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Villa Nova, Iglo, Neudorf, Newen-
dorf, Igló, Igloszasza, ... SPIŠSKÁ 
NOVÁ VES. Jednoducho, naše 
mesto. Čím pre nás je? Čo ho 
vlastne tvorí? Budovy, cesty, parky, 
pamiatky, kostoly, ľudia?
V súčasnej dobe nám Wikipédia po-
núka rôzne definície mesta. Možno 

u neho rozlišovať hľadisko geografické a sociologické...
Pre mňa mesto Spišská Nová Ves znamená DOMOV, moji 
blízki, moje spomienky, ale i naša budúcnosť... 
Keď sa začítame do monografie mesta, ktorá práve v týchto 
dňoch vychádza, pochopíme, že naše mesto rástlo a vy-
víjalo sa do krásy vďaka všetkým tým, pre ktorých bolo 
ozajstným domovom. Pretože z napísaného je zrejmé, že 
väčšina z nich pristupovala ku každému rozhodnutiu, ktoré 
ho ovplyvnilo, so zodpovednosťou a láskou.
I keď som už navštívil veľa krajín a veľa miest a každé má 
svoju atmosféru, svoje vyžarovanie, akúsi auru, ktorú síce 
nevidíme, ale cítime, vždy som sa tešil domov. Pretože nech 
už tá aura akéhokoľvek mesta bola výnimočne krásna,  
zaujímavá, netradičná, fascinujúca... Žiadna, naozaj žiadna 
sa nevyrovná tej, ktorú vyžaruje naše mesto, náš DOMOV. 
Miesto, s ktorým nás viažu naše spomienky, dobrodružstvá, 
významné i menej významné míľniky našich životov. Životov 
našich rodičov, ich rodičov, starých rodičov, našich pred-
kov. A nech boli dôvody ich výberu života v centre Spiša 
akékoľvek, zanechali pre nás mesto plné histórie, krás, po-
znania, mesto, na ktoré sme vďaka nim dnes hrdí.
S hlbokou úctou a pokorou sa skláňam pred tými, ktorí pred-
behli dobu a nebáli sa nových výziev. V týchto dňoch si 
spoločne pripomíname 120. výročie elektrifikácie nášho 
mesta. Prvý pokus o osvetlenie námestia sa udial z 1. na 
2. decembra 1894. 6. decembra sa už elektricky svietilo na 
Hlavnej ulici a v kasíne. Mesto prevzalo práce 21. decembra 
1894. Pokusne bola v tomto roku elektrifikovaná aj Praha. 
Bratislavu sme predbehli o osem rokov. Hoci bolo na Slo-
vensku v roku 1918 180 elektrární, tie zásobovali iba 2 % 
miest a obcí. Naša Spišská tento významný vynález využí-
vala celých 24 rokov skôr...
V týchto dňoch sa verejnosť dozvedela výsledky interne-
tového hlasovania, podľa ktorého je naša Spišská Nová 
Ves medzi piatimi najkrajšími mestami na Slovensku. 
Pre nás, Spišskonovovešťanov, samozrejme, nič nové, 
naša Spišská je v našich srdciach už dávno tým najkrajším 
mestom na svete. Veľmi úprimne Vám, milí priatelia, ďa-
kujem za dôveru a poctu stáť na jej čele aj v najbližších 
štyroch rokoch.
Krásne Vianoce prežité vo Vašich šťastných DOMOVOCH, 
sviatky pokoja a lásky Vám všetkým zo srdca želá

Váš  Ján Volný

PRE NAŠU NAJKRAJŠIU 
SPIŠSKÚ

PRIMÁTOR POKRAČUJE, 
JEDENÁSTKA NOVÝCH 
POSLANCOV

Kým pred štyrmi rokmi bolo vo voľbách odovzdaných 
11 716 platných hlasov, tento rok ich bolo o 439 me-
nej. Primátor Ján Volný zrejme svojich voličov spred 
štyroch rokov nesklamal, keďže i tento krát získal bez-
mála 7 000 hlasov (v roku 2010 ho volilo 7 124 oby-
vateľov, tento rok 6 946). Nezávislému kandidátovi Ing. 
Pavlovi Bečarikovi odovzdali voliči 4 277 hlasov. 
Tretí kandidát Mgr. Oto Stettner sa svojej kandidatúry 
vzdal päť dní pred konaním volieb.
Pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva bolo 
odovzdaných celkom 11 074 platných hlasovacích líst-

kov. Vo volebnom obvode 1 – JUH boli zvolení títo 
kandidáti: Ľubomír Vaic, Ing. Ondrej Majerník, Mgr. 
Jozef Kačenga, Ing. Michal Beharka, Mgr. Michal De-
mečko, Ing. Marián Bubeník, Mgr. Mária Kaľavská, 
Mgr. Daniela Antalová, Ing. Zuzana Záborská, Valter 
Retter a Ing. Vladimír Jančík.
Vo volebnom obvode 2 – SEVER najväčšiu dôveru 
voličov získali títo kandidáti: Adnan Akram, Ing. Jo-
zef Gonda, PaedDr. Dávid Demečko, PhD., Ing. Bc. 
Janka Brziaková, Mgr. Rastislav Javorský, Mgr. Lea 
Grečková, Ing. Vasil Kolesár, Mgr. Andrej Cpin.

V sobotu 15. novembra rozhodli obyvatelia Spišskej Novej Vsi svojimi hlasmi v ko-
munálnych voľbách o primátorovi mesta a poslancoch mestského zastupiteľstva na 
najbližšie volebné obdobie. 



SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Ing.O.KOŽUCHA 16., 
(Nájdete nás pri futbalovom štadióne). Telefon: 0904/011-820 

Otváracia doba: Pondelok-Piatok: 9.30-17.30, 
Sobota: 9-12, Nedeľa: zatvorené

Akcia platí od 1. do 31. decembra 2014, alebo do vypredania zásob! Odber možný len v obvyklom množstve!

 www.diego-slovakia.sk

-40%

10,99 6,59
€/m²

Aquarius laminátové podlahy
oak coniak,
2,131 m²/balík, 14,04 €/balík

ZĽAVY
ZIMNÝ
POBYT

www.poracpark.sk

Celosezónny skipas
Víkendový pobyt

50€
od 33€
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SPRAVODAJSTVO

O takim čaše še Ježiško narodzil, 
že ročni po šňehu chodzil.
Pripomeňce tote šumne švjatki. 
Po kapušňici šmakujce zos medom oblatki,
jabluka, orechi, gruľove šalati, vipražane riski.
Šickim povinšujce, žebi buľi bľiski. 
Mišľice na totich, co su v zahraňiču. 
Na zdravje pripice dobru sľivovicu, 
abo borovičku pripadne aj s vinom,
Križ na čelo dajce cerom a aj sinom. 
Solzi neroňce, pot stromik dzecom hrački dajce. 
Na polnočnej omši spoločňe špivajce.
Betľehemcoch do hiži puščice,
peňeži nerahujce, ščedro rozdavajce. 

S uprimnim ušmevom rozlučce še s hňevom. 
Do špigľa kukňice. 
Na kapuru klatku nemontujce,
kresťansku lasku rozdavac birujce. 
Šak Vianoce, Viľija abo Kračuň spoza kisňi kuka. 
Ňe ananasi, slovenske jabluka!
Ňe tuňaki, treski či žraloki, 
slovenske kapriki, slovenske obloki, 
slovenske viropki pot slovensku borovičku. 
Ščipľavi bosk naj švici na šumnim ľičku, 
Do koscela veľku večnu švičku. 
Euri v štatnej pokladnici,
masc vo fľaškoch a gruľe v pivnici
majce bohato. 

Nezapomnice na totich 
v zaplatoch! 
Pripomnuc treba cihich 
sušedoch,  
ešči cichšu svokru! 
Zasneženu žimu a jar kuščik mokru. 
Ľeto ceple a žatvu urodnu. 
Studňu halboku 
aš po vodu spodnu. 
V chľeviku prašatko, 
v zahradze dzefčatko 
či hlopik maľučki.
Babom medove motuzi, 
dzedom ceple papučki.

VIANOČNÁ KLAPANCIA

V snahe zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v centre 
mesta a zároveň sprístupniť rekonštruovanú časť Zimnej 
ulice 31. 10. prebehlo kolaudačné konanie. Po ňom na-
sledovalo sprístupnenie tejto časti pre vodičov. Pre zvlnený 

povrch vozovky sa Mesto Sp. Nová Ves ako investor a objed-
návateľ stavby rozhodlo uplatniť si reklamáciu. Na základe 
nej bolo prevedené kontrolné meranie obrusnej vrstvy nezá-
vislým laboratóriom. Eurovia SK, a. s., ako zhotoviteľ stavby, 

uvedené meranie zobral na vedomie a uznal reklamované 
chyby. Tie odstráni v čo najkratšom technicky možnom ter-
míne s prihliadnutím na vhodné klimatické podmienky s nut-
nosťou dodržania technologických postupov.  Eda

REKLAMÁCIA UZNANÁ

PRIMÁTOR POKRAČUJE, JEDENÁSTKA NOVÝCH POSLANCOV
Mená kandidátov podľa získaných hlasov vo volebnom obvode 1
Číslo kand. 
na hl. lístku

Meno a priezvisko Strana alebo pol. hnutie Počet plat. 
hlasov

36. Ľubomír Vaic SMER-SD, SNS 2 119
27. Ondrej Majerník, Ing. SMER-SD, SNS 1 850
19. Jozef Kačenga, Mgr. SMER-SD, SNS 1 761
3. Michal Beharka, Ing. SMER-SD, SNS 1 607
9. Michal Demečko, Mgr. SMER-SD, SNS 1 488
6. Marián Bubeník, Ing. SMER-SD, SNS 1 477

20. Mária Kaľavská, Mgr. KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
KDS, MOST-HÍD

1 298

1. Daniela Antalová, Mgr. nezávislá kandidátka 1 252
38. Zuzana Záborská, Ing. nezávislá kandidátka 1 203
33. Valter Retter nezávislý kandidát 1 203
15. Vladimír Jančík, Ing. SMER-SD, SNS 1 196
11. Igor Geletka, Ing. KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
KDS, MOST-HÍD

1 178

13. Slavomír Hrebenár, MUDr. SIEŤ, SDKÚ-DS 1 177
16. Beáta Janovcová, Ing. SMER-SD, SNS 1 141
30. Ján Mokriš, MUDr. SIEŤ, SDKÚ-DS 1 107
22. Róbert Kočiš, PhDr. SIEŤ, SDKÚ-DS 1 092
7. Pavol Čekovský, Ing. SIEŤ, SDKÚ-DS 1 078

32. Zuzana Páleníková KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
KDS, MOST-HÍD

1 050

25. Kvetoslava Kucharovičová, Ing. nezávislá kandidátka 1 007
2. Martin Bartko, Ing. nezávislý kandidát 1 005

34. Branislav Tkáč, PaedDr. SMER-SD, SNS 905
14. Tibor Husár, Ing. nezávislý kandidát 886
35. Eva Tóthová, MUDr. SIEŤ, SDKÚ-DS 835
24. Tomáš Krempaský, Ing. SIEŤ, SDKÚ-DS 813
21. Albert Klein, Ing. arch. nezávislý kandidát 807
31. Lukáš Novotný, PhDr. nezávislý kandidát 797
28. Radovan Marcinčin, Mgr. KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
KDS, MOST-HÍD

791

12. Marek Hrabovský, Ing. nezávislý kandidát 778
37. Milan Varga, Ing. nezávislý kandidát 776
29. Daniela Matiašovská, Mgr. KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
KDS, MOST-HÍD

726

18. Marcel Kacvinský, Bc. SIEŤ, SDKÚ-DS 684
23. Zlatko Korba KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
KDS, MOST-HÍD

624

4. Martin Bielický nezávislý kandidát 592
10. Silvester Dulák PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 584
17. Juraj Jurčišin nezávislý kandidát 548
26. Stanislav Lorko PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 510
8. Miroslav Čuj KSS 422
5. Peter Borovský SOĽ 183

Mená kandidátov podľa získaných hlasov vo volebnom obvode 2
Číslo kand. 
na hl. lístku

Meno a priezvisko Strana alebo pol. hnutie Počet plat. 
hlasov

1. Adnan Akram SIEŤ, SDKÚ-DS 1 903
8. Jozef Gonda, Ing. KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
KDS, MOST-HÍD

1 630

6. Dávid Demečko, PaedDr., PhD. SMER-SD, SNS 1 491
4. Janka Brziaková, Bc., Ing. SMER-SD, SNS 1 341
11. Rastislav Javorský, Mgr. KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
KDS, MOST-HÍD

1 321

9. Lea Grečková, Mgr. SMER-SD, SNS 1 266
13. Vasil Kolesár, Ing. SMER-SD, SNS 1 150
5. Andrej Cpin, Mgr. KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
KDS, MOST-HÍD

1 124

27. Matúš Zelený nezávislý kandidát 1 041
21. Ján Pukluš, MUDr. SMER-SD, SNS 1 033
17. Martina Muchová SMER-SD, SNS 1 024
20. Alena Pekarčíková, MUDr. KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
KDS, MOST-HÍD

1 008

23. Michal Semeš, Mgr. nezávislý kandidát 931
25. Ján Valjan, PharmDr. SIEŤ, SDKÚ-DS 901
19. Ondrej Pavlanský KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
KDS, MOST-HÍD

714

14. Pavel Kuchárek, Ing. SIEŤ, SDKÚ-DS 713
16. Ladislav Lučivjanský, Ing. SIEŤ, SDKÚ-DS 706
15. Nicol Lauf nezávislá kandidátka 660
26. Jozef Valkoššák nezávislý kandidát 650
18. Ján Palkovič KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
KDS, MOST-HÍD

649

12. Natália Karpišová SIEŤ, SDKÚ-DS 643
22. Ondrej Samončík, Ing. nezávislý kandidát 527
24. Oto Stettner, Mgr. SOĽ 414
7. Maroš Divok, Ing., PhD. SIEŤ, SDKÚ-DS 389
3. Ladislav Borský, Bc. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 386

10. Lukáš Jakubec VZDOR 219
2. Alojz Almássy, Mgr. KSS 206

Mená kandidátov na primátora podľa získaných hlasov
Číslo kand. 
na hl. lístku

Meno a priezvisko Strana alebo pol. hnutie Počet plat. 
hlasov

3. Ján Volný, PhDr., PhD. SMER-sociálna demokracia 6 946

1. Pavol Bečarik, Ing. nezávislý kandidát 4 227

2. Oto Stettner, Mgr. Strana občianskej ľavice 104

Potim zavinšujce 
každemu co hibi: 
1. Ribarom kus večšej ribi. 
2. Mladim nevibivane biti.
3. Žebi bul baran cali i viľk dakus siti.
4. Poľitikom bajus pod nosom.
5. Pjesek africkim pštrosom.
6. Hudobnim peňeži.
7. Ľeňivim naj še dobre ľeži.
8. Ľudzom z Braťislavi vihodňarski život.
9. Žebi sce ňekukaľi krivo...  

majce teľo laski, zdravja, ščesca,  
keľo še gruľe do mecha zmesca.

Štefan Šimko

Primátor mesta Ján Volný a novozvolení poslanci za koalíciu SMER – SD a SNS ďakujú občanom za prejavenú dôveru.
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SPRAVODAJSTVO

Vianočná kalkulačka: Presne 4 578 kilo-
metrov musia prejsť sane zo Severného pólu do 
Spišskej Novej Vsi, ak veríte na Santu. Tradičnejší 
myslia na Ježiška, ktorý sa narodil v Betleheme, 
čiže 2 274 kilometrov vzduchom. Najďalej to 
k nám má Dedo Mráz, lebo podľa ruských zdro-
jov môže bývať aj na Čukotke v meste Anadyr a po-
tom to má k nám 7 214,91 kilometra a má čo robiť, 
aby všetko stihol. 

Vianočný trh: Vychádza z našej historickej tra-
dície. 6. decembra 1380 získalo mesto od kráľa 
Ľudovíta I. právo konať týždenné trhy, každý týž-
deň v sobotu. O 55 rokov neskôr (na deň presne) 
obnovil a potvrdil kráľ Žigmund staré privilégiá 
a udelil Spišskej Novej Vsi právo konať 3 výročné 
trhy: jeden na jar, druhý 15. augusta a tretí 11. no-
vembra. Takže náš Vianočný trh je vzácnym pripo-
menutím si udelenia a obnovenia trhových práv.

Stromček náš každoročný: Každý rok zdobí 
naše námestie počas koncoročných sviatkov už 
desiatky rokov. Naše mesto ich bude mať viac. 
Na križovatke všetkých privíta žiarou 10,5 metrový 
umelý stromček, pred radnicou ozdobíme živý 
20-metrový strom. Takisto každé sídlisko a No-
voveskú Hutu bude skrášľovať živý ozdobený 
vianočný strom. Všetko v duchu filozofie – živý 
stromček nás teší nielen počas Vianoc! (tom)

KONCOROČNÉ PIKOŠKY

Pre tých, ktorí nie sú fanúšikmi sociálnych sietí.
ČO PRIBUDLO NA MESTSKOM FACEBOOKU

Na mieste dnešnej predajne Stova sa sušili a pálili 
tehly...

... len centrum si zachováva historickú podobu, tu 
vidíme záber z roku 1943.

Na mieste obchodného domu a trhoviska stával 
Stredný riadok...

Hlasovanie prebiehalo od 1. apríla do 31. októbra 2014. 
Výsledky 6. ročníka súťaže boli nasledovné: 
V kategórii miest prvenstvo získal Púchov s počtom 
hlasov 38 405. Za ním nasleduje Bardejov (36 114), Pe-

zinok (24 245), Prievidza (22 562) a prvú päťku naj-
krajších miest uzatvára Spišská Nová Ves s počtom 
hlasov 17 562. 
Najkrajšou obcou v tomto ročníku súťaže je Banská 

Belá (27 421), za ňou nasledujú Komjatice (25 115), 
Smižany (23 514), Sedliacka Dubová (16 521) a piata 
skončila Malinová (14 235).
  Eda

SPIŠSKÁ NOVÁ VES MEDZI NAJKRAJŠÍMI MESTAMI
Na portáli Slovakregion prebiehal už 6. ročník súťaže Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2014. V rámci nej sa Spišská Nová Ves umiest-
nila v prvej päťke najkrajších miest.

V nemocnici v Spišskej Novej Vsi uviedli do prevádzky nový 
digitálny mamograf, ktorý sa vyznačuje vysokou a rýchlou 
zobrazovacou schopnosťou. Jeho najväčšou výhodou je  
podrobnejšie a presnejšie zobrazenie štruktúr prsníka a zá-
roveň nižšie radiačné dávky, ktoré predstavujú nižšiu záťaž 
pre organizmus. „Mnohé ženy majú z mamografického vy-
šetrenia obavy, a preto naň ani nechodia. Vďaka zabezpe-
čeniu kvalitného a čo najmenej nepríjemného vyšetrenia 

chceme ich obavy prekonať a oveľa viac tak pomôcť v boji 
proti zákernej chorobe rakoviny prsníka v celom okrese. To 
je aj hlavný dôvod, pre ktorý sme sa v spolupráci s gyne-
kologickým oddelením rozhodli zaviesť nový model sta-
rostlivosti o pacientky. Výsledkom je diagnostika rakoviny 
prsníka na počkanie a prípadná terapia do 10 dní,“ vysvet-
lila primárka rádiologického oddelenia nemocnice v Sp. No-
vej Vsi MUDr. Zuzana Wolfová.
Na Slovensku zdravotné poisťovne plne hradia preventívne 
vyšetrenie prsníkov ultrazvukom u žien v každom veku a po 
dovŕšení 40. roku mamografické vyšetrenie raz za dva roky. 
V spišskonovoveskej nemocnici sa na mamograf pacientky 
nemusia objednávať, vyšetrenie urobia ihneď. Výnimkou budú 
len mladšie ženy, u ktorých sa bude prihliadať na prirodzený 
fyziologický cyklus, čo môže vyšetrenie oddialiť o pár dní.
Nový digitálny mamograf prišli uviesť do života hokejistky HC 
Osy Martina Muchová, Miroslava Plencnerová a Barbora 
Kežmarská. Zároveň budú pôsobiť aj ako tváre osvetovej 
kampane, ktorej cieľom bude zvýšiť medzi ženami povedomie 

o význame prevencie a včasnej diagnostiky. 
Oficiálne otvorenie mamografického pracoviska prebiehalo 
aj za účasti poslankyne NR SR Mgr. Ley Grečkovej a primá-
tora mesta PhDr. Jána Volného, PhD. Vďaka jeho pomoci 
budú priestory zrekonštruovaného gynekologicko-pôrodníc-
keho oddelenia skrášľovať fotografie z výstavy, ktorú v našom 
meste organizovalo Materské centrum Dietka pri príležitosti 
Európskeho týždňa dojčenia.
Okrem spomínaného mamografu pribudol na rádiologic-
kom oddelení aj nový digitálny röntgen, ktorý je súčasťou 
projektu kompletnej digitalizácie siete nemocníc Svet zdravia. 
Výrazne sa tak zvýši rýchlosť, kvalita a bezpečnosť diag-
nostiky, pretože chemické vyvolávanie analógových snímok 
nahradia digitálne snímky. Tie budú k dispozícii ihneď po zo-
snímaní, a to ešte predtým, ako sa pacient vráti späť do am-
bulancie. V prípade potreby ich bude možné sprístupniť cez 
zabezpečenú dátovú sieť externému špecialistovi, čo odbúra 
potrebu napaľovať výsledky na CD.
 Edita Gondová, foto: autorka

V NEMOCNICI PRIBUDOL NOVÝ MAMOGRAF I RÖNTGEN
V spišskonovoveskej nemocnici 4. novembra za účasti predstaviteľov mesta otvorili nové mamografické pracovisko. Pacientky tak už 
na vyšetrenie nebudú musieť čakať a prípadnú terapiu im poskytnú do 10 dní. Zároveň na rádiologickom oddelení pribudol nový digi-
tálny röntgen. Celkové investície do nových pracovísk a do digitalizácie nemocnice predstavujú 320 tis. eur. 

Začiatkom novembra slávnostne otvorili v MPC Cessi, a. s., 
Spišská Nová Ves, novú výrobnú linku na výrobu cestovín 
z čerstvých vajec. V novej hale v hodnote 800-tisíc eur, ktorú 
vybudovali z vlastných zdrojov, inštalovali výrobnú linku ta-
lianskeho výrobcu. Výška celkovej investície do cestovinárne 
a pekárne je viac ako 6,2 milióna eur, z nich viac ako 3,9 mi-
lióna stála samotná technológia. Polovicu zdrojov získal in-
vestor z európskych fondov. „V MPC Cessi teraz pracuje 
270 ľudí. V priebehu niekoľkých mesiacov predpokladáme 
zvýšenie o 60 nových pracovných miest. Prácu v rozšíre-
nej výrobe cestovinárne nájdu ľudia vo veku do 29 rokov,“ 
uviedol generálny riaditeľ MPC Cessi, a. s., Peter Babjak. 

V druhej fáze projektu sa, podľa jeho slov, počet zamestnan-
cov ešte zvýši pri trojzmennej prevádzke na rovnú stovku.
Nová technológia umožní výrobu rôznych druhov cestovín. 
Už teraz majú Spišiaci potvrdený záujem o kvalitné cestoviny 
– chcú ich Rusi, Poliaci, Maďari aj Švajčiari. Linka ponúkne 
nielen kvalitu, ale aj vysokú variabilitu tovarov a druhov vyrá-
baných cestovín, ktoré sú známe nielen doma, ale aj za hra-
nicami Európskej únie. „Značka Cessi je naším rodinným 
striebrom, pre obyvateľov Spišskej Novej Vsi znamenali 
pekárske a cestovinárske výrobky vždy dôležitú súčasť 
štruktúry miestneho priemyslu. Snažíme sa vytvárať nové 
príležitosti zamestnanosti, preto túto novú linku v Spišskej 

Novej Vsi srdečne vítam. Dúfam, že je to iba začiatok, do 
mesta chceme prilákať ďalších investorov, nielen domá-
cich, ale aj zo zahraničia,“ skonštatoval primátor mesta Ján 
Volný. (rep)

MODERNÁ LINKA NA CESTOVINY 
ZAMESTNÁ STOVKU ĽUDÍ
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OZ činnosti OR PZ v SNV
V. M. zo SNV ešte 12. 3. 2014 na Ul. J. Hanulu uviedol 
do omylu A. F. tak, že od nej prevzal sumu 910 € pod 
zámienkou, že ako zamestnanec zmluvného predajcu 
zabezpečí zhotovenie a následnú montáž celkovo 7 ks 
plastových okien na jej byte. Urobil tak s vedomím, že 
keďže nie je zamestnancom uvedenej spoločnosti, 
nebol schopný tovar dodať, práce vykonať a peniaze 
nevrátil. Pre poškodenú tak spôsobil škodu vo výške 
910 €. Poverený príslušník OO PZ SNV 27. 10. 2014 mu 
vzniesol obvinenie za prečin podvod.

19. 10. 2014 na Harichovskej ceste doposiaľ neznámi 
páchatelia nezisteným spôsobom a predmetom odstrá-
nili časť uzamknutej vstupnej brány autobazáru a ná-
sledne sa dostali do jeho priestorov, kde poškodili bez-
pečnostnú kameru, odcudzili notebook a kufrík s kľúčmi 
a dokladmi od všetkých vozidiel autobazáru. Následne 
si povyberali kľúče od osobných motorových vozidiel 
zn. Porsche Cayanne, Škoda Octavia, Volkswagen Golf 
a BMW a s týmito vozidlami z miesta činu ušli. Celková 
škoda bola vyčíslená na sumu 61 045 €. Vyšetrovateľ 
OKP OR PZ SNV začal trestné stíhanie za zločin krá-
deže.

21. 10. 2014 poverený príslušník OO PZ SNV vznie-
sol obvinenie za prečin ohrozovanie mravnej výcho-
vy mládeže voči rodičom I. K. a M. K., obaja trvale 
bytom SNV. Menovaní ako rodičia v školskom roku 
2013/2014 v dobe od 1. 4. do 30. 6. 2014 aj napriek 
viacerým výzvam zo strany školy nedbali o to, aby ich 
mladistvá dcéra M. K. riadne chodila do školy, umožnili 
jej viesť záhaľčivý život, následkom čoho v školskom 
roku 2013/2014 vymeškala celkovo 133 neosprave-
dlnených vyučovacích hodín, čím ju vystavili nebezpe-
čenstvu spustnutia.

21. 10. 2014 oznámila D. B. z Harichoviec, že v období 
od 17. 10. do 21. 10. 2014 doposiaľ neznámy páchateľ 
pomaľoval fasádu na administratívnej budove na Staro-
saskej ul. modrou a čiernou farbou. Poškodením spô-
sobil škodu vo výške 300 €. Poverený príslušník OO PZ 
SNV v danej veci začal trestné stíhanie vo veci prečinu 
poškodzovanie cudzej veci.  

M. Č. zo SNV od leta 2013 doposiaľ neustále kontak-
toval formou SMS v počte cca 1 200, ale aj osobne sa 
vyhrážal na rôznych miestach a čase ublížením na zdra-
ví, zabitím, svojej bývalej družke poškodenej L. B. zo 
SNV. 13. 7. 2014 na mieste verejnosti prístupnom, po 
predchádzajúcom verbálnom konflikte ju fyzicky napa-
dol. Spôsobil jej zranenia s dobou práceneschopnosti 
12 dní. Poverený príslušník OO PZ SNV 27. 10. 2014 
obvinil M. Č. z prečinov ublíženia na zdraví a z prečinu 
nebezpečné prenasledovanie. 

31. 10. 2014 poverený príslušník ODI OR PZ SNV vznie-
sol obvinenie pre prečin ohrozenie pod vplyvom návy-
kovej látky P. V., bytom SNV. Menovaný 31. 10. 2014 
viedol osobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia 
po Elektrárenskej ulici, kde bol zastavený a kontro-
lovaný hliadkou OO PZ SNV. Po výzve policajta bola 
u vodiča P. V. vykonaná dychová skúška počas ktorej 
nafúkal hodnotu 1,06 mg/l alkoholu v dychu a pri opa-
kovanej dychovej skúške bola vodičovi nameraná hod-
nota 1,11 mg/l alkoholu v dychu. P. V. teda riadil vozidlo 
v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vply-
vom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri 
ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo 
spôsobiť značnú škodu na majetku. 

