SnV

„na sídlisku mier v snV bývajú jedinci, ktorí naprí-
klad z dvoch okien 6. poschodia roky bezhlavo 
z hrncov vylievajú, rovno na hlavy ľudí, tekuté 
zbytky z domácností. upozroňujeme na to a ve-
ríme, že sa ozvú svedkovia, najmä tí postihnutí. 
Chcel by som poznať názor zdravotníckych od-
borníkov, napríklad Úradu verejného zdravotníc-
tva v snV.“ emil m., list, 1. 8. 2011

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 
v Spišskej Novej Vsi nie je príslušným orgánom na 
riešenie sporov týkajúcich sa občianskeho spoluna-
žívania a prípadných susedských sporov.

muDr. renáta hudáková, 
regionálny hygienik rúVZ SnV

„Chodníky vedúce medzi panelákmi na sídlisku 
Západ. pri projektovaní a stavbe sídliska v 80-tych 
rokoch boli chodníky riadne vytýčené a po ich ob-
vode boli dosadené obrubníky. asfaltu sa však 
nedočkali dodnes. nie je v pláne niekedy začať 
asfaltovať aj tieto ,zabudnuté‘ chodníky?“ 

štefan H., e-mail, 1. 8. 2011

Vaše požiadavky na úpravy komunikácií a chodní-
kov adresujte na MsV, ktorý ich vyhodnotí, stanoví si  
priority a rozhodne o vecnom plnení.

Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia 
výstavby a dopravy, msú

„prečo neosadíte na letnej ul. po celej dĺžke zákaz 
pohybu cyklistom, keď im mesto dalo vybudovať 
po celej dĺžke tejto cesty v centre mesta cyklistický 
chodník, ktorý využívajú 8 z 10-tich? namiesto 
toho, aby po ňom jazdili, tak jazdia neustále po 
tejto komunikácii a vytvárajú nejednu dopravnú ko-
líziu za druhou!“ m. r., list, 3. 8. 2011

Žiaden zákon alebo predpis neukladá cyklistom po-
užívať len chodník pre cyklistov. Cyklista je taktiež 
účastníkom cestnej premávky, preto môže použí-
vať ako chodník pre cyklistov, tak aj pozemné ko-
munikácie.
 mjr. mgr. miroslav mních, riaditeľ 

Okresného dopravného inšpektorátu v SnV

„Chcel by som vedieť, či na komunikácii letná ul. 
(po celej jej dĺžke je značka zákaz zastavenia a stá-
tia) majú nejaké výnimky na zastavovanie a státie 
vozidlá, ako sú napríklad DHl, ups, pošta, rôzne 
zásobovania, atď. Dennodenne vídam tieto vozidlá 
stáť veselo na týchto zákazoch a behať si po meste 
s balíčkami, myslím, že zákon platí aj pre týchto vo-
dičov.“ m. r., list, 3. 8. 2011

ODI v Spišskej Novej Vsi nevydal v roku 2011 žiadne 
výnimky k dopravnému značeniu (zákaz zastavenia) 
v zmysle §-u 140 Zákona č. 8/2009. Kontrola do-
držiavania zákazu zastavenia na Letnej  ul.v SNV je 
aj v kompetencii Mestskej polície v SNV. ODI plní 
úlohy hlavne na úseku dohľadu nad cestnou pre-
mávkou na cestách I., II. a III. triedy a v nehodo-
vostných úsekoch.

mjr. mgr. miroslav mních, riaditeľ 
Okresného dopravného inšpektorátu v SnV

„Chcem sa opýtať, aké konkrétne nákupné cen-
trum sa buduje pri Hornáde?“
 pavol r., e-mail, 12. 8. 2011

OC Nábrežie Hornádu bude obsahovať TESCO 
a NAY elektrodom.

Ing. Jela Bednárová, vedúca odboru výstavby, 
územného plánovania a dopravy, msú

liSTáreň

UPOzOrnenie!
mesto Spišská nová Ves 
pripravuje v najbližšom 

období zverejnenie 
zoznamu osôb, 

ktoré dlhujú na miestnych 
daniach a poplatkoch.



kultÚrno-spoločenský mesačník mesta spišská noVá Ves

10 september 2011

 MsV č. 1, novoveská Huta
 
1.  pred RD č. 9227 6. 9. 16.00 - 16.15
2.  pri parku  

(námestie v Nov. Hute) 6. 9. 18.25 - 18.40
4.  pri tábore 6. 9. 17.45 - 18.00
5.  pred RD č. 9190 a 9191 6. 9. 16.45 - 17.00 
6.  pred RD č. 9177 6. 9. 17.05 - 17.20
7.  pri Hasičskej zbrojnici 6. 9. 18.05 - 18.20
8.  pred RD č. 9254 6. 9. 16.20 - 16.35
9.  Kozákova vila 6. 9. 17.25 - 17.40
 
 MsV č. 3, Ferčekovce

10. Muráňska 2 7. 9. 16.00 - 16.15
11.  Muráňska 26 7. 9.  16.20 - 16.35
12.  križovatka Muráňskej  

a Trenčianskej  7. 9. 16.45 - 17.00
13. Muráňska 60 7. 9. 17.05 - 17.20
14.  Nitrianska 7. 9. 17.45 - 18.00
15. Laborecká 7. 9. 18.25 - 18.40
16.  Trnavská 7. 9. 17.25 - 17.40
17.  Dunajská 7. 9. 18.05 - 18.20

 MsV č. 6, Staré mesto - juh

18. Ul. Fándlyho  
 - Železorudné bane  8. 9. 17.15 - 17.35

19. Kozí vrch 8. 9. 16.00 - 16.20
20. pred Zimným štadiónom  

 - Hotel Šport  8. 9. 17.40 - 18.00
21. Tehelná ul. - obchod 8. 9. 16.25 - 16.45
22. Gorkého ul. 8. 9. 18.30 - 18.50

23. križovatka ulíc Hurbanova  
a Letecká 8. 9. 16.50 - 17.10

 MsV č. 7, Staré mesto - východ 

24. križovatka ulíc Hanulova  
a Škultétyho 9. 9. 17.35 - 17.50

25. Pod Tepličkou 9. 9. 16.00 - 16.15
25. Pod Tepličkou (pri moste) 9. 9. 16.20 - 16.35
26. Drevárska ulica - garáže  

Nového domova  9. 9. 16.45 - 17.00
27. Zábojského ul. 9. 9. 17.55 - 18.10
28. Zvonárska 9. 9. 18.15 - 18.30
29. MPC starý vchod 9. 9. 18.35 - 18.50

 MsV č. 8, Staré mesto - sever

30. Ul.  Vajanského  
(smer k Medzi) 8. 9. 18.05 - 18.25

30. Ul. Vajanského  
(smer k stanici) 10. 9. 18.25 - 18.45

31. Ul. J. C. Hronského 9. 9. 17.10 - 17.25
32. Ul. Hviezdoslavova  

soc. zariadenie Katarínka  10. 9. 18.00 - 18.20

 MsV č. 9, Telep

33. Ul. Bernolákova 10. 9. 17.35 - 17.50
34. Ul. Kuzmányho 10. 9. 17.15 - 17.30
35. Ul. Kmeťova - podjazd 10. 9. 16.55 - 17.10
37. Ul. Jánskeho 10. 9. 16.25 - 16.45
38. križovatka Ľaliová  

a Púpavová  10. 9. 16.00 - 16.20

SPraVODaJSTVO, kUlTúra

GalÉria 
UMelcOV 

SPiŠa 
Zimná 46, spišská noVá Ves

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci september 2011

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

VýSTAVy 
ŠTEFAN KUBÍK  
- SOCHy/KrESBy
spomienková výstava pri príležitosti nedožitého  
70-teho výročia narodenia akad. soch. štefana 
kubíka, rodáka zo spišského podhradia. 

výstava potrvá do 31. 10. 2011.

PETEr FABO  
- MENO, MESTO, ZVIErA, VEC
Fotografická výstava mapuje prácu autora s ar-
cheológiou vlastného archívu. 

výstava potrvá do 18. 9. 2011.

SyNErGICON 
osudy dvoch ľudí rovnakého umeleckého zame-
rania, štýlovo príbuzného, sa stretli nielen v osob-
nom živote a spojili svoje diela v synergickú výsta-
vu obrazov. vernisáž 20. 9. 2011 o 16.00 hod. 

výstava potrvá do 31. 10. 2011.

HAPPGALLEry I. - SONdA TO TVOrBy 
MLAdýCH UMELCOV SPIŠA
edukačný projekt zameraný na prezentáciu jednej 
z foriem akčného umenia – happeningu v kombi-
nácii so scénografiou. 

vernisáž 30. 9. 2011 o 16.00 hod. 
26. 9. - 31. 10. 2011.

dNI EUrÓPSKEHO KULTÚrNEHO  
dEdIČSTVA - VEČErNÁ PrEHLIAdKA 
• prehliadka jednotlivých výstav
• tvorivé dielne pre malých aj veľkých (počíta-

čová grafika – tvorivé stretnutie s výtvarníčkou 
mgr. art. Jankou Huljakovou, odliatky a formy 
– happening so spišským sochárom mgr. art. 
tomášom Ceterom)

• večerný koncert trio dell árte – medzinárod-
né umelecké zoskupenie so zaujímavým hudob-
ným programom so začiatkom o 19.00 hod., 
vstupné dobrovoľné.

• Záhrada umenia - netradičná prezentácia ume-
leckých diel v rytme hudby a svetiel.

10. 9. 2011, 17.00 - 22.00 hod.

MIMOVýSTAVNÁ ČINNOSť
OdKAZ V drEVE
Workshop k spomienkovej výstave spišského so-
chára štefana kubíka v spolupráci s pedagógom, 
umelcom ottom korkošom a študentami sošD 
v sp. novej Vsi.

akceptujeme kultúrne poukazy.
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Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., rozširuje v rámci akcie „Výkup pa-
piera na vašej ulici“ výkup papiera i do rodinných domoch v jednotlivých lokalitách mesta. Výkup papiera sa 
bude realizovať formou výmeny za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. 
Presné podmienky výkupu budú k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný zber. Ako stanovištia 
mobilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta pristavenia veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú 
pristavované pravidelne na jar a jeseň. Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:

Oznámenie o výkupe papiera v rodinných domoch

príprAVA nA DVADSIATe VýrOčIe 
pArTnerSKých VZťAhOV

Gymnázium na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi sa 
pripravuje na 20. výročie partnerských vzťahov s Ro-
bert-Koch-Schule v nemeckom partnerskom meste 
Clausthal-Zellerfeld už v tomto roku. Vďaka podpore 
Mesta Spišská Nová Ves sa koncom júna 2011 osem-
násť žiakov a profesorky paedDr. Silvia Kozubová 
a phDr. ružena Kormošová zúčastnili 8-dňového 
výmenného pobytu v clausthal-Zellerfelde, meste, 
ktoré si dokázalo zachovať svoju banícku tradíciu do sú-
časnosti. Táto oblasť so všetkými prírodnými krásami 

a historickými pamiatkami je zapísaná do Zoznamu sve-
tového kultúrneho dedičstva UNESCO. Bohatý program 
v rámci projektu Oberharzer Wasserwirtschaft (Vodné 
hospodárstvo horného Harzu) zabezpečovali koordiná-
tori projektu Annelie Pascal a Lorenz Paulus so žiakmi 
Robert-Koch-Schule. Výmena pútala pozornosť noviná-
rov, ktorí o gymnazistoch aktuálne informovali v oblast-
ných novinách Goslarische Zeitung. 
Program začínal oficiálnym prijatím v radnici primátorom 
mesta Volker Taube. Okrem toho čakalo na žiakov pri-
vítanie riaditeľom školy, prehliadka školských priesto-
rov a účasť na vyučovaní v nemeckom jazyku. V rámci 
programu navštívili účastníci banské dielo Rammelsberg, 
banícke múzeum v Clausthal-Zellerfelde, podzemné 
vodné kanály a šachty, baňu Samson v St. Andreasberg, 
prezreli si historické mesto Goslar a kláštor cisterciánov 
vo Walkenriede. Záverečné dva dni boli venované pre-
hliadke Drážďan. Pobyt prispel k upevneniu vzájomných 
vzťahov, prehĺbeniu jazykových zručností, získaniu no-
vých poznatkov o nemeckej krajine a baníckej tradícii. 
Zároveň sa stal pozvánkou pre nemeckých partnerov 
k pobytu v našom meste a na Spiši v októbri 2011.

Gymnázium, Školská 7, Sp. nová ves
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CENTrÁLNA BUdOVA, LETNÁ ULICA 28

PrE dETI  

Pete JOHNSON: Škola strašidiel: Kliatba potka-
nej príšery. priatelia erno a leo dostali za úlohu zistiť, 
aká príšera máta v noci jedného chlapca. bude to pre 
nich veľmi nebezpečné.
Thomas BrEZINA: Klub záhad: Návrat zo záhro-
bia. Do uzamknutých tried sa vlámali tajomní votrelci. 
Jupiter a jeho kamaráti si myslia, že udalosti súvisia s ta-
jomnou sochou pri školskom jazierku. 
Kristin EArHArT: Veľká jablková farma: Smieš-
kov veľký plán. smieška čaká veľa práce. byť školským 
poníkom nie je jednoduché. každý jazdec je úplne iný. 

PrE dOSPELýCH - BELETrIA  

Nicholas SPArKS: Posledná pieseň. príbeh o pr-
vej láske a láske medzi rodičmi a deťmi, ktorý odhaľuje, 
ako najsilnejší ľudský cit dokáže zlomiť srdce a znovu 
ho vyliečiť.
Kristin CASHOrE: Ohnivá. 17-ročná Fire je posled-
nou príšerou s ľudskou podobou v Dells. krásne príšerná 
telom a mysľou, s ľudskou schopnosťou odhadnúť, čo je 
správne a čo nie, je nenávidená a vzbudzuje nedôveru. 
Jozef KArIKA: V tieni mafie I., II. V románoch sú opí-
sané šokujúce skutočnosti o praktikách mafie, politickej 
korupcii, rozkrádaní eurofondov, o biznise s prostitúciou, 
ale aj o vzťahoch vplyvných mužov k ženám.

PrE dOSPELýCH - NÁUČNÁ LITErATÚrA

Lenka HŘÍBKOVÁ: Nadání a nadaní. publikácia pre-
zentuje základné prístupy k štúdiu nadania, venuje sa  
teoretickým otázkam a praktickým súvislostiam témy.
Jaro KŘIVOHLAVý: Psychológie moudrosti a dob-
rého života. ak patríte k tým, ktorí hľadajú informácie 
o tom, ako prežiť dobrý život, ako múdro riešiť situácie, 
ktoré nás v živote čakajú, toto je kniha pre vás.
John GrAy: Mars a Venuša na pracovisku. John 
Gray nám ponúka praktické rady, ako redukovať nepo-
trebné konflikty a frustráciu tým, že ukazuje, ako si muži 
a ženy navzájom nerozumejú a zle interpretujú svoje 
myšlienky na pracovisku.

POBOČKA MIEr, KOMENSKÉHO 25

PrE dETI  

Jacqueline WILSON: Projekt Lottie. mnohí si myslia, 
že dejepis je poriadna nuda. Že je to chyba, zistí jede-
násťročná Charlie pri práci na školskom projekte o svojej 
rovesníčke z viktoriánskej doby. 