31. 10. 2014 hliadka OO PZ v SNV na základe žiadosti 
OS v SNV vykonala eskortu osôb L. Sz., bytom Šaľa, 
P. Sz., bytom Kráľova n/Váhom, do výkonu väzby v ÚVV 
Košice, ktorí sú trestne stíhaní vyšetrovateľom OKP OR 
PZ SNV pre zločin nedovolená výroba omamných a psy-
chotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania 
a obchodovania s nimi. 

4. 11. 2014 v predajni s elektronikou v SNV z regálu na 
predajnej ploche zobral zadržaný K. H. zo SNV kávovar 
zn. De-Longi v hodnote 329 €, s ktorým odišiel bez za-
platenia. Na to bol dvomi zamestnancami prenasledo-
vaný až pred obytný dom na Štúrovom nábreží, kde po 
výzve, aby zdokladoval zakúpenie tovaru, jeden zo za-

SPRAVODAJSTVO

Na základe požiadaviek mestských výborov pristúpilo 
mesto k postupnej rekonštrukcii miestnych komuni-
kácií. Tá bola zrealizovaná do polovice novembra na 
ulici Lipová, J. Wolkera (časť od Leteckej ulice ku ko-
tolni), Hutnícka v časti od ZŠ po Iliašovskú cestu (foto), 
J. Čajaka a V. Nezvala. Na ich realizáciu boli vyčlenené 
finančné prostriedky vo výške 260 tis. eur.
Začiatkom novembra mesto začalo tiež s opravou chod-
níka na Ul. odborárov v dĺžke približne 200 m. Jednotlivé 
práce v súvislosti s jeho rekonštrukciou by mali byť ukon-
čené do konca novembra. Na ich realizáciu bola vyčlenená 
suma cca 35 tis. eur.

Eda, foto: OVaD

V Novoveskej Hute boli na základe požiadavky obča-
nov k 21. októbru inštalované dva informačné panely 
na meranie rýchlosti. Mesto Spišská Nová Ves k uve-
denému kroku pristúpilo s cieľom zvýšiť bezpečnosť 
v tejto lokalite. Uvedené merače rýchlosti stáli celkovo 
3 800 eur. Túto čiastku hradili zo svojho rozpočtu Lesy 
mesta Spišská Nová Ves, a. s.

Eda

OPRAVENÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

NOVÉ MERAČE 
RÝCHLOSTI

Súťaž Mladá myšlienka roka 2014 vyhlásilo Mesto Spišská 
Nová Ves 15. októbra pri príležitosti nadchádzajúceho Me-
dzinárodného dňa študentstva. Zapojiť sa do nej mohli štu-
denti tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl na území 
nášho mesta. Jej cieľom bolo podporiť kreativitu a zvýšiť 
mieru spoločenskej uvedomelosti mladých ľudí. „Do súťaže 
sa zo všetkých ôsmich škôl prihlásila presná polovica, 
teda 4 školy. Úlohou študentov bolo vymyslieť projekt, 
ktorý by priniesol zlepšenie života v meste,“ vysvetlila Ing. 
Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora.
Všetky predložené projekty hodnotila porota, ktorú tvoril pri-
mátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD., poslanec mestského 
zastupiteľstva Adnan Akram a prednostka mestského 
úradu Ing. Jela Bednárová. Pri hodnotení prihliadali na 
originálnosť a kreativitu, efektívnosť a ekonomickosť a rov-
nako tiež na profesionálnosť prezentácie projektu.
Ako prví svoj projekt Hraný film o Spišskej Novej Vsi pred-
stavili študenti z Gymnázia na Javorovej ulici. „Film sme 
nazvali Pozri, ako sme vyrástli. Je to príbeh rozprávaný 
starou ženou, ktorá tu prežila celý život a spomína si na 
svoju mladosť, ako rástla ona, jej deti a vnúčatá spolu 
s mestom, ktoré sa za uplynulé roky zmenilo. Projekt 
môže byť atraktívny pre občanov ako prostriedok, ktorý 
zvýši ich kultúrnu a spoločenskú rozhľadenosť a motivuje 
ich pozerať na mesto inak. Taktiež môže osloviť aj turis-
tov a potenciálnych investorov,“ priblížil študent uvedenej 
školy Martin Makara.
Ďalej sa predstavili študenti z Gymnázia na Školskej ulici 
s projektom, prostredníctvom ktorého chcú obohatiť o ze-
leň celé mesto. „Základnou úlohou projektu je, aby sme 
zazelenili náš dvor. Máme fotky z minulosti a chceli by 
sme dosiahnuť, aby takto vyzerala naša škola v budúc-
nosti,“ uviedla študentka spomínanej školy Silvia Majková.
Študenti z Technickej akadémie prezentovali projekt  
s názvom Fitpark. „Chceli by sme v meste vybudovať 
miesto, kde by sa stretli mladí aj starí, mohli si zacvičiť 
a vyplniť tak voľný čas. Hlavné je, že by to bolo zadarmo 
a pre všetky vekové kategórie,“ ozrejmila študentka Bar-
bora Tripšanská.
Najviac však odbornú porotu zaujal projekt Lacné potraviny 

študentov Strednej odbornej školy ekonomickej (foto). 
„Náš projekt sa zameral na predajňu potravín tesne pred 
dátumom spotreby a minimálnej trvanlivosti, pretože je 
medzi nimi značný rozdiel. Potraviny s dátumom minimál-
nej trvanlivosti sa dajú aj ďalej konzumovať. Napriek tomu 
to naša legislatíva nedovoľuje a veľa sa o tom rozpráva. 
Chcela by som, aby sa zrealizoval aj u nás na Sloven-
sku, pretože v zahraničí takéto predajne fungujú. Pro-
jekt je určený na pomoc sociálne slabším a ľuďom, ktorí 
majú nižšie príjmy,“ predstavila víťazný projekt študentka 
SOŠ ekonomickej Jana Stanislavová. Víťazný tím získal 
hlavnú cenu, ktorou bola finančná odmena 500 eur pre tím 
a 500 eur pre samotnú školu.
Okrem toho sa študenti v rámci programu mohli dozve-
dieť informácie o funkcii poslanca, primátora a činnosti 
mestského úradu v rozhovore s predstaviteľmi mesta. 
Prednostka mestského úradu im v rámci interaktívnej pre-
zentácie Naša Spišská Nová Ves priblížila projekty zrealizo-
vané na území mesta v rokoch 2011 – 2014. Prezentáciu 
nájdete aj na stránke mesta nasa.spisskanovaves.eu. 
Všetky zúčastnené školy si zároveň zasúťažili aj vo vedo-
mostnom kvíze Poznáš svoje mesto, v ktorom bolo ich 
úlohou, čo najrýchlejšie a hlavne správne odpovedať na 
otázky týkajúce sa Spišskej Novej Vsi. Tu sa najviac darilo 
študentom Gymnázia na Javorovej ulici, ktorí získali sadu 
kníh pre svoju školu.

Edita Gondová, foto: autorka

MLADÁ MYŠLIENKA ROKA 2014
11. novembra prebiehalo vo veľkej zasadačke mestského úradu vyhodnotenie súťaže 
Mladá myšlienka roka 2014. Porotu najviac zaujal tím zo Strednej odbornej školy eko-
nomickej s projektom Lacné potraviny. Za svoj nápad získal 500 eur pre seba a zároveň 
500 eur pre školu.
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Y V Dedinkách prebiehal 18. - 20. 9. už 12. ročník pre-
tekov posádok rýchlej zdravotníckej pomoci s názvom 
Rescue Lesnica Slovenský raj. Súčasťou tohto roč-
níka boli po prvýkrát Majstrovstvá Slovenska v kardio-
pulmonálnej resuscitácii. Spišskonovoveskí záchranári 
v zložení Lýdia Vencelová a Peter Pidani spomedzi 
tridsiatich posádok získali najvyššiu priečku.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
Náš dom v októbri usporiadal už 9. ročník športo-
vej olympiády. V rámci nej sa v športovej hale stretli 
klienti tohto zariadenia i partnerských domovov so- 
ciálnych služieb, aby si medzi sebou zasúťažili v rôz-
nych disciplínach. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej 
Novej Vsi v priebehu mesiacov október a november 
zaznamenal 16 prípadov ochorení na vírusovú he-
patitídu typu A. Z uvedeného počtu najviac ochorení 

mestnancov zobral tovar nepoškodený. Následne bola 
privolaná polícia, na čo začal byť páchateľ voči nim ag-
resívny, z dôvodu čoho sa od neho vzdialili do predajne. 
Následne bol páchateľ zadržaný hliadkou OO PZ SNV. 
Poverený príslušník OO PZ SNV K. H. vzniesol obvine-
nie za prečin krádež.

Doposiaľ neznámy páchateľ v období od 5. 11. do 
6. 11. 2014 na Štúrovom nábreží nezisteným spôsobom 
a predmetom rozbil sklenenú výplň okna dverí na za-
parkovanom riadne uzamknutom vozidle zn. PEUGEOT 
BIPPER šedej farby. Následne vnikol do vozidla, odkiaľ 
z prednej časti z úložného priestoru ukradol navigačný 
prístroj zn. GARMIN čiernej farby v hodnote 100 €. Po-
škodenému S. G. zo SNV spôsobil škodu v celkovej výš-
ke 200 €. Poverený príslušník OO PZ SNV v danej veci 
začal trestné stíhanie za prečin krádež. 

Z činnosti MsP v SNV
Pozorovaním kamerového systému bolo 25. 10. 2014 
o 00.15 hod. na Zimnej ulici zistené vzájomné fyzické 
napádanie 3 osôb. Vyslaná hliadka osoby na mieste sto-
tožnila. Jednalo sa o A. B., N. K. a O. O., všetci zo SNV. 
Poškodený O. O. odmietol vo veci podať oznámenie, 
taktiež odmietol lekárske ošetrenie, príp. inú pomoc zo 
strany hliadky.

Na základe telefonického oznámenia hliadka MsP 
v spolupráci z hliadkou PZ SR a občanmi 25. 10. 2014 
o 13.45 hod. pomohla pri lokalizácii a odchyte koňa, 
ktorý sa splašil a behal po uliciach mesta od SM Tesco 
cez centrum a sídlisko Východ v SNV, pričom ohrozoval 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a tiež obča-
nov a ich majetok. Následne bol kôň v slepej ulici na Slo-
venskej ulici odchytený majiteľkou. Ako majiteľka bola 
zistená B. K. zo SNV.

Na základe telefonického oznámenia M. K. zo SNV, 
ktorý našiel na detskom ihrisku v blízkosti parkoviska na 
Kováčskej ulici nezabezpečený detský horský bicykel, 
bola 27. 10. 2014 o 16.45 hod. vyslaná na miesto hliad-
ka MsP. Tá uvedený bicykel od menovaného prevzala 
a dočasne umiestnila na útvare MsP. Vec v riešení.

Na základe telefonického oznámenia hliadka MsP naš-
la 30. 10. 2014 o 17.40 hod. vo vestibule objektu Kina 
Mier ležať na zemi muža. Po prebudení bolo zistené, že 
sa jednalo o P. N. zo SNV. Menovaný javil známky opi-
tosti, bez vonkajších známok poranení, pričom po pre-
budení sa zorientoval a sám z miesta odišiel. Akúkoľvek 
ďalšiu pomoc hliadky odmietol.

Počas vykonávania kontroly starého cintorína, bolo 
2. 11. 2014 o 1.10 hod. spozorované rozsiahle nekon-
trolované horenie plochy pri kríži. Nakoľko hrozilo, že sa 
požiar rozšíri na priľahlé hroby, bol hliadkou za použitia 
dostupných prostriedkov oheň uhasený. Žiadne závaž-
nejšie škody zistené neboli.

Hliadka MsP sa 13. 11. 2014 o 13.10 hod. na základe 
oznamu pokúsila stotožniť nahého muža, ktorý sa po-
hyboval v okolí Nemocnice s poliklinikou v SNV. Hliad-
ka muža zbadala, ako sa pohybuje smerom k lesu, no 
vzhľadom na vzdialenosť, hustý porast a členitosť terénu 
sa jej ho stotožniť nepodarilo.

V Múzeu Spiša sa vo štvrtok 12. novembra uskutočnili 
v poradí sedemnáste Dvorné dialógy, ktorých hosťom bol 
riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj – Ing. To-
máš Dražil, PhD. V príjemnom prostredí výstavnej siene 
rozprával o svojej mladosti, vzťahu k Slovenskému raju, 
o aktivitách v súvislosti s 50. výročím ochrany prírody, 
ako aj aktuálnych vydavateľských počinoch správy. Vy-
zdvihol najmä vydanie knihy Flóra Národného parku 
Slovenský raj, ktorú napísala najlepšia znalkyňa danej 
problematiky – Anna Leskovjanská. Okrem toho sa po-
darilo vydať aj publikáciu o 40 rokoch chodníka Horskej 
služby 1974 – 2014 s názvom Prielom Hornádu. Autor-

sky ju do tlače pripravil Karol Hric. Správa obnovila po dl-
hých rokoch taktiež vydávanie časopisu Pulsatilla. 
V druhej časti dialógov predstavil Tomáš Dražil svoju víziu 
smerovania národného parku, pričom akcentoval dobrú 
spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov na pred-
metnom území. Zdôraznil, že rozvoj turistického ruchu 
musí byť v súlade so zásadami ochrany prírody. V disku-
sii sa dotkol otázky splavovania Prielomu Hornádu, ako 
aj sprístupnenia rokliny Kyseľ. Na záver Dvorných dialó-
gov poďakovala hosťovi riaditeľka Múzea Spiša Zuzana 
Krempaská, pričom ocenila dlhoročnú úspešnú spolu-
prácu správy s múzeom. 

Miroslav Števík, foto: Monika Dobšinská

DVORNÉ DIALÓGY 17

Nezisková organizácia Alžbetka v Spišskej Novej Vsi tohto 
roku oslávila 10. výročie svojho založenia. 
Pri tejto príležitosti sa chceme aj touto formou poďakovať 
predstaviteľom štátnej i verejnej správy, vedeniu mesta, 
našim lekárom - pediatrom, stomatológom, psychiatrom, 
psychológom, tiež riaditeľom špeciálnych a základných 
škôl, všetkým ich učiteľom a zamestnancom, členom po-
licajného zboru, členom rôznych inštitúcií, zdravotných 
poisťovní, všetkým zamestnancom Krízového strediska, 
Materskej školy, Domova na polceste a Zariadenia pre 
seniorov, vedeniu Kongregácie Sestier Božského Vykupi-
teľa, ako aj všetkým priaznivcom, sponzorom či dobrodin-
com, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú vytvárať 
deťom a klientom v našich zariadeniach domov, kde nájdu 
nie iba to základné – biologické, čo k životu nevyhnutne 
potrebujú, ale najmä srdcia ľudí vnímavých na ich potreby 

a túžby, ktorí im spríjemnia kúsok ich životnej cesty. Všet-
kým vám zo srdca ďakujeme. Vedenie n. o. Alžbetka 

10 ROKOV ALŽBETKY 

Vločky nemohli zaspať, už zajtra mali byť súčasťou le-
teckého výsadku nad najkrajším mestom na svete. Ak 
sa netrafia na obrovské námestie v tvare oka, skon-
čia možno v Slovenskom raji. Super, povedala si Mra-
zivka a upravila si účes. V snehovom oblaku bolo viac 
ako rušno. „Vzduchotechnika fungujeee!“ Kričal ako 
zmyslov zbavený vietor Meluzín. Hlavný pilot Mračna 
24 presúval všetkých rýchlosťou dva metre za sekundu 
nad stredný Spiš. Pod Tatrami sa výrazne ochladilo 
a všetci už očakávali Prvú snehovú pomoc. „Nikam 
nejdem,“ začala vymýšľať Ostrica, jedna z najmenej 
obľúbených vločiek. Jej spolužiačky si trhali kryštáliky 
pri pomyslení, že s ňou musia stráviť celý deň na vyučo-
vaní. Stále vymýšľala ako povedať ďalšie nie, v jednom 
kuse vyrušovala a sťažovala sa. Dnes využila nervozitu 
pred zoskokom a na jej strane už bola polovica vlo-
čiek. „Baby, nebláznite, viete, že musíme pomôcť ľu-
ďom a zvieratkám na Spiši. Tu platia zákony prírody,“  
Trblietka sa snažila všetkých upokojiť, ale márne. Po-
lovica dievčat si povedalo – načo sa budeme hnať do 
neznáma, do tej tmy pod nami, načo by sme niekam 
išli. Pekne ostaneme vo svojom oblaku, je tu zábava. 
Mračno 24 zastalo nad Smižanami a ďalej ani meter. 

Deti v meste sa poriadne nahnevali, veď už vytiahli 
sánky a rukavice a čo ja viem čo, aby si užili snehovej 
zásielky dosýta. Malé dievčatko už začalo kriviť ústa 
na búúúúúú, ale brat ju pohladkal po hlave: „Neboj, 
všetko skončí dobre.“
Pilot mračna 24 vyhlásil krízový stav, do všetkých kójí 
vyštartovali zásahové jednotky a psychológovia, ktorí 
v jednom kuse vysvetľovali, prečo je dobré zletieť na 
Zem. Zvýšila sa kvalita vody a dočasne povolili hip-hop. 
Nič však nepomáhalo. V tom Trblietka chytila Mrazivku 
za ruku: „Mám nápad!“ Čosi si chvíľu šepkali a na-
koniec zašli za pilotom, ktorý onedlho vyhlásil: „Zo-
skok sa ruší, stačí nám jeden vyhliadkový let nad 
mestom.“ Vločky sa upokojili a mračno sa opäť pohlo. 
Trblietka dobre vedela, čo sa stane. V centre mesta je 
najvyššia veža na Slovensku, o ktorej kríž sa Mračno 
roztrhlo. A tak chtiac, či nechtiac, na najkrajšie mesto 
na svete sa zosypali milióny bielych chumáčikov a pri-
kryli ho nádhernou perinou. Spadla aj Ostrica, rovno 
na nos malému dievčatku a od zlosti sa hneď rozpus-
tila. Ostatné vločky čakali krásne Vianoce v Spišskej 
Novej Vsi.
 Vlasto Bogár

PRÍBEH SNEHOVÉHO MRAČNA 24
ROZPRÁVKA
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Ybolo u detí predškolského a školského veku. Žltačkou 
sa nakazili aj traja zamestnanci novoveských úradov. 

Centrum voľného času Adam pripravilo 10. 10. na 
Kamennom obrázku súťaž v slalomovom korčuľo-
vaní. Tento rok sa konal už jej 6. ročník. Tento rok si 
medzi sebou zmeralo svoje sily 37 súťažiacich, ktorí 
sa na trati pokúsili dosiahnuť čo najlepší čas. Z chlap-
cov boli najrýchlejší Sebastián Horváth a Matej Grec 
a z dievčat Tamara Gromovská a Alica Matysová.

Kynologický klub Slovenský raj usporiadal 11. 10. 
na Smižianskej Maši Oblastnú výstavu nemeckých 
ovčiakov. Predviedlo sa na nej spolu 42 psov z celého 
Slovenska.

V Dome Charitas sv. Jozefa sa 15. 10. konal Deň 
otvorených dverí. V rámci neho mali návštevníci mož-
nosť prezrieť si priestory tohto zariadenia, ale aj oboz-
námiť sa s poskytovaním služieb. Akcie sa pravidelne 
zúčastňuje aj primátor mesta Ján Volný, ktorý tento krát 
priniesol aj malé prekvapenie v podobe počítača.

Spišskonovoveská kapela Smola a hrušky vyrazila 
v októbri na svoje doteraz najväčšie československé 
turné Best on Tour 2014. V rámci neho sa fanúšikovia 
môžu tešiť na energickú show s tými najväčšími hitmi, 
ale aj nehranými skladbami, ktoré bežne nemôžu do-
stať priestor. V Čechách kapela vystúpi s populárnym 
českým zoskupením Fast Food Orchestra a na vybra-
ných koncertoch aj spolu s ďalším unikátnym hosťom, 
a to izraelskou skupinou Los Caparos. Na slovenských 
koncertoch dáva už tradične priestor mladým talen-
tovaným kapelám. Na poslednom koncerte, ktorý 
odohrá 27. 12. v Sp. Novej Vsi, plánuje pokrstiť 
svoj nový album najväčších hitov Best on a záro-
veň oslávi svoj tisíci odohraný koncert.

Príslušníci ozbrojených zložiek zo Spiša sa 17. 10. 
stretli v Krytej strelnici na 7. ročníku súťaže v streľ-
be. O titul najlepších strelcov zabojovalo 7 družstiev 
v 3 disciplínach. Prvenstvo si nakoniec odnieslo KR PZ 
z Prešova. Druhé miesto obsadilo novoveské oddele-
nie kriminálnej polície a tretí boli mestskí policajti zo 
Sp. Novej Vsi.

Tradičná akcia Helicopter boogie tento rok oslávila 
svoje 10. výročie. Jej organizátori preto 17. – 19. 10. 
záver sezóny ozvláštnili teplovzdušným balónom. Ak-
cie sa zúčastnili skúsení parašutisti i odvážlivci, ktorí 
sa rozhodli vyskúšať parašutizmus po prvýkrát v živote. 
V početnej účasti mali svoje zastúpenie domáci i za-
hraniční hostia.

V nedeľu 18. 10. sa v Evanjelickom kostole konal zá-
verečný koncert 19. ročníka medzinárodného hudob-
ného festivalu Musica Nobilis. Ten otvorili príhovory 
riaditeľa Mestského kultúrneho centra Emila Labaja, 
primátora mesta Jána Volného a čestného hosťa, 
predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka 
Trebuľu. Približne 1 500 divákov si počas neho vypo-
čulo výber najslávnejších skladieb v podaní Slovenskej 
štátnej filharmónie, filharmonického zboru a jeho só-
listov.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj 
zorganizovala počas tretieho októbrového víkendu už 
po druhýkrát upratovanie Národného parku Sloven-
ský raj. Stretli sa na ňom desiatky dobrovoľníkov, ktorí 
spoločne vyčistili úseky Hranovnica – Spišský Štiav-
nik, Letanovský mlyn – Čingov, Telgárt – Pusté pole, 
ale aj úsek od Dobšinskej ľadovej jaskyne po Stratenú, 
od Dediniek po Palcmanskú Mašu a od Mlynkov po 
Zejmarskú roklinu.

Vo finále súťaže Miss Dance sa 19. 10. predstavila aj 
18-ročná Alexandra Dugasová zo Sp. Novej Vsi.

Spišskonovoveská Zoologická záhrada ukončila 
tohtoročnú sezónu 19. 10. podujatím Strašidelná 
noc v ZOO. V poradí už štvrtý ročník prilákal viac ako 
1 500 návštevníkov. V rámci programu bola pripravená 
rozprávka s názvom Čert slúži. Po nej deti spolu s ro-
dičmi vyrezávali tekvice a zatancovali si Pandí tanec. 
Po ňom už nasledoval lampiónový sprievod a večer 
ukončila ohňová show. Nechýbalo ani ocenenie naj-
lepšej strašidelnej masky. Aj po skončení sezóny však 

Výstavu prác hendikepovaných umelcov zorganizovalo 
Občianske združenie Spiša - Sme iní, nie horší. Zúčast-
nilo sa jej spolu šesť vystavovateľov, a to Domov so- 
ciálnych služieb Domovina, n. o., z Hodkoviec, Cen-
trum sociálnych služieb v Batizovciach, Spojená škola 
internátna v Levoči, Integračné zariadenie v Hertníku 
KOR – GYM, n. o., Spišská katolícka charita a Ateliér 
Mária. „Návštevníci tu môžu vidieť výtvory ľudí s men-
tálnym postihnutím, ale aj profesionálnej keramičky 
Márie Géczyovej z Ateliéru Mária. V jednotlivých zaria-
deniach pracujú klienti pod vedením profesionálnych 
keramikárov, u nás v Hodkovciach je to Daniel Fabián, 
v Hertníku Mária Kaliňáková a Martin Uličný. V Batizov-
ciach je to Mária Pajerchinová, ktorá má dlhoročné 
skúsenosti. V Levoči sú to učitelia, pretože keramické 
dielne sú vo vyučujúcom procese na osvojenie si jem-
nej motoriky. V Dome Charitas sv. Jozefa teraz pracuje 
spomínaná keramička Mária Géczyová,“ vymenovala 
kurátorka výstavy Veronika Vencelová.
Na výstave sú prezentované rôzne dekoračné a úžitkové 
predmety, ako napr. svietniky, sošky, vianočné miniatúrky, 
misy, taniere, čajové súpravy či rôzne džbány. Záujemco-

via si navyše vystavené dielka môžu nielen pozrieť, ale, ak 
sa im niečo zapáči, aj kúpiť. „Naším cieľom je ukázať, že 
sú tu výrobky zo Slovenska, zhotovené klientmi, navyše 
za cenu, ktorá pokrýva iba náklady spojené s ich výro-
bou,“ spresnil riaditeľ Domova sociálnych služieb Domo-
vina, n. o., v Hodkovciach Juraj Beňa.
Ak ste sa teda ešte nestihli ísť pozrieť na túto výstavu, 
môžete tak urobiť až do vianočných sviatkov. 

Edita Gondová, foto: autorka

KERAMIKA – JEJ PREMENY
V priestoroch Galérie netradičných umení pri Remeselnej dielni 10. novembra odštarto-
vala vernisážou v poradí už tretia výstava prác klientov domovov sociálnych služieb. Ako 
už samotný názov napovedá, prezentované sú na nej originálne výrobky z keramiky.

Zase mi to robíte, nestihnem sa ani poriadne nadých-
nuť a vy mi ponúknete wellness vo vani. Nič v zlom, 
len po víkendovom pobyte by ste ma mohli vrátiť 
naspäť do rybníka. Na vašom mieste by som sa na 
Vianoce vykašľal, nestojí za to púšťať šupinu. Pekne 
v bahne na dne rybníka, to je lahoda. Prečkám zimu 
a potom si ma prídu vykŕmiť rybári. Pírsing zadarmo. 
A hlavne slušná spoločnosť, ktorá sa vie zabávať. Nie 
v tejto vaňovej samotke. Prečo mám taký pocit, že sa 

už do svojho rybníka nevrátim? Tak ako otec, dedo, 
pradedo. Zmení sa celý môj život, tipujem, že sa do-
stanem do chránených vôd s húfom kapríc. Prečo 
by si ma inak obzerali ako výstavný kus. Aj tie vaše 
deti, hladkajú ma, hádžu mi gumené kačičky a iné 
nezmysly. Naši mladí sú o dosť slušnejší, ležia na 
dne a čakajú, kedy sa pohneme. Nevadí, o chvíľu to 
skončí, dám si ešte jednu vaňovú kaporkovú!
 Vlasto Bogár

KAPORKOVÁ
FEJTÓN 

V Spišskej Novej Vsi sa na-
rodilo mnoho významných 
osobností, ktoré svojím živo-
tom obohatili kultúru sloven-
ského národa. Mikuláš Huba, 
ktorého nedožité 95. výro-
čie narodenia si v tomto roku 
pripomíname, skoro polstoro-
čie patril k najvýznamnejším 
hereckým osobnostiam čes-

koslovenskej divadelnej kultúry. Svoje herecké umenie 
rozdával aj prostredníctvom televíznej obrazovky a filmu. 
Známy je z filmov Boj sa skončí zajtra, Varúj, Vlčie diery, 
Akce B, Smrť prichádza v daždi, Posledná bosorka či 
Skrytý prameň.
Narodil sa 19. októbra 1919 v Spišskej Novej Vsi v ro-
dine strojmajstra, neskôr vrchného oficiála Českosloven-
ských dráh. Sotva desaťročný začal navštevovať primu 
Štátneho československého reálneho gymnázia v Spiš-
skej Novej Vsi (dnes Gymnázium na Školskej ulici). Počas 
stredoškolského štúdia účinkoval v ochotníckom súbore 
Hviezdoslav a už vtedy sa prejavil ako vynikajúci recitátor 
na viacerých významných školských i mestských poduja-
tiach. V júni 1937 absolvoval maturitné skúšky a odišiel do 
Bratislavy študovať na Hudobnú a dramatickú akadémiu. 

Súčasne navštevoval Filozofickú fakultu Univerzity Komen-
ského. Rovnako ako väčšina jeho generačných kolegov, aj 
on bol žiakom významného divadelného teoretika a prak-
tika – Janka Borodáča. Neskôr M. Huba ako pedagóg 
dramatického oddelenia Štátneho konzervatória a VŠMU 
(od roku 1951) vychoval pre slovenské divadelníctvo celý 
rad vynikajúcich umelcov. Keď sa ako 19-ročný stal čle-
nom činohry Slovenského národného divadla, bol obsa-
dzovaný hlavne do romantických úloh. Postupne dozrel na 
umeleckú osobnosť, syntetizujúcu širokú škálu hereckých 
prostriedkov. Jeho manželkou sa stala operná speváčka 
Mária Kišonová – Hubová. Do Spišskej Novej Vsi sa stále 
rád vracal a bol vždy „ozdobou“ pomaturitných gymnaziál-
nych stretnutí. V rokoch 1972 – 1976 sa stal umeleckým 
šéfom Činohry SND v Bratislave. V činohre pôsobil 49 se-
zón. Stvárnil 149 prevažne veľkých postáv. Jeho herecký 
prejav umocňovaný výnimočnou hlasovou a jazykovou kul-
túrou bol v roku 1973 ocenený titulom národný umelec, 
v r. 1974 Krištáľovou ružou, v r. 1981 Zlatým krokodílom 
a ďalšími vyznamenaniami. Zomrel v Bratislave 12. ok-
tóbra 1986. V jeho šľapajách kráča jeho syn prof. Martin 
Huba, významný slovenský herec a divadelný režisér, od 
r. 1976 člen, v r. 2005 – 2006 dočasne riaditeľ, Činohry 
SND v Bratislave.

PhDr. Ružena Kormošová, PhD. 

MIKULÁŠ HUBA – VÝZNAMNÁ  
SLOVENSKÁ HERECKÁ OSOBNOSŤ

VÝZNAMNÍ RODÁCI
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Y môžete navštíviť pavilón Aquaterra, ktorý je otvorený 
celoročne.

Mesto Sp. Nová Ves v spolupráci s Mestským kultúr-
nym centrom pripravili 19. 10. pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším pre seniorov nášho mesta darček v po-
dobe kultúrneho podujatia. V programe účinkovali žiaci 
a učitelia tunajšej Základnej umeleckej školy a známy 
spevák Peter Stašák.

Rady farmárov na markizáckej Farme rozšírili noví 
súťažiaci, ktorí sa tentoraz nenazývajú banditi ako 
v predchádzajúcich sériách, ale valasi. Medzi nimi je 
aj 25-ročný Spišskonovovešťan Matúš Lengvarský.

21. 10. uplynulo 240 rokov od založenia Provincie 
XVI spišských miest. Jej administratívne sídlo bolo 
v Provinčnom dome, v ktorom v súčasnosti prebieha 
rekonštrukcia. Táto udalosť iniciovala výskum pracov-
níkov Múzea Spiša, ktorý priniesol zaujímavé skutoč-
nosti. Tie budú zhrnuté v pripravovanej stálej expozícii 
múzea po jeho rekonštrukcii.

Mestské zastupiteľstvo v Sp. Novej Vsi zasadalo 
v končiacom volebnom období 25-krát. Okrem pri-
mátora mesta 100 %-nú účasť mala poslankyňa Ing. 
Bc. Janka Brziaková a poslanec Ing. Marián Bubeník. 
Väčšina ostatných poslancov sa na zasadnutiach zú-
častnila viac ako 20-krát, v priemere 23-krát.

Štúdio Spišského divadla 22. 10. uviedlo premiéru 
hry A. Camusa s názvom Nedorozumenie. Predstavili 
sa v nej nové tváre divadelného súboru Petra Kriváčko-
vá a Ľudovít Košík. Režisérskej taktovky sa ujal ume-
lecký šéf divadla Ján Sládeček.

Mestské kultúrne centrum v spolupráci s Agentúrou 
Kami usporiadali 23. 10. v Koncertnej sieni Reduty 
koncert Jozef Hollý and band. Hudobník sa domáce-
mu publiku predstavil v rámci svojho jesenného turné 
Piano show tour 2014. Počas dvoch hodín zaznela 
klasika, ale aj moderné žánre. Organizátori sa počas 
večera rozhodli urobiť dobrý skutok a podporiť OZ 
Sans Souci - Letohrádok Iliašovce, ktorému venovali 
finančný dar v hodnote 300 €.

Jednota dôchodcov na Slovensku MO si 23. 10. 
spoločenským posedením pripomenula Mesiac úcty 
k starším. V rámci neho nechýbala hudba, tanec, ob-
čerstvenie i kultúrny program, v ktorom vystúpili deti 
MŠ Slovenská ul.

V Spišskom divadle prebiehal 23. - 30. 10. v poradí 
už VI. ročník festivalu komorných inscenácií Divadelný 
Spiš 2014. V rámci neho sa medzi 7 účinkujúcimi sú-
bormi po prvýkrát predstavil i hosť zo zahraničia – Mo-
ravské divadlo z Olomouca - a domáci súbor.

Jedným z predmetov, kde sa dá stále niečo nové na-
učiť, je výtvarná výchova. Školský úrad preto koncom 
októbra pripravil pre učiteľov tohto predmetu metodic-
ké cvičenie zamerané na rozvoj kreatívnych zručností. 
Témou tvorivej dielne boli pečiatky. V rámci nej si skú-
šali rôzne techniky pečiatkovania na papier i na textil, 
ktoré im prišli ukázať skúsené lektorky.

Už po druhýkrát sa 24. 10. konal v evanjelickom a. v. 
Chráme Božom koncert, ktorý usporiadal CANTUS 
VILLA NOVA, Miešaný spevácky zbor mesta Spišská 
Nová Ves pod vedením umeleckého vedúceho a di-
rigenta Igora Gregu. Tento rok bol hosťom koncertu 
Komorný miešaný spevácky zbor Socientas Cantica 
z Vranova nad Topľou s dirigentom Štefanom Eperi-
ješim.

Projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja a minis-
terstva školstva s názvom Korčuľuje celé Slovensko 
pokračuje i tento rok už 2. ročníkom. Jeho cieľom je 
podnietiť deti k športovým aktivitám. V Sp. Novej Vsi 
sa v tomto roku do projektu zapojili ako prvé ZŠ Ko-
menského a ZŠ Nad Medzou. Žiaci prvých a druhých 
ročníkov sa tak počas niekoľkých mesiacov budú pod 
dohľadom prvoligových hokejistov zdokonaľovať v kor-
čuľovaní. Podľa slov riaditeľa HK SNV Miroslava Gava-
liera do projektu plánujú zapojiť aj chlapcov z junior-
ského tímu a hokejistky z HC Osy.

Katedra dizajnu nábytku Technickej univerzity vo 
Zvolene odštartovala 29. 10. v Multicentre výstavu 
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V piatok 31. októbra sa N. Hutou preháňali strašidlá. Tie 
mladšie mali svoje dušičkové posedenie v pohostinstve 
Poľovník pod názvom Svetlonos. Pod vedením skúsenej 
A. Beťkovej, ktorá ich usmerňovala, mali krásny a bohatý 
program. Za sprievodu hudby si deťúrence zatancovali, 
zašantili a zasúťažili. Vonku ich čakalo púšťanie lampió-
nov šťastia a lampiónový sprievod. Prežili krásny večer, 

na ktorý tak skoro nezabudnú.
Tie staršie strašidlá leteli do penziónu Kráľov prameň na 
svoj Halloween. Bolo ich vyše 60 a čakali ich špeciálne 
jedlá, nápoje a výborná muzika. Vydržali do skorého rána, 
no za svitania museli letieť preč, lebo ich čas skončil. Ako 
hovorí vedúci p. Debrecíni, zábava nemala chybu a už sa 
teší o rok na stretnutie so strašidlami. Rudo Mikolaj

STRAŠIDELNÝ VEČER V HUTE

V tomto roku si pripomíname 100 rokov od začiatku 1. svetovej vojny. V Novoveskej Hute prežíva 
presne toľko rokov recept na koláč, ktorý chutí ľuďom dodnes. Poslala nám ho Janka Dzimková 
ako inšpiráciu k blížiacim sa Vianociam. 

FRONTOVÝ KOLÁČ
VIANOČNÝ RECEPT

Cesto: 50 dkg hladkej múky, 1 prášok do pečiva, 
1 vajce, 15 dkg smetol (alebo šmalec – bravč. masť), 
15 dkg práškový cukor, 15 PL (polievkových lyžíc) 
mlieka.
Suroviny zmiešame dokopy. Vymiesime cesto, ktoré rozde-
líme na 3 diely. Z každého dielu vyvaľkáme tenký plát. Pláty 
pečieme pri 180 °C na plechu vyloženom papierom na 
pečenie. Pláty po upečení hneď plníme teplým krémom.
Krém: Z 12 PL kryštál. cukru upálime karamel, zalejeme 
ho 6 dcl mlieka. Pridáme ešte 12 PL cukru a rozvaríme. 
V ďalších 6 dcl mlieka si rozmiešame 10 kopcovitých PL 
hladkej múky a primiešame k rozvarenému karamelu. Uva-
ríme kašu tak, aby hmota držala na vareške. Primiešame 

20 dkg smetolu. Ak by bola plnka riedka, tak ju ešte po-
varíme. Hotovou plnkou hneď potrieme pláty. Naplnené 
pláty necháme mierne zaťažené postáť. Na záver vrchný 
plát polejeme čokoládovou polevou.  Dobrú chuť!

Umelecké aktivity jedinej literárnej kaviarne eLAra na Let-
nej ulici nestratili s príchodom zimy tempo ani rytmus. Po 
výstave výtvarných prác Základnej umeleckej školy v Levoči 
sa predstavujú ďalší neprofesionálni výtvarníci. „Do konca 
roka zažijeme ešte dve výstavy. Záujem vystavovať je v sú-
časnosti taký veľký, že môžeme uspokojiť celý nasledujúci 

rok. My sa však chceme aj v budúcnosti venovať tvorbe 
mladých, či sú to ZUŠ-ky alebo začínajúci umelci z rôz-
nych škôl,“ skonštatoval Marcel Heldák, ktorý je tvorcom 
literárnej kaviarne.
Okrem výtvarného umenia ožíva priestor stretnutiami  
s autormi poézie a prózy, známymi pod názvom Hokerlíky. 
Na výlučne ženskom stretnutí s prozaičkami Beátou Blaho-
vou, Luciou Gecelovskou a Júliou Čurillovou prežili dve 
desiatky návštevníkov podujatia prierez ich života aj tvorby. 
O hudobnú zložku sa tentoraz postarali chlapci zo skupiny 
Antler Fusion. „Celý cyklus je v produkcii Spišského osve-
tového strediska. Nedeľné stretnutia začali byť obľúbené, 
a preto sa budeme snažiť doplniť ponuku programov po-
čas týždňa. V najbližšom čase chystáme obnovenie série 
vedomostných kvízov, v ktorých môžu naši návštevníci vy-
hrávať zaujímavé ceny. Navyše koniec roka prinesie dve 
nové knihy Spišskonovovešťanov,“ dodal M. Heldák. (tom)

LITERÁRNA KAVIAREŇ NESTÍCHLA 
ZIMNÝM SPÁNKOM

Únia žien Slovenska, okresná organizácia • Dom Matice slovenskej
Mestské kultúrne centrum • Spišské osvetové stredisko

Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi
pozývajú na predvianočné stretnutie rodín

ČARO VIANOC
Koncertná sieň Reduty, SNV, 8. 12. 2014 o 17.30 hod.

Účinkujú: deti Materskej školy na Lipovej ulici, žiaci Základnej školy Nad Medzou,  
 žiaci Základnej umeleckej školy, Klub dôchodcov zo Spišskej Novej Vsi,  

Folklórna skupina Harihovčan z Harichoviec, Folklórna skupina Poračan z Poráča.
Program: vianočné zvyky, príbehy, vinše, koledy, piesne a tance.

Hosť predvianočného stretnutia:  
riaditeľ Spišskej knižnice PhDr. Jozef Lapšanský, PhD., s rodinou.

Výstavky: Príbeh vianočnej pohľadnice, medovníky Danky Farkašovskej, zeleninové nátierky z reštaurácie 
Vegetarián v Spišskej Novej Vsi, betlehemy Tibora Hrušovského, darčeky a ozdoby Márie Kašickej.

Tradičné i netradičné dekorácie a dobroty zo ZO ÚŽS:
Harichovce, Iliašovce, Kluknava, Spišský Hrušov, Sídlisko Mier Spišská Nová Ves.

Ostatní: Klub dôchodcov Lipa, Materská škola na Lipovej ulici, Základná umelecká škola,  
Občianske združenie Jurojin v Spišskej Novej Vsi.

Moderuje: Magdaléna Kráľová.
Program realizovaný s podporou Mesta Spišská Nová Ves.  

Vianočné prekvapenie členiek ZO ÚŽS pre všetkých účastníkov. Vstupné dobrovoľné.
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Ys názvom Cena profesora Halabalu. Prezentované 
na nej boli víťazné práce z medzinárodnej súťaže štu-
dentov vysokých škôl so zameraním na dizajn nábytku 
a interiéru.

29. 10. zorganizovalo OZ Hana otváraciu konfe-
renciu, ktorej hlavnou témou bolo násilie páchané 
na ženách v intímnych vzťahoch. Podľa štatutárnej zá-
stupkyne združenia Lýdie Koňakovej v Spišskej Novej 
Vsi chýba poradenské centrum, ktoré by poskytovalo 
špecializovanú pomoc a touto konferenciou urobili 
prvý krok v snahe o nadviazanie multiinštitucionálnej 
spolupráce v meste a okolí.

29. 10. dopoludnia absolvovali predstavitelia mesta 
Sp. Nová Ves kontrolný deň v materských školách, 
v ktorých boli v tomto roku realizované rekonštrukčné 
práce a opravy zásadného charakteru. Návšteva sa 
týkala 8 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta (Slovenská, Gorazdova, Stolárska, P. Jilemnic-
kého, Rybničná, Lipová, J. Hanulu, Hviezdoslavova). 
Vo väčšine z nich sa modernizácia týkala zníženia ener-
getickej náročnosti budov, a to zateplením obvodové-
ho plášťa a hydraulickým vyregulovaním vykurovacej 
sústavy.

V priestoroch Spišského osvetového strediska bola od 
29. 10. sprístupnená výstava s názvom Fotografia. 
V rámci nej je prezentovaný výber z tvorby 13 členov 
Foto klubu Spiš. Celkovo tak môžu návštevníci vidieť 
77 fotografií s rôznou témou. Pozrieť si ju môžete do 
konca decembra.

Počas celého októbra si Mesiac úcty k starším pri-
pomínali rôznymi aktivitami aj v tunajšom domove 
dôchodcov. Počas jedného takého popoludnia pri-
šli seniorom zaspievať žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda. 
Okrem kultúrneho bolo pre nich pripravené aj športové 
popoludnie, v rámci ktorého si zahrali spolu s hosťami 
z iných zariadení petangovú ligu.

V Národnom parku Slovenský raj začali po niekoľkých 
rokoch vo väčšej miere s rekonštrukciou technic-
kých zariadení v rokline Piecky. Výmenu zhruba 
130 m prístupových zariadení zabezpečuje Obec 
Hrabušice v spolupráci s Mikroregiónom Slovenský raj 
– Sever. Celkové náklady na rekonštrukciu sa predpo-
kladajú vo výške do 10 tis. €. Hradené budú z vyzbie-
raného vstupného do roklín a členských príspevkov 
mikroregiónu.

V novembrovom Ičku sme vás prostredníctvom Bles-
koviek informovali o vypustení sondy do stratosféry zo 
spišskonovoveského letiska. Išlo pritom v poradí už 
o druhý stratosferický balón, pričom prvý vypustili 
vedci z Čiech a Slovenska ešte v minulom roku. Slo-
venská organizácia pre vesmírne aktivity tu plánuje 
vytvoriť základňu pre štarty stratosferických experi-
mentov. Ďalšie sondy so zaujímavými pokusmi by mala 
vypustiť dokonca ešte tohto roku.

Ešte v máji tohto roka sa v našom meste konal Avon 
pochod proti rakovine prsníka. Zúčastnilo sa ho nie-
koľko tisíc ľudí, ktorí si mohli zakúpiť tričká alebo ružo-
vé symboly. Výťažok z ich predaja v hodnote 5 610 € 
poputoval Občianskemu združeniu Mamma. Časť 
sa už investovala do nákupu prístroja, tzv. bioptickej 
pištole na odber tkaniva z postihnutého prsníka. Bliž-
šie informácie o združení nájdete na http://ozmamma.
blogspot.sk/.

Koncom októbra pred blížiacimi sa dušičkami na ce-
lom Slovensku prebiehala dopravno-preventívna akcia 
Rozžiarte sa farbami zameraná na najzraniteľnejších 
účastníkov cestnej premávky. V rámci nej policajti 
v Sp. Novej Vsi v blízkosti priechodov pre chodcov 
a cintorínov rozdávali chodcom reflexné pásky. Cieľom 
akcie bolo predísť neželaným nehodám formou osvety. 
Reflexný prvok na oblečení totiž vodič zaznamená už 
zo vzdialenosti 200 m.

Začiatkom novembra si tisícky ľudí pripomenulo zapá-
lením sviec a kyticami svojich blízkych, ktorí už nie sú 
medzi nami. Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých 
a Pamiatky zosnulých mali mestské cintoríny z dôvo-
du zvýšenej návštevnosti predĺžené otváracie hodiny.

	 Milí	 Spišskonovovešťania,	 táto	 rubrika	 poskytuje	
priestor	pre	vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	

„Dobrý deň, rád by som sa spýtal, či sa plánuje úprava 
chodníkov, lebo sú v neskutočnom stave. Týka sa to teraz 
Krčméryho ulice, pretože tento chodník už veľmi dlho je 
zničený a keď niekto prechádza na druhú stranu s kočí-
kom, tak sa nevie ani pohnúť, keď sa mu spriečia kolesá 
na kočíku. Nehovorím o tom, ako parkujú vodiči, že ne-
berú ohľad na chodcov a majú aj celé auto zaparkované 
na šírku chodníka. Ďakujem.“

anonym, odkazprestarostu.sk, 4. 9. 2014

Ďakujeme za váš podnet. Uvedený chodník bol v prvej po-
lovici novembra opravený.

Mesto Spišská Nová Ves

„Dobrý deň. Pred nejakým časom sa hovorilo o vybudo-
vaní parkoviska na Bezručovej ulici. Je tam nedostatok 
parkovacích miest a autá parkujú aj na ceste pri chod-
níku. Následne oproti idúce autá sa nemajú kde vyhnúť. 
Riešením by určite bolo vybudovanie parkoviska aj na 
trávnatej nevyužitej ploche medzi doterajším parkovis-
kom a MŠ, poprípade ulicu zmeniť na jednosmernú. Tak-
tiež cesta je v dezolátnom stave. Prosím o stanovisko 
kompetentných k tomuto problému.“

Bibiana B., odkazprestarostu.sk, 14. 10. 2014

Zatiaľ mesto nemá spracovaný zámer na rozšírenie parko-
vacích plôch na tejto ulici. V rámci požiadavky mestského 
výboru uvažujeme nad úpravou časti parkoviska (teda roz-
šírením komunikácie), vzhľadom na to, že autá využívajú je-
den jazdný pruh na pozdĺžne parkovanie. Z tohtoročného 
rozpočtu však túto aktivitu nebudeme realizovať.

Mesto Spišská Nová Ves

„Dobrý deň. Rád by som sa opýtal, či nie je možné upraviť, 
prípadne zrekonštruovať parkovisko na sídlisku Západ I 
na Hutníckej ulici nachádzajúce sa medzi autobusovou 
zastávkou a kostolom. V daždivé dni tam stojí voda a aj 
z toho dôvodu v týchto miestach nechcú ľudia parkovať, 
pretože sa nedá k autám dostať. Po okrajoch parkovacej 
plochy sú hlboké jamy, hlavne v mieste v okolí oplotenia 
fary. Ďalej je dosť komplikovaný výjazd na cestu z pred-

metného miesta z dôvodu umiestnenia kontajnerov. Za 
odpoveď vopred ďakujem.“ Vladimír, 21. 10. 2014

Zatiaľ sa v spolupráci s mestským výborom sústredíme 
na budovanie nových parkovacích miest vzhľadom na ich 
nedostatok. Evidujeme potrebu výškovej úpravy existujú-
cich betónových dielcov alebo inú vhodnú úpravu parkova-
cích plôch. Takéto investície sú závislé na stanovení priorít 
v rámci jednotlivých mestských výborov a finančných pro-
striedkov mesta. Predmetnú záležitosť prerokujeme s MsV 
č. 5 - sídl. Západ I.

Mesto Spišská Nová Ves

„Zaujímalo by ma, či sa mesto bude snažiť o vybavenie 
každodenného zastavovania IC vlakov v Spišskej Novej 
Vsi spoločnosťou RegioJet do Bratislavy a Prahy.“

Mária, 23. 10. 2014

„Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať vedenia mesta Sp. 
Nová Ves, ako to je so zastavovaním vlakov spoločnosti 
RegioJet v SNV. Vraj podľa nového GVD už tieto vlaky ne-
budú v SNV zastavovať, lebo mesto im to zamietlo. Tak sa 
pýtam mesta, aká je pravda. A ak to je pravda, tak prečo to 
mesto zamietlo a z akého dôvodu. Ďakujem za odpoveď.“

anonym, odkazprestarostu.sk, 11. 11. 2014

V súvislosti so súkromným poskytovateľom vlakovej dopravy 
RegioJet nebolo mesto požiadané o akékoľvek stano-
visko. V prípade, že by tomu tak bolo, v žiadnom prípade 
by sme službu nezamietli. Na základe tohto podnetu sa 
budeme o problém zaujímať v železničnej spoločnosti 
budeme sa usilovať o zastavovanie vlakov v Spišskej 
Novej Vsi.

Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

„Zdravím. Otázočka na náčelníka MsP. V minulosti sa za-
kúpili 2 ks skútrov pre MsP. Myslím, že som ich vtedy videl 
asi 2 x prejsť cez mesto. Dlhú dobu ich niet. Som invalid 
a taký skúter by sa mi zišiel na presun. Ak ich MsP ne- 
používa, nie sú na predaj? No asi si dosť namýšľam, že?“

Jozef, 25. 10. 2014

Mestská polícia predisponovala skútre na pracoviská mest-
ského úradu, ktoré sú využívané podľa potreby na plnenie 
služobných úloh, hlavne na oddelení komunálneho servisu.

JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP

„Dobrý deň, aké 2 nákupné centrá sa stavajú pri OC 
Madaras? Kde môžem nájsť povolenie stavby? Ak mi 
nebude odpovedané, obrátim sa s otázkou na pána pri-
mátora!“

Zuza, 28. 10. 2014

Vo východnej časti OC Madaras je vo výstavbe veľkosklad 
potravín firmy CBA. V západnej časti OC Madaras je vo vý-
stavbe Merkury Market. Stavby vznikajú na základe platných 
stavebných povolení, ktoré vydalo Mesto SNV a Okresný 
úrad. Stavebné povolenia majú investori a príslušné úrady.
Ing. arch. Teodor Štubňa, odd. územného plánovania  

a stavebného poriadku, MsÚ

LISTÁREŇ

TICHÁ NOC 2014,
ktoré zaznejú 

v sobotu 20. decembra 2014 o 16.00 a 19.00 h 
v Koncertnej sieni Reduty v Sp. Novej Vsi.

Hosť koncertov: 
Miešaný spevácky zbor NOVADORAMUS - Slovinsko

Počas prestávky si môžete kúpiť DVD z doterajších koncertov CHORUS IGLOVIA. 
Predaj vstupeniek: TIC - Letná ul. a MKC (zadný vchod do Reduty zo Zimnej ul.)

Cena vstupenky: dospelí 4 €, deti do 15 rokov 1 €.

Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA srdečne pozýva všetkých milovníkov  
zborového spevu na vianočné koncerty
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27. a 28. októbra 2014 sa uskutočnila prezentácia odbo-
rov stredných škôl v SOŠ ekonomickej v spolupráci s Ko-
šickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves. 
Základnou myšlienkou bolo predstaviť školy 21. storočia, 
ich princípy, zmysluplnosť a systémovosť. Všetky zúčast-
nené stredné školy odprezentovali svoje študijné a učebné 
odbory na veľmi dobrej úrovni. Výber strednej školy je vážnym 
rozhodnutím, ktoré môže ovplyvniť budúcu pracovnú kariéru 
mladých ľudí. Je na žiakoch a ich rodičoch, aby si školu vy-
brali podľa ich záujmu. Prezentácie sa zúčastnilo osem zá-
kladných škôl zo Spišskej Novej Vsi a devätnásť z blízkeho 
okolia (cca 740 žiakov). Pozrieť si na jednom mieste viacero 
prezentácií a môcť priamo porovnávať je veľmi dobré.
Súčasťou podujatia bol aj workshop, ktorý slávnostne otvoril 

riaditeľ hosťujúcej školy Ing. Daniel Konársky. V diskusnom 
fóre odzneli príspevky Ing. Štefana Kandráča - vedúceho od-
boru školstva KSK, PhDr. Jána Volného, PhD. - primátora 
mesta Spišská Nová Ves, Bc. Ing. Janky Brziakovej - riadi-
teľky ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi a mnoho ďalších zaujíma-
vých vystúpení. Workshop pokračoval informáciami o náplni 
práce a úspechoch rôznych firiem a inštitúcií formou prezen-
tácií. V závere predstavili svoje študijné programy a spolu-
prácu s firmami riaditelia jednotlivých stredných škôl.
Pripravené podujatie v SOŠ ekonomickej vysoko pozitívne 
hodnotili pozvaní hostia, výchovní poradcovia zo základných 
škôl, žiaci, rodičia i zamestnávatelia. 

Ing. Jarmila Tatarková
SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves
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Y 3. – 5. 11. mala široká verejnosť možnosť nazrieť do 

priestorov Strediska environmentálnej výchovy. Po 
vyše mesiaci od jeho otvorenia sa totiž konali Dni otvo-
rených dverí. Snahou Správy NP Slovenský raj je 
priblížiť prírodné hodnoty Slovenského raja verejnosti 
a podnietiť v nej environmentálne cítenie. 

Približne 300 divákov si 4. 11. v Koncertnej sieni Redu-
ty nenechalo ujsť koncert mladej slovenskej speváčky 
a skladateľky Simy Martausovej s kapelou. Tá u nás 
vystúpila v rámci svojho jesenného turné.

Akadémia tretieho veku funguje v našom meste už 
8. rok. S výučbou začala aj v tomto školskom roku 
v priestoroch na Zimnej ul. č. 48. Prednášky sú rôz-
norodé zamerané hlavne na duševné zdravie, sociálnu 
prácu, ale aj právo či históriu hudby. V priebehu no-
vembra tu prebiehali ďalšie stretnutia poslucháčov.

Centrum voľného času Adam zorganizovalo 5. a 6. 11. 
v ZŠ Komenského v Smižanoch obvodové majstrov-
stvá v badmintone žiakov a žiačok základných 
škôl. V rámci neho medzi sebou súťažilo 11 škôl. 
V chlapčenskej kategórii zvíťazila ZŠ Ing. O. Kožucha. 
Na druhom mieste skončila ZŠ Komenského zo Smi-
žian a na treťom ZŠ Levočská. V kategórii dievčat sa 
najlepšie darilo ZŠ Nad Medzou. Za ňou nasledovala 
ZŠ Komenského Smižany a ZŠ Z. Nejedlého. Víťazi 
postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo v novembri 
v Košiciach.

Cieľom Združenia Spolu – Slovensko je búrať bariéry 
medzi Rómami a nerómami v slobodnom štáte. Na pó-
diu pred Redutou 9. 11. preto oslavovali Svetový deň 
slobody. Program začal rómskou hymnou a skončil 
modernou Zumbou.

Správa Národného parku Slovenský raj vyhlásila pri 
príležitosti 50. výročia ochrany tohto územia fotosúťaž 
s názvom Slovenský raj očami návštevníka. Počas 
3 mesiacov tak mohli návštevníci Slovenského raja po-
sielať svoje fotky, ktoré hodnotila odborná porota zlo-
žená z profesionálnych fotografov. Vybrať si však mohli 
aj laici prostredníctvom lajkov na facebookovej stránke 
súťaže. Najviac ich získala fotografia s názvom V Zej-
marskej rokline od autora Petra Dobrovského. Ten sa 
stal zároveň celkovým víťazom.