PrE dOSPELýCH - BELETrIA  

Zuzka ŠULAJOVÁ: Ako z románu. emotívny príbeh 
zo súčasného moderného rýchleho života. lívia končí 
štúdium na vysokej škole, spomína na bývalú lásku, keď 
jej do života nečakane zasiahne ďalší muž.
Patricia daniels COrNWELL: Faktor Scarpettová. 
V sedemnástom románe zo série o kay scarpettovej sa 
obľúbené postavy opäť ocitnú spolu v new Yorku a riešia 
prípad nezvestnej milionárky Hannah starrove.

kUlTúra

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

Zmena výpožičných hodín 
počas školského roka
Sídlo centrály - Letná 28
pondelok – piatok: 8.00 - 18.00 hod.
streda: 10.00 - 16.00 hod., sobota: 8.00 - 12.00 hod.
Pobočka MieR - Šafárikovo námestie 7
pondelok – piatok: 9.00 - 18.00 hod., 12.00 - 17.00 hod., 
streda: 10.00 - 16.00 hod., sobota: zatvorené 

september 2011 
Program Spišského osvetového strediska 

6. 9. - 20. 10. 2011
Spišské osvetové stredisko 
v Spišskej Novej Vsi, denne 

od 7.30 do 15.30 hod.
Čistejší slovenský raj

Vernisáž výstavy fotografií z podujatia EKOTOUR 
Kláštorisko 2011. Vernisáž: 6. 9. 2011 o 16.00 hod.

10. 9. 2011 od 12.30 hod.
Matejovce nad Hornádom, 

multifunkčné ihrisko
avitUr 2011

9. ročník podujatia mikroregiónu Miloj Spiš 
- Za agroturistikou a vidieckym turizmom.

do 10. 9. 2011, Banícke múzeum Gelnica, 
od 8.00 do 16.00 hod.

spišská paleta
Putovná výstava prác členov Klubu SOS 

neprofesionálnych výtvarníkov pri Spišskom 
osvetovom stredisku.

Vernisáž: 11. 8. 2011 o 15.00 hod.

23. 9. 2011 od 15.00 hod.
Gelnica, Banícke múzeum, 

námestie, kultúrna sála 
laUreáti 

tolerancie 
2011

6. ročník festivalu menšín o tolerancii 
(projekt podporený MK SR).

do 7. 9. 2011 
Galéria umelcov Spiša, 

pondelok 8.00 - 16.00 hod., 
utorok - piatok 8.00 - 17.00 hod., 

sobota 9.00 - 13.00 hod., 
nedeľa 9.00 - 13.00 hod. 
jUbilanti 2011

Výstava prác neprofesionálnych výtvarníkov 
pri Spišskom osvetovom stredisku 

pri príležitosti ich životného jubilea 
- Ján Bodnár, Ing. František Hos.

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

Info: 053/442 37 57 • www.muzeumspisa.com • narodopis.smizany@gmail.com
0917 746 338 •kastielmarkusovce@gmail.com

letná 50, Spišská nová Ves

TOP 60 Múzea SPiŠa 
do 31. 12. 2011

Profilová výstava venovaná 60. výročiu založenia múzea. 

ODbOrná kOnFerencia 
k 60 . VýrOčiU zalOženia 
Múzea SPiŠa V SP. nOVeJ VSi 

7. – 8. 9. 2011
Spišská Nová Ves, Reduta – Koncertná sieň

eXPOzÍcia PrÍrODY 
a HiSTÓrie SPiŠa

do 31. 12. 2011
Poskytuje ucelený pohľad na prírodu regiónu a jeho históriu.

bránY, DVere, kaPUrY na SPiŠi
FOTOGraFie: Ján kOTraS

do 24. 10. 2011
Výstava doplnená o artefakty viažuce sa k téme fotografií 

– kované zámky, kľúče, súčasti okenného a dverového 
kovania, mreže a pod. Výstava realizovaná k Dňom 

európskeho kultúrneho dedičstva, foyer Múzea Spiša

Kaštieľ markušovce

VýcHODiSkO HiSTÓria
do 30. 9. 2011

Výstava študentských prác Strednej odbornej školy 
drevárskej v Spišskej Novej Vsi.

národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

zoltán Oelschläger 
VýTVarnO-DreVOrezbárSke 

Práce z MÔJHO žiVOTa
do 18. 9. 2011

Autorská výstava - rezbárske plastiky.

reMeSelnÉ Dni
12. – 14. 9. 2011

Súťažno-zábavné podujatie pre žiakov 
ZŠ I. a II. stupňa (5. – 6. ročník).

TrOJlÍSTOk SPiŠ
Múzeum Spiša v SNV a Zoologická záhrada v SNV 

pripravili pre detských návštevníkov zľavnenú 
vstupenku v hodnote 3 €, ktorá im umožní 

vstup do múzea Spiša v SnV, 
Kaštieľa markušovce 

a letohrádku Dardanely 
a Zoologickej záhrady. 

Tešíme sa na vašu návštevu.

SePTeMber 2011
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krÍžOVka, OznaMY

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. septembra na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v októbrovom Ičku. Správne znenie tajničky z Ička 7/2011: 1. Smil z lichtenburka, 2. barokové 
námestie, 3. rebel, 4. hokej. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. Veľká morava, 2. mačací hrádok, 3. Zlaté moravce. Zo správne zaslaných odpovedí 
sa výherkyňou stáva helena GADuŠOVá zo Sp. novej Vsi, ktorá získava CD Romantic melody. Blahoželáme!

sejf

ožral

drž

železo

plietlo
Autor: 

František 
Cvengroš

drsno, 
špicato

zadosť-
učinenie Low noise

automa- 
tische 

telefon- 
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byte Aneta, 
po franc. popevok

mnoho-
ročný 

vinohrad

východný 
Slovan

Pomôcky: 
Agca, 
Caiti, 

telemark     

farbiaca 
látka stierate štátna 

arbitráž plúžia

sídlo 
v Angole

urob 
slabším stroncium

nebol 
odborník

1. tajnička
sem

povodeň

EČV okr. 
Trnava

skoro 
na jar
prúd 

vzduchu

príbytky 
včiel
obrat 

v tanci 
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doklad

typ Mer-
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sklepať, 
po česky

river (skr.)

územie 
v Ázii

rus. soc. 
revoluc.

odomkne

kov zn. Ti

vpredu, 
po nem.

vlastné 
osiam

pneu- 
matiky, 
po angl.

3. tajnička

zrno prosa

línia, čiara 
(zastar.)

hodnota
otec (lat.) atentátnik 

na pápeža
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hrozna

spevavý 
sťahovavý 

vták

Emeren- 
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spojka

sídlo v Ne-
mecku

Envoi 
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Rembour- 
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naša 
planéta
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EČV okr. 
Detva

EČV okr. 
Svidník

odmiet- 
nutie 

satanáša

nikel 2. tajnička

obchodná 
akadémia

 prepravné 
plavidlo

stonaj 
(hovor.)

Partnerské mestá: Joinville – brazília 
Juhovýchodne položené brazílske mesto Joinville je s vyše 500 000 obyvateľmi najväčším mestom v štáte (1. tajnička) a jeho priemyselným centrom. Pôvodná kolónia sa volala  
(2. tajnička), ale od roku 1851 sa nazýva po francúzskom princovi a treťom synovi francúzskeho kráľa Louisa Philippeho, ktorý sa v roku 1843 oženil s brazílskom princeznou Franciscou. 
Prisťahovalci, ktorí začali osídľovanie a celý kolonizačný proces, prichádzali najmä z Nemecka, Švajčiarska a Nórska, ale aj z iných krajín. Dnes je to hlavne nemecko-brazílske mesto, 
hoci má francúzsky názov. Vďaka pracovnej morálke prvých obyvateľov, zväčša nemeckých roľníkov a ich naturelu, mestečko rýchlo rástlo a získavalo na dôležitosti v regióne. Dnes má 
jeden z najvyšších životných štandardov v Brazílii. Súčasná ekonomika mesta je založená na priemyselnej činnosti a obchode. V meste Joinville v súčasnosti sídlia významné brazílske 
softvérové spoločnosti a veľké priemyselné podniky, napríklad aj nám známa firma Embraco. Priemyselná produkcia mesta Joinville je zameraná na dodávku priemyselných produktov, ako 
napr. chladničiek, autobusov, kompresorov do áut a lietadiel, textilu, komponentov do automobilov, PVC potrubia a amatúr a sanitačných zariadení. Samozrejme, že tak veľké mesto ťaží aj 
z prekvitajúceho turizmu a mesto je ozdobené prívlastkami ako mesto kvetov či mesto bicyklov, princeznino mesto alebo mesto tanca. Mesto žije mnohými kultúrnymi podujatiami. Medzi 
najznámejšími sú festival tanca, ktorý sa traduje od roku 1983 a v súčasnosti dosahuje medzinárodnú úroveň, čo sa týka technickej kvality a celkového uznania. Podujatie, ktoré je štvrtým 
najväčším tohto druhu vo svete a najväčším v Latinskej Amerike, oslovuje každoročne okolo 4 tisíc balerín, ktoré súťažia v rôznych kategóriách od klasického baletu počnúc, cez džez až 
k folkovému tancu. Ďalším, môžeme povedať, že najvýznamnejším podujatím v meste, je (3. tajnička). Toto podujatie sa uskutočnilo po prvýkrát v novembri 1936 a odvtedy sa koná každý 
rok. V meste sa nachádza ZOO i Botanická záhrada, Múzeum nemeckej imigrácie a mnoho ďalších pozoruhodností. Partnerská zmluva medzi zástupcami miest bola podpísaná 3. 10. 2002 
a má za cieľ vzájomnú spoluprácu, ktorá by mala zaručiť realizáciu programov na rozvoj kultúry a umenia s prioritným zameraním na hudbu, tanec, literatúru, kinematografiu, muzeológiu, 
turistiku a výmenné pobyty v oblasti vzdelávania, ekonomiky, priemyslu a obchodu, športu a iných záujmových oblastí.

rozpis pohotovostných 
služieb lekární

pohotovostná služba je do 20.00 hod., 
v sobotu, v nedeľu a sviatok 
od 8.00 do 20.00 hod.

nOVÉ!

29. 8. - 4. 9. 2011
Statim, Štefánikovo nám. 10, tel.: 053/442 82 77

5. - 11. 9. 2011
Na Tarči, Agátova 12, tel.: 053/446 75 68

12. - 18. 9. 2011
Signum, Nábrežie Hornádu 11, tel.: 053/441 01 92

19. - 25. 9. 2011
Templum, Česká 1, tel.: 053/441 41 66
26. 9. - 2. 10. 2011

Elixír, Zimná 70, tel.: 053/446 82 25

zber STarÉHO ŠaTSTVa
Mesto Spišská Nová Ves organizuje letný zber 
šatstva. 
Zber sa uskutoční:
5. - 6. 9. 2011 v čase od 15.00 do 18.00 hod. 
na sídl. Západ I - parkovisko za obchodom - 
Kolárska ulica
7. - 8. 9. 2011 v čase od 15.00 do 18.00 hod. 
na sídl. mier - parkovisko OD Prima - Štúrovo 
nábrežie
12. - 13. 9. 2011 v čase od 15.00 do 18.00 
hod. na sídl. Tarča - parkovisko OD Družba - 
Lipová ulica

Zberať sa bude:
• letné a zimné oblečenie (dámske, pánske 

a detské);
• posteľná bielizeň, záclony, uteráky, osušky, 

deky.

Veci, ktoré vziať nemôžeme:
• znečistený, zamastený a vlhký textil;
• chladničky, televízory, počítače a inú elektro-

niku, matrace, prikrývky, koberce;
• nábytok, detské kočíky.

Šatstvo bude použité na charitatívne účely pre 
sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.
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Mkc kinO Mier

kinO banÍk

1. - 5. 9. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,30 €, 
5. 9. 2011 vst.: 2,00 €
2. - 4. 9. 2011 aj o 17.00 hod.

aUTá 2
Hviezdny pretekár, bleskový mcQueen a svoj-
rázny odťahovák mater prevetrajú svoje priateľ-
stvo na celkom nových miestach. blíži sa totiž 
svetová séria Grand prix a vôbec prvýkrát sa tak 
bude pretekať o prestížny titul najrýchlejšieho 
auta na svete. usa, 2011, animovaná rodinná 
komédia, 114 min., mp-7, satur.

6. - 7. 9. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
VreSkOT 4

Film je plný neuveriteľných zvratov, jedna vec 
je však istá: je lepšie byť pripravený kričať a zá-
roveň si užívať skvelú jazdu. usa, 2011, horor, 
111 min., mp-15, čt, Filmeurope.

8. - 12. 9. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,20 €, 
12. 9. 2011 vst.: 1,80 €

TranSFOrMerS 3
V roku 1969 sa odohralo šokujúce odhalenie: 
posádka apolla 11 na mesiaci našla archu, pra-
dávnu stroskotanú loď autobotov so sentine-
lom primeom na palube. práve on je kľúčom 
k záchrane Cybertronu a planéty Zem. usa, 
2011, akčné sci-fi, 154 min., mp-12, český da-

bing, tatrafilm. 

9. - 12. 9. 2011 o 17.00 hod., vst.: 2,00 €
ciGán

príbeh rómskeho chlapca adama, ktorý sa 
po smrti otca pokúša prekročiť hranice róm-
skej osady a snaží sa zlepšiť život svojich sú-
rodencov. Dostáva sa do konfliktu s rasovými, 
sociálnymi, kultúrnymi predsudkami i s nepísa-
nými zákonmi vlastnej komunity. sr/čr, 2011, 
dráma, 107 min., mp-12, Garfield film. 

13. - 15. 9. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,10 € 
PaUl

Graeme a Clive prišli do ameriky stráviť do-
volenku cestovaním po miestach známych 
údajným výskytom uFo. Cesta prebieha podľa 
plánu, pokiaľ nenarazia na paula. usa/Veľká 
británia, 2011, komédia, 104 min., mp-12, st, 
tatrafilm.

16. - 19. 9. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,30 €, 
19. 9. 2011 vst.: 2,00 €

liDice
nie každý vie, že udalosť, ktorá otriasla celým 
svetom, začala ako príbeh obyčajného suknič-
kára. Václav Fiala sa zamiluje do aničky zo su-
detov, doma ho však čaká tehotná žena. sr/

čr, 2011, vojnová dráma, 126 min., mp-12, 
magicbox.

20. - 22. 9. 2011 o 17.00 a 19.00 hod., 
vst.: 2,00 €

čerTOVa neVeSTa
V kráľovstve, v ktorom kráľ iba chodí na lov, 
prosí netrpezlivá kráľovná svätú kryšpínu o die-
ťatko. keď stratí trpezlivosť, obráti sa na čerta 
a onedlho sa jej narodí dievčatko. Výjde však 
najavo, že kráľovná podpísala zmluvu s čertom 
a štěpánka sa má v deň svojich osemnástich 
narodenín stať luciferovou nevestou. česká 
republika, 2011, rozprávka, 101 min., mp, tat-
rafilm.

23. - 26. 9. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,20 €, 
26. 9. 2011 vst.: 2,00 €

DáMSka JazDa
smoliarka annie je všetko, len nie úspešná. po-
chybných milencov opúšťa dosť nedôstojne, 
v práci ju terorizujú zákazníci a ona na oplátku 
zase ich, takže nad ňou neustále visí hrozba 
výpovede. usa, 2011, komédia, 125 min., mp-
15, st, tatrafilm.

27. - 29. 9. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,20 € 
caPTain aMerica: PrVý aVenGer

steve rogers je idealistický mladík, ktorý rov-
nako ako drvivá väčšina jeho vrstovníkov túži 
vstúpiť do armády, aby mohol amerike pomôcť 
zdolať nacistov, keď sa jeho krajina zapojí do 
2. svetovej vojny. lenže nemá ani najmenšiu 
šancu, pretože nemá miery, je neduživý a je-
diným jeho predpokladom je tvrdohlavosť. 
usa, 2011, akčné sci-fi, 125 min., mp-12, čt, 
tatrafilm.

30. 9. - 3. 10. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,20 €, 
3. 10. 2011 vst.: 2,00 €

MUži V náDeJi
šarmantný bonviván rudolf úspešne uplatňuje 
svoju divokú teóriu o účinku nevery v každo-
dennej praxi, a to s elánom, ktorý je u čerstvého 
šesťdesiatnika až závideniahodný. sr/čr, 
2010, komédia, 110 min., mp-15, Continental.

Pripravujeme na október:
Skyline – thriller
Zrodenie planéty opíc – akčné sci-fi
Saxána a Lexikon kúziel – rozprávka
Fair Game – dráma
Šéfovia na zabitie – komédia
Kovboji a votrelci – akčný thriller

Bližšie informácie na www.dksnv.sk

FILMOVý KLUB MKC 
vážení priaznivci dobrého filmu. Od sep-
tembra do decembra 2011 bude prebiehať 
vo filmovom klube prehliadka najlepších 
filmov, ktoré boli natočené za posledných 
100 rokov. tieto budú označené pred fil-
mom znakom PROJeKt 100. 
Milí priaznivci filmového klubu, ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si členský preukaz, 
ktorý platí do konca roka 2011 na celom 
Slovensku, stojí 3 € a na každý klubový film 
máte zľavu. vstup pre neklubistov je neob-
medzený, ale za drahšie vstupné. tešíme 
sa na stretnutie s vami každý piatok pri dob-
rom filme v Kine Mier.

rOzPráVka
31. 8. - 1. 9. streda, štvrtok o 17.00, 
vst.: 2,20 €

čerTOVa neVeSTa
V adaptácii rozprávky boženy němcovej sa 
ukáže, že s čertom skutočne nie sú žarty. čr, 
rodinný, 101 min., r. 2011, mp-12.

rOzPráVka - SlOVenSký DabinG 
ŠMOlkOVia

2. - 5. 9. piatok, sobota, nedeľa, pondelok 
o 17.00, vst.: 2,20 €
Dobrodružstvá modrej rasy malých bytostí 
v dobách stredoveku, ktoré sa musia vyspo-
riadať samé so sebou a tiež s ľuďmi, predo-
všetkým so zlým čarodejom. usa, komédia/
rodinný, r. 2011, 90 min.

FilMOVý klUb 
2. 9. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

PrOFeSiOnálna Manželka
suzanne je submisívna žena v domácnosti 
a oddaná manželka tyranského manžela - to-
várnika roberta, ktorý svoj podnik na výrobu 
dáždnikov riadi železnou rukou. Fr, r. 2011, 
103 min., české titulky, mp-15. 

3. - 5. 9. sobota, nedeľa, pondelok o 19.00, 
vst.: 2,20 €

zrODenie PlanÉTY OPÍc
mladý vedec vyvíja liek proti alzheimerovej 
chorobe. sľubný výskum sa však zadrháva 
kvôli nežiaducim vedľajším účinkom. usa, sci-
fi, r. 2011, slovenské titulky, 96 min., mp-12.

SlOVenSký DabinG 
6. 9. utorok o 19.00, 7. 9. streda o 17.00, 
vst.: 2,20 €

HarrY POTTer 
a DarY SMrTi 2

Harry sa snaží zničiť posledný Horcrux a jeho 
prioritou je, samozrejme, zničiť lorda Vol-
demorta. Jeho priatelia začínajú zomierať 
a Harry má pochybnosti, či to vôbec dokáže. 
Vb/usa, dobrodružné fantasy, r. 2011, 
130 min., mp-12.

FilMOVý klUb – PrOJekT 100 
9. 9. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

nÓrSke DreVO
Filmová podoba knižného bestselleru Haruki 
murakamiho rozpráva rovnako ako kniha prí-
beh o nostalgii lásky, strate a prebúdzajúcej sa 
sexualite. Japonsko, r. 2010, 133 min., české 
titulky, mp-15.

10. - 12. 9. sobota, nedeľa, pondelok 
o 17.00, vst.: 2,20 € 

TranSFOrMerS 3
autoboti, ktorí už dvakrát dokázali ochrániť po-
zemšťanov pred ničivou inváziou ich zlých kon-
kurentov Deceptikonov, musia opäť zachrániť 
svet. usa, akčný/sci-fi, r. 2011, 154 min., český 
dabing, mp-15. 
 
FilMOVý klUb – PrOJekT 100 
16. 9. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

DObrÉ SrDce
nostalgická tragikomédia nás zavedie do 
jedného newyorského baru, ktorého maji-
teľ Jacques už chce zavesiť remeslo na kli-
nec.  Dánsko/island/usa/Francúzsko, dráma, 
r. 2009, 95 min.

rODinná kOMÉDia - čeSký DabinG
17. - 19. 9. sobota, nedeľa, pondelok 
o 17.00, vst.: 2,00 €

Pán POPPer a JeHO TUčniaci
Jedného dňa sa pánovi popperovi stane niečo, 
čo jeho život obráti úplne naruby. priamo do 
obývačky mu pošta doručí šesť veľkých škatúľ, 
z ktorých vylezie šesť živých tučniakov. usa, 
komédia, 100 min., mp-12.

17. - 20. 9. sobota, nedeľa, pondelok, utorok 
o 19.00, vst.: 2,20 €

neVinnOSŤ
uznávaný lekár, milovaný otec a manžel čelí 
obvineniu z ťažkého sexuálneho zločinu. Zo 
dňa na deň vymenil dobrú adresu za väzenskú 
celu. čr, dráma, r. 2011, 98 min.

23. - 26. 9. piatok o 17.00, sobota, nedeľa, 
pondelok o 19.00, vst.: 2,30 €

MrcHa UčiTeĽka
učiteľka elizabeth kašle na svoju prácu i na štu-
dentov. Je prostoreká, bezohľadná a jej chova-
nie nie je vhodné pre prácu pedagóga. usa, 
komédia, r. 2011, 92 min., titulky, mp-12.

FilMOVý klUb – PrOJekT 100 
23. 9. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

MelancHÓlia
svadobná slávnosť, ktorá sa odohráva na 
starobylom vidieckom sídle, pokazí náhla 
hrozba v podobe červenej planéty, ktorá vy-
stúpila spoza slnka, čo pre Zem znamená 
bezprostrednú katastrofu. Dánsko/Francúz-
sko/nemecko/švédsko/taliansko, r. 2011, 
far., 130 min. 

FilMOVý klUb 
30. 9. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

VŠeTkO, čO MilUJeM
punk. romantika. leto. rodičia. kamoši. 
škola. láska. Cigareta. skúšobňa v marin-
gotke. poľsko, trpká komédia, r. 2010, 95 min., 
české titulky.

30. 9. - 3. 10. piatok, sobota, nedeľa, 
pondelok o 17.00, vst.: 2,30 €, 
pondelok 3. 10. zľava vstupné: 2,00 € 

SaXána a leXikOn kúziel
saxána žije so svojím manželom Honzom blá-
hom normálny život vo svete ľudí a jej čaro-
dejnícka minulosť je ukrytá na povale v starej 
truhlici. čr, rodinný, hraný a animovaný film, 
r. 2011, česká verzia, 90 min., mp-12. 
 
1. - 2. 10. sob., ned. o 19.00, vst.: 2,20 €

ŠÉFOVia na zabiTie
čo môžete urobiť, keď je váš šéf psycho, nym-
fomanka alebo úplný idiot? usa, komédia, 
98 min., slovenské titulky, mp-15.

5. rOčnÍk rÓMSkeHO FilMOVÉHO 
FeSTiValU MarTina SliVkU

27. - 29. 9. 2011
vstupné na každý film: 1,00 €

27. 9. utorok o 19.00
SMraDi

Dráma, r. 2002, 93 min.

28. 9. streda o 19.00
ciGán 

sr/čr, dráma, r. 2011, 107 min., mp-12. 
 
29. 9. štvrtok o 19.00

FiScH Tank 
Vb, r. 2009, far., 123 min., české titulky,  
mp-15. 

Pripravujeme: 
autá 2, LePŠÍ Svet, KOvBOJi, vOtReLci

Bližšie informácie na www.snv.sk

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

BrANTNEr NOVA, s. r. o., SNV
oprava verejného osvetlenia: 053/416 62 22

EMKOBEL, a. s., SNV tepelné hospodárstvo mesta
dispečing: 0917 949 656, e-mail: tu@emkobel.sk

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
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SePTeMber 2011

DivaDlo 
Kontra

Divadlo, ktoré sa oplatí vidieť. Jediné na 
Spiši, ktoré získalo ocenenie Dosky 2007 

„Objav sezóny“. uvádza svetový ambiciózny 
repertoár, hry, ktoré môžeš vidieť len u nás. 
V Dome matice slovenskej na Zimnej ul. 68. 

nOVá PreMiÉra DiVaDla kOnTra!
1. a 2. 10. 2011

W. SHakeSPeare: 

HaMleT
Nová, v poradí už 9. premiéra. Tento krát to bude 
„hra hier”, najväčší klenot svetovej dramatiky, veľ-
dielo, ktoré je pre každé divadlo najväčšou výzvou 
- Shakespearovho Hamleta. Nadčasový príbeh 
dánskeho princa, ktorý v svete zbavenom hodnôt, 
vedie samodeštrukčný boj, skúšajúc nájsť zmysel 
vlastného života. Uvedieme v premiére počas pr-
vého októbrového víkendu. 
 

Kapacita sedadiel v divadelnej sále 
na jedno predstavenie je 30 miest.

Je lepšie rezervovať si miesto vopred!
rezervácie - denne: 0907 908 986 

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

11. 9. (nedeľa) o 15.00 hod.  Vstupné: 2 €

V. Macek – J. PražMári: „O DOrOTke“ (rOZPráVka) 
Príbeh Dorotky, ktorá cez zázračné dvere vstupuje do krajiny fantázie. 

14. 9. (streda) o 19.00 hod.  Vstupné: 2 €

PaTrick SüSkinD: „kOnTraBaS“
Koncert tragikomických etúd a situácií starého mládenca, ktorý premýšľa o zmysle života. 

16. 9. (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. 

18. 9. (nedeľa) o 15.00 hod.  Vstupné: 2 € 

MarTin Barčík: 
„BaLTaZár Banán“ (rOZPráVka) 
Rozpráva voňavý príbeh o zelenáčovi Banánovi, ktorý i napriek tomu, že je veľký lenivec, zahryzne sa do sveta 
a spolu s kamarátmi pocíti, ako chutí svet plný kradnutia a klamania, ale i veselých pesničiek, lietania a medových 
týždňov. Hra bola ocenená na súťaži pôvodných dramatických textov pre deti a mládež Artúr 2005.

21. 9. (streda) o 19.00 hod.  Vstupné: 2 €

G. B. Shaw: „DOn Juan V PekLe“ 
Slávny írsky dramatik poslal Dona Juana, jedného z najväčších záletníkov svetovej dramatiky, za svoj hriešny život 
do pekla... 

23. 9. (piatok) o 19.00 hod.  Vstupné: 4 € 

PeTer rašeV: 
„SanaTÓriuM, aLeBO 
akO PrežiŤ reaLiTY šOu…?“ 
Päť zločincov, ktorí namiesto väzenia trávia čas v Sanatóriu, má možnosť konfrontovať svoje príbehy s publikom 
a jeho sympatiami – a dokonca si vybrať odmenu alebo smrť v priamom prenose... 

25. 9. (nedeľa) o 15.00 hod.  Vstupné: 2 € 

MOnika GerBOcOVá: 
„SnehuLienka a SeDeM TrPaSLíkOV“
(rOZPráVka) 
Mnoho generácií odrástlo na tomto krásnom príbehu, kde dobrí siedmi trpaslíci prichýlia, aj keď neochránia, 
Snehulienku pred zlou kráľovnou. 

28. 9. (streda) o 19.00 hod.  Vstupné: 2 €

PeTer Scherhaufer: „aMerican DreaM“ 
Každý z nás sníva svoj americký sen, no jeho uskutočnenie nemusí byť práve jednoduché. 

30. 9. (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.

Miestny odbor Matice slovenskej 
v Spišskej novej Vsi

pozýva 

na STreTnUTie 
S POÉziOU 

iVana kraSka
26. 9. 2011 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici

pri príležitosti 135. výročia narodenia autora.

Realizované v spolupráci 
so Spišskou knižnicou a DS Hviezdoslav.
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22. 9. 2011 o 18.00 hod., Evanjelický kostol v Sp. Novej Vsi 

MeDzinároDný organový 
festival ivana soKola
Bine Katrine BrynDOrF (Dánsko)
Organový recitál
program: Niels Wilhelm Gade, Jozef Grešák, Johann Sebastian Bach,
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann
Vstupné: dospelí: 3 €, deti: 2 €

26. 9. 2011 o 19.00 hod., Koncertná sieň reduty 

Hana zagorová
Koncert stálice českej populárnej hudby. 
Hosť programu Petr Rezek.
Vstupné: 20 €, 18 €, 15 €

Pripravujeme

MUsiCa noBilis 2011
Medzinárodný hudobný festival – XVI. ročník

Informácie a predpredaj vstupeniek: mKc - reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
 mKc - Kino mier, 053/442 87 66 , TIc - letná ul. 49, 053/16 186 (predpredaj na vybrané akcie) 

2. 9. 2011 (piatok) o 16.00 hod., 
park pred Kultúrnym domom

oslavy 67. výroČia snp  
Organizuje: MO SZPB, Obec Smižany, OKC 

8. 9. 2011 (štvrtok) o 14.00 hod., 
Kaštieľ - Literárna kaviareň P. Suržina

pitný režim a zdravie
Beseda pre seniorov, lektorka p. Vlčáková RÚVZ, 
Spišská Nová Ves.

16. 9. 2011 (piatok) o 20.00 hod., Spoločenská 
sála KD

septembrová semteX  
discoparty

Účinkuje: DJ Jaro Lipták
Vstupné: 2,50 €

18. 9. 2011 (nedeľa) o 15.00 hod.
 - kino pre verejnosť,
Spoločenská sála KD, vstupné: 2 € 

Hop
Dej filmu sa točí okolo leňocha Freda, ktorý ne-
šťastnou náhodou zrazí veľkonočného zajačika. 
Nakoľko má zajačik zlomenú nohu, leňochod 
musí pracovať namiesto neho a zachraňovať Veľ-
kú noc.

20. 9. - 31. 10. 2011, Kaštieľ 

spišská paleta
Putovná výstava obrazov, kamenných a dreve-
ných plastík členov Klubu neprofesionálnych vý-
tvarníkov pri Spišskom osvetovom stredisku.
Organizuje: Spišské osvetové stredisko v Spiš-
skej Novej Vsi, OKC 

28. 9. 2011 (streda) o 18.00 hod.
- kino pre verejnosť,
Spoločenská sála KD, vstupné: 2 € 

rýcHlo a zbesilo 5
Akčný/krimi thriller, USA, 2011, 130 min.