10. 11. odštartovala v Multicentre výstava s názvom 
Tašky – kufre – batožina (Omnia mea mecum por-
to). Jej cieľom je predstaviť návštevníkom pestrú škálu 
cestovnej batožiny od začiatkov masového cestovania 
v druhej polovici 19. storočia do 20. storočia. Pozrieť 
si ju môžete do konca decembra.

Banícky spolok Spiš si 11. 11. v Multicentre pripo-
menul 62-ročnú históriu geologického výskumu 
a prieskumu na Spiši. Jeho zakladateľom a prvým 
riaditeľom bol Ing. Ján Bartalský, CSc. Súčasťou 
spomienkovej oslavy bolo aj odhalenie jeho portrétu 
v rámci novovznikajúcej galérie významných osobností 
našej baníckej histórie.

V štvrtok 13. 11. sa v Koncertnej sále Reduty pri príle-
žitosti Dňa študentstva a zároveň Dňa boja za slobodu 
a demokraciu stretli bývalí politickí väzni so študent-
mi. Stretnutie zorganizovala Mária Dvorčáková, pred-
sedníčka Regionálnej organizácie Zväzu protikomunis-
tického odboja v Levoči a v Sp. Novej Vsi.

14. 11. sa v obradnej sieni Radnice konalo pri príle-
žitosti Medzinárodného dňa študenstva slávnostné 
prijatie najlepších žiakov a študentov tunajších zá-
kladných a stredných škôl. V rámci neho si za úspeš-
nú reprezentáciu školy i mesta na rôznych súťažiach 
87 jednotlivcov a 18 kolektívov prevzalo ocenenie z rúk 
primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD.

Horská záchranná služba v sobotu 15. 11. dopo-
ludnia zasahovala v Slovenskom raji, kde 19-ročná 
Slovenka spadla z vyhliadkového bodu na skale Kaza-
teľnica. Pod nohou sa jej uvoľnil kameň, na čo dievča 
padalo z výšky 20 m a ďalších približne 30 m po str-
mom svahu. Žena utrpela vážne poranenia a zlomeni-
ny. Po ošetrení a zafixovaní ju pomocou lanovej techni-
ky ťahali na turistický chodník. Následne ju previezli do 
nemocnice v Sp. Novej Vsi. 

Jedenásti študenti z partnerského mesta Clausthal-Zeller-
feld navštívili v dňoch od 13. do 20. októbra 2014 Gymná-
zium na Školskej ulici a mesto Spišská Nová Ves a jeho 
okolie. Ubytovaní boli v slovenských rodinách, a tak mali 
možnosť spoznať slovenskú kultúru a zvyky. Počas siedmich 
dní navštívili Vysoké Tatry, Spišský hrad, Levoču, Slovenský 
raj a najmä Spišskú Novú Ves. Spolu so slovenskými žiakmi 
pracovali na spoločnom projekte, ktorý prezentovali v aule 

gymnázia vo štvrtok 16. októbra. V tento deň ich na spišsko-
novoveskej radnici oficiálne privítal pán primátor Ján Volný. 
Naši gymnazisti ako členovia klubu AMAVET 833 mali mož-
nosť absolvovať výlety spolu s nemeckými priateľmi. Žiaci 
si precvičili nemecký a anglický jazyk, spoznali novú kultúru 
a absolvovali zaujímavé výlety po Slovensku. Vznikli nové pria-
teľstvá, a tak výmenný pobyt prispel k rozvoju spolupráce 
a porozumenia medzi národmi v spoločnej Európe. 

NÁVŠTEVA Z PARTNERSKÉHO MESTA

SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA 

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Fabiniho 1, Spišská Nová Ves
pozýva rodičov a všetkých našich priaznivcov na

VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ
16. 12. 2014 o 17.00 h v Koncertnej sieni Reduty,

(od 16.30 h predaj výrobkov žiakov výtvarného odboru). Tešíme sa na stretnutie s vami.

Pozývame vás na  

POŽEHNANIE ERBU  
MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES  

spišským diecéznym biskupom  
mons. Štefanom Sečkom

7. decembra 2014 (nedeľa)  
po ukončení svätej omše  

o cca 16.00 hod.  
pred polyfunkčným domom Sintra.

Začiatok svätej omše 
v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie (malý kostol) 

je o 15.00 hod. 

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Fabiniho 1, Spišská Nová Ves
pozýva rodičov a všetkých našich priaznivcov na

VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ
16. 12. 2014 o 17.00 h v Koncertnej sieni Reduty,

(od 16.30 h - predaj výrobkov žiakov Výtvarného odboru). Tešíme sa na stretnutie s Vami.
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ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
 Medzinárodný deň 
s Matildou 

38 žiakov primárneho vzde-
lávania Základnej školy, 
Lipová 13 sa pod vede-
ním p. učiteliek Kukoľovej 

a Gromovskej rozhodlo osláviť 
Medzinárodný deň školských knižníc v spoločnosti naj-
predávanejšej detskej „dahlovky“. Podujatie bolo zor-
ganizované vo vynovenej školskej knižnici, kde sa žiaci 
krátkou ukážkou zoznámili s geniálnou Matildou a jej 
schopnosťami. Po zahriatí sa hraním „Hry na ticho“ so 
zameraním na tiché čítanie s porozumením sa rozdelili 
do 5 skupín. Každá skupina vypracovala jednotlivé úlohy 
podľa zadania – akrostich, cinquain, maľované čítanie, 
reklamný plagát ku krstu knihy a dokončila príbeh podľa 
vlastnej fantázie. Žiaci boli odmenení sladkosťami a če-
rešničkou na torte bolo sledovanie filmového spracova-
nia Matildy. Cieľom podujatia bolo podporiť dobrý a trvalý 
vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu, poznávaniu 
a získavaniu väčšieho počtu milovníkov literatúry. 

 Strečno 
Urobiť vyučovanie dejepisu zaujímavejším pre žiakov pia-
teho ročníka ZŠ Z. Nejedlého bolo cieľom realizovanej 
exkurzie 23. 10. 2014 do ruín hradu Strečno, stredo-
vekej dediny Paseka a Budatínskeho zámku v Žiline. 
Žiaci si na vlastné oči prehliadli pôvodný strážny objekt 
z 13. storočia pri brode Váhu a v podhradí autentickú 
stredovekú dedinu s piatimi kompletne vybavenými 
domčekmi z dreva a rákosia. Dozvedeli sa o význam-
nej historickej osobe Žofii Bosniakovej, ktorá na hrade 
žila. Zaujímavou bola informácia o hlinenej kópii jej mú-
mie, ktorá je umiestnená v krypte hradu. V najstaršom 
stredovekom hrade Budatín sa prešli po parku s dvesto-
päťdesiatročnými drevinami. Aj napriek nepriaznivému 
počasiu to bol zážitok. 

 Výtvarníci ZUŠ získali diplomy vo Fínsku
Práce žiakov výtvarného odboru ZUŠ ocenila po-
rota profesionálnych umelcov a učiteľov umenia z Fín-
ska. Zaslané výtvarné práce na tému „Poďme jesť“ 
(Let‘s Eat!) budú súčasťou pätnástej Medzinárodnej 
umeleckej výstavy pre deti a mládež 2014 (Hyvinkää, 
Fínsko). Centrum umenia prijalo 5 880 umeleckých 
prác zo 77 krajín. Porota odmenila 624 prác, z toho 
tri diplomy patria žiakom našej ZUŠ. Ocenení boli títo 
žiaci: Alexandra Mistríková, Samuel Reich z triedy uč. 
Mgr. Jany Nahálkovej a Peter Štark z triedy uč. Mgr. 
Ivana Bobulu.

 Po ZŠ Komenského sa pohybovali 
rozprávkové bytosti
Keď sa škola zahalila do tmavého šatu, z prítmia vystúpili 
rôzne rozprávkové bytosti. Keby ste tam boli... Tu, tam 
aj inde pobehovala víla s vodníkom, mohli ste stretnúť aj 
Harryho Pottera a jeho kamarátov. Vystrašili by vás ježi-
baby s černokňažníkom. Všetky tieto postavičky praco-
vali vo svojich tímoch a predbiehali sa, ktorá z nich bude 
najlepšia v lúštení tajničiek, hádaniek. Ktorá z nich sa 

stane úspešným čitateľom. Tím, ktorý bol najšikovnejší 
a ako prvý našiel „kľúč“ k otvoreniu tajomnej komnaty, 
ktorou bola školská knižnica, dostal sladkú odmenu. Čo 
sa stalo v ZŠ Komenského 2? Už 6 rokov posledný ok-
tóbrový utorok patrí podujatiu, ktoré sa koná pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa školských knižníc. V priebehu 
mesiacov september – október bolo úlohou žiakov pre-
čítať určené rozprávkové knihy a knihy s fantasy litera-
túrou. Pekný cieľ zvýšiť záujem o čítanie, a tým aj zvýšiť 
čitateľskú gramotnosť našich žiakov bol splnený. 

 Postup na súťaži komornej hry 
18. 10. 2014 sa v Levoči uskutočnil jubilejný 30. ročník 
súťaže komorných zoskupení Divertimento Musicale. 
V krajskom kole sa trio Syrinx v zložení Katrin Da Cruz, 
Veronika Kacvinská a Lukáš Kozák pod vedením Mgr. 
Denisy Kotradyovej umiestnilo v zlatom pásme s návr-
hom na postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude 
konať v Rimavskej Sobote. 

 Hovorme o jedle 2014 
V Základnej škole Hutnícka si mleli vlastnú celo-
zrnnú múku, na matematike namiesto čísel porovnávali 
množstvo ovocia, ktoré potom s chuťou zjedli. Školou 
sa túlali červené a zelené éčka – ako symboly dobrých 
a škodlivých pridaných látok do potravín. Na slovenčine 
rozprávali o chlebe alebo o skratkách či značkách na 
obale mlieka, celý týždeň žiakov rodičia fotografovali 
pri zdravých a chutných jedlách alebo pri športovaní, 
dokonca v škole bola super mliečna párty. Čo sa to tu 
teda dialo? Celý týždeň sa hovorilo o jedle. Zapojili sa 
totiž do celoslovenskej súťaže, ktorú pre školy pripravilo 
Centrum rozvoja znalostí o potravinách pod názvom Ho-
vorme o jedle. V tomto roku sa tento týždeň uskutočnil 
od 13. do 17. 10.

 Deti mestu 
29. októbra sa uskutočnil 10. ročník akadémie Deti 
mestu, do ktorej sa zapojili všetky základné školy a ZUŠ. 
Tohtoročným organizátorom sa stala ZŠ Hutnícka ul. 
a za hlavnú tému si zvolila televízne noviny televízie Ig-
lov. Aby boli správy identickejšie, boli doplnené repor-
tážami priamo z terénu - z prostredia škôl - ktoré natočili 
reportéri televízie Iglov alebo si ich pripravili školy samy. 
V programe účinkovalo 240 detí. V dvoch číslach, ktoré 
nacvičila každá škola, žiaci aj učitelia predviedli svoju 
tvorivosť a talent. Nechýbal slovenský folklór, rôznorodé 
tance, divadlo a ani živá hudba. Program vyvrcholil spo-
ločnou známou piesňou Happy, ale s naším originálnym 
slovenským textom. Že fantázia nepozná hraníc, mali 
možnosť zistiť všetci tí, ktorí sa zúčastnili predstavenia. 
Ďakujeme za spoluprácu jednotlivým školám a žiakom 
chceme odkázať: „Boli ste skvelí a nezabudnite naďalej 
rozvíjať svoj talent.“ Tešíme sa na 11. ročník tejto aka-
démie a organizátorský kľúč odovzdávame ZŠ Komen-
ského. 

 Z atómky do parlamentu, 
automobilky a Viedne 
Nezabudnuteľné chvíle prežili 22. a 23. októbra žiaci 
ZŠ Nad Medzou. Počas dvojdňovej exkurzie si v praxi 

vyskúšali poznatky zo zemepisu, fyziky a občianskej 
náuky. Ich prvou zastávkou dvojdňového náučného 
putovania bola jadrová elektráreň Mochovce. Po 
Mochovciach nasledovala návšteva budovy Národ-
nej rady SR a z balkóna pre verejnosť si priamo pozreli 
zasadnutie nášho parlamentu. Prekvapenie ich čakalo 
vo vestibule, kde sa stretli a spoločne odfotografovali 
s poslankyňou Národnej rady SR Leou Grečkovou. 
Nasledovala exkurzia automobilky Volkswagen a na 
druhý deň metropoly Rakúska. Vo Viedni si prezreli naj-
staršiu zoologickú záhradu na svete, Schönbrunn 
a technické múzeum. 

 Slovo stromy rezonovalo na pôde Gymnázia Školská 
ul. 11. 11. 2014. V rámci projektu Zelená stromom, 
ktorého cieľom je vrátiť okoliu školy vzhľad podobný, 
aký mala v roku 1866 sa na spoločnom stretnutí zišli 
jeho tvorcovia, partneri aj realizátori. Na symbolickom 
sadení nových stromov nechýbal riaditeľ firmy CRW 
(partner výsadby) Levi de Campos, obchodný zástupca 
firmy ARBOEKO (dodávateľ drevín) Ondrej Hanko, pri-
mátor mesta a garant projektu Ján Volný, riaditeľ školy 
Jozef Kačenga a iní vzácni hostia. Spoločne zasadili päť 
stromov zo štyridsiatky drevín, ktoré skrášlia areál školy, 
jeho krásny park ako súčasť oddychovej zóny a okolia 
environmentálnej učebne.

 Z príležitosti stého výročia narodenia významného 
básnika katolíckej moderny Janka Silana sa v Spišskej 
Kapitule uskutočnila súťaž Janko Silan – s nádejou 
hľadiaci v prednese poézie a prózy tohto autora. Štu-
dent Cirkevného gymnázia Š. Mišíka Matúš Olejník 
sa z prvého miesta v oblastnom kole v Poprade prebo-
joval na diecézne kolo, kde získal hodnotné 2. miesto. 
Študenti gymnázia sa zapojili aj do 7. ročníka zaujíma-
vej logickej súťaže Majstrovstvá v pIšQworkách, ktorá 
dáva priestor stredoškolákom, aby preukázali schopnosť 
logicky uvažovať, taktizovať, spolupracovať a doviesť tak 
svoj 5-členný tím až do finále. Postúpili do krajského 
kola v Košiciach. 

 Mesiac október bol v Gymnáziu Javorová skutočne 
pestrý. V rámci programu Bringing the World to the Clas-
sroom mali možnosť prijať americkú diplomatku Julie 
Annette Stanley. Diskusia prebehla výlučne v anglic-
kom jazyku, aj keď Julie Annette Stanley sa nenechala 
zahanbiť a hneď v úvode preukázala svoje značné zna-
losti slovenského jazyka. To, že študentom Javorky nie 
je ľahostajný život vo svete a ani v meste, dokázali zapo-
jením sa do modelových študentských komunálnych 
volieb, ktoré organizoval Inštitút pre verejné otázky (IVO) 
s cieľom oboznámiť študentov s fungovaním volebných 
systémov na Slovensku. Pre technickejšie orientovaných 
študentov sa konal ďalší workshop v lokálnej CISCO sie-
ťovej akadémii, tento krát so senior adminom RUPKKI, 
s. r. o., Lukášom Staňom, ktorý sa prišiel podeliť o svoje 
cenné skúsenosti získané v pozícii IT špecialistu. Okrem 
toho vnikli hlbšie do operačného systému Linux, kde 
sa pohrali aj s nastaveniami FireWallu prostredníctvom 
nastavovania pravidiel v iptables.

VIANOČNÁ 
AKADÉMIA

Vianoce sú časom zjavenia sa Božej lásky, sú časom 
ľudského porozumenia, radosti a obdarúvania. Zá-
kladná škola sv. Cyrila a Metoda v Spišskej No-
vej Vsi vás srdečne pozýva na Vianočnú akadémiu, 
ktorá sa uskutoční 15. decembra 2014 o 16.30 h. 
v priestoroch Kina Mier. Nech aj toto podujatie sprí-
jemní čas radostného očakávania narodenia Pána. 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA, Filinského 7, Spišská Nová Ves 
GYMNÁZIUM, Školská 7, Spišská Nová Ves

TECHNICKÁ AKADÉMIA, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
usporiadajú

11. decembra 2014 (štvrtok) od 8.00 do 15.00 h
pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, rodičov a výchovných poradcov

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť postupne oboznámiť s ponukou študijných  

a učebných odborov uvedených škôl a s požiadavkami, ktoré musia splniť pre prijatie v rámci prijímacieho  
konania pre školský rok 2015/2016. Radi vás privítame v priestoroch našich škôl.

OZNAM O ZMENE V PREVÁDZKOVANÍ ZBERNÉHO DVORA
Oznamujeme občanom mesta, že Zberný dvor na Sadovej ulici bude v termíne od 23. 12. 2014 do 1. 1. 2015 zatvorený.  

Občania môžu služby Zberného dvora opäť využiť 2. 1. 2015.

OZNÁMENIE O ZMENE VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU
Oznamujeme občanom mesta, že pravidelný zber komunálneho odpadu od rodinných domov v lokalitách, v ktorých sa realizuje vo štvrtok 

25. 12. 2014 a 1. 1. 2015 sa uskutoční nasledujúci deň, teda v piatok 26. 12. 2014 a 2. 1. 2015. MsÚ, odd. komunálneho servisu
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KULTÚRA

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci december 2014
STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA: GOTICKÁ CESTA  
 V OBRAZOCH ZO ZBIEROK GUS
• JOZEF HANULA Nová stála expozícia zo živo-
ta a diela Jozefa Hanulu zo zbierok galérie v piatich 
nosných okruhoch: 1. Akty zo študentských čias,  
2. Mestský a ľudový žáner, 3. Rodina a objednávkové 
portréty, 4. Sakrálna tvorba a realizácie, 5. Biografia. 

AKTUÁLNE VÝSTAVY
JOZEF MAJKUT  
Mikulášska vernisáž výstavy: 6. 12. 2014; 16.00 h 
od 3. 12. 2014 
Majstrovské diela maliara Slovenského raja a spišskej 
krajiny v rámci cyklu výstav Jubilanti 2014.
Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič

JÁN ILAVSKÝ
Mikulášska vernisáž výstavy: 6. 12. 2014; 16.00 h 
od 3. 12. 2014 
Výber diel zo zbierok galérie v rámci výstav Jubilanti 
2014.
Kurátorka výstavy: Mgr. Kamila Paceková - GUS

PROJEKT DVOJICE:  
SAMUEL ČARNOKÝ & EVA TKÁČIKOVÁ 
Mikulášska vernisáž výstavy: 6. 12. 2014; 16.00 h 
od 3. 12. 2014 
Mix-mediálne inštalácie versus grafický design 
a typografiu: premiérová výstava tvorby etablovaných 
výtvarníkov z východného Slovenska. 
Kurátorka: Mgr. Lucia Benická - GUS

PREDNÁŠKY/BESEDY/DIELNE
6. 12. 2014, galerijná sobota, 18.00 - 19.00 
Symbolické vstupné: 1 € 
MIKULÁŠSKY KONCERT:  
GUITAR DUO JÓKAIOVÁ HNAT
Vystúpenie komorného gitarového dua založeného 
v roku 2011 dvoma slovenskými gitaristami Darinou 
Jókaiovou a Dávidom Hnatom, ktoré interpretuje 
originálne skladby pre gitarové duá, ale aj rôzne 
transkripcie. Ich repertoár zahŕňa hudbu od baroka 
až po súčasnosť.
5. 12. 2014, piatok, 16.00 - 19.00, vstupné: 2 € 
ŽENY ON LINE 2: MAĽBA NA SKLO
Mikulášska tvorivá dielňa: Účastníčky dielne si farba-
mi na sklo namaľujú vianočné dekorácie na sklenenú 
tabuľu. Lektorka: PaedDr. Dana Blahovská

TVORIVÉ DIELNE A ODBORNÝ 
VÝKLAD PRE ŠKOLY A SKUPINY 
• TVORIVKY PRE ŠKOLY: VIANOČNÁ POHĽAD-
NICA. Tvorivé dielne pre školy všetkých stupňov 
zamerané na stálu expozíciu Terra Gothica. Maľba 
pohľadnice zameraná na zobrazenie mestských 
vedut a krajiniek.
Trvanie dielne: 60 – 90 min., vstupné: 0,50 €/žiak 
• INTERPRETUJEME UMENIE: komentované 
prehliadky k aktuálnym a stálym expozíciám  
s cieľom spopularizovať súčasné i historické  
umenie v rámci „výchovy umením“.
Trvanie prehliadok: 30 – 50 min. 
Vstupné: 0,50 €/žiak. 
OTVÁRACIE HODINY
Utorok - piatok, 9.00 - 16.30 
Mikulášska sobota - 6. 12. 2014, 12.00 - 20.00 /  
expozície ZDARMA, voľný vstup na vernisáž o 16.00
Sobota 20. 12. 2014, 9.00 - 13.00
Koncoročná sobota v galérii 27. 12. 2014,  
9.00 - 13.00 / expozície ZDARMA
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5. 12. (piatok) o 19.00 hod. VSTUPNÉ: 5 € 

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)
Klasika v spišskom nárečí.

9. 12. (utorok) o 8.30 hod. VSTUPNÉ: 2 € 

ŠTEFAN KASARDA: MARTINKO KINKAŠ
Slovenská ľudová rozprávka o škriatkovi Martinkovi a jeho šibalstvách.

12. 12. (piatok) o 19.00 hod. VSTUPNÉ: 5 €
JÚLIUS BARČ-IVAN: MASTNÝ HRNIEC
Výsmešná komédia o zmätkoch v dome profesora Babíka, ktorého omylom vyhlásili za ministra.

14. 12. (nedeľa) o 15.00 hod.  45. REPRÍZA VSTUPNÉ: 2 € 

MILAN ŽITNÝ: DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ 
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

26. 12. (piatok) o 15.00 hod.  25. REPRÍZA VSTUPNÉ: 2 €
KAMIL ŽIŠKA, TIBOR KUBIČKA:
SPIŠSKÉ ROZPRÁVKY (ZA DVE KVAPKY VEĽA VODY)
Rozprávka o zázračnej sile vody a pomoci iným.

31. 12. (streda) o 16.00 hod. VSTUPNÉ: 5 € 

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)
Interná prehliadka SD

3. 12. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SNV VSTUPNÉ: 2 € 

VICTOR HAÏM: VALČÍK NÁHODY 
Napínavý súboj krásnej ženy s anjelom o miestenku do raja. 

10. 12. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SNV VSTUPNÉ: 2 € 

F. M. DOSTOJEVSKIJ: BIELE NOCI
Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk 

Ten verejný život všetci čistiť kážu. Zamazaných bielia a tých bielych mažú. Skúsení už vedia, neskúsení skúsia:  
bielia, lebo mažú, zapísať sa musia. Odhoďte tie štetky, premilení páni! Budete o chvíľu všetci zamazaní. 

(Janko Jesenský)
Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica a DS Hviezdoslav

pozývajú na

STRETNUTIE S POÉZIOU JANKA JESENSKÉHO
15. 12. 2014 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici

Pri príležitosti 140. výročia narodenia autora. Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.

Banícky spolok Spiš v Spišskej Novej Vsi  
v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves, 

 Zväzom baníckych spolkov a cechov Slovenska  
a so Slovenským technickým múzeom  

v Košiciach v rámci Barborských slávností pripravuje

 SLÁVNOSTNÝ ŠACHTÁG
pre členov Baníckeho spolku Spiš  

a pre pozvaných hostí  
3. decembra 2014 v Koncertnej sieni Reduty  

so začiatkom o 18.00 h.
Hlavné body programu: 1. Banícka ofera  

a prezentácia; 2. Slávnostný nástup a dekorovanie 
členov primaciálnej tablice; 3. Svätenie pivného moku 

podľa Pivného zákona; 4. Skok cez banícky flek;  
5. Odovzdanie ocenení; 6. Spoločenské posedenie

Prípravný výbor Barborských slávností

REGIONÁLNY FILMOVÝ FESTIVAL 
JEDEN SVET 2014

4. a 12. decembra 2014
Výstavná miestnosť  

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
15. medzinárodný festival  

dokumentárnych filmov
PROGRAM:

4. a 12. decembra 2014 o 17.00 h
Mojich posledných 150 000 cigariet

Ivo Bystřičan, ČR, 2013, 52 min., v češtine, ang. tit.
4. a 12. decembra 2014 o 18.00 h

Vlčie hory
Erik Baláž, Slovensko, 2013, 48 min., v slovenčine

VSTUP VOĽNÝ!
Info na: www.osvetasnv.sk alebo facebook.com/osvetasnv
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DIVADLO 
KONTRA

Divadlo, ktoré musíš vidieť. Divadlo  
s ambicióznym repertoárom. Divadlo, ktoré 

uvádza svetové tituly. Hry, ktoré môžeš vidieť 
len u nás. Jediné na Spiši, ktoré získalo Dosky 
2007 Objav sezóny. V Dome Matice slovenskej  

na Zimnej 68 v Spišskej Novej Vsi. 

KULTÚRA

9. 12. 2014 (utorok) o19.00 h, Koncertná sieň Reduty 

SLOVENSKO 2014 – ADVENT
Priamy prenos RTVS Bratislava z koncertu v Redute. Vstupenky: Ticketportal.  
Vstup do koncertnej siene od 19.00 do 19.30 hod.     

14. 12. 2014 (nedeľa) o 19.00 h, Kino Mier

VIANOCE S MIROSLAVOM DONUTILOM  
& EXKLUZÍVNY HOSŤ
Vianočná show najlepšieho českého herca a zabávača. Vstupné: 15 €.

19. 12. 2014 (piatok) o 18.00 h, Kino Mier

VIANOCE S FOLKLÓROM
V programe účinkujú: Folklórny súbor ČAČINA, KROMPAŠAN, ČAČINARE, LEVOČAN, Detská ľudová hudba ORIEŠOK 
a detská spevácka skupina ŠAFOLKA, Detská ľudová hudba SPIŠANČEK. Vstupné: 5 €.

26. 12. 2014 (piatok) od 19.00 do 3.00 h, Koncertná sieň Reduty     

ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA
Tradičná tanečná zábava s hudobnou skupinou  TIP – Jozef Valkoššák a Rado Olejník. Vstupné: 6 €. Prípitok a večera: 5 €.

31. 12. 2014 (streda) od 22.00 do 1.00 h 

SILVESTER 2014 PRED REDUTOU
Rozlúčka občanov mesta s uplynulým rokom a uvítanie nového roka.

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
MKC - Kino Mier, 053/442 87 66, TIC - Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

DECEMBER 2014
Program Spišského osvetového strediska 

4. 12. 2014 štvrtok 

OSVETA  
ART FOYER

 9.00 - 11.00  Filmový festival Jeden svet  
pre ZŠ a SŠ

17.00 - 19.00  Filmový festival Jeden svet  
pre verejnosť

19.00 - 20.00  Premiéra filmov z produkcie SOS: 
„Graffiti folk jam“  
a „Filmový dokument o ručnom 
zvonení na Železnej ceste“

Vstup voľný!

7. 12. 2014 o 18.00 h
eLAra kaviareň, Letná 76, SNV

HOKERLÍK
Literárny festival prezentujúci autorskú tvorbu 

spojenú s hudobným sprievodným programom.
Vstup voľný!

10. 12. 2014 o 17.00 h 

ZBER A VÝBER  
FOTOGRAFIÍ NA VÝSTAVU  

DO KROSNA  
(POĽSKO)

12. 12. 2014 piatok, 9.00 - 15.00 h

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI 
A DOSPELÝCH 

* výroba háčkovaných anjelikov * výroba vianočných 
gulí z nití * paličkovanie „torysských šnurikov“

ULIČKA REMESIEL
Predaj a ukážky medovníkov, výroby šúpolienok, 

drevených hračiek a tradičných vianočných ozdôb 

MIKULÁŠ A DETI NA OSVETE
Neočakávané dobrodružstvá detí a Mikuláša 

17.00 - 19.00  Filmový festival Jeden svet  
pre verejnosť

19.00 - 20.00 Filmy z produkcie SOS: „Graffiti 
folk jam“ a „Filmový dokument 
o ručnom zvonení na Železnej 
ceste“

Vstup voľný!