Zmena programu vyhradená!
Informácie, rezervácia a predpredaj 

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

tel. č.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, Tatranská 105, tel.: 053/443 36 66

www.smizany.sk

september 2011

centrum voľného času Adam, levočská 14, 052 01 Sp. n. Ves, 
tel.: 053/442 57 59, fax: 053/429 72 05

Stredisko Domček, hviezdoslavova 48, tel.: 053/442 21 20, 
e-mail: skola@cvcsnv.edu.sk, www.cvc.snv.sk

Okrem krúžkov uverejnených 
v augustovom ičku ponúkame:

KluB ADAmKO - pomoc zamestnaným rodičom 
- pre deti predškolského veku, pre deti 1. - 4. roč. ZŠ
Činnosť v klube je zameraná na výtvarnú, tanečnú, 
spevácku, športovo-pohybovú činnosť, pomoc pri 
písaní domácich úloh (všetko podľa záujmu detí).
Stretnutia: 1 x týždenne, 
streda cca od 13.00 do 18.00 hod.
ZápIS: 5. september 2011 o 16.00 hod. v cVč 
(bigošová, štrauchová) 

pre deti mŠ (5 až 6-ročné a 1. roč. ZŠ)
VýTVarnÉ krúžkY
FArBIčKy čArBIčKy 
relAXAčné mAĽOVAnIe 
Stretnutia: 1 x týždenne, 
pondelok cca od 13.00 do 15.30 hod.
ZápIS: 5. september 2011 o 14.00 hod. v cVč 
(bigošová, štrauchová)

POHYbOVÉ krúžkY
rOZTlIeSKáVAčKy - prípravka
mAžOreTKy - prípravka
Stretnutia: 1 x týždenne, 
štvrtok cca od 13.30 do 16.30 hod.
ZápIS: 5. september 2011 o 15.00 hod. v cVč 
(bigošová, štrauchová)

pre deti 1. - 4. roč. ZŠ
POHYbOVÉ krúžkY
TAnečná SKupInA - STOnOžKA 
(disco, latino, hip-hop...)
Stretnutia: 1 x týždenne, 
pondelok cca od 15.30 do 17.30 hod.
SpOlOčenSKý TAnec
Stretnutia: 1 x týždenne, 
utorok cca od 14.00 do 16.00 hod.
SpeVácKe KrúžKy KArAOKe 
Stretnutia: 1 x týždenne, 
pondelok cca od 13.00 do 15.30 hod.
ZápIS: 5. september 2011 o 15.00 hod. v cVč 
(bigošová, štrauchová)

pre deti 5. - 9. roč. ZŠ a SŠ
SPOlOčenSký Tanec 
Stretnutia: 1 x týždenne, 
utorok cca od 16.00 do 18.00 hod.

rOZTlIeSKáVAčKy 
Stretnutia: 1 x týždenne, 
štvrtok cca od 13.30 do 16.30 hod.
KArAOKe 
Stretnutia: 1 x týždenne, 
utorok cca od 13.00 do 19.00 hod.

reDAKčnO-prOpAGAčný-mODeráTOrSKý
Stretnutia: 1 x týždenne, 
piatok cca od 14.30 do 17.00 hod.
ZápIS: 5. september 2011 o 15.00 hod. v cVč 
(bigošová, štrauchová)



kultÚrno-spoločenský mesačník mesta spišská noVá Ves

16 september 2011

ŠPOrT

MeMOriál Jána STilla: 12. roč. behu do 
kopca v Novej Lesnej na Hrebienok sa 23. 7. 
zúčastnilo 170 bežcov. Zvíťazil Hapak z Poľska 
(38:14 min.) v kategórii „B“, ako 2. dobehol Šte-
fan Sumerling (41:16 min.). Ladislav Goč skončil 
ako 31. (59:12 min.) v kategórii „C“. Milan Hru-
šovský finišoval na 9. mieste (50:11 min.). Me-
dzi ženami ako 5. dobehla Zuzana Kartusková 
(1:11 hod.).
DUaTlOn: Športový klub Iglovia SNV usporia-
dal súťaž v kombinácii behu a bicyklovania 23. 7. 
na Podlesku v Slovenskom raji. Slovenskou triat-
lonovou úniou bol zaradený do Slovenského po-
hára žiakov. 40 pretekárov súťažilo v 6-tich kate-
góriách. Naši športovci sa umiestnili nasledovne: 
Kat. ml. žiakov: 4. Juraj Hric, 5. Tadeáš Bochňa. 
Kat. ml. žiačok: 6. Lucka Repková. Kat. st. žia-
čok: 2. Martina Stanková, ktorá bola našou naj-
úspešnejšou pretekárkou.
8.  eXTreM MaraTÓn: V Košiciach 23. 7. 
absolvovalo tento náročný maratón 45 bež-
cov. Zvíťazil ultravytrvalec, reprezentant Sloven-
ska Lindvai (2:53 hod.). Eva Hatalová dobeh-
la ako 2. žena (3:58 hod.). Júliusovi Smoláro-
vi patrila 4. priečka medzi pánmi nad 60 rokov 
(4:10 hod.).
klOkOčOVSká PÄŤka: Na trať dlhú 5 km 
vybehlo 206 bežcov. Medzi nimi aj dvaja na-
ši vytrvalci. Zvíťazil Poliak – Szost (15:17 min.). 
V kategórii B ako piaty dobehol Vladimir Klika 
(20:53 min.). Milan Hrušovský vo svojej C kate-
górii obsadil 5. miesto (21:02 min).
raJecký MaraTÓn: Vyznávači maratónov si 
dali 13. 8. zraz v Rajci na 38. ročníku Rajecké-
ho maratónu. Víťazom sa stal Urban z Bardejova. 
Medzi ženami ako desiata dobehla Eva Hatalo-
vá (3:56 hod.). Július Smolár obsadil 20. miesto 
medzi veteránmi nad 60 rokov (4:39 hod.). Ladi-
slav Goč bežal polmaratón a v kategórii M40 mu 
patrilo 53. miesto (1:54 hod.).
ŠTaFeTOVý beH nOV. HUTOU: 13. 8. sa 
bežalo aj v Hute. Tamojšie Občianske združenie 
pripravilo 3. ročník štafetového behu. 4 družstvá 
po 5 členov bežali úseky v dĺžke 1 - 2, 2 - 1 - 2, 
2 - 1 km. V novom traťovom rekorde zvíťazilo 
družstvo Gladiátorov (27:04 min.) pred Novoves-
kými pílami a Malomocnými mrožami. V kategórii 
nad 200 rokov to boli Starci na chmeli. Nové re-
kordy padli aj na 1 km trati (3:12 min.). Držiteľom 
rekordu je Adam Vadel z Novoveských píl. Z to-
ho družstva je aj nový držiteľ rekordu na 2,2 km 
- Tomáš Kamas. Na záverečnom zhodnotení ak-
cie sa objavila myšlienka - Štafetový beh Spišia-
kov Novoveskou Hutou.
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KOlKárSKA SeZÓnA KlOpe nA DVere

plážOVý VOleJBAl 

reKOrD nA príprAVnOm ZápASe

V prvý augustový víkend sa na pieskových kurtoch na 
kúpalisku v Spišskej Novej Vsi konal 13. ročník turnaja 
v plážovom volejbale dvojíc. 
Turnaja sa v sobotu zúčastnilo 13 mužských dvojíc  
a 7 ženských dvojíc.   
Hralo sa s vervou a pieskovému volejbalu prialo i poča-
sie. V sobotu bolo vyslovene slnečno a diváci si prišli na 
svoje, keďže hráči a hráčky predviedli skutočne kvalitný 
až vrcholový volejbal. 
V nedeľu sa hrala kategória mix, ktorú spolu odohralo 
13 dvojíc.
po odohratí všetkých zápasov sa vykryštalizovalo 
nasledovné poradie:
muži: 1. miesto: Németh, Harčár - Prešov
  2. miesto: Breda, Legutký - Kežmarok
  3. miesto: Vartovník, Čmel - SNV 
ženy: 1. miesto: Harčárová, Hudecová - Prešov 
  2. miesto: Vartovníková, Snopková - SNV

  3. miesto: Fabianová, Vykoupilová - SNV
mix:  1. miesto: Németh, Bryndzová - SNV
  2. miesto: Vartovník, Vartovníková - SNV
  3. miesto: Harčár, Hudecová - Prešov (im)

Prvý augustový štvrtok sa do kroniky spišskonovoves-
kého hokeja zapísal veľkými písmenami. Ešte nikdy 
nebolo toľko divákov na prípravnom zápase. Hneď 
v prvom vystúpení si klub KHL HC Lev Poprad vybral 
za súpera práve Spišskú Novú Ves. 
„bol to úvodný zápas prípravy. teší nás, že sme ho 
vyhrali 3 : 0, pretože mužstvo sme skladali na po-
slednú chvíľu. Zo základného kádra nám ochoreli 
niektorí hráči. Doplnili sme mladých hokejistov z tat-
ranských vlkov,“ povedal po zápase tréner HC Lev 
radim rulík. 
„nemali síce najlepších hráčov, ale aj tak bol veľmi 
silným súperom. pre mojich mladých zverencov to 
bola veľká hokejová škola. uhrali sme prijateľný vý-
sledok, veď keď bolo 0 : 1 mali sme niekoľko šancí 
na vyrovnanie,“ zhodnotil prvé stretnutie tréner HK 
Spišská Nová Ves marián horváth. 
Keď videli najvyšší predstavitelia HC Lev zaplnený šta-
dión, prostredie a možnosti, natíska sa otázka, či zopár 
stretnutí KHL by sa nemohlo hrať aj na spišskonovo-

veskom zimáku.
„to je predčasné. urobíme všetko preto, aby sme pri-
tiahli aj nejaký zápas kHl. pre nás je dobré aj to, že 
na našom ľade budú hrať svoje domáce zápasy tat-
ranskí vlci, a to bude tiež dobrý hokej. aj mládežnícka 
súťaž v rusku má svoju kvalitu,“ odpovedal prezident 
HK Sp. Nová Ves marián Bubeník.  (pat)

Spišská Nová Ves bude mať opäť svoje zastúpenie me-
dzi najlepšími. Teší aj fakt, že nám vyrastá výborná ge-
nerácia mladých kolkárov. Danku Klubertovú a Lenku 
Tranovú zdobí titul majsteriek sveta z ostatného sveto-
vého šampionátu v Sarajeve. O príprave na nový roč-
ník, ale aj poobhliadnutím za úspešnou sezónou sme 
sa zhovárali s Dankou Klubertovou. 
O pár dní vám začína nová kolkárska sezóna. Ako 
sa na ňu pripravujete?

„na novú sezónu sa pripravujem pravidelnými tré-
ningami, ktoré mám trikrát do týždňa a medzi tým 
sa snažím robiť aj iné doplnkové športy pre zlepše-
nie kondície.“ 
ešte sa vráťme k sezóne 2010/2011, dá sa pove-
dať, že z výsledkového hľadiska bola pre Vás naj-
úspešnejšia? 
„áno, bola pre mňa najúspešnejšia. V podstate bol 
to môj posledný rok v dorasteneckej lige, preto som 
sa snažila podať čo najlepšie výkony a rozlúčiť sa 
s ňou ako sa patrí.“
Aké sú Vaše plány a ambície do nového kolkár-
skeho ročníka?
„tak určite chcem, aby sme v tejto sezóne obstáli 
v tabuľke čo najvyššie. a určite sa chcem dostať do 
juniorskej reprezentácie a ísť na ms, ktoré sa budú 
konať v nemecku. a, samozrejme, podať tam čo naj-
lepší výkon.“
Aké kolkárske podujatia Vás čakajú v najbližších 
dňoch a týždňoch? 
„V najbližších dňoch ma čakajú tréningy a priateľský 
zápas v piešťanoch, kde je aj moje pôsobenie na 
novú sezónu 2011/2012.“ 
želanie Danky Klubertovej pred novou sezónou? 
„mojím veľkým želaním je, aby sa zlepšili podmienky 
pre kolkársky šport v spišskej novej Vsi a aby nová 
sezóna bola aspoň taká dobrá a úspešná, ako tá 
predchádzajúca.“ (pat)

cykloklub Spišská nová Ves 
v spolupráci s mestom Spišská nová Ves 

pozýva na 

Dni cYkliSTikY, 
ktoré sa uskutočnia 10. a 11. 9. 2011.

časovka do vrchu: 
10. 9. (sobota) od 14.00 do 17.30 hod. 

na úseku štátnej cesty 
Novoveská Huta - Grajnár - Hnilčík. 
Upozorňujeme na zvýšenú pozornosť 

motoristov, ktorí sa budú v tom čase pohybovať 
na spomínanej komunikácii.

11. 9. 2011 (nedeľa) 
časovka na okruhu letná a Zimná ulica 

v Sp. novej Vsi. 
Komunikácie budú v čase od 8.00 do13.30 hod. 

pre premávku motorových vozidiel uzatvorené.
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. nová VesSTez
leTnÉ kúPaliSkO t.: 053/416 63 62
Otvorené do 4. 9. 2011 (nedeľa) denne od 9.00 do 19.00 hod. 

Parná SaUna
Počas otvorenia letného kúpaliska zatvorená.

FUTbalOVý ŠTaDiÓn t.: 053/416 63 35
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 
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

3. 9. sobota 16.30 Snv - BaRDeJOv, 3. liga
4. 9. nedeľa 15.00 Snv dievčatá - Sp. Hrušov, 1. trieda SOFZ

10. 9. sobota 10.00 a 12.15 Snv - PODBReZOvá „B“, 2. liga SD/MD
11. 9. nedeľa 10.00 a 12.00 Snv - vRanOv, 1. liga SŽ „a“/„B“
15. 9. štvrtok 16.00 Snv dievčatá - Snv žiaci „c“, 1. trieda SOFZ
17. 9. sobota 16.00 Snv - L. KOŠice, 3. liga 
24. 9. sobota 10.00 a 12.15 Snv - tReBiŠOv, 2. liga SD/MD
25. 9. nedeľa 10.00 a 12.00 Snv - Snina, 1. liga SŽ „a“/„B“
25. 9. nedeľa 15.00 Snv dievčatá - HRaBuŠice, 1. trieda SOFZ

ziMný ŠTaDiÓn t.: 053/446 10 86
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

9. 9. piatok 17.00 Snv - D. KuBÍn, 1. liga

11. 9. nedeľa 10.30 Snv - KOŠice, dorast

13. 9. utorok 17.00 Snv - tOPOĽČany

17. 9. sobota 14.00 Snv - Senica, juniori

18. 9. nedeľa 10.30 Snv - SKaLica, juniori

19. 9. pondelok 19.00 TATrANSKÍ VLCI - rIGA, MHL

20. 9. utorok 19.00 TATrANSKÍ VLCI - rIGA, MHL

21. 9. streda 17.00 Snv - PÚcHOv, 1. liga

23. 9. piatok 19.00 TATrANSKÍ VLCI - JUN. BArySU ASTANA

25. 9. nedeľa 10.30 Snv - KOŠice, juniori

25. 9. nedeľa 17.00 TATrANSKÍ VLCI - JUN. MyTIŠČI

27. 9. utorok 19.00 TATrANSKÍ VLCI - SPArTAK MOSKVA

28. 9. streda 17.00 Snv - Senica, 1. liga

VereJnÉ kOrčUĽOVanie - HlaVná PlOcHa
4. 9. nedeľa 18.00 - 19.30 verejné korčuľovanie
11. 9. nedeľa 18.00 - 19.30 verejné korčuľovanie
18. 9. nedeľa 18.00 - 19.30 verejné korčuľovanie

krYTá PlaVáreň t.: 053/416 63 53
Otvorená do 4. 9. (nedeľa) denne od 9.00 hod. do 20.00 hod.
Od 5. 9. 2011 (pondelok) do 9. 9. 2011 (piatok)  
sanitárny týždeň, krytá plaváreň bude ZATVOrENÁ. 

Cenník - krytá plaváreň a letné kúpalisko celodenný vstup 
Dospelí 2,30 € 
Deti od 3 do 15 rokov, dospelí nad 62 rokov, ZŤP a ZŤP-S 1,60 € 
Zľavnené vstupné 10 vstupov 20,70 €

Jednorazový vstup z letného kúpaliska na krytú plaváreň 0,40 €.

ranné plávanie Školy Verejnosť
Pondelok 6.30 - 7.45 sanitárny deň 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

SaUna t.: 053/416 63 54
4. 9. 2011 (nedeľa) otvorená 7.30 – 12.00 MuŽi 13.00 – 19.00 Ženy
Od 5. 9. 2011 (pondelok) do 9. 9. 2011 (piatok) sanitárny týždeň  
sauna bude ZATVOrENÁ. 

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

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

MaSáže 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž
utorok - piatok: 14.00 - 20.00 hod.; sobota - nedeľa: 9.00 - 20.00 hod.
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 
0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

ŠPOrTOVá Hala t.: 053/416 63 35, 053/416 63 38
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

3. 9. sobota Basketbalový turnaj kadetov
4. 9. nedeľa Basketbalový turnaj kadetov

9. 9. piatok Basketbalový turnaj mužov, 
Memoriál vladimíra Jasenčáka

10. 9. sobota Basketbalový turnaj mužov, 
Memoriál vladimíra Jasenčáka

11. 9. nedeľa Basketbalový turnaj mužov, 
Memoriál vladimíra Jasenčáka

15. 9. štvrtok  8.00 - 16.00 volejbalový turnaj juniorky

17. 9. sobota Medzinárodný volejbalový turnaj ženy
(FRÝDeK MÍSteK, uKF nitRa, KeŽMaROK, Snv)

18. 9. nedeľa Medzinárodný volejbalový turnaj ženy
(FRÝDeK MÍSteK, uKF nitRa, KeŽMaROK, Snv)

24. 9. sobota LB „a“ - Svit, basketbal kadeti
24. 9. sobota LB „B“ - ŽiLina, basketbal kadeti
25. 9. nedeľa LB „a“ - ŽiLina, basketbal kadeti
25. 9. nedeľa LB „B“ - Svit, basketbal kadeti

„pred štartom novej sezóny sme káder posilnili 
o ďalšie dievčatá. Vracia sa po materskej dovo-
lenke lenka Vartovníková. prakticky sa družstvo 
nemení a naďalej ho bude viesť trénerská dvo-
jica Vartovník – kesel. každý rok sa zlepšujeme 

v konečnom umiestnení. Verím, že tak bude aj 
tohto roku. mojím tajným snom je medailové 
umiestnenie,“ povedal pred štartom nového roč-
níka predseda klubu František lipták.
 (pat)

VOleJBAlOVá príprAVA
S prípravou na nový súťažný ročník 2011/2012 naplno odštartovali extraligové volejbalistky Spiš-
skej novej Vsi. 



kultÚrno-spoločenský mesačník mesta spišská noVá Ves

18 september 2011

ŠPOrT

Zúčastnilo sa jej približne 20 000 účastníkov  
z 55-tich krajín celého sveta - deti, mládež, do-
spelí, ale aj seniori. Priemerný vek účastníkov bol  
30 rokov. Najstaršou aktívnou účastníčkou bola 
Švédka Brita Johanson, ktorá oslávila priamo v Lau-
sanne 92 rokov.
Delegáciu Slovenska tvorilo 154 účastníkov  
z TJ z Prievidze, Handlovej, Trenčína, Bratislavy, 
Košíc, Holíča a gymnastky z Klubu rTVŠ mix 
Spišská nová Ves, ktoré viedla trénerka a vedúca 
skupiny Mgr. Irena Kovalčíková a jej asistentka Jana 
Hromadová. V slovenskom 15-min. programe vystú-
pili naše dievčatá 3-krát s pódiovou skladbou „Kvet“ 
a jedno vystúpenie absolvovali na pódiu v centre 
mesta. Približne 500 divákov ocenilo ich vystúpenie 
živým potleskom.
Vo voľnom čase dievčatá spoznávali históriu miesta, 
navštívili Lausannnskú katedrálu, starobylý hrad, 
Svetové olympijské múzeum a absolvovali plavbu po 
Ženevskom jazere s možnosťou krátkeho pobytu na 
Francúzskej riviére. Účasť na svetovej gymnaestráde 
bola pre dievčatá nielen možnosťou reprezentovať 
Slovensko, ale aj získať veľa nezabudnuteľných zá-
žitkov. 
Za možnosť zúčastniť sa tohto veľkolepého špor-
tového podujatia sa chceme poďakovať rodičom 
a sponzorom. Ďakujeme vedeniu ZŠ na Komen-

ského ul. za poskytnutie telocvične počas rekon-
štrukcie našej domovskej telocvične a riaditeľovi ZŠ 
Nad Medzou Juliánovi Sopkovi za vytvorenie priazni-

vých podmienok pri príprave gymnastiek a podpore 
činnosti gymnastického oddielu.

Ján tomšík 

Tentoraz tzv. „malá“ 18. Olympiáda cTIF sa usku-
točnila 17. – 24. 7. v Slovinsku v meste Kočevie. 

O cenný Vetter Cup, súťažilo 44 národných druž-
stiev z 20-tich štátov a štyri medzinárodné druž-
stvá zložené z náhradníkov jednotlivých družstiev
21. 7. prebehla súťaž. V ten deň nebolo dôležité 
len potvrdiť dosiahnuté časy z tréningov, ale hlavne 
udržať psychiku na uzde. ZK IMA ŽS Hutnícka Sp. 
Nová Ves sa to, bohužiaľ, nepodarilo na 100 % 
a drobnými chybami v štafete nepotvrdili tréningové 
časy okolo 66 sekúnd. Výsledný čas 69,35 nie je 
zlý, ale bolo jasné, že v nabitej konkurencii to už 
na medailu stačiť nebude. V požiarnom útoku CTIF 
sa oproti tréningom zlepšili o 1,20 s na vynikajú-
cich 36,90 s. V súčte časov a výhodových bodov 
to so súčtom 1 070,75 bodov stačilo na konečné 
5. miesto. Je to zatiaľ najlepšie umiestnenie sloven-
ského družstva na olympiáde v ére samostatného 
Slovenska.

Celkovým víťazom sa stali chlapci z Čiech. Družstvo 
z Chlumca nad Cidlinou súčtom 1 076,16 bodov 
obhájilo titul z minulej olympiády o 9 stotín pred do-
mácim družstvom zo Slovinska. Na treťom a štvrtom 
mieste skončili rakúske družstvá. V kategórii diev-
čat obsadili prvé a druhé miesto domáce dievčatá 
zo Slovinska. Na treťom mieste skončili Chorvátske 
dievčatá. Naše dievčatá zo Šuňavy skončili na ko-
nečnom piatom mieste.
Súpiska reprezentačného družstva: Marián 
Rerko, Júlia Dulíková, Dávid Puškár, Róbert Hra-
diský, Adrián Majko, Boris Strela, Tomáš Dominik, 
Daniel Faix, Samuel Kubinský. Vedúci Ľubomír 
Majko a Jozef Strela.

Jozef Strela, vedúci ZK iMa 
požiarnický krúžok pri ZŠ Hutnícka 

Spišská nová ves

Prvou udalosťou bol Kvadratlon, ktorým na Spiši 
začala oslava 90. výročia založenia horole-
zeckého spolku James v Spišskej novej Vsi. 
12. 8. pokračovala oficiálnou oslavou v novoves-
kej Redute a tradičným horolezeckým týždňom na  
Popradskom plese.
Tohoročnú trať usporiadatelia postavili v terénoch 
južnej časti Slovenského raja. Po klasickom 
800 m plávaní v 18-stupňovej vode pretekárov ča-
kala náročná 43 km trať na horských bicykloch s pre-
výšením viac ako 1 000 m. Nasledoval beh 22 km 
s prevýšením 600 m, ktorý začal náročným stúpa-
ním.
najlepším plavcom, bikerom a bežcom sa stal To-
máš Jurkovič z Triax Bratislava, najlepším lezcom 

Jozef Sklenár Cykloklub Retazky Zvolen. Celkovo 
zvíťazil Tomáš Jurkovič z Triax Bratislava (4:14:59) 
pred Mirom Kovalíkom z MŠK Martin (4:59:04) a ne-
starnúcim romanom novákom z domáceho Ja-
mes klubu Spiš (5:13:03). 
Ak nie najťažší, tak jeden z najťažších pretekov na Slo-
vensku, poctila svojou účasťou jediná žena Sabina 
Smejkalová z Chaty pod Rysmi (7:21:18).
Druhou udalosťou bola spomienka na nášho kama-
ráta z hôr Jána čecha, ktorý s Mišom Sabovčíkom, 
ako darček k deväťdesiatinám, za tri týždne preliezli 
ťažkú alpskú trilógiu - najväčšie severné steny Álp 
Matternhorn, Eiger a Grandes Jorasses. Bohužiaľ, na 
zostupe s poslednej z nich Jano nešťastne spadol.

Miroslav Hoza

GymnASTKy VO ŠVAJčIArSKu

18. OlympIáDA cTIF

14. rOčníK hOrSKéhO KVADrATlOnu

V týždni od 10. do 16. júla sa v hlavnom meste olympionizmu lausanne vo Švajčiarsku konala Svetová gymnaestráda - prehliadka najrôznejších fo-
riem gymnastiky predvádzaná v ôsmich upravených výstavných halách, na štadióne, na pódiách priamo v meste a v prístave ženevského jazera.

po tretíkrát deti zo Základného kolektívu Ideálnej mládežníckej aktivity požiarnický krúžok pri Základnej škole na hutníckej ulici v Spišskej novej Vsi 
reprezentovali Slovenskú republiku a naše mesto na najvýznamnejšej a najprestížnejšej súťaži mladých hasičov, v hasičskom športe cTIF. 

prvú augustovú sobotu 6. 8. sa opäť konal tradičný horský Kvadratlon v Slovenskom raji. Tohtoročný 14. ročník sa niesol v duchu dvoch udalostí 
spojených so spišskonovoveským aj slovenským horolezectvom. 
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ŠPOrT, POzVánkY, OznaM

Majstrovstvá sa konali v disciplíne presnosť pristá-
tia jednotlivcov a 2-členných družstiev. V kategó-
rii jednotlivcov sa s počtom 8 cm umiestnil na  
1. mieste pred Karolom Adamčíkom (Martin) a Mila-
nom Kocíkom (Prešov). V kategórii družstiev skon-
čil team MIX v zložení Vikartovský a Vrbický st. na  
2. mieste.
Majstrom Slovenska sa tak stal po 10-tich rokoch, 
ako sa rozhodol ukončiť aktívnu športovú kariéru 
parašutistu. „pred desiatimi rokmi som ukončil 
aktívnu športovú kariéru v parašutizme s medai-
lami v ruke. netušil som, že po desiatich rokoch 
znova oprášim krídlo a pôjdem opäť do vzduchu 
a už vôbec by ma nenapadlo, že získam titul maj-
stra slovenska 2011,“ uviedol v tejto súvislosti la-
dislav Vikartovský.
Novému majstrovi Slovenska blahoželáme a pra-
jeme veľa ďalších športových úspechov.

Ladislav vikartovský st.

úSpeŠný náVrAT
V partizánskom sa 29. – 30. júla 2011 konali 
majstrovstvá Slovenska v parašutizme. naše 
mesto na nich úspešne reprezentoval ladislav 
Vikartovský.

Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna or-
ganizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so za-
meraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Jej 
základným cieľom je iniciovať a podporovať 
trvalé pozitívne zmeny v živote detí a mladých 
ľudí na Slovensku. Nadácia chce byť mostom 
medzi tými, ktorí chcú pomôcť a tými, ktorí pomoc 
potrebujú. Jedným zo spôsobov, ktorým napĺňa 
svoje ciele je realizácia programu Škola rodin-
ných financií.

Ide o prvý komunitný projekt finančného vzde-
lávania na Slovensku, zameraný na finančné 
vzdelávanie priamo v komunitách. Lektori 
pomáhajú účastníkom seminárov zorientovať sa 
v informáciách a produktoch na finančnom trhu, 
rozumne hospodáriť so svojimi financiami, a tým 
minimalizovať riziko zlého rozhodnutia. Cieľom 
programu je zvýšiť finančnú gramotnosť na Slo-

vensku a poukázať na dôležitosť a potrebu finanč-
ného vzdelávania v krajine, rozvojom finančného 
vzdelávania pôsobiť preventívne, a tak čeliť eko-
nomickým a sociálnym problémom. Projekt Škola 
rodinných financií vznikol v spolupráci s renomo-
vanou britskou finančnou spoločnosťou Provident 
Financial. Bližšie informácie o Nadácii pre deti 
Slovenska, ako aj o grantovom programe Škola 
rodinných financií získate na adrese: 

nadácia pre deti Slovenska, 
heydukova 3, 811 08 Bratislava

www.nds.sk, www.skolarodinnychfinancii.sk
info@skolarodinnychfinancii.sk 

V rámci uvedeného programu bol finančne pod-
porený aj projekt Dobrý hospodár, realizovaný 
Občianskym združením Hnutie R – Spiš. Pro-
jekt sa realizuje v našom regióne a ak sa o ňom 
chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás. Radi po-
skytneme bližšie informácie na nižšie uvedenej 
adrese.

Kontaktné údaje na subjekt 
realizujúci projekt Dobrý hospodár:

Občianske združenie hnutie r – Spiš, 
hviezdoslavova 15, 

052 01 Spišská nová Ves,  
e-mail: hnutier.spis@gmail.com

zVÄz VOJakOV SlOVenSkeJ rePUblikY
Klub Spišská nová Ves

pozýva všetkých svojich členov 
a sympatizantov na 

TUriSTický VýleT 
DO VYSOkýcH TaTier 

(Tatranská lomnica - Tatranské matliare 
- Zelené pleso), pri príležitosti osláv Dňa OSSR, 

ktorý sa uskutoční

15. septembra 2011 (štvrtok)
 Odchod r-602 čInGOV zo žel. st. 

Spišská nová Ves o 7.04 hod. 
Zraz na železničnej stanici 6.30 – 7.00 hod. 

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia ruší.

ing. Ján Kollár, predseda KvD

základná organizácia 
Slovenského zväzu chovateľov 

v Spišskej novej Vsi
usporiada

7. Spišskú oblastnú výstavu 
drobných zvierat

v areáli Strednej združenej školy 
poľnohospodárskej, Stojan 1, Spišská Nová Ves

(oproti parkovisku letného kúpaliska, 
pod sídl. Tarča)

16. - 18. septembra 2011.
Pre verejnosť bude výstava otvorená nasledovne:

Piatok 16. 9. 2011 od 13.00 do 18.00 hod.
Sobota 17. 9. 2011 od 8.30 do 18.00 hod.
Nedeľa 18. 9. 2011 od 8.30 do 13.00 hod.

Členovia ZO SZCH SNV sa tešia na vašu účasť.
Informácie na t. č. 0903 738 952.

Slovenský červený kríž, územný spolok Spišská nová Ves  
v spolupráci s T. O. r. rescue vás pozývajú na 

SVeTOVý Deň PrVeJ POMOci 
9. 9. 2011 (piatok) od 10.00 do 17.00 hod.
na radničnom námestí, pri budove cirkevného gymnázia
 
program:  - ukážky poskytovania prvej pomoci
 - názorné poranenia
 - možnosť vyskúšať si kardiopulmonálnu resuscitáciu na figuríne a ošetrenie poranení
 - meranie krvného tlaku a cukru
 - iné

eDYMaX JOb TOUr 2011
aj vo vašom meste

PrÍĎTe a VYHraJTe lcD TeleVÍzOr!

Personálna agentúra EDYMAX HOLDING, a. s., 
vás pozýva na road show Edymax Job Tour 

2011. Príďte sa informovať o aktuálnej 
ponuke voľných pracovných miest 

na Slovensku i v zahraničí.
Ponúkame vám prácu v elektrotechnickom, 
automobilovom, strojárenskom a textilnom 

priemysle na pozíciách operátor výroby, vodiči 
VZV, šičky, elektromontážnici, zvárači, 

obsluha CNC a obrábači kovu.