21. 12. 2014 o 18.00 h 
eLAra kaviareň, Letná 76, SNV

HOKERLÍK
Literárny festival prezentujúci autorskú tvorbu 

spojenú s hudobným sprievodným programom.
Vstup voľný!

do 31. 12. 2014

VÝSTAVA „FOTOGRAFIA“ 
6. ročník výstavy fotografií členov Foto klubu Spiš.

Vstup voľný!

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

10. december o 19.00 h
Marek Koterski:

NENÁVIDÍM
Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej každo-
dennosti. Vstupné: 5 €. 

19. december o 19.00 h
S. Mallatratt - S. Hill: 

ŽENA V ČIERNOM
Brilantný viktoriánsky thriller s vianočnou atmosférou, 
ktorá zhustne tak, až sa bude dať krájať. Megaúspeš-
ný titul už 25 rokov hraný denne na londýnskom West 
Ende. Vstupné: 6 €.

VIANOCE S KONTROU!
Hráme aj počas vianočných sviatkov.  

Príď na naše predstavenie  
a dostaneš k tomu vianočný punč!

27. december o 17.00 a 19.00 h
Conor McPherson: 

RUM A VODKA
Skvelá komédia. Mix, čo aj „mŕtveho postaví na 
nohy“, ti pomôže zistiť, čo je v živote najdôležitej-
šie… Vstupné: 5 €.

28. december o 19.00 h
William Shakespeare: 

HAMLET
Hra hier. O každom a pre každého z nás. Predstave-
nie ocenené na mnohých zahraničných festivaloch.
Vstupné: 6 €.

29. december o 17.00 a 19.00 h
Marie Jones: 

KAMENE  
VO VRECKÁCH

Hollywoodska produkcia, kravy a írsky vidiek. Ob-
rovský hit z Broadway a West Endu, jedna z najlep-
ších komédií, ktorá rozosmiala milióny divákov na 
celom svete. 2 herci odohrajú 13 postáv! 
Vstupné: 6 €.

30. december o 17.00 a 19.00 h
Marek Koterski:

NENÁVIDÍM
Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej 
každodennosti. Vstupné: 5 €.

31. december o 17.00 h
C. McPherson: 

RUM A VODKA 
Silvestruj s nami s najreprízovanejším predstavením! 
Už viac ako 300-krát! Vstupné: 5 €.

Kapacita sály je len 30 miest. 
Odporúčame si rezervovať miesta vopred. 

Rezervácie: 0907 908 986.
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  

Guy BASS: Bendži Bengál Bom a vidlicovo-
ruký Pazúr. Hlavný hrdina sa všetkého bojí. Vy-
našiel prístroj, pomocou ktorého sa zbaví svojho 
strachu, ale prístroj mu ukradli. Viac už v samot-
nom príbehu.

Elena ČEPČEKOVÁ: Meduškine srdiečka. 
Knižka je výberom tých najlepších rozprávok, bás-
ničiek, hádaniek, ktoré autorka pre vás napísala.

Pavel SÝKORA: Pat a Mat dokážu všetko. 
Spolu vždy niečo vymýšľajú, opravujú, upratujú, sťa-
hujú. Sú to domáci majstri a to nie hocijakí.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  

M. J. ROSE: Hypnosová socha. Strhujúci triler zo 
sveta umenia, archeológie a vysokej politiky.

Jonas JONASSON: Analfabetka, ktorá vedela 
počítať. Humoristicko-satirický román o dievčati 
z Južnej Afriky, ktoré nevedelo čítať, ale rozumelo 
matematike.

Dana HLAVATÁ: Nič nemusím. Autorka zachy-
táva rozpad mladého manželstva Kamily a Dušana.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

Bill O‘REILLY: Atentát na Ježiša. Kniha oboz-
namuje čitateľa s prelomovými politickými a histo-
rickými udalosťami, ktoré nevyhnutne viedli k smrti 
človeka, ktorého posolstvo dodnes formuje mysle-
nie ľudí na celom svete.

Eugen FILKORN: Svätý Ján XXIII. Životopis 
Jána XXIII. napísal jeho rovesník, nitriansky kanonik 
Eugen Filkorn. Okrem životopisných údajov posky-
tuje veľkú príležitosť dotknúť sa priamo myšlienok 
a ducha veľkého pápeža, keďže jeho podstatnú 
časť tvoria úryvky z jeho duchovných denníkov, 
z listov kázní a príhovorov.

Milan HOLUB: Hľadanie súvislosti. Reportáže 
z Ríma, Kréty, Paríža a New Yorku boli napísané na 
základe ciest a pobytov autora v rokoch 2002 až 
2009. Rozsiahla, takmer štyristostranová publikácia 
obsahuje až dvesto fotografií. 

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  

Ivana JUNGOVÁ: Víla Anabela a vodník Vilém 
alebo Kde bobry dávajú dobré ráno. Venované 
všetkým deťom, vílam a vodníkom. 

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  

Michel HOUELLEBECQ: Mapa a územie. 
Príbeh maliara a fotografa Jeda Martina svedčí 
o morálnom úpadku sveta a zlých medziľudských 
vzťahoch.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

William SCHMIDT: Zbieranie starých mincí: 
ako som žil na Západe a obchodoval s Výcho-
dom. Skutočné udalosti, razené a tepané samot-
ným životom autora ako staré mince.

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
www.spisskakniznica.sk

KULTÚRA

Info – tel. č. SNV: 053/442 37 57, Kaštieľ Markušovce: 0917 746 339, Smižany: 0917 746 336
www.muzeumspisa.com, lektorky@muzeumspisa.com, kastiel@muzeumspisa.com, narodopis@muzeumspisa.com

Letná 50, Spišská Nová Ves

SPOMIENKY NA ZAMBIU
do 15. 1. 2015

Výstava zbierky unikátneho hmyzu, ako aj vzorky ostatnej 
miestnej fauny, vrátane tigrích rýb. Spôsoby miestneho 
odievania i niektoré charakteristické obyčaje. Umelecké 
diela zachytávajú aspekty všedného života domorodého 

obyvateľstva a poskytujú pestrý obraz o vysokej umeleckej 
i remeselnej zručnosti svojich tvorcov.

DVORNÉ DIALÓGY
10. 12. 2014 o 16.00 h

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vás pozýva na 
stretnutie s Jánom Ličkom, autorom básnickej 

zbierky „Svedectvá i výzva“, ktorý ako prvý nevidiaci na 
Slovensku absolvoval stredoškolské i dve vysokoškolské 

integrované štúdiá a v roku 1986 získal titul Doktor 
pedagogiky. Pôsobil v Levoči, kde sa počas 47 rokov 
venoval výchove a vzdelávaniu zrakovo postihnutých 

detí aj dospelých. V závere dialógov uvedieme do života 
básnickú zbierku Jána Lička „Svedectvá i výzva“ spojenú 

s autogramiádou. Hosť: Ján Ličko

Kaštieľ Markušovce, Michalská 55

VIANOČNÝ KONCERT
Tradičný vianočný koncert sa uskutoční  

14. decembra 2014 o 18.00 hod.  
v priestoroch kaštieľa v Markušovciach z dôvodu 

prebiehajúcej rekonštrukcie letohrádku Dardanely. 
Pre obmedzený počet miest je pre záujemcov nutné  

si vopred objednať vstupenku na tel. čísle  
0917 746 339.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi – pobočka kaštieľ 
v Markušovciach ponúka žiakom a učiteľom ZŠ a SŠ 

prednášku Život uhorskej šľachty v 13. - 14. storočí, 
Najstaršie šľachtické rody na Spiši, Krátky pohľad do 

života šľachty v danom období (odievanie, stravovanie...).
Len na objednávku pre organizované skupiny  

na tel. č.: 0917 746 339.

Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5
15. - 19. 12. 2014

VIANOČNÉ OBLÁTKY
Tvorivá vianočná dielňa spojená s prednáškou  

„Od Ondreja do Vianoc, každá noc má svoju moc“. 
Prezentácia zvykov a obyčajov zimného obdobia.

Len na objednávku pre organizované skupiny  
na tel. č.: 0917 746 336.

SPIŠIACI V I. SVETOVEJ VOJNE
do 15. 1. 2015

Výstava venovaná 100. výročiu I. svetovej vojny. 
Aj keď boje 1. svetovej vojny neprebiehali na území Spiša, 

i tu sa vo svojich dôsledkoch vojna prejavila. Bolo tak aj 
preto, že mnohí muži pôvodom zo Spiša boli odvedení na 

front a na Spiši pôsobili vojenské nemocnice.
•••

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vo svojej pobočke 
v Národopisnom múzeu v Smižanoch ponúka žiakom 

a učiteľom ZŠ a SŠ návštevu výstavy spojenú 
s prednáškami k téme 100. výročia 1. svetovej vojny, 
členenú na tieto okruhy: 1. Všeobecná charakteristika 
1. svetovej vojny, 2. Spišská Nová Ves a okolie počas 

1. svetovej vojny, 3. Spišiaci v 67. cisársko-kráľovskom 
pluku, 4. Spišiaci v 9. honvédskom pluku, 5. Vojenská 
nemocnica v Spišskej Novej Vsi, 6. Obyvatelia Spiša 

v 1. svetovej vojne a 7. Následky 1. svetovej vojny. 
Vzhľadom na 70. výročie vypuknutia SNP ponúkame 

návštevníkom i odbornú prednášku na túto tému 
v súvislosti s naším regiónom. Na podujatie je potrebné sa 
vopred objednať. Kontakt: narodopis@muzeumspisa.com

T.: 0917 746 336.

DECEMBER 2014

Riaditeľstvo Múzea Spiša  
v Spišskej Novej Vsi 

oznamuje návštevníkom,
že expozícia v Provinčnom dome

na Letnej ulici č. 50 v Spišskej Novej Vsi 

PRÍRODA A HISTÓRIA  
REGIÓNU

bude od 1. 12. 2014 zatvorená 
z dôvodu rekonštrukcie budovy a expozície.

Predpokladaný termín ukončenia prác:  
31. 12. 2015.

Naša ponuka na mesiac december 2014:
- prehliadka výstavy Spomienky na Zambiu,  

výstavná sieň Múzea Spiša
- 10. 12. 2014 o 16.00 hod. Dvorné dialógy

Ing. Zuzana Krempaská 
riaditeľka múzea

STM KOŠICE - VYSUNUTÁ EXPOZÍCIA: 
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI

Banícky spolok Spiš • Mesto Spišská Nová Ves
po – pi: 9.00 - 15.00 h

Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €,  
žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €

Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 h - voľný vstup!
• • •

Stála výstava
ZBIERKA NERASTOV  
JITKY BOHOVICOVEJ

reprezentujúca 515 kusov vzoriek zo Slovenska,  
Čiech a 23 krajín sveta.

• • •
Výstava

TAŠKY – KUFRE – BATOŽINA 
(OMNIA MEA MECUM PORTO)

10. 11. – 31. 12. 2014
Cieľom výstavy je predstaviť návštevníkom pestrú škálu  

cestovnej batožiny používanej v rôznych druhoch  
dopravných prostriedkov - od lodí cez koče, vlaky,  
automobily, autobusy až po lietadlá a, samozrejme,  
pri putovaní „po vlastných“ v období od začiatkov  

masového cestovania v druhej polovici 19. storočia.
• • •

Výstava 
HISTORICKÉ BANSKÉ MAPY SPIŠA

• • •
Prednáška

HISTORICKÉ BANSKÉ MAPY SPIŠA
9. 12. 2014 o 16.00 h

Prednášajúci: Ing. Marián Jančura, CSc.
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ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
1. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

TUČNIAKY Z MADAGASKARU 
USA, anim. rodinná komédia, 96 min., MP.

1. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

FALOŠNÍ POLIŠI 
USA, akč. komédia, slov. tit., 104 min., MP-12.

FILMOVÝ KLUB 
2. 12. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3,50 € 

ČO SME KOMU UROBILI?
FR., komédia, 97 min., titulky, MP-15.

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
3. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

OPRI REBRÍK O NEBO 
ČR, dokument, 100 min., MP-12.

3. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

NEBO NIE JE VÝMYSEL 
 
4. - 5. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA 1 
USA, akčný dobrodružný film, české titulky, 
150 min., MP–12.

4. - 5. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

OUIJA 
USA, horor, české titulky, 90 min., MP–15.

MIKULÁŠ V KINE MIER
Každé dieťa dostane sladkosť od MIKULÁŠA 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
6. 12. o 15.00, 
vst.: 4,50 € 

TUČNIAKY Z MADAGASKARU 

6. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €,  
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

MAGICKÉ STRIEBRO – HĽADANIE  
KÚZELNÉHO ROHU 

Nórsko, 2011, rodinný film, český dabing, 
84 min., MP-12.

6. - 7. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

BLBÝ A BLBŠÍ SÚ SPÄŤ 
USA, komédia, české titulky, 110 min., MP-12.
 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
7. 12. o 15.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

TUČNIAKY Z MADAGASKARU

7. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 

MAGICKÉ STRIEBRO – HĽADANIE  
KÚZELNÉHO ROHU 

8. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

NEBO NIE JE VÝMYSEL 
USA, dráma, slovenské titulky, 99 min., MP-12.

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 100 
9. 12. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3,50 €

THE BEATLES – ŤAŽKÝ DEŇ 
Veľká Británia, anglicky + české titulky, hu-
dobný dokument, MP-12. 
POZOR! Zlosovateľná vstupenka o atrak-
tívne ceny! Sponzor J. V. MUZIKA SNV. 

10. - 11. 12. ZUŠ VIANOČNÁ ROZPRÁVKA

12. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

NEBO NIE JE VÝMYSEL

12. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
13. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 

HOBIT: BITKA PIATICH ARMÁD 
USA/Nový Zéland, dobrodružný fantasy, český 
dabing, 156 min., MP-12.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
13. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

TUČNIAKY Z MADAGASKARU 

15. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

HOBIT: BITKA PIATICH ARMÁD 

FILMOVÝ KLUB 
16. 11. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

LEVIATAN 
Rusko, dráma, české titulky, 140 min.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
17. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 € 

ČO SME KOMU UROBILI?

18. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 
NOC V MÚZEU 3: TAJOMSTVO HROBKY 
USA, dobrodružná fantasy komédia, český da-
bing, 89 min., MP.

18. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 

HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA 1 

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING 

20. - 21. 12. o 15.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ 
Rusko, anim. rod. rozpr., slov. dab., 80 min., MP. 

20. - 22. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D
NOC V MÚZEU 3: TAJOMSTVO HROBKY

20. - 21. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D
22. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

HOBIT: BITKA PIATICH ARMÁD 

23. - 26. 12. Kino MIER nepremieta.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
27. - 28. 12. o 15.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D
29. 12. o 15.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ 

27. - 29. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 € 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 

PADDINGTON 
V. Británia/Francúzsko/Kanada, rodinný film, 
slovenský dabing, 96 min., MP.
 
27. - 28. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

HODINOVÝ MANŽEL
ČR, komédia, 100 min., česká verzia, MP-12.

29. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D
30. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

EXODUS: BOHOVIA A KRÁLI 
V. Británia, USA, Španielsko, historická dráma, 
český dabing, 142 min., MP-12.
 

31. 12. - 1. 1. Kino MIER nepremieta.

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

PLÁN PREMIÉR

4. 12. 2014 BLBÝ A BLBŠÍ SÚ SPÄŤ

11. 12. 2014 HOBIT: BITKA PIATICH ARMÁD

18. 12. 2014 NOC V MÚZEU: TAJOMSTVO HROBKY

18. 12. 2014 SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ

25. 12. 2014 EXODUS: BOHOVIA A KRÁLI

25. 12. 2014 HODINOVÝ MANŽEL
Zmena programu vyhradená! Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 

OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80, tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, Tatranská 105, tel.: 053/44 33 666, www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

4. 12. (štvrtok) o 16.00 h, Kaštieľ 
PETER SMIK  

MEDZI BETWEEN 
Vernisáž 

Výstava sklenených a keramických  
objektov autora a jeho žiakov  

potrvá do 4. 2. 2015.

5. 12. (piatok) o 15.00 h,  
Pódium pred Radnicou

PRIVÍTANIE MIKULÁŠA

10., 11. a 12. 12. (str - pia) o 17.00 h,  
Spoločenská sála KD

ROZPRÁVKY  
Z PODKROVIA

Hudobno-tanečno-divadelné  
predstavenie žiakov ZUŠ. Organizované 

predstavenie pre verejnosť. 
Vstupné: 2 €.

16. 12. (utorok) o 18.00 h,  
Spoločenská sála KD

VIANOČNÝ GALAKONCERT 
LA GIOIA

Pop operné trio - Matej Vaník,  
Peter Ševčík a Peter Ďurovec. 

Hosť: Ivanna Bagová
Vstupné: 12 €.

28. 12. (nedeľa) o 15.00 h,  
Spoločenská sála KD,

VIANOČNÉ VYSTÚPENIE 
DFSK SMIŽANČANKA 

Vstupné: 1 €.

30. 12. (utorok) o 16.00 h,  
Spoločenská sála KD

SESTRY
Divadelné humorné predstavenie  

ochotníckeho divadla  
pri OKC v Smižanoch.

PREMIÉRA.
Vstupné: 1 €. 

•••
Pripravujeme

31. 1. 2015 o 19.00 h,  
Spoločenská sála KD

6. REPREZENTAČNÝ PLES 
OBCE SMIŽANY

DECEMBER 2014

KULTÚRA
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POZVÁNKA, OZNAMY

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 10. decembra 
na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v januárovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Na začiatku novembra sa 
teplo so zimou háda. Výhercom tajničky z Ička 11/2014 sa stáva Jozef KMOŠ zo Smižian. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA

Základná umelecká škola  
J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

vás pozýva
na predvianočnú rozprávku 

NU VOT! 
Na motívy ruskej ľudovej rozprávky  

Cárovna žabka.
Hru napísali V. Makovcová a J. Barnová,

preklad a réžia E. Kopperová.

11. december 2014 o 17.00 h  
v Kine Mier 

Za deviatimi horami, za deviatimi riekami, v jed-
nom panstve, v jednom cárstve, tam, kde končí 

oceán, na ostrove Bujan, sa budú diať veci! 
Bude i vôl pečený a bude mať v boku i nôž nabrú-
sený. Bude krásna dievčina i sobolia kožušina. 
A nakoniec bude i svadobná hostina. Inscená-

cia je určená všetkým tým, čo majú radi klasické 
rozprávky. Táto naša bude predsa len trochu iná. 
Príďte sa pozrieť a inšpirovať. Radi vás privítame. 

Vstupenky si môžete objednať v kancelárii ZUŠ 
alebo pred predstavením. Vstupné: 2 €.

Prežime tieto dni sviatočné, 
(tajnička), 

v rodinnom kruhu, spoločne,
 nech nám bolesť i smútok zahoja.
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V decembri 2014 sa bude konať v Spišskej Novej Vsi 
21. ročník Memoriálu Andreja Franka. 
Organizátorom 21. ročníka medzinárodného halo-
vého futbalového turnaja mladších a starších žiakov je 
Mesto Spišská Nová Ves, Základná škola Z. Nejedlého 
Spišská Nová Ves, Futbalový klub Spišská Nová Ves 
a CVČ pri ZŠ Z. Nejedlého Spišská Nová Ves. Turnaj sa 

bude konať 7. – 9. decembra 2014 v Športovej hale 
v Spišskej Novej Vsi.
Na turnaj prisľúbili účasť tieto pozvané kolektívy mlad-
ších a starších žiakov: Nyirsuli Nyiregyháza (HUN), 
ŠSK Bílovec (CZ), FK Havlíčkův Brod (CZ), MFK Ko-
šice, MFK Žilina a FK Spišská Nová Ves.
 (pat)

V dňoch 10. - 11. novembra 2014 
sa konali školské Majstrovstvá Slo-
venska mladších žiačok základ- 
ných škôl vo florbale v Trenčíne ešte za 
školský rok 2013/2014. Súťažilo osem 
družstiev základných škôl. Do tejto sú-
ťaže sa prebojovali za Košický kraj aj 
dievčatá Základnej školy Nad Medzou 
Spišská Nová Ves. Zásluhu na postupe 
uvedenej základnej školy na majstrovstvá 
majú učitelia telesnej výchovy Mgr. To-
máš Sliva a Mgr. Miroslav Murgač.
Titul majstra Slovenska získali hráčky zo 
ZŠ M. Medveckej Medvedzie 155, Tvrdo-
šín. Na druhom mieste skončili žiačky 
ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves. 
Bronzové medaily si z Trenčína odvážajú 
žiačky III. ZŠ Sadová 620, Senica. 
Potešilo najmä druhé miesto a zisk strie-

bornej medaily žiačok zo Spišskej Novej Vsi, ktoré naviazali na úspechy mladších a starších žiačok zo Švedlára, 
ktoré boli majsterkami Slovenska a t. č. reprezentujú okres a mesto Spišská Nová Ves v extralige florbalu pod 
hlavičkou FbK Kométa Spišská Nová Ves. (pat)

Športovci ŠK Iglovia si v novembri v Bratislave na 
slávnostnom vyhodnotení prebrali ceny za umiestne-
nie v Slovenskom pohári žiakov a v Triatlonovom 
pohári žiakov. Najviac sa darilo Jurajovi Hricovi, 
ktorý si prebral cenu za 2. miesto v SP žiakov a za 
1. miesto v Triatlonovom pohári. Na 3. priečke 
sa k nemu postavil aj Denis Kleja. Norika Jenču-
šová si prebrala cenu za 3. miesto v SP a taktiež za 
3. miesto v Triatlonovom pohári. Tesne za ňou sa 
na 4. mieste umiestnila jej klubová kolegyňa Pavlína 
Dunčková v oboch pohárových súťažiach. 
„Okrem húževnatosti a odhodlania potrebujú mladí 
športovci cítiť aj podporu od rodičov a okolia a všet-
kým sa to aj dostáva. Môžeme s pokojným svedo-

mím povedať, že ako Juraj, tak aj Norika, sú talenty, 
ktoré treba podporovať v každom smere. Juraj má 
už skúsenosti s týmto športom a okúsil aj víťazstvo, 
ale aj prehru. Nora sa do pohárových podujatí za-
pojila asi v polovici sezóny, kedy zisťovala, či sa jej 
ten šport bude páčiť. Aj napriek pádom a občas aj 
slzám sa prebojovala na popredné priečky na Slo-
vensku. Môže sa povedať, že je prekvapením a zá-
roveň objavom roka!
Všetkým triatlonistom, ktorí ešte nezistili, že aj je-
den šport je náročný, nie to hneď tri, držíme palce 
v nasledujúcej sezóne 2015 a želáme veľa úspe-
chov,“ opísala výborné úspechy reprezentantov ŠK  
Iglovia Elena Stanková.  (pat)

ŠPORT

21. ROČNÍK „MEMORIÁLU ANDREJA 
FRANKA“ JE PRIPRAVENÝ...

STRIEBRO VO FLORBALE 
PRE ZŠ NAD MEDZOU

TRIATLONISTI OPÄŤ V POPREDÍ

BEH: Liptovský polmaratón (18. 10.): A: 6. T. Ka-
mas (1:19:41 hod.), 28. A. Osvalo (1:35:16 hod.). 
C: 1. M. Hrušovský (1:25:39 hod.). Deň supervy-
trvalca (50 km, M SR, 18. 10.): E: 2. E. Berníko-
vá (4:02:37 hod.). Beh ulicami obce Smižany: Muži 
(10 km): A: 2. T. Kamas (34:28 min.), 3. V. Majerčák 
(36:12 min.), 4. M. Plačko (36:47 min.). B: 2. Š. Su-
merling (34:11 min.), 4. Ľ. Morihladko (39:29 min.), 
5. V. Veľký (39:38 min.). C: 2. M. Hrušovský 
(37:17 min.). D: 3. J. Tekely (46:45 min.), 4. J. Smolár 
(54:54 min.), 5. O. Majerník (54:54 min.). Ženy (5 km): 
F: 4. M. Hančáková (21:28 min.), 5. L. Trošanová 
(27:38 min.), 6. A. Kamasová (29:16 min.). G: 1. L. Ba-
ronová (22:35 min.), 2. Z. Kartusková (23:34 min.), 
3. D. Garneková (23:48 min.). Spišský Hamburg v Slo-
venskom raji (polmaratón, 25. 10.): Muži: 1. T. Ka-
mas (1:21:10 hod.), 2. Š. Sumerling (1:26:26 hod.), 
3. M. Plačko (1:26:48 hod.). Ženy: 1. L. Barono-
vá (1:51:43 hod.), 2. E. Berníková (1:56:53 hod.), 
3. Z. Kartusková (1:57:43 hod.). Maratón: J. Smolár 
(4:33:01 hod.), E. Hatalová (4:48:30 hod.). Eva si od-
behla svoj stý maratón. Steeplechase Run (8. 11.): Mu-
ži (7 km): 1. T. Kamas (29:25 min.), 9. M. Neupauer 
(32:01 min.). B: 1. Š. Sumerling (29:00 min.) – celkový 
víťaz. Ženy (4 km): 1. M. Mačupová (21:06 min.). Ž 40: 
3. Z. Kartusková (24:16 min.).
PRETEKY PSÍCH ZÁPRAHOV: Sp. Nová Ves sa 
25. a 26. 10. stala dejiskom Svetového pohára IFSS – 
pretekov psích záprahov na suchu. Podujatie bolo zá-
roveň súčasťou Vyšehradského pohára a Medzinárod-
ných majstrovstiev Slovenska. Usporiadateľmi boli IFSS, 
Slovenský zväz psích záprahov, Športový klub Arching 
a Mesto Sp. Nová Ves. Na súťaži sa stretlo 75 pretekárov 
s medzinárodným zastúpením, ktorí si svoje sily zmerali 
v rôznych kategóriách na tratiach dlhých 5 km, 3,3 km 
a v detskej kategórii do 500 m.
VOLEJBAL: Extraliga: ženy: 4. kolo (18. 10.): VK SNV 
– VTC Pezinok 3 : 0; 5. kolo (19. 10.): VK SNV – Bra-
tislavský volejbalový klub 3 : 1; predohrávka 10. kola 
(23. 10.): Volley project UKF Nitra – VK SNV 1 : 3; 6. ko-
lo (25. 10.): VK SNV – VŠK Paneurópa 3 : 1; 7. kolo 
(1. 11.): SVK DDK-LED Senica – VK SNV 0 : 3; 8. ko-
lo (8. 11): VK SNV – COP Nitra 3 : 0. Mladšie žiač-
ky - 4: 1. kolo (19. 10.): VK SNV – Poprad 0 : 2, VK 
SNV – Kežmarok 2 : 0, VK SNV – Košice 2 : 0. Star-
šie žiačky: 1. kolo (18. 10.): VK SNV – MVK Stropkov 
„B“ 1 : 3, 1 : 3; 2. kolo (25. 10.): VK Svidník – VK SNV 
3 : 0, 3 : 0; 3. kolo (8. 11.): VK SNV – ŠK Skóre Snina 
0 : 3, 0 : 3. 1. liga: juniorky: 2. kolo (18. 10.): VK SNV 
– MŠK Žiar nad Hronom 3 : 0, 3 : 0; 3. kolo (25. 10.): 
MŠK Liptovský Hrádok – VK SNV 3 : 0, 1 : 3. OM Ka-
detky: 2. kolo (12. 10.): KV MŠK Oktan Kežmarok – VK 
SNV 0 : 3, 0 : 3; 5. kolo (9. 11.): VK SNV – MVK Skóre 
Snina 2 : 3, 1 : 3.
BASKETBAL: Extraliga: ženy: 2. kolo (15. 10.): ŠBK 
Šamorín – Rücon SNV 60 : 61; 3. kolo (19. 10.): Rü-
con SNV – BK ŠKP 08 Banská Bystrica 65 : 48; 4. ko-
lo (22. 10.): Piešťanské Čajky – Rücon SNV 91 : 61; 
5. kolo (26. 10.): Rücon SNV – BK SOUŽ Cassovia KE 
92 : 40; 6. kolo (29. 10.): MBK Ružomberok – Rücon 
SNV 78 : 66; 8. kolo (9. 11.): Rücon SNV – Good An-
gels Košice 66 : 83. Eurovia SBL: 4. kolo (15. 10.): 
BK 04 AC LB SNV – MBK Rieker Com Therm Komár-
no 76 : 105; 5. kolo (18. 10.): BK Levickí Patrioti – BK 
04 AC LB SNV 93 : 73; 6. kolo (22. 10.): BK 04 AC 
LB SNV – BK Inter Incheba Bratislava 85 : 86; 7. kolo 
(25. 10.): Iskra Svit – BK 04 AC LB SNV 93 : 55; 8. ko-
lo (29. 10.): BK 04 AC LB SNV – BC Prievidza 53 : 95; 
9. kolo (2. 11.): BK 04 AC LB SNV – ŠKP Banská Bys-
trica 80 : 74; 10. kolo (5. 11.): MBK Handlová – BK 04 
AC LB SNV 98 : 61; 11. kolo (7. 11.): BK 04 AC LB SNV 
– MBK SPU Nitra 104 : 106; 12. kolo (12. 11.): VŠEMvs 
Karlovka Bratislava – BK 04 AC LB SNV 90 : 87.
KOLKY: Extraliga: Ženy: 4. kolo (18. 10.): KK Zlaté 
Klasy – Tatran SNV 1 : 5; 5. kolo (25. 10.): Tatran SNV 
– KK Victoria Pezinok 5 : 1; 6. kolo (8. 11.): TJ Lokomo-
tíva Vrútky – Tatran SNV 5 : 1. Po 6. kole sú v tabuľke na 
3. mieste. Muži: 6. kolo (18. 10.): KK Tatran Sučany B 
– TJ Tatran SNV A 0 : 8; 7. kolo (25. 10.): TJ Tatran SNV 
A – TJ Slavoj Veľký Šariš A 6 : 2. Po 7. kole sú v tabuľ-
ke na 7. mieste.
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86 

VEĽKÁ PLOCHA
6. 12. sobota 14.00 L. Mikuláš, extraliga dorast 
7. 12. nedeľa 10.30 L. Mikuláš, extraliga dorast 
7. 12. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
10. 12. streda 17.00 SNV - Bardejov, 1. liga dospelí
13. 12. sobota 17.00 SNV - Petržalka, 1. liga ženy
14. 12. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
17. 12. streda 17.00 SNV - Prešov, 1. liga dospelí

19. - 21. 12. pi - ne DANUBIA CUP 2014 - šortrek preteky
21. 12. nedeľa 17.00 SNV - Topoľčany, 1. liga dospelí
22. 12. pondelok 15.00 Verejné korčuľovanie
22. 12. pondelok 17.00 Exhibičný zápas SNV - výber SAHL
26. 12. piatok 18.00 Verejné korčuľovanie
27. 12. sobota 15.00 Verejné korčuľovanie
27. 12. sobota 17.00 SNV - Poprad, 1. liga ženy
28. 12. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
29. 12. pondelok 18.00 Verejné korčuľovanie
30. 12. utorok 18.00 Verejné korčuľovanie

MALÁ PLOCHA
Termín spustenia a plán obsadenia ľadu malej plochy na www.stez.sk.