21. 9. 2011, od 10.00 do 19.00 
SnV - pred levočskou bránou, letná 50
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SPOlOčenSká krOnika

anna kupčíková  1939
anna rusnáková  1929 
Dušan Hrušovský  1948
Jolana richnavská  1927 
Jozef kupčo  1953 
Jozef škoda  1946

karol labuda  1935 
ladislav šavel  1942 
magdaléna sokolová  1933
mária Harhovská  1952 
michal babej  1926
milada tanayová  1923

milan pižem  1958
ondrej sopkovič  1922
peter lipták  1950
peter toporcer  1967 
štefan Gabčo  1954 
štefan šterbák  1919 

terézia škurlová  1937 
Vladimír mrúz  1970 
Vladimír Vaľko  1968 
Želmíra klingová  1925 

V JúlI náS nAVžDy OpuSTIlI

VITAJTe meDZI nAmI VýZnAmné žIVOTné JuBIleá V JúlI OSláVIlI
94 rokov
Jakub Frankovič

93 rokov
aurelia székelyová

91 rokov
Viera Vyšná

85 rokov
Helena baluchová
Dipl. tech. František 
bukovinský
Juliana šupolová
mária teringová
anna marschalová
irena kravjanská
anna Dudášová

80 rokov
ing. albert Fabián
mária Hamráčková
mária šestáková
ing. pavel baran
František szabo
ing. miroslav šimo
mária rumanová
mária oravcová
ing. pavol marton

75 rokov
elena matkulčíková
Veronika Zošáková
Cyril mlynarčík
Ján uhrin
anna sobinovská

anna ivančáková
Veronika ochotnická
anna Vencelová
anna Džugasová
Ján Hlinka
mária Gembická
Fridrich Habermann
irena krullová
anton Hanák
mária spišáková
František stoličný
andrej tinus

70 rokov
anna labancová
elena rumanová
Ján macejko

eva šoltésová
Cyril Zeleňák
Ján Ferenc
eva marcinčáková
michal Franko
štefan barč
Viktória tomaščíková
ondrej antaš
František solák
Jozef pastierik
ing. milan karásek
margita Horáčková
anna tomajková
anna kleinová
Cyril klinga
Veronika šucová
mária Jakšová

alex ambrozy

alex Gromada

benjamin Valach

ece Jusufi

ema andreánska

ema Valkošáková

emma betcherová

emma majochová

Jakub bukšár

Jakub Holub

Jozef slobodník

leonard Centko

liliana Gorová

linda schneiderová

marek Gonda

marko barilla

martin Debnár

martin novysedlák

nela Hozzová

nina Hirošová

oliver Henkrich

peter kotrady

samuel kukura

simona kleinová

Viktória Hennelová

Viktória Janecová

nebolo mi dopriate s Vami ďalej byť, nebolo lieku, aby som 
mohla žiť. neplačte a nechajte ma kľudne spať, aj bez sĺz sa 
dá spomínať.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli  
18. 7. 2011 rozlúčiť s našou drahou zosnulou Teréziou  
ŠKurlOVOu, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 74 rokov.
Touto cestou ďakujeme p. primárovi MUDr. Škerlíkovi a celému 
kolektívu gyn.-pôr. oddelenia i MUDr. Zimovej a celému kolek-
tívu ODCH NsP v SNV. Poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe  
R. Findura a Rím.-kat. farskému úradu v SNV.
S úctou a vďakou manžel Michal, dcéra Daniela s rodinou.

odišla tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije 
s nami.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 19. 7. 2011 
s mojou manželkou, našou mamkou, babkou, prababkou, krst-
nou, švagrinou, tetou, susedou a známou máriou KerKeŠOVOu 
z Nálepkova, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 82 rokov.
Zároveň sa chceme poďakovať všetkým zdravotným sestričkám 
v ZOS na Slovenskej ul. v SNV, ktoré sa do poslednej chvíle sta-
rostlivo a zodpovedne starali o moju manželku a našu mamku.
smútiaca rodina

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi. 
ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, neza-
budne.
S úprimnou vďakou ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším otcom, dedkom, pra-
dedkom michalom BABeJOm, ktorý nás opustil 20. 7. 2011 
vo veku 85 rokov.
dcéry Daniela, Viera a Mária s rodinami

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli 11. 8. 2011 rozlúčiť s mojou 
milovanou manželkou, našou mamičkou a babičkou máriou  
SITIArIKOVOu, ktorá nás opustila vo veku 73 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV, 
kolektívu ZŠ Ing. O. Kožucha v SNV a Pohrebnej službe S. Ba-
dziková SNV.
S úctou a vďakou manžel Ján, syn Jozef, dcéry Viera a Mária 
s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Zavrel si oči, utíchol tvoj láskavý hlas, mal si rád život a všetkých 
nás. tak túžil si s nami žiť, no srdce, ktoré nás tak milovalo, pre-
stalo už ďalej biť.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, kolegom, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli 11. 8. 2011 rozlúčiť s mojím drahým man-
želom a naším ockom paedDr. Jozefom JOppOm, ktorý nás 
opustil vo veku 63 rokov.
Naše úprimné poďakovanie patrí aj MUDr. E. Zimovej za príkladnú 
starostlivosť. Touto cestou ďakujeme Pohrebnej službe R. Fin-
dura, Rím.-kat. farskému úradu v SNV a ZPOZ pri MsÚ v SNV za 
dôstojnú rozlúčku.
S láskou, úctou a vďakou manželka Daniela, dcéry Martina,  
Vladimíra s rodinami, synovia Daniel a Jozef s manželkou, sestra  
Valéria a ostatná smútiaca rodina.

navždy ti prestali hviezdy svietiť a slnko hriať, ale tí, čo Ťa mali 
radi, neprestanú nikdy spomínať.
So smútkom v srdci spomíname na našu starostlivú mamku, 
babku a sestru helenku nOVOTnú, ktorá nás pred tromi rokmi 
9. 9. navždy opustila.
Za tichú spomienku ďakujem všetkým, ktorí ste ju poznali a ne-
zabudli.
Janka s rodinou

čas plynie a život sa končí. Zostanú len slzy, smútok a spo-
mienky...
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom, kolegom a známym, ktorí sa  
11. 8. 2011 prišli rozlúčiť s našou zlatou mamou, babkou, ses-
trou, svokrou a tetou Annou SVAčeKOVOu, ktorá nás po ťažkej 
chorobe navždy opustila vo veku 80 rokov.
S láskou a úctou dcéra Anna, syn Jozef s rodinou a ostatná smú-
tiaca rodina.

nie som ďaleko, no ani pri vás. 
nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie si me-
dzi nami.
20. 8. 2011 uplynulo 10 rokov od úmrtia môjho manžela Jána 
JAnčáryhO.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry Monika a Slávka  
s rodinami a syn Matúš.

SpOmIenKy A pOĎAKOVAnIA
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Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým. už nič nie je také, 
aké bolo predtým. ten, kto Ťa poznal, si spomenie. ten, kto 
Ťa mal rád, nezabudne. 
23. 9. 2011 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil 
môj manžel, otec, dedko Vladimír VAĽuŠ.
S láskou a úctou spomínajú manželka Marta, synovia Vladimír, 
Milan a dcéra Miriam s rodinami. 

bolesťou unavená, tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si 
rada mala. Ťažko je bez teba byť, láska však smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš stále žiť.
14. 9. 2011 si pripomenieme 5. výročie, čo nás navždy opustila 
moja manželka, naša mamka a babka Anna KOlárčIKOVá.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel Ladislav, dcéry Alena a Eva 
s rodinami, syn Ladislav s rodinou.
 
bolesťou unavená, tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si 
rada mala. Ťažko sa nám s tebou lúčilo. Ťažko je bez teba byť, 
láska však smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť. 
kto Ťa poznal, spomenie si, kto Ťa mal rád, nezabudne.
21. 9. 2011 uplynie neuveriteľných 10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mama a stará mama Alena  
SOláKOVá.
S láskou a úctou spomínajú manžel, syn František a dcéra Alena 
s rodinami.

tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. mal si rád život, 
mal si rád smiech, veril si v život, miloval svet. odišiel si navždy, 
hoci si túžil žiť, nebolo dopriate, aby si mohol s nami byť.
22. 9. 2011 uplynie 10 rokov od úmrtia môjho manžela, otca, 
svokra a dedka emila ŠOmŠáKA.
S láskou spomína manželka Květa, dcéra Iveta, synovia Peter 
a Milan s rodinou.

Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
22. 9. 2011 uplynie dlhých 10 rokov odo dňa, kedy nás náhle 
a nečakane opustil môj milovaný manžel, náš starostlivý otec, 
dedko, svokor, brat a dobrý priateľ pavol FArKAŠOVSKý, ktorý 
by sa 28. 8. 2011 dožil 83 rokov.
Všetci, ktorí ste naňho nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spo-
mienky a v srdci žiaľ. odišla tíško, nie je medzi nami, no v na-
šich srdciach žije spomienkami.
25. 9. 2011 si s bolesťou v srdci pripomenieme 1. výročie úmr-
tia našej mamky a starej mamky Jozefíny BDžOchOVeJ, rod. 
Gregoríkovej, z Iliašoviec.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú deti Jana, Eva, Paľo, Zuzana a Mar-
tina s rodinami a celá ostatná rodina.

28. 9. 2011 uplynie 10 rokov, čo nás opustil manžel, otec a dedko 
peter hIžnAy.
S láskou spomínajú manželka a dcéra s rodinou.

V minulom roku nás v krátkom čase opus-
tili obaja naši rodičia Antónia a František  
hOVAnčíKOVcI. Ťažko sa nám zmieruje  
s touto náhlou stratou, ale čas zahojí bolesť 
a spomienky ostanú... 
Vaše deti s rodinami

S úctou a láskou sme si 19. 8. 2011 pripo-
menuli 10. výročie od úmrtia našej mamky 
a babky žofie SuSOVeJ a 22. 8. 2011 15. vý-
ročie od úmrtia našej mamky a babky Sidónie  
JurčíKOVeJ.
Odpočívajte v pokoji!

S bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, známym, býva-
lým kolegom VSE, priateľom a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť  
29. 7. 2011 s mojím drahým manželom, starostlivým oc-
kom, dedkom, svokrom, bratom, ujom a švagrom Dušanom  
hruŠOVSKým, ktorý nás nečakane a náhle opustil vo veku  
63 rokov.
Touto cestou ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura v SNV. Po-
ďakovanie patrí aj p. Furinovi, Mestskému úradu a primátorovi 
mesta Ľ. Fifikovi v Spišských Vlachoch.
S láskou a úctou manželka Mária, dcéra Silvia s manželom, syn 
Dušan, vnuk Richard, Patrik, Oliver a ostatná smútiaca rodina.

Hviezdy pre Vás prestali svietiť a slnko hriať, 
ale tí, čo Vás milovali, neprestali na Vás spo-
mínať.
5. 9. 2011 uplynú 3 roky od úmrtia našej mam-
ky emílie OnDreJčíKOVeJ a 10. 10. 2011  
si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho otca 
Stanislava OnDreJčíKA.
Tí, ktorí ste našich drahých rodičov poznali, ne-
zabudnite a spomínajte s nami.
S úctou a láskou dcéry Jarka a Zdenka s ro-
dinami. 
Veľmi nám chýbate.

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým. už nič nie je také, 
aké bolo predtým. nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, 
že už nie si medzi nami.
9. 9. 2011 si pripomíname 1. výročie, čo nás navždy opustila 
moja milovaná manželka, mamka, babka, sestra, švagriná, teta 
eva ŠTullerOVá.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí si na ňu spomí-
najú.
S úctou a láskou spomína manžel Ľudovít, synovia Dudo a Ľubo 
so snúbenicou, dcéra Ingrid s rodinou a ostatná rodina.

9. 9. 2011 uplynie 15 rokov od úmrtia JuDr. pavla OleJárA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu tichú spomienku 
spolu s nami. Ďakujeme.
manželka, dcéry, syn, nevesta, vnučka, vnuk, ostatná smútiaca 
rodina a priatelia

čas plynie, ale spomienky v našich srdciach ostávajú...
10. 9. 2011 uplynie 10 rokov od úmrtia môjho milovaného man-
žela, otca a dedka Štefana IŠTVAnIKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou na neho spomínajú manželka Mária, synovia 
Dušan, Štefan, Ľubomír a vnúčatá.

čas plynie, spomienky v našich srdciach zostávajú.
10. 9. 2011 si pripomíname prvé výročie úmrtia nášho drahého 
otca, starého otca emila ŠIŠKu.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou spomínajú dcéra a synovia s rodinami.

keď stíchli tvoje kroky a zmĺkol tvoj hlas, veľký žiaľ zavládol vo 
všetkých nás. tvoje dobré srdce prestalo byť, v spomienkach 
na teba musíme žiť. aj slnko zapadá ústupom do noci, kto púť 
raz dokonal, nieto mu pomoci.
12. 9. 2011 uplynie rok od smrti mojej mamy, babky a prababky 
pani emílie SucheJ, ktorá zomrela vo veku 97 rokov.
Ďakujeme tým, ktorí nezabudli a venujú jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou dcéra Magda a vnučky Jana, Dáša a Táňa  
s rodinami.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho milovali. 
ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, neza-
budne.
26. 9. 2011 uplynú 4 roky, čo nás náhle a neočakávane na-
vždy opustila naša milovaná manželka a mamka muDr. regina  
GulOVá.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou, vďakou a nekonečnou láskou na Teba spomína a Tvoj 
nesplnený sen napĺňa manžel Viliam a synovia Martin a Štefan.

čas plynie, ale spomienka v srdci stále zostáva.
13. 9. 2011 uplynie 10 rokov, kedy nás opustil náš starostlivý otec, dedko a svo-
kor Ján BecK.
Spomínajte aj tí, ktorí ste ho poznali.
S úctou a láskou dcéra Danka, zať Ján, vnučky Danka, Katka, Lucka.

SPOlOčenSká krOnika
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• Anglického jazyka Callanovou 
metódou (
) – všetky úrovne 

• Kurz AJ pre maturantov 
• Individuálne kurzy AJ podľa 

vašich požiadaviek 

 

• NJ pre opatrovateľov


ZADARMO!!!
 




KVALITNE a RÝCHLO
(do 24 dní)

akreditovaný MPSVaR, platný v SR a EU

OPATROVATE¼SKY 
KURZ VaV

´
d  €o 179

denný a veèerný

KNIHA NEMÈINYpre opatrovate¾ky

CD + certifikát SJ, NJ, AJ, TJ, ŠJ

ZADARMO:

Využite Z¼AVY TERAZ!

www.VaVslovakia.sk
0907 035 335  0911 996 639

KURZY NEMÈINY pre opatrovate¾ky, 69€  
(Rakúsko, Nemecko)PRÁCA pre opatrovate¾ky

NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!

VaV

Prosím dať do Ička 8 a 9/11   
 
 
 
 
 
     
                           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

Kurzy Prvej pomoci 8 hod.                   18,- € 
   - pre �iadateľov o vodičsk� oprávnenie a vodičov 
Pri skupine 15  účastníkov                      15,- € 
Školenie Prve� pomoci 8 hod.                20,- €                           
  - pre vere�nos�, or�anizácie   
Pri skupine 10 zamestnancov                 17,- € 
�ákladný kurz Prve� pomoci  16 hod.   20,- €    
  -  s európskym certifikátom                                                                        
�urz �patrovania  226 hod.               260,- €     
  - osvedčenie v SJ a NJ       
Príručka pre opatrovateľky chorých v domácom prostredí  
�ekvalifikačný kurz  �as�r 244 hod. 322,- €                                                                

 
Štefánikovo nám. 3 Spišská Nová Ves                              

Tel./fax: 053 / 4462 957, mobil 0903 558 939 
 

 
 

PPoonnuukkaa  kkuurrzzoovv  
 
  Naučíme Vás zachova� chladnú                                                
       hlavu a kona� pri nehode a úraze 
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PPoonnuukkaa  kkuurrzzoovv  
 
  Naučíme Vás zachova� chladnú                                                
       hlavu a kona� pri nehode a úraze 

JAZyKOVá ŠKOlA, JAVOrOVá 16, 
SpIŠSKá nOVá VeS

- vzdelávací subjekt oprávnený MŠ SR 
vykonávať štátne jazykové skúšky

OTVOrenie ŠkOlSkÉHO rOkU 
2011/2012

kUrzY Pre žiakOV záklaDnýcH ŠkÔl 
všetky ročníky

5. september 2011 o 13.00 hod.

kUrzY Pre DOSPelýcH a ŠTUDenTOV 
STreDnýcH ŠkÔl

6. september 2011 o 16.30 hod. 
1. ročníky - všetky jazyky

7. september 2011 o 16.30 hod. 
2. - 7. ročníky a konverzačné kurzy

Zoznamy poslucháčov zaradených do kurzov a časový 
rozvrh kurzov budú prístupné vo vestibule školy. 

Na zozname každého kurzu bude uvedený termín prvej 
hodiny, ktorý je záväzný. Prípadné zmeny v kurzoch 

sa budú riešiť na prvej hodine. 

riadne vyučovanie vo všetkých kurzoch 
sa začne od 12. septembra 2011. 

nOVÍ POSlUcHáči Sa MOžU zaPÍSaŤ  
DO 12. SePTeMbra 2011. 

ponúkame ešte voľné miesta v celoročných kurzoch 
AnGlIcKéhO, nemecKéhO, ŠpAnIelSKehO, 

FrAncúZSKehO, TAlIAnSKehO A ruSKéhO jazyka 
pre deti od 11 rokov, študentov a dospelých, 

od začiatočníkov po pokročilých. 
Viac informácií na www.jssnv.sk.

kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012

Pozývame vás 19. septembra 2011 na 
Deň OTVOrenýcH DVerÍ

program:
16.30 - 17.00 úvod k systému 
 Joga v dennom živote
 Harmónia tela, mysle a duše 
17.00 - 17.40 ukážka jogových cvičení 
 a osobné skúsenosti cvičencov
17.40 - 17.50 Dychové cvičenie
17.50 - 18.10 Význam jogy v dnešnej dobe
18.10 - 18.30 relaxácia – uvoľnenie tela 
 a mysle
18.30 - 19.00 Otázky a odpovede
 Záver – informácie 
 o prebiehajúcich kurzoch 
 Občerstvenie 
Kde: Jogacentrum – 1. poschodie 
na Letnej 55, Spišská Nová Ves
Kontakt: 0907 477 955, 0905 236 248
Vstup voľný.
Zúčastniť sa môžete celého programu alebo jeho 
jednotlivých častí. Prineste si so sebou pohodlný 
odev na cvičenie a deku (cvičí sa v ponožkách).
Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Spoločnosť 
Joga v dennom živote, 

pobočka 
Spišská nová Ves

Jogacentrum Spišská nová Ves, letná 55 
Cvičenia sú na poschodí vľavo. 
Info: 0907 477 955, e-mail: jvdz.snv@centrum.sk 

DEŇ  ČAS ZAMERANIE Kontakt

P 16.30 – 18.00 Joga proti bolestiam chrbta 
a kĺbov (začiatočníci) 0949 266 517

18.15 – 19.45 Mierne pokročilí 0907 477 955
U  9.45 – 11.15 Joga pre seniorov 0949 828 508

16.30 – 17.30 Deti 0949 604 723
18.00 – 19.30 Začiatočníci 0949 604 723

S 16.00 – 17.30 Začiatočníci 0910 996 086
17.30 – 19.00 Stredne pokročilí 0910 996 086

Š 16.15 – 17.45 Joga pre diabetikov 0949 266 517

18.00 – 19.30 Joga proti bolestiam chrbta 
a kĺbov (mierne pokročilí) 0949 266 517

P 9.45 – 11.15 Joga pre seniorov 0949 828 508
zŠ z. nejedlého, sídlisko Mier 

DEŇ  ČAS ZAMERANIE Kontakt

P 18.00 – 19.30 Joga pre začiatočníkov 
a mierne pokročilých 0903 863 593

S 18.00 – 19.30 Joga pre začiatočníkov 0904 232 392
kultúrny dom, Smižany 

DEŇ  ČAS ZAMERANIE Kontakt
S 18.00 – 19.30 Joga pre mierne pokročilých 0907 477 955
Š 18.00 – 19.30 Joga pre začiatočníkov 0907 477 955

Na kurz si prineste ľahké oblečenie, karimatku alebo deku a prípadne malý 
vankúš na sedenie. Cena kurzovej jednotky je 2,50 Eur s možnosťou zakúpiť 

si zľavnené permanentky. Zľavy pre dôchodcov, študentov a ženy na MD.
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PrOGrAM MATErSKÉHO CENTrA dIETKA - člen Únie materských centier 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3 (na poschodí)
Bližšie info o programe na tel. č.: 0944 250 403 alebo na mc.dietka@gmail.com

w
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17. STrETNUTIE POdPOrNEJ 
SKUPINy dOJČIACICH 
MATIEK
Pondelok 12. 9. o 10.00 hod.
pozývame nové a dlhodobo  
dojčiace mamičky.
Poplatok: 2 €

dIETKOVSKý GULÁŠ
Štvrtok 15. 9. od 10.00 hod.
Farmárski dvor v novoveskej Hute
Poplatok: 2,50 €/osoba
vašu účasť nahláste do 13. 9. 2011 
sms-kou alebo e-mailom. 

BABINEC 
Piatok 16. 9. o 17.00 hod.
Poplatok: 3,50 €/osoba

posedenie v príjemnom prostredí 
s občerstvením pri tvorivej práci. 
ušijeme deťom vrecúško do školy (deti 
postrážime). Účasť nahláste najneskôr 
do 12.00 hod. v deň aktivity sms-kou 
alebo e-mailom. 

STrETNUTIE ANGLICKÉHO 
KLUBU BATOLIAT
Sobota 24. 9. o 9.30 hod.
pozývame na prvé informatívne 
stretnutie rodičov s deťmi.
Výučba angličtiny je určená deťom 
vo veku od 2 do 6 r., prebieha hravou 
formou. 
Lektorka: mária klimová
viac informácií na tel. č.: 
0904 887 239

PONUKA SLUŽIEB
HErŇA MC dIETKA
Zdravotné stredisko sídlisko Mier, 
Šafárikovo nám. 3
utorok, streda, štvrtok: 
9.00 - 12.00 hod. 
a 15.00 - 18.30 hod.
Poplatok za jednorazový vstup: 
1 €/rodina
Členské na šk. r. 2011/2012: 
10 €/rodina
návštevníkov prosíme, 
aby si so sebou doniesli prezuvky!
Poistenci všZP majú na 
jednorazovom vstupe do herne 
Mc Dietka 20 %-nú zľavu!

dETSKÁ NArOdENINOVÁ 
OSLAVA - SOBOTA, NEdEĽA
Objednávky na tel. č.: 0944 250 403 
Poplatok: 7 €/2 hod.
možnosť doobjednania animátorských 
aktivít (maľovanie na tvár, tvorivé 
dielničky, diskotéka pre deti).

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

dIETKOVSKý BAZÁrIK
V materskom centre plánujeme 
otvoriť bazárik, v ktorom môžete 
nakupovať alebo predávať tovar 
súvisiaci s deťmi a tehuľkami. 

klub dôchodcov lipa, 
Ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská nová Ves

9. 9. 2011
príprava a ochutnávka múčnych jedál.

14. 9. 2011
literárne popoludnie. 

Stretnutie so spisovateľom Antonom 
Marecom, ktorý sa zameriava na zážitky 

z Vysokých Tatier a povesti zo Spiša 
s možnosťou zakúpenia jeho kníh 
s podpisom autora o 14.00 hod. 

23. 9. 2011
Výmena skúseností s prípravou 

múčnych jedál
28. 9. 2011

návšteva múzea v markušovciach 
a letohrádku Dardanely. 

Odchod autobusom o 9.00 hod. 
z nástupišťa SAD.

základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých
Levočská č. 14, Spišská Nová Ves

pozýva svojich členov na 

MicHalSkÉ 
POSeDenie,

ktoré sa uskutoční 
24. 9. 2011 (sobota) o 16.00 hod.

v Združenej strednej škole hotelových 
služieb a obchodu

Radničné nám. 5, Sp. Nová Ves.
Tešíme sa na vás.

Miestny odbor Matice slovenskej
vás pozýva na stretnutie pri príležitosti prijatia

úSTaVY 
SlOVenSkeJ 
rePUblikY.

Stretnutie sa uskutoční 10. 9. 2011  
o 17.00 hod. v Sade mládeže.

Ponúkame zaujímavý program so zapále-
ním Vatry pri príležitosti Dňa Ústavy SR.

Organizované v spolupráci s mestom i politickými 
stranami Smer- SD, SNS a ĽS-HZDS.

mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku SnV

7. 9. (streda)
Turistická vychádzka krompachy – Plejsy – Turzov – Gelnica

Odchod osobným vlakom: Krompachy o 7.34 hod.

22. 9. (štvrtok)
autobusový zájazd – Poľsko nowy Targ – Tatranska bukovina 

(kryté termálne kúpalisko)
Odchod autobusom z parkoviska za Domom kultúry o 7.00 hod.

účastnícky poplatok: 5 €/člen
Prihlásiť sa je potrebné v pondelok od 9.00 do 12.00 hod. 

v Klube dôchodcov na Levočskej ul. od 5. 9. 2011.

klUb DÔcHODcOV kOMenSký
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa 
uskutoční 12. 9. 2011 (pondelok) 
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. Tešíme sa na vás.

nOVÉ!
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Spišská burza starožitností a kuriozít

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti, 
zberateľské predmety a predmety minulých čias

+ 421 910 149 926
e-mail: spisskaburza@szm.sk

od 8.00 do 15.00 h 
na starom trhovisku 
oproti OC Sintra

24. 9. 2011

pOBOčKA

SpIŠSKá nOVá VeS
V SePTeMbri Pre VáS OTVáraMe

 ANGLICKÝ, NEMECKÝ, FRANCÚZSKY, ŠPANIELSKY, TALIANSKY JAZYK
 OPATROVATEĽSTVO PRE KRAJINY EÚ
 PODVOJNÉ A MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO
 KOZMETICKÉ A KEDERNÍCKE KURZY, NECHTOVÝ DIZAJN
 AKREDITOVANÉ KURZY PRE UČITEĽOV (10 a 14 kreditové)

Všetky vzdelávacie programy v našej ponuke sú akreditované  
MŠ SR a MPSVaR SR.

informácie a kontakt: 
Akadémia vzdelávania, Zimná 48, 052 01 Spišská nová Ves

Telefón: 053/442 19 80, 0908 835 150 
e-mail: av1@stonline.sk • www.aveducation.sk



kultÚrno-spoločenský mesačník mesta spišská noVá Ves

24 september 2011

ZÍSKAJTE JEDINEČNÉ STAVEBNÉ SPORENIE 
PRE VAŠE DIEŤA – PROFIT KĽÚČIK S VÝHODAMI:

• nová zmluva pre vaše dieťa do 1 roka zadarmo,
•  nová zmluva pre vaše dieťa od 1 do 16 rokov s 50 % zľavou z poplatku za uzatvorenie zmluvy,
•  možnosť bezplatného výberu do 500 € po 2. roku sporenia na stavebné účely bez predloženia 

dokladov,
•  darček pre vaše dieťa.
Navyše môžete získať úročenie vkladov až do výšky 20 % p. a.

Bližšie informácie vám radi poskytneme v kancelárii alebo na tel. čísle:
Ing. Svetlana Holotňáková
ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s., (v pobočke ČSOB, a.s.) 
Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves 
tel. č.: +421 907 906 074, 053/44 10 351, e-mail: sholotnakova@csobsp.sk 

DARČEK PRI UZATVORENÍ ZMLUVY 
ALEBO ÚVERE ZADARMO

zmluvy,
lože i

INZ STAV SPOR 186x124 ICKO BW.indd   1 4.7.2011   13:12

OznaMY, POzVánkY, inzercia

Marián Schmidt
Jesenný kurz 

spoločenských tancov 
pre dospelých od 23. 9. 2011

(manželské páry, slobodní páni i dámy)
Obmedzený počet párov – individuálna výučba

v telocvični SPŠ strojníckej v piatok od 19.00 
do 21.00 hod. (štandardné, latinskoamerické 

aj súčasné latino dance)
 Zápis 9. a 16. 9. 2011 od 18.00 do 19.00 hod. 

v telocvični SPŠ strojníckej na Hviezdoslavova ul. 
- vchod cez dvor od bývalého súdu.

 Informácie aj zápis telefonicky na t. č. 0904 459 110.

Vedenie účtovnej agendy: 
Magdaléna Demešová

Kompletné spracovanie:
- jednoduchého účtovníctva

- podvojného účtovníctva
- personalistiky a miezd.

S konzultáciami a poradenstvom 
na t. č. 0908 090 650.

Ponuka opatrovateľského kurzu
cena: 210 € pri predložení tohto oznamu (bežná cena 230 €)

Forma: denná, večerná. Trvanie kurzu: 21 dní. miesto konania: Sp. Nová Ves
možnosť jazykového kurzu: angličtina, nemčina

cena: od 69 €/30 vyučovacích hodín 
Certifikát aj v cudzom jazyku v cene kurzu.

prihlášky: MISERICORDIA, n. o., P. Jilemnického 134, 976 52 Čierny Balog
Tel. č.: 0915 165 800, e-mail: misericordia@misericordia.sk

...dynamická latino hudba... 

...exotické tanečné a aeróbne pohyby... 

...najhorúcejšia fitness novinka, ktorá hýbe svetom...
Kde: Gymnázium Javorová 16

Kedy: Pondelok: 18.00 – 19.00 • Streda: 18.00 – 19.00 • Piatok: 18.30 – 19.30
Začíname: 5. septembra 2011

Cvičenie môže byť zdravé, prospešné, účinné, môže znamenať mnoho vecí, 
ale ešte nikdy nebolo také zábavné... až doteraz! Teší sa na vás certifikovaná inštruktorka Miška 
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Kurzy - jazykové (4 - 99 rokov)
PreKlady - úradné a neúradné
Doučovanie
PC Kurzy
MaX 10 žiakov v jednej skupine
Ceny kurzov od 120 € ročne
Kurzy aj na splátky
Prvých 100 záujemcov 10 % zľava

snv@ijav.sk, www.ijav.sk tel: 0911 900 068

ulica ing. kožucha 8, snv
(oproti obchodu 100+1 - 1. poschodie)

nové kurzy

už v septembri!

najväčšia vzdelávaco-prekladateľská spoločnosť v sr

inzercia

Finalisti Majstrovstiev Slovenska IDO v hip hop, 
electric boogie a break dance v Senici

Účastníci októbrových Majstrovstiev sveta IDO 
v HH, EB, BD v Rakúsku pre rok 2011

VáS POzýVaJú na nábOr
5. - 9. septembra 2011 od 15.00 do 18.00 hod.

BDSK dance centre 
(sídl. Mier - OC PRIMA, Šafárikovo nám.)

Pre deti v predškolskom veku, školákov,  
mládež aj dospelých nad 31 rokov.

Dlhoročné skúsenosti, pedagogický prístup  
a kvalifikovaní tréneri sú zárukou kvality  

street dance v Spišskej Novej Vsi.