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE POČAS SVIATKOV
Rozpis verejného korčuľovania na malej a veľkej ploche na www.stez.sk.

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

 3. 12. streda 18.00 BK 04 AC LB - B. BYSTRICA, 
basketbal extraliga muži

 6. 12. sobota 11.00 VK - ZVOLEN, volejbal juniorky

 6. 12. sobota 18.00 BK 04 AC LB - HANDLOVÁ, 
basketbal extraliga muži

 6. 12. sobota 21.00 FBC YOUNG ARROWS - SKALICA, 
florbal 1. liga muži

 7. 12. nedeľa  9.00 KOMÉTA - PREŠOV, florbal extraliga ženy
 7. 12. nedeľa 11.30 BK 04 AC LB - KOŠICE, basketbal kadeti
 7. 12. nedeľa 14.00 ŠKBD - CASSOVIA KOŠICE, basketbal MŽ

 7. 12. nedeľa 18.00 FBC YOUNG ARROWS - TRNAVA, 
florbal 1. liga muži

 8. 12. pondelok  8.00 - 17.00 FUTBALOVÝ TURNAJ, 
Memoriál Andreja Franka 

 9. 12. utorok  8.00 - 16.00 FUTBALOVÝ TURNAJ, 
Memoriál Andreja Franka 

12. 12. piatok 19.00 - 23.00 FUTSALOVÝ TURNAJ

13. 12. sobota 10.00 - 14.00 BASKETBALOVÝ TURNAJ 
MŽ - SNV, SVIT, KOŠICE

13. 12. sobota 15.00 BK 04 AC LB - ROŽŇAVA, basketbal juniori

13. 12. sobota 18.00 FBC YOUNG ARROWS - PÚCHOV, 
florbal juniori

14. 12. nedeľa  9.00 - 11.30 BK 04 AC LB - SVIT, basketbal MMŽ
14. 12. nedeľa 12.00 BK 04 AC LB - KOŠICE, basketbal juniori

14. 12. nedeľa 16.00 RÜCON - RUŽOMBEROK, 
basketbal extraliga ženy

14. 12. nedeľa 18.30 FBC YOUNG ARROWS - NITRA, florbal juniori
20. 12. sobota 15.00 BK 04 AC LB - B. BYSTRICA, basketbal kadeti

20. 12. sobota 18.00 BK 04 AC LB - KARLOVKA, 
basketbal extraliga muži

21. 12. nedeľa  9.00 BK 04 AC LB - HANDLOVÁ, basketbal kadeti

27. 12. sobota 18.00 BK 04 AC LB - KOMÁRNO, 
basketbal extraliga muži

30. 12. utorok  8.00 FUTBALOVÝ TURNAJ, Gymnázium Javorová

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.
ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35, 416 63 38 

MASÁŽE 
Klasická, reflexná masáž nôh, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, 
lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové 
kamene, chiropraxia, mäkké techniky, banková masáž.
Utorok - piatok: 14.00 - 19.00 h. Sobota – nedeľa: 9.00 - 19.00 h
Mimo uvedený čas (aj v pondelok) možnosť objednávky na t. č.:
0905 954 792, 0904 325 343.
Ponúkame vianočné poukážky od 10 €.

SAUNA T.: 053/416 63 54
Sauna 1 Sauna 2

pondelok sanitárny deň  sanitárny deň
utorok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY
streda 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI
štvrtok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY
piatok 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI

sobota  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MUŽI
ŽENY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽENY
MUŽI

nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MUŽI
ŽENY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽENY
MUŽI

CERAGEM - otvorený počas prevádzkovania sauny.

PARNÁ SAUNA
piatok 13.30 - 20.00
sobota 10.30 - 20.00
nedeľa 9.30 - 20.00

pondelok 15.00 - 19.30
utorok 13.30 - 19.30
streda 13.30 - 19.30
štvrtok 13.30 - 19.30

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 053/416 63 35
UMELÁ TRÁVA - Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas  .............................................................  135 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  .................................... 170 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 1 hod. ..................................... 70 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 1 hod. ............ 85 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 1 hod.  ............................. 35 €
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Patrik Brezovaj - 0903 405 466. 

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
Ranné plávanie Školy Verejnosť

pondelok  6.30 - 7.45 sanitárny deň 15.00 - 20.00
utorok  8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
streda  8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
štvrtok  6.30 - 7.45  8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
piatok  8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
sobota  9.00 - 20.30
nedeľa  9.00 - 20.30

• 12. 12. 2014 (piatok) od 12.00 do 20.00 h - MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V PLÁ-
VANÍ STARŠÍCH ŽIAKOV. KRYTÁ PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ. 
• 13. 12. 2014 (sobota) od 8.00 do 20.00 h - MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V PLÁ-
VANÍ STARŠÍCH ŽIAKOV. KRYTÁ PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ.
• 14. 12. 2014 (nedeľa) od 8.00 do 13.00 h - MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V PLÁ-
VANÍ STARŠÍCH ŽIAKOV. KRYTÁ PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ OTVORENÁ od 15.00 
do 20.00 h.
• 20. 12. 2014 (sobota) od 8.00 do 14.00 h - PLAVECKÉ PRETEKY VIANOČNÁ 
HVIEZDIČKA. KRYTÁ PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ OTVORENÁ od 15.00 
do 20.30 h.

OTVORENIE KRYTEJ PLAVÁRNE  
POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV A PRÁZDNIN 

22. 12. 2014 pondelok 14.00 - 20.00 1. 1. 2015 štvrtok 14.00 - 20.00
23. 12. 2014 utorok 9.00 - 20.00 2. 1. 2015 piatok 9.00 - 20.30
24. 12. 2014 streda ZATVORENÉ 3. 1. 2015 sobota 9.00 - 20.30
25. 12. 2014 štvrtok 14.00 - 20.00 4. 1. 2015 nedeľa 9.00 - 20.30
26. 12. 2014 piatok 9.00 - 20.30 5. 1. 2015 pondelok 14.00 - 20.00
27. 12. 2014 sobota 9.00 - 20.30 6. 1. 2015 utorok 9.00 - 20.00
28. 12. 2014 nedeľa 9.00 - 20.30 7. 1. 2015 streda 13.00 - 20.00
29 . 12. 2014 pondelok 14.00 - 20.00
30. 12. 2014 utorok 9.00 - 20.00
31. 12. 2014 streda ZATVORENÉ

OTVORENIE SAUNY  
POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV A PRÁZDNIN 

24. 12. 2014 streda ZATVORENÉ 1. 1. 2015 štvrtok ZATVORENÉ
25. 12. 2014 štvrtok ZATVORENÉ 2. 1. 2015 piatok 14.00 - 20.00
26. 12. 2014 piatok 14.00 - 20.00
27. 12. 2014 sobota 7.30 - 19.00
28. 12. 2014 nedeľa 7.30 - 19.00
29. 12. 2014 pondelok ZATVORENÉ
30. 12. 2014 utorok 14.00 - 20.00
31. 12. 2014 streda ZATVORENÉ

CERAGEM - otvorený počas prevádzkovania sauny.
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Pred šiestimi rokmi si nadšenci behu v Novoveskej Hute a mestskej časti Ferčekovce dali 
stretnutie vo sviatočný deň 17. novembra. Bežecké podujatie nazvali Ferčekovská desiatka. 
Postupne si z roka na rok toto podujatie získavalo bežeckých nadšencov a v pondelok 17. no-
vembra 2014 po šiestich rokoch organizátori mali plné ruky práce s registráciou bežcov. Dve 
stovky prihlásených pretekárov sú najlepšou odmenou za šesťročné úsilie. Lokalita pod 
vlekmi na Rittenbergu je ideálna pre konanie takéhoto podujatia. Ako prví vyštartovali najmladší 
bežci – deti a žiaci. Aj v týchto vekových kategóriách je z roka na rok väčší počet prihlásených. 
V kategórii dievčatá od 14 do 15 rokov zvíťazila Mária Chomaničová – Snina, u chlapcov 
Viliam Kostelník – Levoča. 
Chlapci od 12 do 13 rokov - prvé miesto Adam Koštial – Levoča, u dievčat Laura Prílo-
hová – Levoča. 
Dievčatá od 10 do 11 rokov - prvé miesto Tamara Ivančová – Banské, u chlapcov zvíťazil 
Patrik Maťaš – Košice. 
Dievčatá od 8 do 9 rokov - 1. miesto Michaela Ivančová – Banské, u chlapcov Martin 
Kundrát – Humenné. 
Dievčatá do 7 rokov - 1. Alica Pivovarníková, Hermanovce, chlapci do 7 rokov - 1. Andrej 
Krempaský – Spišská Nová Ves. 
Organizátori zaradili aj novú disciplínu Prebehni sa s nami bez rozdielu veku, kde prvý 
dobehol do cieľa Kristián Kampczyk – Spišská Nová Ves. 
Štartérom hlavných pretekov bol primátor mesta Ján Volný. Na štarte bola silná konkuren-

cia v hlavných vekových kategóriách. Medzi mužmi dominoval Anatoliy Malyy z Ukrajiny. 
U žien v hlavnej kategórii dobehla prvá jeho manželka Natalia Malyy, nad 35 rokov u žien 
zvíťazila Marta Smreková z Dobšinej. U mužov nad 60 rokov bol najrýchlejší Zygmunth 
Luznicki z Poľska. 
Ferčekovská desiatka bola  zaradená aj do Bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves.  (pat)

FERČEKOVSKÁ DESIATKA 

S ôsmimi víťazstvami, jednou remízou a sied-
mimi prehrami budú v 3. lige Východ futba-
listi FK Spišská Nová Ves zimovať na šiestom 
mieste. V posledných dvoch zápasoch je-
sene zdolali doma Humenné 4 : 2 a Vranov 
tesne 1 : 0 a týmito výsledkami sa dostali 
do hornej polovice tabuľky. Zverenci tré-
nera Branislava Ondáša teraz majú mesiac 
voľno a v januári začínajú zimnú prípravu. 

Predbežný plán zimnej prípravy 
„A-mužstva“ - 2015
Pondelok 12. 1. 2015 o 16.00 hod. - za-
čiatok prípravy
Nedeľa 18. 1. FK SNV - MFK Košice A

Streda 21. 1. FK SNV - Tatran Prešov A
Sobota 24. 1. FK SNV - Poprad

Utorok 27. 1. FK SNV - Podbrezová? (Pod-
brezová jedná ešte s poľským Belchatowom)

Utorok 3. 2. FK SNV - Moldava
Sobota 7. 2. FK SNV - Vyšné Opátske
Utorok 10. 2. Poprad - FK SNV (na UT 
v Spišskej Belej)
Sobota 14. 2. MFK Košice B - FK SNV, resp.
FK SNV – MFK Košice B
Utorok 17. 2. FK SNV - Vysoké Tatry
Sobota 21. 2. FK SNV - Lokomotíva Košice
Utorok 24. 2. FK SNV - Krompachy
Sobota 28. 2. FK SNV - Plavnica
Utorok 3. 3. FK SNV - Spišské Podhradie
Sobota 7. 3. Lipany - FK SNV, resp. FK SNV 
- Lipany (generálka na UT)
Nedeľa 15. 3. Tatran Prešov B - FK SNV 
17. kolo III. ligy – Východ.  (pat)

FUTBALISTI ZIMUJÚ NA ŠIESTOM MIESTE 

RODIČIA, POZOR! 
Mesto nevyberá od športových klubov žiadne poplatky  

za prenájom športových zariadení!
V poslednom období sme zaznamenali viaceré otázky a pripomienky na výber poplatkov funkcionárov špor-
tových klubov s odôvodnením zvyšovania nájomného zo strany mesta. 

Mesto jednotlivým športovým klubom bezplatne poskytuje zariadenia v Správe telovýchovných zaria-
dení. V číselnom vyjadrení je to 2 150 hodín v celkovej hodnote 2 407 180 € za obdobie 2011 – 2014!

Mesto Spišská Nová Ves v súčasnosti podporuje športovú činnosť 34 športových klubov, ktoré sú združené 
v Rade športových klubov. V nich športuje podľa posledných údajov 2 239 športovcov, z toho 73 % tvorí 
mládež. 

Pri poskytovaní prostriedkov sa berie do úvahy hlavne zastúpenie mládeže v jednotlivých kluboch, ich repre-
zentácia, celková úroveň súťaží, spoločenský rozmer, ale i divácky záujem a, samozrejme, finančná nároč-
nosť na daný šport.

Sumou 759 830 € podporilo mesto tieto kluby priamymi dotáciami a suma 2 407 180 € vyjadruje celkovú 
sumu financovania priestorov bezplatne využívaných športovými klubmi.

V číselnom vyjadrení je takto možné preukázať finančný podiel mesta na fungovaní, napr. troch najväčších 
klubov v meste za posledné 4 roky:

- Hokejový klub: 1 018 800 € (dotácie 264 400 € + športové zariadenia v hodnote 754 400 €)

- Basketbalový klub: 475 990 € (dotácie 151 000 € + športové zariadenia v hodnote 324 990 €)

- Futbalový klub: 722 200 € (dotácie 151 000 € + športové zariadenia v hodnote 571 200 €, v tom nie sú 
zarátané náklady na futbalové triedy trénujúce v športovej hale – 21 600 €)

Okrem vyššie uvedeného je nutné podotknúť, že mesto prispieva všetkým návštevníkom športových zariade-
ní. Uviesť môžeme príklad ceny lístka pre vstup na plaváreň a kúpalisko, ktorá je 2,50 € na dospelú osobu. 
ZŤP, osoby staršie ako 62 rokov a deti do 15 rokov majú vstup 1,80 €. Ročný náklad na prevádzku týchto 
objektov je cca 555 tisíc eur, pričom zo vstupného je príjem iba 42,5 %. Do celkovej výšky nákladov mesto 
teda uhrádza 57,50 %. V prepočte na jedného návštevníka by vstupné bez príspevku mesta bolo 5,04 €! 
Čiže každému dospelému návštevníkovi týchto zariadení mesto prispieva 2,54 €, deťom, seniorom a ZŤP je 
to až 3,54 € na jeden vstup.

Srdečne vás pozývame na 
kurz Jogy v dennom živote 

pre začiatočníkov  
so zameraním na meditáciu 

Počas kurzu sa budeme venovať relaxačnému,  
fyzickému, dychovému a aj meditačnému cvičeniu.  
Cvičenia sú pohodlné, príjemné a energetizujúce. 

Kurz prebieha každý štvrtok od 18.30 h  
v Jogacentre, Letná 55, SNV. 

Spoločnosť 
Joga v dennom živote 
pobočka Sp. Nová Ves, Zimná 62
Info: 0907 477 955, www.yoga.sk

e-mail: jvdz.snv@centrum.sk

6. 12. (sobota) o 19.00 h - Mikulášsky kon-
cert Jána Svetlana Majerčíka, liptovského 
folkového pesničkára inšpirovaného prírodou a slo-
venskými tradíciami. Vstupné: 3 €.

3. 1. (sobota) - Druhé výročie otvorenia ča-
jovne s celodenným programom (bližšie info 
na fb). Doobeda vystúpime na Tomášovský výhľad. 
Od 15.00 h - Open Mic (voľný mikrofón) prezento-
vanie vlastnej tvorby pre každého, kto prejaví záu-
jem. O 19.00 h ukážka čajového obradu a koncert. 

Záujemcovia píšte na facebook  
alebo cajovnaalchymka@gmail.com.

Letná 63, SNV



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

20 DECEMBER 2014

POZVÁNKY

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

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3 (na posch.). 
Bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na FB. Prihlášky na besedy a kurzy deň vopred: 
barbora.vajova@gmail.com (ekodieta.sk), 0948 480 510 alebo majklimova@gmail.com, 0904 887 239. w
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73. A 74. STRETNUTIE 
PODPORNEJ SKUPINY 
DOJČIACICH MATIEK A TEHULIEK
Utorok a pondelok 1. a 15. 12. o 9.00 h
Skupina je otvorená aj pre nové maminy.
Certifikovaná poradkyňa v dojčení OZ 
Mamila Anna Ogurčáková, 
0903 740 739
Poplatok: 2 €/osoba

PREDÁŠKA ZY ČCHI KUNG  
(www.zyq.sk)
Piatok 5. 12. o 18.00 h
Prihlášky: do 4. 12. na 0904 887 239
Lektor: Miroslav Chudej 
Poplatok: 2 €/osoba

KURZ ZY ČCHI KUNG 1. stupeň
Sobota a nedeľa 6. a 7. 12. od 9.00 h
Prihlášky: do 4. 12. na 0904 887 239, 
počet obmedzený - max. 8 účastníkov
Lektor: Miroslav Chudej (www.zyq.sk,  
L. Mikuláš)
Poplatok: 60 €/osoba 
(nezamestnaný 45 €/os.)

KURZ NOSENIA DETÍ A VIAZANIA 
BABYŠATIEK I (základný kurz) 
Streda 3. 12. 2014 o 15.30 h 
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku, nevadí, 
požičiame, príp. poradíme pri výbere.
Poplatok: 7 €/osoba

KURZ ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE 
Streda 10. 12. 2014 o 15.30 h 
Kurz o zdravom spôsobe prebaľovania, 
o moderných látkových plienkach 
a doplnkoch na prebaľovanie. 
Poplatok: 2,50 €/osoba

STRETNUTIE NOSIACICH 
MAMIČIEK - SPOLOČNÁ 
PRECHÁDZKA
Piatok 12. 12. 2014 o 9.00 h
V prípade nepriaznivého počasia v herni 
MC Dietka (v tom prípade poplatok 2 €).

ROZLÚČKA RODÍN SO 
STARÝM ROKOM PRE ČLENOV 
A SYMPATIZANTOV
Pondelok 29. 12. o 16.00 h
Poplatok: 2 €/rodina

PONUKA SLUŽIEB 
V HERNI MC DIETKA
HERŇA + SEKÁČ DIETKA  
(nákup a predaj detského  
a tehotenského tovaru)
Utorky, štvrtky od 9.00 do 12.00 h
Poplatok za jednorazový vstup:  
1,50 €/rodina. 
OPATROVANIE DETÍ od 2 r.: 2,50 €/h, 
v domácom prostredí 3 €/h.

ANGLICKÝ KLUB 
pre deti vo veku od 2 rokov
Štvrtky o 16.30 h a soboty o 9.30 h
Výučba anglického jazyka hravou formou 
pod vedením skúsenej lektorky  
M. Klimovej. 

KLUB „ŠKÔLOČKA“  
pre deti vo veku od 2 r.
Stredy od 8.00 do 12.00 h
Cieľ: adaptácia detí a rodičov na škôlku.
Poplatok: 5 €/dieťa/1 stretnutie

JOGA PRE DETI
Pondelok 8. a 22. 12 o 16.15 h
Poplatok: 2,50 €/rodina

PORADENSTVO V DOJČENÍ 
Anna Ogurčáková, denne od 19.00  
do 20.00 na 0903 740 739. 

MAĽOVANIE NA TVÁR
Objednávky: 0904 887 239 
Poplatok: 10 €/h
DETSKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA 
(sobota, nedeľa)
Objednávky: 0903 740 739
Poplatok: 7 €/ 2 h (možnosť doobjednania 
animátorských aktivít, maľovanie na tvár, 
tvorivé dielničky)

LOGOPEDICKÉ INDIVIDUÁLNE 
PORADENSTVO
na základe tel. objednávky u logopedičky 
Mgr. Gvozdiakovej - 0918 301 332.
Poplatok: 9 €/h

PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ 
Mgr. Barbora Vajová - 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com

MIKULÁŠ SO SVOJOU DRUŽINOU V MŠ
1. - 9. 12. 2014
V dopoludňajších hodinách podľa harmonogramu pre prihlásené MŠ.
Informácie: Bc. Katarína Štrauchová, Klaudia Bigošová

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 
3. 12. 2014 
Technická akadémia Sp. Nová Ves od 8.00 h.
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

OLYMPIÁDA V SLOVENSKOM JAZYKU ZŠ
10. 12. 2014 - kategória C, ZŠ Lipová od 9.00 h. 
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
8. 12. 2014 - pre mladšie a staršie žiačky, v telocvični ZŠ Hutnícka.
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

„PERNÍKOVÉ VIANOCE“ 
11. 12. 2014 - pre členov ZÚ HVIEZDIČKA,  
v CVČ Hutnícka od 10.00 h. 
Informácie: Bc. Katarína Štrauchová, Klaudia Bigošová

PRIPRAVUJEME:
• FUTSAL - obvodné kolo chlapcov a dievčat SŠ 
Informácie: Zuzana Košová

• 23. 2. - 27. 2. 2015 - JARNÝ DENNÝ TÁBOR
Informácie: Zuzana Košová

• 24. 2. 2015 - 10. PLES CVČ a MKC
Informácie: Klaudia Bigošová, Bc. Katarína Štrauchová

• KARNEVAL NA ĽADE - pre deti, mládež a rodičov mesta
Informácie: Bc. Katarína Štrauchová, Klaudia Bigošová

Centrum voľného času Adam, Hutnícka 18, 052 01 Sp. Nová Ves, tel.: 053/442 37 58, 
e-mail: cvcsnv@azet.sk, cvc.adam.snv@azet.sk, www.cvc.snv.sk, fb: CVČ Adam SNV

Mesto Spišská Nová Ves,
 Centrum voľného času ADAM

pozývajú
deti a rodičov

NA PRIVÍTANIE ZIMY 
S PRÍCHODOM MIKULÁŠA

na Hutníckej ul. v Sp. Novej Vsi - sídlisko Západ I

PRICHÁDZA ZIMA 
K NÁM...

10. 12. 2014 o 16.00 h (streda)
v areáli CVČ ADAM na Hutníckej ul. v Spišskej Novej Vsi

sídlisko Západ I pri lekárni 

14.00 - 18.00 
Vianočná nálada s hudobnou skupinou INDIANS

16.00 - 18.00 
Príchod MIKULÁŠA so svojou družinou

 Rozsvietenie stromčeka
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 INZERCIA, POZVÁNKY

Ak si chcete objednať darčeky na Vianoce 
z prírodnej švédskej kozmetiky Oriflame so zľavou, 

nájdete nás na adrese: 
Zimná ulica 37 

(vchod vedľa Kooperatívy).
 

Tešíme sa na vás. 
 

Manager obchodnej skupiny
Jana Gálová 

tel. č: +421 903 204 051
e-mail: galova.slniecko@gmail.com

Čakáme Ťa Mikuláš, kedy sa k nám zatúlaš?

MIKULÁŠ V MESTE
Mikuláš príde do Spišskej Novej Vsi 

5. decembra 2014 o 16.00 hod.
Žiaci základných škôl si pripravili pestrý kultúrny program. 
Spoločne si zaspievame, budeme recitovať básničky o Mikulášovi.
K pódiu pred Redutou zavíta sprievod anjelov, malých Mikulášikov a čertov.
Pre deti sú pripravené sladké dobrotky.

Mesto Spišská Nová Ves vás srdečne pozýva na betlehemské predstavenie

Povedzte nám, pastierovia...
Divadelné predstavenie spojené s tradičnými  
vianočnými piesňami sa uskutoční

26. 12. 2014 o 15.00 a 16.00 hod.
v priestoroch Levočskej brány. 
Scenár a réžia: Peter Karpinský. Účinkujú: členovia DTS.

12. - 14. december 2014

24.VIANOČNÝ TRH
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Odišiel si navždy, 
hoc túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si nás opustiť.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
8. 9. 2014 prišli rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom, dedkom a praded-
kom Jánom BUČAKOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 70 rokov. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí prišli 8. 10. 2014 odprevadiť na poslednej ceste môjho manžela,  
otca, svokra, dedka a pradedka Ladislava ŠTRAUCHA, ktorý nás opustil vo 
veku nedožitých 82 rokov.
Naše poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe S. Badzíková a Rím.-kat. farskému 
úradu Ferčekovce za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Mária, dcéry Helena, Mária a Anna s rodinami, syn 
Jozef s rodinou a Ladislav.

Na krídlach anjela si vzlietol v diaľ. Už necítiš bolesť, necítiš žiaľ, necítiš  
života ukrutné muky, tam v diaľke Ťa objali Pánove ruky. Trpkosť osudu tá 
Ťa už nemučí, našiel si pokoj v nebeskom náručí.
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, kolegom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 14. 10. 2014 
s mojím milovaným manželom, otcom a dedom Jozefom PRACHOM, ktorý 
nás náhle opustil vo veku 59 rokov.
S láskou a vďakou manželka a syn.