V spolupráci  
s OUTBREAK dance center Košice

BDS ACADEMY Praha

www.bdsk.eu • mob.: 0949 212 774
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   PreDáM - PrenaJMeM

 Dám do prenájmu 1-izb. byt v centre mesta. Od. 1. 9. 2011 
(dlhodobo). T.: 0910 334 723

 1-izbový byt na predaj na Lipovej ulici v SNV, obytná plocha 
35 m2, cena: 19 300 €. T.: 0904 704 094

 Predám 2-izb. byt v centre mesta - Gorazdova ul., čiastočne 
prerobený, v osobnom vlastníctve, 2. posch. Len vážni záu-
jemcovia. Cena dohodou. T.: 0908 324 802 

 Predám 2-izb. byt s balkónom v OV v SNV na sídl. Západ I. 
Byt je po čiastočnej rekonštrukcii kúpeľne a WC, s veľkou pek-
nou kuchyňou. T.: 0904 225 956 volať po 18.00 hod.

 2-izbový byt na predaj v SNV, Banícka ul., úžitková plocha 
55,3 m2. Byt je po rekonštrukcii. Cena: 41 000 €. 
T.: 0948 524 640

 2-izbový byt s balkónom na predaj, Koceľova ul. (cen-
trum SNV), 2. poschodie, úžitková plocha 55,9 m2. Cena: 
37 990 €. T.: 0948 311 707

 Prenajmem alebo predám 3-izb. byt na sídl. Západ I. Byt 
je v zrekonštruovanom, zateplenom paneláku na 5. posch., 
slnečný, voľný ihneď. Cena dohodou. 
T.: 0917 636 269 po 19.00 hod.

 Predám 3-izb. byt s balkónom, 7. posch. v OV na sídl. Tarča 
v pôvodnom stave. T.: 0905 957 013, 0918 691 029 - RK 
nevolať.

 Predám 3-izbový byt v pôvodnom stave na sídlisku Za Hor-
nádom. T.: 0911 346 815

 3-izbový byt na predaj v SNV, sídl. Tarča, obytná plocha 
68 m2, cena: 43 600 €. T.: 0948 311 707

 3-izbový byt na predaj s balkónom na sídl. Západ 1 v SNV, 
obytná plocha 64 m2, Cena: 40 000 €. T.: 0904 704 094

 3-izbový priestranný byt na predaj s balkónom, Hutnícka ul. 
(Západ I), 4. posch., obytná plocha 68,2 m2. Cena: 41 000 €. 
T.: 0948 311 707

 Predám pekný priestranný zrekonštruovaný slnečný 3-izb. 
byt v OV v zateplenej bytovke na sídl. Západ I v SNV, 5. posch., 
s pekným výhľadom na Slovenský raj. K bytu patrí aj garáž na-
chádzajúca sa v blízkosti železničnej trate. Cena bytu a garáže 
spolu: 51 000 €. T.: 0904 656 916

 Predám 3-izbový byt na Mieri v pôvodnom stave. 
T.: 0911 363 474

 Predám 4-izb. slnečný byt - plastové okná, plávajúce po-
dlahy, vlastné vykurovanie a teplá voda, Za Hornádom 7,  
7. posch. Cena 59 000 €. T.: 0904 115 501

 Predám na Tarči 4-izb. byt s rozlohou 68 m2, t. j. ako rozloha 
3-izb. bytu. Bytovka je zateplená. Volať po 19.00 hod. 
T.: 446 69 11, 0944 187 238

 Predám chatu Pod Tepličkou, poschodová, hala s kr-
bom, kuchyňa, samostatné WC a kúpeľňa, hore 2 izby  
(2 + 3) s balkónmi. Cena 35 000 €. T.: 0904 115 501, 
www.bonavita.tym.sk

 Predám murovanú chatu Pod Tepličkou v OV, celoročne 
obývateľná. WC - kúpeľňa, T + S voda, ústredné kúrenie, krb, 
akumulačné pece, vlastná studňa. Príjemné prostredie, čistý 
vzduch. Nutné vidieť. Cena dohodou. 
T.: 0903 108 238, 0949 329 299

 Predám chatu na Košiarnom briežku. T.: 0907 379 105
 Predám stavebný pozemok v tichej ulici v Smižanoch o vý-

mere 400 m2 s inžinierskymi sieťami. Cena dohodou.
T.: 0911 207 806

 Predám záhradku s murovanou chatkou v lokalite Červený 
jarok. Cena dohodou. T.: 0915 509 162

 Predám záhradku v osobnom vlastníctve na Starej Tarči pri 
domove dôchodcov. T.:0911 346 815

 Predám garáž na sídl. Západ I. T.: 0903 641 095
 Dám do dlhodobého prenájmu veľkoplošnú garáž (18,5 m2) 

v centre SNV - Ul. J. Hanulu. Garáž je situovaná v uzavretom 
spoločnom dvore s individuálnou príjazdovou cestičkou. Iba 
za účelom garážovania motorového vozidla! Cena dohodou. 
T.: 0944 288 588

 Predám úplne novú biolampu wellness energie, žlté, modré, 
červené svetlo, stojan, v hliníkovom kufríku. Cena 210 €. 
T.: 0904 115 501, www.bonavita.tym.sk

  HĽaDáM

 Súrne hľadám podnájom, 1-izb. byt pre 2 osoby na sídl. 
Tarča, Východ alebo Mier. T.: 0911 210 758 

  rÔzne

 hĹBKOVé TepOVAnIe - koberce, sedačky, stoličky, po-
stele. prIemySelné čISTenIe - jednorazové čistenie: 
garáže, sklady, haly... T.: 0908 074 479

 preSTAVuJeme kúpeľne (bytové jadrá) * všetky vodá-
renské práce - výmena vaní, Wc, umývadiel, batérií, ra-
diátorov a iné * búracie práce - rezanie otvorov do panelu 
* plávajúce podlahy * zníženie stropov sadrokartónom  
* murárske práce - obklady a dlažby. T.: 0903 277 634

 Doučujem anglický jazyk všetky vekové kategórie - od naj-
mladších až po najstarších. Dávam konverzačné hodiny a pri-
pravujem na maturitu. T.: 0907 585 817

 JASmO - rekonštrukcie, obklady, dlažby - interiér, exte-
riér. T.: 0944 564 631, www.jasmo.shop1.cz

 TVOJ KĽúč - kľúčová služba - ZDruženA, Zimná 94, 
SnV ponúka: * núDZOVé OTVOrenIe zabuchnutých,  
zamknutých dverí - 0903 904 904 - nOn STOp * výrobu 
kľúčov, autokľúčov, dózických kľúčov, brúsenie nožov, 
šájb, nožníc * predaj, montáž a servis zámkov, zjedno-
covanie vložiek na jeden kľúč. 
Viac info na www.tvojkluc.sk.

 STAVeBné práce - reGec peTer. prestavba byto-
vého jadra - na kľúč, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, 
všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. 
T.: 0903 373 486

 TAnečná ŠKOlA Jany plichtovej, markušovská 1, SnV 
organizuje kurzy: *rytmicko-pohyb. prípravy pre deti od 
4 r. * spoločenského tanca pre deti od 7 do 18 r. * prí-
pravy na stužkovú slávnosť a plesy * tanca pre dospelých, 
pre budúcich manželov * latino rytmy a krokové variácie 
pre jednotlivcov *cvičenie na FIT loptách pre ženy. Za-
bezpečuje vystúpenia na plesoch a firemných poduja-
tiach. Zápis 2. a 9. 9. 2011 od 15.00 do 17.00 hod. nové 
kurzy tanca pre dospelých začínajú 16. 9. 2011, 13. 1. 
a 13. 4. 2012 od 19.00 hod. Info: 0905 635 792, 
janaplichtova@hotmail.com

 Tradičný jesenný KURZ NEMČINY PRE OPATROVATEĽKY 
otváram 13. 9. 2011. Info a prihlášky od 5. 9. do 10. 9. 2011 
na tel. č.: 0915 932 319 - Mgr. Michal Buza.

 nOVá OprAVA OBuVI - novootvorená oprava obuvi 
na letnej 69 v SnV. Otvorená pon – pia od 8.00 do 
16.00 hod. (str, štv do 16.30 hod.). T.: 0948 006 116

 VýrOBA KĽúčOV, BrúSenIe & ZáhrADKár - akcia! 
pri kúpe visiaceho zámku + výroba kľúčov nad 10 ks - 
10 % zľava. predaj vložiek a visiacich zámkov na 1 kľúč, 
vložky proti zabuchnutiu. Brúsime nože, nožnice, šajby, 

píly. predaj cibuľovín, sudy na kapustu, zelené hnojivo, 
fólia a iné... Zimná 59 (poniže OD Spišan), letná 46 
(vedľa T-com). T.: 0907 259 489

 TAnečná ŠKOlA JunIOr + SenIOr marián Schmidt 
SnV ponúka kurzy spoločenských tancov a spoločen-
skej výchovy pre žiakov ZŠ – príprava na rozlúčku so 
ZŠ, pre študentov SŠ – príprava na stužkovú slávnosť 
a plesy v šk. r. 2011/2012, pre dospelých začína (man-
želské páry, slobodných pánov i dámy) od 23. 9. 2011 
(štandardné, latinskoamerické aj súčasné latino dance). 
Zápis 9. a 16. 9. 2011 od 18.00 do 19.00 hod. v telo-
cvični SpŠ strojníckej na hviezdoslavovej ul. - vchod cez 
dvor od bývalého súdu. Informácie i zápis aj telefonicky 
na č. 0904 459 110.

 Doučujem anglický jazyk žiakov základných a stredných 
škôl, aj dospelých. pripravujem na maturitu. Študujem 
anglický jazyk a mám päťročné skúsenosti so súkromným 
doučovaním. T.: 0905 310 408 – mária lesňáková

 eurO reAl prOSperITy – realitná kancelária ponúka 
kompletný servis pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľ-
nosti, právne poradenstvo, hypotekárne úvery. 
T.: 0904 293 080, 0915 380 320

 hODInOVý mAnžel alebo mulTIFunKčný pOmOc-
níK pre dom, byt, auto a záhradu. Vykonám pre vás 
vodoinštalačné, elektroinštalačné, drobné stavebné, 
maliarske práce a opravy, opravy rôznych strojov a za-
riadení, montážne práce, servisné práce a opravy áut, 
práce v záhrade, okolo domu, na dome, resp. podľa do-
hody. pomôžem pri nákupoch, montáži a oprave nábytku 
a pod. T.: 0918 153 292, 0904 477 406

 Viete, ktoré služby sú najlepšie? SlužBy pre DOmác-
nOSť * čistenie kobercov – dovoz a odvoz do 24 hod. 
zadarmo * čistenie a prevencia pomníkov pred ďalším 
znečistením * upratovacie, sťahovacie, záhradnícke 
služby * doprava a preprava osôb a tovaru mikrobusom 
* likvidácia drevokazného hmyzu, húb, plesní, červo-
točov * sušenie muriva mikrovlnným spôsobom – naj-
lacnejší a najrýchlejší spôsob vysušovania. Viac info:  
www.spisskanovaves.eu / Inzercia / Katalóg firiem. 
T.: 0904 865 262, 0905 209 347

 prOFeSIOnálny uprATOVAcí SerVIS praje školá-
kom veľa úspechov v školskom roku a rodičom dostatok 
času na rodinu. nechajte si upratať a svojím milým sa 
môžete venovať. čistenie kobercov, sedačiek, strojové 
čistenie podláh, kompletné upratovacie služby. 
T.: 444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891

 AuTODOprAVA do 3,5 t - Fiat Ducato 15 maxi. ponú-
kame služby: rozvoz tovaru, preprava nábytku, zásobo-
vanie, sťahovanie atď... možnosť dlhodobej spolupráce. 
maximálne prepravné rozmery: 3,360 x 1,808 x 1,881 m 
(D x Š x V). T.: 0911 892 000 – harenčár

 predajňa hOBBy KreATíV pozýva všetkých tvorenia-ch-
tivých na tvorivé dielne: 1. Výroba šperkov z drôtu a korá-
lok – 14. 9. o 17.00 hod. 2. mozaika – 27. 9. o 17.00 hod. 
v predajni hOBBy KreATíV, Zimná 65, SnV. prihlášky 
a info na www.hobby-kreativ.sk. T.: 0918 994 867

 STAVByleSŇáK - miloslav lesňák realizuje: stavby 
domov, zatepľovanie, rekonštrukcie, prestavby byto-
vých jadier, teplovzdušné kozuby na kľúč, sadrokartó-
nové konštrukcie, dodanie a montáž lešteného kameňa, 
podlahy, dlažby, omietky, výmena okien. 
T.: 0949 460 629, e-mail: miloslavlesnak0@gmail.com

DrObná inzercia, inzercia

Pri hasièskej zbrojnici sídl. TARÈA

p n e u s e r v i s
prevádzka:

Róbert NIGA

e-mail: robonigarage@gmail.com




všetky druhy opráv motorových vozidiel
príprava a absolvovanie EK a STK
odtahová služba
dovoz áut a motocyklov, výhradne  z Nemecka a Belgicka

Ponúkame:

nové

Montáž tažných zariadení
Diagnostika
Autodiely
Výmena èelných skiel

Fotografický portál 
okfoto pripravuje

kurzy fotografovania.
Informácie a prihlášky 

nájdete na
www.okfoto.sk
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OBCHODNÉ CENTRUM MADARAS

Skvelé ceny tova
rov 

pre školákov

OBCHODY - REŠTAURÁCIE - SLUŽBY - ZÁBAVA - ZNAČKY

Najlepšie nákupy začínajú!
U nás si každý školák vyberie

inzercia

 

elc

   

Zápis 6. a 7. sept. 2011,
od 15.00 do 17.00 hod.,

Tel.: 0911 601 853
Začiatok kurzu:

september 2011

vedený zahraničnými lektormi.
ANGLICKÉHO JAZYKA

na intenzívny kurz
Pozývame všetkých záujemcov

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 
EXAMINATIONS

Novinka!!!
KURZY 
PRE 
MATURANTOV!!!

Elc • Zimná 68 • Spišská Nová Ves (Dom Matice slovenskej)



*Uvedená výbava je na želanie. Použité fotografie 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. 5. 2011 do 30. 6. 2011. Pre bližšie informácie ohľadom dostupnosti jazykových verzií a územného pokrytia Nissan 
Connect prosím navštívte našich dealerov alebo www.nissan.sk. Kombinovaná spotreba: 5,1–7,6 l/100 km, emisie CO2: 134–175 g/km.

OD 15 100 €

•  Inteligentný pohon všetkých kolies
• Nový motor 1,6 l (190 k) s turbodúchadlom 
• Štartovacie tlačidlo
• 3 jazdné režimy (normálny, športový, eko)
• Navigačný systém Nissan Connect
• Zadná parkovacia kamera
• 17-palcové disky kolies z ľahkých zliatin

Dostupný aj s nasledujúcou výbavou:*

NOVÝ NISSAN JUKE
MESTUODOLNÝ. PLNÝ ENERGIE.

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

AUTOSALÓN NIS

Príďte si otestovať nový akčný model ŠKODA Yeti CITY teraz s cenovou výhodou až 1 780 €, ktorý vo výbave 
obsahuje navyše oproti modelu Active ešte aj disky z ľahkých zliatin, klimatizáciu, tempomat, palubný 
počítač, lakťovú opierku JUMBO BOX s audiovstupom, predné hmlové svetlomety a mnoho iného. 
Bližšie informácie získate u autorizovaných predajcov značky ŠKODA.
www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Ilustračné foto. Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Yeti: 5,3 – 8,0 l/100 km, 139 – 189 g/km.

ŠKODA Yeti CITY
s cenovou výhodou až 1 780 €

Tel: 053 / 44 25 253, 0903 645 111 
E-mail: predaj.skoda@autoves.sk
www.autoves.sk

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