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa prišli 15. 10. 2014 rozlúčiť s našou milovanou ma-
mičkou, babičkou, svokrou Helenou SKOLODOVOU, ktorá nás opustila vo 
veku 56 rokov.
Veľká vďaka patrí ZPOZ pri MsÚ v SNV a Pohrebnej službe S. Badzíková za 
dôstojnú rozlúčku.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
dcéra Janka s rodinou, syn Martin a ostatná smútiaca rodina

Ticho trpela, s chorobou zápasila, ubolené srdiečko prestalo biť, hoci tak 
veľmi chcela s nami byť. Tíško odišla... zhasli oči, zmĺkli ústa, ktoré nedoká-
zali raniť. Dotĺklo srdiečko našej drahej mamičke.
Vrúcne poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary vyjadrujeme všet-
kým príbuzným a známym, kamarátom, susedom, ktorí sa prišli 15. 10. 2014 
rozlúčiť s našou milovanou manželkou, mamkou, babkou, svokrou, sestrou, 
krstnou mamou, švagrinou a príbuznou Máriou ŠIMOVOU, rod. Prokopovou.
Zároveň ďakujeme kolektívu interného odd. NsP v SNV pod vedením primára 
MUDr. M. Hudáka a obzvlášť asistentke zdrav. sestry p. Olinke a zdrav. sestre 
K. Bolfovej. Ďakujeme aj Pohrebnej službe S. Badzíková za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Jozef, syn Vladimír, dcéry Zuzana a Katarína 
s rodinami, vnúčatká Veronika, Lucia, Adrián, Martin a Adamko, sestra Božena 
s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy, 
na ktoré radi spomíname. Kto v srdci žije, neumiera.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, poľovníkom, susedom, bývalým kole-
gom a známym, ktorí sa prišli 17. 10. 2014 rozlúčiť s naším milovaným Jozefom 
STOLIČNÝM, ktorý nás navždy opustil vo veku 68 rokov.
manželka a synovia s rodinami a ostatná smútiaca rodina

Do večnosti odišli ste spať, zaplakal každý, kto Vás mal 
rád. Odišli ste od nás, my ostali sme v žiali, no vždy bu-
dete žiť v srdciach tých, ktorí Vás radi mali, ku hrobu 
Vášmu my však chodíme a pri plamienku sviečok na 
Vás spomíname.
7. 6. 2014 uplynuli štyri roky, kedy navždy dotĺklo zlaté 
a dobré srdiečko Márie KUCHÁROVEJ, našej milovanej 
mamky, svokry, babky a prababky.

29. 12. 2014 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy opustil náš milovaný ocko, 
svokor a dedko Michal KUCHÁR.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, okamihy, na ktoré denne spomíname, čo 
nám bolo drahé osud kruto vzal, ostali len spomienky a v srdciach veľký žiaľ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Mária, Anna s rodinami, synovia Ján, Michal a Zdeno 
s rodinami.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

V OKTÓBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Veronika Hamráčeková 1920
Michal Oravec 1920
Arpád Gömöry 1922
Mária Urbašiková 1923
Arthur Burger 1923
Emília Kováčová 1924
Andrej Ferenčák 1926

Ing. František Žifčák 1926
Marta Töröková 1928
Etela Maliková 1929
Helena Mudráková 1930
Ladislav Štrauch 1932
Eliáš Hirča 1934
Eva Lacušová 1935

Ján Pazera 1935
Ján Leskovianský 1938
Karol Šmelko 1941
Magdaléna Rumanová 1944
Margita Miklasová 1945
Miroslav Bendík 1945
Katarína Fukerová 1945

Jozef Stoličný 1946
Mária Vojteková 1946
Mária Kaproncayová 1949
Milan Lipovský  1950
Ján Hrabčák 1951
Mária Šimová 1952
Ervín Kluska 1954

Jozef Prach 1955
Miroslav Mucha 1957
Helena Skolodová 1958
Mgr. Ľubomír Duch 1963
Michal Stach 1964
Marek Vietoris 1996

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V OKTÓBRI OSLÁVILI
95 rokov
Cecília Macková
93 rokov
Vladimír Konársky
92 rokov
Mária Kucharovicová
91 rokov
Žofia Jadroňová 
Ladislav Huňák
90 rokov
Jozef Gerši
Michal Giľák
Helena Žišková
Antónia Novotná
85 rokov
Štefan Džubák
Otília Kašperová
Zoltán Petruščák
Anna Kováčová
Alžbeta Petáková
80 rokov
Helena Šarišská

Margita Hanďáková
Ing. Ján Lehoczký
Vincent Matunák
Mária Štofková
Andrej Kovalčík
Cecília Biacovská
Edita Lukáčová
Ondrej Lengvarský
Alžbeta Nagyová
75 rokov
Ing. Ján Baculák
Marta Švartzová
Katarína Šumáková
Tibor Jakubec
Hedviga Koňaková
Ján Kolesár
Štefánia Kyselová
František Holečko
Magdaléna Kupčíková
Helena Bendiková
Viktória Hozová
Valéria Hudáčeková

Anna Šteinerová
Irena Kubíková
Ladislav Fábry
Ján Gromovský
Karol Kačír
Anna Šimkovičová
Štefan Šušor
Alžbeta Klembarová
Anton Šimčák
Jozef Pamula
Anna Platková
Ivanka Nováková
70 rokov
Magdaléna Gärtnerová
Elvíra Ďuranová
Peter Hatala
Edita Petreková

Mária Mlynarčíková
Mária Lapšanská
Margita Giertlová
Mária Šebestová
Pavol Švec
MUDr. Mária Pillárová
Emília Verčimáková
Ján Klempár
Elena Rohulková
Katarína Sališová
Ing. Radoslav Gomolčák
Katarína Pramuková
Margita Holečková
Eva Franková
Ivan Dianovský
Valéria Hosová
Ing. Jozef Valiga

Marcus Šarga

Kristián Kotlár

Karin Hovančíková

Marko Magyar

Tomáš Jahoda

Šimon Bolf

Janka Želinská

Nina Onderušová

Nela Farkašová

Peter Verešpej

Timea Čupková

Zuzana Gapčová

Daniel Girgaš

Branko Malik

Laura Dunajová

Sofia Jopoová

Lucas Mário Čarnoký

Martin Melega

Ema Mroceková

Jakub Chovanec

Rafael Kavulič

Matias Holub

Ivan Lisoň

Richard Bartoš

Sofia Kočtuchová

Adam Pavol

Dominika Holdy

Ak si neprajete, aby vaše meno 
bolo uverejnené v tejto rubrike, 

oznámte nám to na tel. č.: 053/417 66 27, 
príp. osobne v redakcii Ička 

- Radnica, Radničné nám. č. 7, I. posch. vpravo.
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Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami. 
6. 12. 2014 uplynie 20 rokov, odkedy nás opustil náš milovaný Ondrej VARGA.
S láskou a úctou spomínajú manželka a smútiaca rodina.

Čas plynie, ale smútok a bolesť v našich srdciach zostáva.
6. 12. 2014 uplynie 1. výročie, odkedy nás navždy opustila naša mamka, 
babka, prababka Mária VIKARTOVSKÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Dana, Marta, syn Jozef s rodinami a vnúčatá.

8. 12. 2014 uplynie 1 rok od chvíle, kedy nás navždy opustila moja milovaná 
manželka Eva TEKELYOVÁ. 
S láskou spomína manžel, syn a dcéra s rodinami a celá rodina.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo predtým. 
Všade okolo chýba Tvoj hlas, mal si rád život, my Teba zas. Odišiel si bez 
rozlúčky tíško a navždy, zostal smútok, na duši jazvy.
9. 12. 2014 uplynie 9 rokov od úmrtia nášho ocka Dušana SIVAČKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
S láskou spomínajú manželka Mária, dcéra Lucka a Katka s manželom  
a ostatná rodina.

Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
9. 12. 2014 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustil náš drahý ocko, starý 
otec, brat Ján KOŠKA.
S láskou spomíname.
deti s rodinami

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska sa smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš stále žiť. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto 
Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
11. 12. 2014 si pripomenieme 5. výročie, odkedy nás navždy opustil môj milo-
vaný syn, brat Martin NAGY.
S láskou a úctou v srdci spomína mamka, súrodenci Dagmar, Monika, Jaroslav, 
Zdenko s rodinami, ostatná smútiaca rodina a krstná mama. 

„Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich stále žije s nami.“
11. 12. 2014 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustila naša drahá manželka, 
mamka, babka, sestra a svokra Anna DUĽOVÁ, rod. Kurucová.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo 
predtým. Už niet návratu, ani nádeje, len cesta k hrobu nás k Tebe zavedie.
11. 12. 2014 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustila moja drahá man-
želka, mamka, svokra a babka Anna MOJŽITOVÁ.
S úctou spomínajú manžel, dcéry s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú. Odišiel si, už nie si medzi nami, ale 
v našich srdciach žiješ spomienkami.
11. 12. 2014 uplynie rok, odkedy nás opustil môj manžel, otec, dedko  
a pradedko Fridrich KROKKER.
S láskou a úctou spomína manželka Anna, synovia Robert, Peter, Pavol, Ivan 
s rodinami, vnuk Peter s rodinou a ostatná smútiaca rodina. 

Do večnosti odišli ste od nás, ostali sme v žiali 
a smútku, no vždy budete žiť v našich srdciach, lebo 
sme Vás radi mali. Ku hrobu Vášmu my chodíme často 
a pri plamienku sviečok na Vás spomíname.
16. 12. 2014 uplynie 9. výročie, kedy nás navždy a ne-
čakane opustil milovaný syn a brat Peter MELEGA 
a 3. 1. 2015 uplynie 2. výročie úmrtia môjho druhého 
milovaného syna Ivana MELEGU.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku spolu s nami.
S láskou, úctou a veľkým žiaľom v srdci spomína na Vás mama, bratia  
a ostatná rodina. 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť 11. 11. 2014 s naším otcom Františkom REGECOM, ktorý nás 
opustil vo veku 69 rokov. 
Zároveň vyslovujeme poďakovanie kolektívom NsP v SNV - JIS chirurg. odd. 
pod vedením primára MUDr. Köteleša, ARO pod vedením MUDr. Zeleného 
a ODCH pod vedením MUDr. Hudáka a MUDr. Kolejáka.
Naše poďakovanie patrí taktiež Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú  
rozlúčku. 
S úctou syn Roman a dcéra Martina s rodinami. 

Odišli na cestu, kam odchádza každý sám a nám ne-
chali iba cestu otvorenú spomienkam.
27. 9. 2014 uplynulo 18 rokov, odkedy nás navždy opus-
tila naša mamka, svokra, babka a prababka Margita 
HREBENÁROVÁ.
24. 12. 2014 si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho 
otca, svokra, deda a pradeda Jána HREBENÁRA.
S úctou a vďakou pri plamienku sviečky spomínajú deti 
s rodinami. 

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je 
také, aké bolo predtým. Čas plynie ako tichej rieky 
prúd, kto Vás mal rád, nemôže zabudnúť.
28. 10. 2014 sme si pripomenuli 3. výročie, odkedy nás 
navždy opustila naša milovaná mamička, babička, sestra, 
švagriná Regina KRAUSZOVÁ a 22. 12. uplynú taktiež 
3 roky od úmrtia nášho drahého otecka, dedka, brata, 
švagra Jána KRAUSZA.

Za tichú spomienku a modlitbu ďakujú synovia Ján a Róbert s rodinami, dcéra 
Zuzana s manželom, súrodenci a ostatná smútiaca rodina.

26. 11. 2014 uplynulo 5 rokov od náhleho odchodu 
môjho brata pána Jozefa BAJTOŠA ml. a 26. 12. 2014 
si pripomenieme smutné 5. výročie odchodu môjho  
milovaného otca pána Jozefa BAJTOŠA st.
S láskou a úctou spomína sestra a dcéra Anna. 

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v srdciach, smútok, 
prázdny domov a spomienky nám zanechal. Ťažké sú kroky k miestu, kde 
spíš, zaspal si tíško, hoc Ty k nám nikdy sa nevrátiš.
1. 12. 2014 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil drahý manžel, otec, 
svokor a dedko Michal MINGÁČ.
S láskou, úctou a vďakou na Teba spomína manželka Anna, synovia Marcel, 
Marek s manželkou Patríciou a vnuk Maxim.

Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy, 
na ktoré radi spomíname.
3. 12. 2014 uplynie 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko Ing. Ondrej ORAVEC.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Betka a dcéry s rodinami

Dobrý a milovaný človek nikdy neumrie v srdciach 
tých, ktorí ho mali radi...
4. 12. 2014 si pripomenieme 100-é výročie nedožitých 
narodenín nášho drahého a milovaného otecka Štefana 
KUBIČKU.
23. 12. 2014 uplynie 40 rokov od úmrtia našej drahej 
a milovanej mamičky Márie KUBIČKOVEJ a 1. 1. 2015 si 
pripomenieme 15. výročie úmrtia nášho drahého otecka 
Štefana KUBIČKU.

S láskou a úctou spomínajú milujúca dcéra Valéria a syn Vladimír s rodinami.

Čas plynie, spomienky ostávajú.
4. 12. 2014 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej 
drahej mamky, svokry a babičky Heleny HOVANOVEJ.
Zároveň 26. 1. 2015 uplynie 23 rokov, odkedy nás na-
vždy opustil náš otec, svokor a dedko Jozef HOVAN.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a vďakou spomínajú syn s manželkou, nevesta 
a vnúčatá s rodinami.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo 
predtým. Mala si nás všetkých rada a chcela si s nami ešte žiť, ale prišla 
chvíľa, musela si nás opustiť.
6. 12. 2014 uplynie rok od chvíle, kedy nás navždy opustila naša drahá  
a milovaná mamička, babička, svokra a príbuzná Magdaléna SCHWARZOVÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Janka, Ivetka s manželom a celá smútiaca rodina.
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Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Odišiel si navždy, 
hoc túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si nás opustiť.
12. 12. 2014 uplynú 2 smutné roky od úmrtia môjho milovaného manžela Petra 
KLUSKU.
S láskou a úctou na neho spomínajú manželka Valika a syn Dávid.

Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami. 
12. 12. 2014 uplynie 1 rok, odkedy nás navždy opustila naša drahá mamička 
a babička Margita SNOPKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou na Teba spomínajú dcéry Anna, Viera, Božena a Zdena  
s rodinami.

Odišiel si, nie si medzi nami, no v našich srdciach ostávaš vždy s nami.  
Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s lás-
kou spomínať.
15. 12. 2014 si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho otca, deduška, prade-
duška, uja Vincenta SPIŠÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

Nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie si medzi nami.
16. 12. 2014 uplynie 25 rokov, odkedy nás opustil môj manžel a ocko  
Ondrej SARNA.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou spomínajú manželka Anna a deti Mária, Ondrej a Jozef s rodinami.

Čas ubieha, ale spomienky ostávajú.
16. 12. 2014 uplynie 8 rokov od úmrtia nášho milovaného Ladislava  
MODROCKÉHO, na ktorého s láskou a úctou spomína manželka, synovia  
s rodinami a ostatní príbuzní.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.

Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
19. 12. 2014 uplynie 40 rokov, keď si nás navždy opustila naša drahá mamička 
a babička Mária LÁTKOVÁ, rod. Podhányiová.
S láskou a úctou na Teba spomínajú synovia Peter, Pavol a Ladislav s rodinami 
a všetci Tvoji známi.
Spomínajte s nami.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho milovali. Ten, kto Ťa 
poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
20. 12. 2014 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustila naša milovaná  
mamička, svokra, babička, prababička a sestra Helena VALIGUROVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú syn Dušan s rodinou, syn Michal s rodinou, dcéra Silvia 
s rodinou, nevesta Mária s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá, súrodenci a ostatná 
smútiaca rodina.

Umrieť je práve také prirodzené ako sa narodiť, ba je 
to dokonca i rovnako bolestné. (Bacon)
20. 12. 2014 uplynie 10 rokov od úmrtia našej sestry 
Zdenky ANDREJČÍNOVEJ.
11. 1. 2015 uplynú 3 roky od úmrtia švagra Štefana  
ANDREJČÍNA.
S úctou a láskou na Vás spomínajú sestra Jana, Hanka, 
Mária a švagor Juraj.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky a v srdci 
veľký žiaľ. Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Aj keď nie si medzi 
nami, v našich srdciach žiješ s nami.
20. 12. 2014 uplynie 30 rokov, odkedy nás navždy opustil drahý manžel 
a skvelý otec Ján KLAPÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Izabela, dcéry Mária, Renáta a syn Tibor.

21. 12. 2014 uplynie 15 rokov, odkedy nás opustila drahá manželka a mamička, 
milovaná stará mamka Mária JAVORSKÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali, mali radi a nezabudli.
S láskou a úctou spomína manžel a dcéry s rodinami.

Stíchli kroky známe, niet hlasu, čo domov nás volal, ostalo len prázdno 
v ňom. Čas potichučky preteká a hojí ranu na srdci, aj keď krutá bolesť 
navždy ostane.
22. 12. 2014 uplynie 10 rokov od úmrtia nášho milovaného otecka, starého 
otca Alberta VARGU.
Tí, ktorí ste naňho nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Mária, dcéra Zdenka s rodinou, syn Gabriel s rodinou a vnučka Lucka 
s rodinou

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska sa smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš stále žiť.
23. 12. 2014 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec a dedko 
Štefan KRIEGER.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Anna, dcéry Slávka a Števka s rodinou, 
syn Štefan a vnúčatá Lucka a Paťka.

Odišli ste, už nie ste medzi nami, no v našich srdciach 
žijete spomienkami.
23. 12. 2014 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opus-
til náš milovaný otec, dedko Štefan ORAVEC.
6. 1. 2015 uplynie smutný rok, odkedy nás opustila naša 
milovaná mamka, babka Agnesa ORAVCOVÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomínajú dcéra Zdenka s rodinou a syn Jozef s rodinou. 

V tmavej noci, keď začínal nový deň, odišla si snívať svoj večný sen. Boles-
ťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všetkých a všetko, čo si rada mala.
24. 12. 2014 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustila naša drahá milovaná 
mamička a babička Mária KAČÍROVÁ.
S úctou a láskou na Teba spomínajú synovia a dcéry s rodinami a ostatná rodina.

Život viac nevráti, čo nám vzal, spomienky vracajú 
len smútok a žiaľ. Už len kytičku kvetov z lásky vám 
môžeme na hrob dať, sviečku zapáliť a na Vašu lásku 
a dobrotu spomínať.
24. 12. 2014 uplynie rok, odkedy nás vo veku 60 rokov 
opustila naša milovaná mamka, svokra a babka Emília 
MLYNÁROVÁ, rod. Kopaníčáková a 13. 8. 2014 sme si 
pripomenuli 19 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil 
náš milovaný otec Peter MLYNÁR.

S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú synovia Peter a Rado, 
dcéra Andrea s rodinami.

Dobrý a milovaný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi...
27. 12. 2014 uplynie rok od úmrtia môjho manžela, nášho otca Jána OLEXU.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami. 

Zhasli oči, ktoré boli nám tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme milovali, 
stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali. Tá rana v srdci bolí, zabud-
núť nám nedovolí. Aj keď nie si, ocko, medzi nami, v našich srdciach žiješ 
stále s nami.
27. 12. 2014 si pripomenieme smutný rok, odkedy nás navždy opustil môj man-
žel, náš ocko, dedko, pradedko, brat, krstný otec Milan KOMÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka Anastázia, dcéry Vlasta, Eva, Lucia s rodinami. 

27. 12. 2014 uplynie 12 rokov od úmrtia nášho ocka 
Jaroslava JUREKA a 23. 1. 2015 uplynie 23 rokov  
od úmrtia našej mamičky Márie JUREKOVEJ.
Spomínajú dcéra Janka a synovia s rodinami.

Čas plynie, ale spomienka ostáva.
29. 12. 2014 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel a otec 
Ernest GVUŠČ.
smútiaca rodina

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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OZNAMY, POZVÁNKY

SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o. 
POLYTOP SNV, 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

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré 
sa uskutoční 15. 12. 2014 
(pondelok) o 10.00 h v Klube 
dôchodcov na Levočskej ul.  
v SNV. Tešíme sa na vás.

Klub dôchodcov Lipa, 
Ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská Nová Ves

 5. 12. 2014
Mikulášske posedenie pri samovare.

8. 12. 2014
Možnosť účasti na programe  

Čaro Vianoc - Reduta. 

 15. 12. 2014
Posedenie pri jedličke,  

kapustnica, poplatok 2 €.  
Prihlásiť sa  

do 12. 12. 2014.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku  
v Spišskej Novej Vsi 

pozýva svojich členov na tieto aktivity

3. 12. 2014 (streda)
Turistická vychádzka Levoča – Brezová – Levoča. 

Odchod z AS o 7.45 h.

11. 12. 2014 (štvrtok) 
Posedenie pri kapustnici v Reštaurácii Tatra o 15.30 h.

Poplatok 2 €. Prihlásiť sa v KD na Levočskej ul.  
2. 12. alebo 9. 12. 2014 od 9.00 do 12.00 h. 

31. 12. 2014 (streda)
Silvestrovský výstup na Veľkú Knolu alebo Matku Božiu.

 KLUB ZDRAVIA
v Spišskej Novej Vsi

vás pozýva na ďalší cyklus prednášok  
a posedenie pri ochutnávke zdravých jedál

2. 12. 2014
Vnímanie reality, II. časť

Mgr. Michal Lindtner
••• 

16. 12. 2014
Zamyslenie o nádeji

Ing. Jozef Pist
 

KDE: Školská 22 (pri daňovom úrade)
KEDY: 17.30 h

KONTAKT: 0908 994 818
Vstup voľný.

POZOR! 
Uzávierka januárového vydania  

Informátora je 
10. decembra 2014.

Nech chvíle lásky a pokoja, 
všetky bolesti vám zahoja. 

Láska so zdravím nech sa snúbia, 
na Vianoce majú byť šťastní ľudia. 

Šťastné a veselé Vianoce!
redakcia

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

Pohotovostná služba je do 20.00 hod., 
v sobotu, v nedeľu a sviatok 

od 8.00 do 20.00 hod.

1. - 7. 12. 2014 
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19,  

tel.: 053/321 99 20

8. - 14. 12. 2014
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39,  

tel.: 053/321 99 16

15. - 21. 12. 2014
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19,  

tel.: 053/321 99 20

22. - 28. 12. 2014 
Slávka, Chrapčiakova 1, tel.: 053/416 61 22

29. - 31. 12. 2014 
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39,  

tel.: 053/321 99 16

Letná 63, SNV, info: 0903 904 793

DECEMBER 2014

1. 12. Kino LP - Škandinávsky večer
19.00 h - nórsky film Kurz negatívneho mys-
lenia

3. 12. Poškoláci - O škole po škole
14.00 - 17.00 h - stretnutie študentov 

6. 12. Akustický Mikuláš - koncert
Caelan Thomas Register + Katka Slebodní-
ková + Marek Matúš + Maroš Kamenický 

8. 12. Kino LP - Škandinávsky večer
19.00 h - nórsky film Jonny Vang

10. 12. Poškoláci - O škole po škole
14. 00 - 17.00 h - stretnutie študentov

15. 12. Kino LP - Škandinávsky večer
19.00 h - dánsko-nemecký film Adamove 
jablká

17. 12. Poškoláci - O škole po škole
14. 00 - 17.00 h - stretnutie študentov

20. 12. Poviedkáreň LP
18.00 h - literárno-hudobný večer autorského 
čítania študentov Janka Stiffela a Maroša 
Kamenického s fotografiami Jakuba Michala 
Teringu.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Spišskej Novej Vsi,

Domov sociálnych služieb  
„Náš Dom“ Spišská Nová Ves

pozýva na

DEŇ  
OTVORENÝCH 

DVERÍ 
5. 12. 2014 od 10.00 do 14.00 h

v DSS Náš dom, Chrapčiakova 13,  
Spišská Nová Ves 

Všetci ste srdečne vítaní! 
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SKLENÁRSTVO 
RÁMOVANIE 

OBRAZOV
ZRKADLÁ - výroba, montáž,  

fazetovanie/lepenie
SKLÁ - vzorované, okenné,  

izolačné dvojsklá, bezpečnostné, 
antireflexné, brúsenie, vŕtanie
ZASKLIEVANIE – plastové,  
hliníkové, euro okná a dvere

RÁMOVANIE OBRAZOV  
– paspartovanie, poradenstvo
Zimná 59, SNV, 
0915 316 121

bytové doplnky
Vianocné ozdoby  

Odborárov č. 22, SNV
(pri Úrade práce)

 Tovar nájdete na  
www.vyzdobaspis.sk 

Darceky
Milé

S I LV E S T E R  2 0 1 4
Pozývame vás stráviť posledný deň roka v krásnom prostredí 

Slovenského raja...

prípitok • večera • káva + dezert • bufet
polnočný prípitok • hudba: DJ

Cena lístka: 30 €
Informácie a vstupenky: 

recepcia PARK hotel***Čingov, 053/442 20 22

( 0910 855 556
Štefaníkovo námestie 15/24, 
Spišská Nová Ves
(pri hlavnej pošte)
pondelok - piatok: 9:00 - 18:00

Pôžičky Na čokoľVek
NajľahŠia Pôžička do 5000 EUR

Peniaze na Vašom účte ešte dnes!

RefiNaNčNa Pôžička
Zlúčte si všetky Vaše pôžičky a získajte peniaze navyše!

hyPoPôžička Na čokoľVek
•poskytnutie úveru bez poplaku

•garantované splátky až do konca splácania
•možnosť zaplatiť mimoriadne splátky kedykoľvek bez poplatku

 

  

SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
Nábrežie Hornádu 14

(MULTICENTRUM)
e-mail: tutor.sn@nuczv.sk

Zoznam modulových vzdelávacích programov môžete nájsť aj na stránke www.spisskanovaves.eu.

INZERCIA, OZNAM

COOP Jednota Liptovský Mikuláš,

spotrebné družstvo, divízia Spišská Nová Ves

Vážení zákazníci!

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v roku 2014
a v roku 2015 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, rodinnej

pohody a veľa nákupov v predajniach COOP Jednoty.

Vedenie COOP Jednotywww.vitalitanet.sk

a prinesie zmierenie, oheň spá-
li pochybnosti a posilní vieru, 
zem dodá stabilitu, vietor pri-
nese láskyplné vízie, originál-
ne myšlienky a priestor dovolí, 
aby sa všetko dalo do súladu s 
vyšším zámerom. Hviezdy, pod 
ktorými muž spí, prepoja jeho a 
nevestin život v tom najharmo-
nickejšom prevedení. K tomu si 
môže pridať svoje individuálne 
rituály, pri ktorých vytvorí dar-
ček pre svoju nevestu. Darček, 
ktorý môže mať pri sebe stále. 
Je to výzva pre muža – vytvo-
riť unikátny darček pre svoju 
milovanú, ktorý vystihuje jej 
jedinečnosť a podporuje jej 
žiaru duše. Príbuzní a priatelia 
chystajú dobroty na hostinu a 
vedome pri tejto práci myslia na 
šťastie páru. Tým jedlo nabíjajú 
vysokými vibráciami.

Poďakovanie rodičom 
a požehnanie
 Biele šaty z hodvábu a bosí. 
Tak idú Ona a On. Stretávajú 
sa na mieste, kde už rodina a 
priatelia vytvorili príjemné zá-
zemie. Tu je nádherný rituál 
poďakovania rodičom za všet-
ko, čím svoje deti zahrnuli a 
čím ich budú ďalej zahrnovať. 
Cesta nekončí, len starostlivosť 
a forma podpory sa trochu me-
nia. Obe rodiny už majú prepo-
jené korene a všetkých sa týka 
všetko. S partnerom si berieme 
aj celú jeho rodinu, toto ener-
getické puto je dobré vedome 
uchopiť a postarať sa o to, aby 
rodinné vzťahy boli čo najviac 
zdravé a funkčné. Nakoniec 
dostávajú obaja  zamilovaní 
požehnanie od oboch rodín a 
batôžtek s jedlom a vodou na 
cestu na horu.

Cesta na posvätnú horu
 Je začiatok svadobného ob-
radu. On aj Ona idú osamote. 
Skvelé je, keď idú hore takou 
cestou, ako keby šli labyrin-
tom. Ak to nie je možné, idú v 
smere hodinových ručičiek na 
vrchol hory (kopca) tak, že ho 
obchádzajú deväťkrát, až vyjdú 
na vrchol. Vždy keď sa na ceste 
nahor ich cesty skrížia, zastavia 
sa. Dívajú sa do očí a vzájomne 
si povedia: „Rozpoznávam ťa 
môj milovaný – moja milovaná 
a plne ťa prijímam.“ 

Na vrchole
 Tu sa udeje samotný sva-
dobný obrad, pri ktorom sú 
len Ona, On, Boh, Matka Zem, 

všetky živly a podporné ele-
menty zo svetelných rovín. 
Časový rámec je individuálny 
pre každý pár a je to viac o cí-
tení než o plánoch, čo bude. Sú 
blízko svojim dušiam, tak veľmi 
vzdialení od materiálnej reality. 
Nachádzajú sa na pláňach, kde 
je možné tvoriť, snívať a vy-
tvárať svoj život. Vyberať si to 
najlepšie z najlepšieho. Všetko 
je jemné a rýchle ako vietor, 
zároveň intenzívne a silné. Je 
na týchto dvoch ľuďoch, čo si 
vytvoria, aký svet stvoria. Tu 
a teraz je naša sila tvoriť svo-
ju realitu. A svadba je jeden z 
veľmi silných momentov na 
tvorbu. Prežívajú spolu najkraj-
šie vízie svojho spoločného ži-
vota. Dvaja tvorcovia života sa 
stretávajú na vrchole magickej 
hory, aby vytvorili svoj život. 
Aby priestor medzi sebou nala-
dili na to najkrajšie, čo dokážu 
vytvoriť. V osamení a náručí 
prírody sa myšlienky zrýchlia a 
vedomie prepojí s tou najkraj-
šou víziou. Jeden druhého uctia 
svojím spôsobom – je to intím-
ne a jedinečné pre každého, nie 
je možné to predpísať a nie je to 
ani žiaduce. Sila danej chvíle na-
povie, čo robiť. Najdôležitejšie 
je cítiť sa príjemne, slobodne a 
pohodlne. Príde moment, keď 
sa obaja dívajú vzájomne do očí 
a nachádzajú tie pravé slová na 
svoju svadobnú ceremóniu.

Slová pre srdce a dušu
 Sú to slová prýštiace zo srd-
ca, oblažujúce dušu. On môže 
povedať: „Milujem ťa, rozpo-
znávam ťa ako svoju milovanú a 
plne prijímam do svojho života. 
Som tvoj Muž zaviazaný spo-
ločnému rastu s tebou v láske a 
radosti. Napĺňam svoju byto-
sť láskou zo Zdroja, je to moja 
práca cítiť sa dobre za každých 
okolností a súznieť s prúdom 
svojho dobra. Tak ti byť oporou 
a mužom v manželstve. Nech 
je naše manželstvo radostné a 
šťastné. A nech sme slobodní lás-
kyplne sa rozísť, ak radosť z toho 
byť spolu vyprchá a náš spoločný 
rast dosiahne koniec. Milujem ťa 
a ďakujem ti za tvoju ženskosť 
a lásku, ktorou oblažuješ každý 
môj deň. Žehnám našej spoloč-
nej ceste v Bohu.“
Ona : „Milujem ťa, rozpozná-
vám ťa ako svojho milovaného a 
plne prijímam do svojho života. 
Som tvoja Žena zaviazaná spo-
ločnému rastu s tebou v láske a 
radosti. Napĺňam svoju bytosť 

láskou zo Zdroja, je to moja prá-
ca cítiť sa dobre za každých okol-
ností a súznieť s prúdom svojho 
dobra. Tak ti byť inšpiráciou a 
ženou v manželstve. Nech je naše 
manželstvo radostné a šťastné. 
A nech sme slobodní láskyplne 
sa rozísť, ak radosť z toho byť 
spolu vyprchá a náš spoločný 
rast dôjde do konca. Milujem ťa 
a ďakujem ti za tvoju mužskú 
silu a lásku, ktorou mi umožňu-
ješ nájsť formu každého nového 
dňa. Žehnám našej spoločnej 
ceste v Bohu.“

 Ona ho obdarováva šálom 
vlastnoručne upleteným pre 
neho. Zhmotnenou láskou, 
ktorú vplietala silou svojej žen-
skosti. On má špeciálny darček 
vlastnej výroby pre jej srdce, 
ktorý jej bude po celú dobu spo-
ločného života pripomínať ten-
to nádherný deň.  
Svet sa zmenil, posun ducha na-
stal, duše sa prepojili. Skúsenosť 
nádherného a úprimného sva-
dobného sľubu koluje vo vedo-
mí sveta. Pre všetky bytosti je to 
prínos.

Cesta dole
 On a Ona idú spolu, vedome, 
každým krokom materializujú 
svoj obrad a vízie svojho manžel-
stva. Miestami hravo, miestami 
sa zastavia a bozkávajú, pochut-
najú si na dobrôtkach, ktoré si 
vzali z hostiny na cestu, miesta-
mi idú vážne... Je úplne na nich, 
akú cestu si zvolia, kadiaľ pôjdu 
a ako dlho im to bude trvať... Ich 
prvá spoločná cesta svetom.

Oslava na úpä�  hory
 Od všetkých prítomných do-
stávajú požehnanie vo všetkej 
úcte k svojmu prerodu v man-
želský pár. Priania a darčeky sú 
skutočne na mieru a zrkadlia ich 
životné nastavenia a potreby.  
 Všetci utvoria kruh a spie-
vajú piesne lásky... Následne sa 
v strede vystriedajú všetky prí-
tomné páry, ktoré chcú znovu 
požehnanie pre svoj zväzok. 
Manželia, ktorí si chcú obnoviť 
svoj krásny manželský status, 
majú možnosť vliať romantiku 

a krásu do svoju vzťahu a do-
stať požehananie od čerstvých 
novomanželov.
Oslava, radosť, hojnosť, tanec, 
spev a jasné vedomie prítom-
ných vytvára magickú a neza-
budnuteľnú atmosféru na celý 
život.

Sloboda voľby 
v prechodových rituáloch – 
špirála života
 Plodenie, pôrod, svadba a 
úmrtie sú kľúčové momenty 
života a mali by byť oslobode-
né od akýchkoľvek nariadení 
a plne v rukách tých, ktorých 
sa to týka. Aby sme mohli byť 
splodení v láske, radosti, po-
rodení prirodzene, zosobášení 
tak, ako je to pre nás najkraj-
šie a zomrieť tam, kde túžime 
zomrieť a v  čase, ktorý je pri-
rodzený. Aby naše telo mohlo 
byť pochované našimi blízkymi 
doma – trebárs pod obľúbeným 
stromom v záhradke... A špirála 
života sa točí ďalej. ■

Biele šaty z hodvábu 
a bosí. Tak idú 

Ona a On.

Jód je stopový prvok, ktorý je nevyhnutný pre správny vývoj ľudského organizmu. 
Je súčasťou hormónov vylučovaných štítnou žľazou, ktoré ovplyvňujú predovšetkým 
vývoj pohybovej sústavy a mozgu v ranných fázach vývoja. 
Organicky viazaný jód je veľmi vhodný ako súčasť liečby onkologických ochorení 
a zápalov štítnej žľazy, taktiež je výnimočne účinný na odstránenie jódového de�icitu.

Mind&Body, 
Zvolenská 36, 821 09 Bratislava 

Zdravotné centrum
www.mindandbody.sk  info@mindandbody.sk 

tel.:+421 903 534 112

AMECS-VS, s. r. o. 
Hviezdoslavova 673/40, 053 11 Smižany,

Diagnosticko-preventívne centrum
www.amecs.sk, e-mail: info@amecs.sk 

tel.: +421 901 741 751

endokrinológ 
diabetológ
certi�ikovaný a praktizujúci 
špecialista v oblasti tradičnej 
čínskej medicíny 
diagnostik, oprávnený 
poskytovať lekárske služby 
v odbore čínske j tradičnej 
medicíny s využitím expres 
diagnostiky podľa metódy 

Nakatani, pre ktorú má výlučné 
právo používania na území SR
odborník s dlhoročnou praxou 
v skúmaní krvných skupín a ich 
vplyvu na výskyt jednotlivých 
ochorení
jeden z mála špecialistov, ktorý 
vo svojej praxi spájajú poznatky 
klasickej medicíny a tradičnej 
čínskej medicíny

 
                                                                                              

    
                                     www.amecs.sk KDE JE JÓD, TAM JE ŽIVOT hovorí MUDr. Vasiľ Semančák
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INZERCIA, DROBNÁ INZERCIA

PREDÁM / PRENAJMEM

 Predáme 1-izb. byt s loggiou na sídl. Tarča, Topoľová ul., 
SNV. 3. posch., pôvodný stav, plocha 33,51 m2. Tichá lokalita, 
orientácia na juhovýchod. Cena 20 tis. €. 
Kontakt: 0908 062 485.

 Predám pekný, teplý, 1-izb. byt o rozlohe 42,22 m2, s níz-
kymi mesačnými nákladmi na bývanie cca 75 €. 5. posch. 
z 11, v peknom a tichom prostredí. Plastové okná, jadro a ku-
chynská linka v pôvodnom stave, možnosť rekonštrukcie podľa 
vlastných predstáv a vkusu. Prázdny ihneď. Vhodné osobne 
vidieť. RK, prosím, nevolajte. T.: 0948 015 290.

 Dám do prenájmu 1-izb. byt, 2. posch. na sídl. Tarča, Lipová 
ul. po kompletnej rekonštrukcii. Cena: 220 € s energiami. 
T.: 0949 592 191.

 Prenajmem 1-izb. zariadený byt na sídl. Tarča. 
T.: 0911 604 647.

 Predám atypický 2-izb. byt v centre mesta so samostatným 
kúrením. RK nevolať! T.: 0917 572 455, volajte po 18.00 h.

 Dám do prenájmu 2-izb. byt v centre mesta. Voľný ihneď. 
T.: 0917 853 942.

 Predám 3-izb. tehlový byt na zvýšenom prízemí na Goraz-
dovej ul. Pôvodný stav, len plastové okná. T.: 0905 171 488.

 Prenajmem 3-izb. byt v SNV, sídl. Západ I, čiastočne zaria-
dený. Cena dohodou. T.: 0908 287 574.

 Prenajmem priestory vhodné na podnikanie, resp. bývanie 
na Nám. M. Pajduššáka v Smižanoch. T.: 0915 544 844.

 Ponúkam priestory na prenájom na Nám. M. Pajduššáka 
4/269, Smižany (vedľa Solitéry) vhodné na kancelárie, pre-
dajňu, služby, bývanie. K dispozícii 2 miestnosti o rozlohe 
30 a 40 m2 a soc. zariadenie. T.: 0948 100 624.

 Predám predajňu chovateľských potrieb - Sintra. 
T.: 0918 622 392.

 Predám záhradku s murovanou chatkou situovanú v strede 
záhradkárskej osady Tatrasvit (sídl. Tarča). Celková výmera cca 
200 m2. Cena 13 500 €. 
T.: 0908 531 901. Realitné kancelárie nevolať!

 Predám záhradku s chatkou v záhradkárskej osade LIPA. 
Cena dohodou. T.: 0907 225 585.

 Predám záhradku 611 m2 aj s chatkou v SNV cca 3 min. od 
centra. Oplotená, so studňou, terasou, ohniskom, dielňou, 
skladom, WC a stromami. Záhradka je určená na relax a od-
dych. T.: 0902 160 477.

 Predáme záhradku v záhradkárskej osade BRUSNÍK (v blíz-
kosti Telepu) o rozlohe 546 m2. Zabezpečený rozvod na vodu, 
polievanie. Cena dohodou. T.: 0915 641 749.

 Predám rodinný dom na Kukučínovej ul. v SNV, dvojgene-
račný. Len vážni záujemcovia. T.: 0908 699 318.

 Výhodne predám len vážnemu záujemcovi krásny rovinatý 
pozemok na rekreačnú chatu s výhľadom na Spišský hrad 
o rozlohe 1 010 m2 v lokalite Hnilčík - Bindt. 
Cena za 1 m2 / 9,90 €. T.: 0944 96 77 60.

 Predám: retro kočiar modrý s bielymi bodkami, kombinácia 
hlboký + športový - 100 € * CHICCO chodítko - 20 € * detskú 
stoličku ROYO CARETERO - 30 € * nosič pre dieťa LITTLELIFE 
- 50 € * CARETERO vajíčko do auta - 15 € * detskú hojdačku na 
stojane do interiéru aj exteriéru - 20 € * LITTLE TIKES aktívne 
chodítko - 10 €. Všetky veci sú málo užívané, k odberu ihneď, 
úprava ceny možná. T.: 0903 678 815.

 Predám: zánovnú chladničku s mrazničkou * vysávač ex-
kluzívny na vodu - tepovanie do 10 cm hĺbky * novú biolampu 
zn. BIOPTRON + farby + stojan * magnetoterapia v šperkách. 
Ceny dohodou. T.: 0940 752 583. 

 Predám preparovanú hlavu mladého diviaka a preparova-
ného káčera divého na podložkách. Cena - 60 € a 25 €. 
T.: 0904 772 143.

KÚPIM / HĽADÁM

 Kúpim 3-izb. byt v SNV. RK nevolať! T.: 0903 605 696.
 Kúpim 1-izb. byt v centre mesta alebo sídl. Mier. 

T.: 0940 369 010.
 Kúpim pozemok v SNV alebo väčšiu záhradu pri rodinnom 

dome vhodnú na výstabu malého rodinného domu. Len cen-
trum mesta. RK nevolať. T.: 0911 825 871.

 Hľadám opatrovateľku pre 16-mesačnú dcérku. Opatrovanie 
u mňa doma. Denne 4 - 5 hodín. Prosím, nevolajte v čase od 
12.00 - 15.00 h. T.: 0910 966 861.

 Postarám sa o vaše detičky u mňa doma. Som mamička na 
MD. T.: 0904 380 033.

 Kto daruje alebo predá šteniatko psíka rasy - biely špic - bez 
PP? T.: 0948 698 382.

SLUŽBY / RÔZNE

 MASÉRKA MAŤKA MOKOŠOVÁ - Sauna / krytá plavá-
reň, Za Hornádom 15, SNV ponúka vianočné darčekové 
poukážky na masáž v hodnotách 10 €, 20 € a 30 € alebo 
podľa vášho želania. T.: 0904 325 343.

Pozývame vás na nákup do

BAZÁRU STAVEBNÍN 
NAJKA

po novozrekonštruovanej  
prístupovej ceste

• ponúkame možnosť predaja nábytku, 
bielej techniky

• priamo k odberu plastové okná  
a drevený obklad

Odborárov 30, SNV
T.: 053/442 82 09, 0903 638 459

ŠTUDIJNÉ ODBORY
2682 K mechanik počítačových sietí  

(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list)

3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo s rozšíreným vyučovaním športovej 
prípravy - nábytkárstvo (zameranie na futbal a hokej) – talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list)

3349 K technik drevostavieb (4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list) 

8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn - talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

8260 M propagačné výtvarníctvo – talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

8269 M tvorba nábytku a interiéru – talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

8279 M dizajn a tvarovanie dreva - talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

8297 M fotografický dizajn – talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

Stredná odborná škola drevárska, 
Filinského 7, Spišská Nová Ves 
ponúka v školskom roku 2015/2016  
záujemcom o štúdium nasledovné  
študijné, resp. učebné odbory:

Bližšie informácie na www.sosdsnv.sk, resp. tel. č. 053/442 42 46, mobil 0902 904 810.

UČEBNÉ ODBORY
3355 H stolár (3-ročné štúdium, výučný list)

3370 H čalúnnik (3-ročné štúdium, výučný list)

8555 H umelecký rezbár – talentová skúška  
(3-ročné štúdium, výučný list)

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
6403 L podnikanie v remeslách a službách  

(2-ročné štúdium pre absolventov všetkých 
trojročných učebných odborov) 
- kritériá pre prijatie: výučný list a vysvedčenie 
o záverečnej skúške.

 

Na študijné, resp. učebný odbor umeleckého zamerania 
a študijný odbor 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo 
s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, kde sa 
vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností 
alebo nadania (talentové skúšky), je potrebné podať 
prihlášku riaditeľovi základnej školy v termíne do 
20. 2. 2015. 
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 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve 
nedeľa? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky 
u vás doma 24 h/7dní v týždni za výborné ceny. Inšta-
lácia Windows! Opravy notebookov, výmena displejov! 
Inštalácia a nastavenie wifi. Možnosť obnovenia vašich 
stratených dát! Nastavenie internetového pripojenia. 
SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! 
Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! 
E-mail: doktorpc@outlook.com, www.fixnet.eu

 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Zakladanie obchodných 
spoločností s. r. o. na kľúč, založenie živnosti, zmeny v s. 
r. o., zápis fyzických osôb do Obchodného registra (do-
pravcov a pod.), predaj novozaložených s. r. o., prená-
jom sídla spoločnosti, všetko elektronickým podpisom 
za zvýhodnený poplatok. Bezplatné poradenstvo pri za-
ložení s. r. o. TIMID, s. r. o., Štefánikovo nám. 5 (prízemie 
za Tatrabankou), SNV. T.: 0948 249 495, 
0905 772 016, www.spolocnostisro.sk

 ÚČTOVNÍCTVO, DPH, MZDY, DAŇOVÉ PRIZNANIA. 
T.: 053/44 25 915, 0905 936 156, informácie: 
www.danemzdy.sk, e-mail: slavka.snv@gmail.com

 CUKRÁREŇ SOPHIA – OD Družba, sídl. Tarča. Srdečne 
vás pozývame do novootvorenej cukrárne. Prijímame ob-
jednávky – Vianoce, svadby, oslavy... 
T.: 0905 351 180, e-mail: patricia-snvXazet.sk

 Vlastimil Bratek - BRATEX BUILDINGS - kompletná re-
konštrukcia bytov, rodinných domov (exteriér, interiér). 
Záruka minimálne 5 rokov. T.: 0905 310 411. 

 STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba byto-
vého jadra na kľúč od 2 700 €, sociálne kúpeľne, zatep-
ľovanie, všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných 
krbov. Rezanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy 
pri kúpe materiálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

 DOUČUJEM MATEMATIKU ZŠ, SŠ a VŠ. 
T.: 0949 571 183.

 STAVEBNÉ PRÁCE všetkého druhu, rekonštrukcie 
bytových jadier, rodinných domov, zatepľovanie fasád, 
výstavba rodinných domov na kľúč, lacný stavebný ma-
teriál - dovoz SNV ZDARMA. 
T.: Ľubomír Jurčík - 0903 221 722.

 SERVIS POČÍTAČOV: Ponúkam inštaláciu operačných 
systémov Windows7, Win8, Linux, nastavenie internetu, 
wifi, modemov, routrov, správa serverov, záloha dát, po-
radenstvo a iné IT služby. Volajte nonstop! 
T.: 0903 101 667, skype: erik.spic; 
www.erikspic.sk; servis@erikspic.sk

 HĹBKOVÉ TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, po-
stele. Odstraňovanie žuvačiek. PRIEMYSELNÉ ČISTENIE 
- jednorazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
T.: 0908 074 479.

 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové jadrá), re-
konštrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce 
(výmena batérií, WC, radiátorov, preplach. potrubia), re-
zanie do panelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, 
sadrokartónu. T.: 0903 277 634.

 REKONŠTRUKCIE DOMOV A BYTOV LUCIÁN GREJ-
TÁK. Ak potrebujete čokoľvek búrať, maľovať, demonto-
vať, omietať alebo konečné úpravy, volajte kedykoľvek 
na 0944 038 471.

 „Ste zlatý“, tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ 
* čistenie kobercov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 
100 % mikrovlnná likvidácia húb, plesní, červotočov * 
mikrovlnné sušenie muriva. 
Viac: www.spisskanovaves.eu / Inzercia / Katalóg firiem. 
T.: 0904 865 262.

 NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA RUČNÉHO ELEKTR. 
NÁRADIA „TESCO“ - J. Fabiniho 10, SNV (pri žel. sta-
nici). Zľavy od 10 do 50 %. Hilti - Bosch - Dewalt - Black- 
Deker - Narex. Predaj - Servis - Požičovňa. Otv. doba: 
7.30 - 12.00 a 12.30 - 17.00. Prvý kupujúci sada nára-
dia zdarma.

 BRIKETY RAŠELINOVÉ vyrobené lisovaním prírodnej 
rašeliny. Vhodné na vykurovanie v kachliach, krboch 
a kotloch na tuhé palivo. Predajné ceny: brikety v big-
-bagoch po 500 kg, cena 150 € za 1 000 kg * brikety vo 
vreciach po  45 kg, cena 170 € za 1 000 kg. 
T.: 0915 871 572, 0915 907 593.

 NESTÍHATE? Napíšem za vás diplomovú, bakalársku, 
prácu, resp. jej časť. Doložím výskum so štatistickým 
overením hypotéz. Som absolventkou dvoch VŠ, navyše 
mám mnohoročnú prax v písaní. Seriózne, diskrétne, 
podľa vašich požiadaviek, v súlade so smernicou vašej 
školy. S dostatkom relevantných zdrojov. 
T.: 0918 696 938.

 Ponúkame MERANIA TERMOKAMEROU a iden-
tifikáciu tepelných únikov stavieb, chýb izolácie  
(stien, podláh, striech, okien, dverí, atď.). 
Viac na www.termokameraman.sk, 
termo@multimodis.sk. T.: 0910 345 607. 

 PODIATERCENTRUM * PEDIKÚRA mediciálna - posky-
tovaná profesionálnym podologickým prístrojom * pe-
dikúra mokrá * vyšetrenie na Podoskope (diagnostika 
ortopedických vád nôh) * ŠPONOVANIE zarastajúcich 
nechtov * výroba individuálnych korektorov * nechtová 
protetika (náhrada necht. platničky) * ODSTRÁNENIE 
bradavíc, kurích ôk, onychomykózy, kožnej mykózy * 
NECHTOVÝ DIZAJN * MANIKÚRA, DEPILÁCIA * výroba 
termoplastických vložiek do topánok zn. SCHEIN na 
mieru (diabetes, normálna, spoločenská aj športová 
obuv). Adresa: Zimná 50 (vo dvore medzi Slovenskou 
sporiteľňou a Papiernictvom Domino), SNV. 
T.: 0902 891 534.

 TANEČNÁ ŠKOLA JP, SNV ORGANIZUJE KURZY 
TANCA * dospelých a budúcich manželov od 9. 1. 2015 
* detí a mládeže od 4 do 18 r. * CVIČENIE dospelých 
s deťmi od 1 do 6 r. ZABEZPEČUJE VYSTÚPENIA. 
Informácie: 0905 635 792, 
janaplichtova@hotmail.com

 Kuchynské štúdio S-STYLE ponúka: kuchynské linky 
- moderné lakované dvierka, klasické, rustikálne * náby-
tok vlastnej výroby - vstavané skrine * interiérový nábytok 
na mieru. Realizáciu od návrhu po montáž * 3D návrh 
zdarma. Ďalej ponúka kuchynské spotrebiče * drezy * ba-
térie * kuchynské doplnky * príborníky * závesný program 

* výsuvné koše * úchytky * led pásik * vešiaky a mnoho 
praktických vecí do domácnosti. Najnižšie ceny v okolí. 
Zimná 91, SNV. T.: 0944 187 251.

 KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn (Hutnícka 10, SNV, 
0905 388 917) ponúka: Mesoderma Q System * Mikro-
dermabrázia * Kavitačný píling * Kozmetický ultrazvuk * 
Chemický píling * Líčenie * Aplikácia trsov * Darčekové 
poukážky a ďalšie služby. 

 KJARA SALÓN, Letná 47, SNV (v bráne, vedľa OTP 
banky) vám ponúka množstvo liečebných a skrášľujú-
cich procedúr aj zábalov v nízkych akciových cenách, 
možnosť zakúpiť vstupy a permanentky ako DARČEKY 
K VIANOCIAM. Viac na: www.kjaraprevas.estranky.sk. 
Objednávky na: 0915 961 341. 

 KJARA SLUŽBY: precízne, kvalitné upratovanie 
(domácností, firiem...), umývanie okien, tepovanie...  
Za najnižšie ceny! Taktiež OPATROVANIE CHORÝCH. 
Volajte: 0915 961 341. 

 Presťahovaná výdajňa: ZDRAVOTNÍCKE POTREBY NA 
MIERI sú v nových priestoroch na Šafárikovom námestí 
3 (v zdravotnom stredisku oproti Kinu Mier). Ponúkame: 
invalidné vozíky * tlakomery * pomôcky pri inkontinencii 
* zdravotnú a vychádzkovú obuv * kozmetiku. 
T.: 053/446 52 75, e-mail: zpotrebymier@gmail.com

 JAZYKOVÁ VÝUČBA - max. 3 osoby v skupinke, 3-nás. 
rýchlosť osvojenia si jazyka oproti jazykovým školám. 
EXPRESNÉ PREKLADY za bežné ceny. Teraz máte mož-
nosť obdarovať svojich blízkych vianočnou darčekovou 
poukážkou na jazykový kurz v ILUMINATE. Viac infor-
mácií osobne na pobočke Letná 31 alebo na tel. č.:  
0905 310 408. www.iluminata.sk

 PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS ďakuje všet-
kým klientom za využite našich služieb a praje pekné 
vianočné sviatky a úspešný nový rok 2015. 
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891.

 KOZMETICKÉ OŠETRENIE - hĺbkové čistenie pleti ul-
trazvukom * peeling * diamant. dermabrázia * rádiofrek-
vencia * 3D mihalnice * líčenie svadobné, večerné 
- úprava a farbenie obočia zdarma december – február. 
T.: 0908 372 107, www.kozmetikamolly.sk.

 ŠTUDENTKY - STUŽKOVÁ, PLES, VENČEK. Akcia: no-
vember - február - večerné líčenie 3 za cenu dvoch. 
T.: 0908 372 107, www.kozmetikamolly.sk.

 DARČEK NA VIANOCE: darčekové poukážky na ošetre-
nie v kozmetickom salóne podľa vlastného výberu. 
T.: 0908 372 107, www.kozmetikamolly.sk.

 CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MODERNIZOVAŤ? 
Ponúkam kvalitné stavebné práce * prestavby bytových 
jadier * keramické obklady a dlažba * plávajúce podlahy 
* omietky * maliarske práce * voda a elektroinštalácia * 
autodoprava. T.: 0904 974 481 * 
e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

 OČNÁ OPTIKA BLIR - OPTIK (Ul. odborárov - pri želez-
ničnej stanici) si aj tento rok pre vás a vašich blízkych 
pripravila vianočné darčeky. Tešíme sa na vás.

 HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých druhov 
matracov, postelí, kobercov a iných čalúnených nábyt-
kov v 2 fázach. 1. Čistenie do hĺbky niekoľkých cm na 
sucho. 2. Čistenie na mokro špeciálnym čistiacim pros-
triedkom. T.: 0949 353 731.

 HOTEL ČINGOV * 31. 12. 2014 o 19.00 h - SILVES-
TER, hudba: DJ Labuda, program: Pole Art Dance Studio 
Prešov * 25. 12. 2014 o 19.00 h - ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA, 
hudba: Valkoššák a Olejník. T.: 053/443 36 63.
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19.00 hod. • koncertná sála Reduty • Spišská Nová Ves

Ondřej Brzobohatý
Marta Jandová

moderuje Bruno Ciberej
Tanečná show

Gustav Brom Big Band
Vlado Valovič • Andrea Zimányiová 

• Zuzana Gamboa • Lazaro

Cimbalovka, DJ ,tombola...

www.agenturastyl.sk

krabičková diéta

www.edieta.sk

INZERCIA

6. 12. 2014 MIKULÁŠ V MADARASE od 15.00 h

20. 12. 2014 SVIATOČNÉ CHVÍLE 
 zdobenie vianočného stromčeka 
 v Detskom svete od 14.00 h

 predstavenie ľudového súboru KALINA 
 – ľudové zvyky od 15.00 h

 Vianočný koncert v priamom prenose 
 KINO Ster Century Cinemas od 20.00 h

VIANOCE 2014
OTVÁRACIE HODINY OC MADARAS BILLA

22. 12. 2014 
pondelok 9:00-20:00 h 8:00-21:00 h

23. 12. 2014 
utorok 9:00-20:00 h 8:00-21:00 h

24. 12. 2014 
streda 9:00-12:00 h 6:30-11:00 h

25. 12. 2014
štvrtok zatvorené zatvorené 

26. 12. 2014 
piatok 10:00-18:00 h 8:00-18:00 h

29. - 30. 12. 2014
pondelok - utorok 9:00-20:00 h 8:00-21:00 h

SILVESTER 
31. 12. 2014 streda 9:00-13:00 h 6:30-17:30 h

NOVÝ ROK  
1. 1. 2015 štvrtok

zatvorené zatvorené

6. 1. 2015 
utorok

otvorené otvorené

Veselé Vianoce

Tešíme sa na Vašu návštevu



AUTOVES s.r.o.
www.autoves.sk

ŠKODA • 053 / 44 25 253 • 0903 645 111 • predaj.skoda@autoves.sk
NISSAN • 053 / 44 14 140 • 0911 645 111 • predaj.nissan@autoves.sk

ABY BOLI VAŠE CESTY ŠŤASTNÉ A VESELÉ, 
NECH  SA VYBERIETE KAMKOĽVEK

AUTOVES. SERVIS. KVALITA.

Duklianska 55 • 052 01 Spišská Nová Ves


