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32. Vianočný trh

Výsledky volieb

Peter Lipa v divadle
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Vôňa koláčikov vôkol sa rozlieha,  
vianočnej nálade každý z nás podlieha.  
Veľa krásnych spomienok, pohody,  
radosti v kruhu najbližších  
a v novom roku zdravie, šťastie
praje redakcia



2 www.spisskanovaves.eu

VIANOČNÝ TRHSpišská Nová Ves
9. 12. 20229. 12. 2022, piatok,, piatok,
od 10.00 do 18.00 hod 10.00 do 18.00 h

10. 12. 2022, 10. 12. 2022, sobota, sobota, 
od 8.00 do 18.00 hod 8.00 do 18.00 h

11. 12. 202211. 12. 2022, nedeľa, , nedeľa, 
od 8.00 do 12.00 hod 8.00 do 12.00 h

Kultúrny program
Prevádzkový čas gastro stánkov: 8.00 – 22.00 h

9. 12. 2022, piatok9. 12. 2022, piatok
pódium pred Levočskou bránou

 11.00 Vianočné koledyVianočné koledy  
v podaní seniorov 
Speváckej skupiny LipaLipa

 16.00 Zimno -vianočná Zimno -vianočná 
párty párty 
s UsmievAnkous UsmievAnkou

 17.20 Koledy a JasličkáriKoledy a Jasličkári 
v podaní FS ČačinaFS Čačina 
pri MKC v SNV

 17.30 Program žiakov 
a pedagógov 
Základnej Základnej 
umeleckej školyumeleckej školy

10. 12. 2022, sobota10. 12. 2022, sobota
pódium pred Levočskou bránou

 11.00 Divadlo Babadlo: Divadlo Babadlo: 
Od Ondreja do troch kráľovOd Ondreja do troch kráľov
Predstavenie pre deti, v ktorom objavia staré 
zvyklosti našich babičiek a deduškov. 

 16.00 LAMPIÓNOVÝ SPRIEVODLAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD v doprovode fakieľ 
Skupiny historického šermu JagoSkupiny historického šermu Jago
zraz na priestranstve pred Redutou

 16.30 Villiam Shakespeare: Rómeo a JúliaVilliam Shakespeare: Rómeo a Júlia
Divadelné predstavenie v podaní študentov 
spišskonovoveských gymnázií.

 18.00 Janko Kulich & KOLEGIUM si KOLEDUJÚJanko Kulich & KOLEGIUM si KOLEDUJÚ
Koncert slovenskej folkrockovej skupiny 
so špeciálnym vianočným programom 
pri príležitosti 10. narodenín skupiny!

December je mesiacom Vianoc.  
Vianoce si nevieme predstaviť bez 

stromčeka, kapra vo vani, 
žiariacich svetielok a darčekov.
Toto všetko bude v decembri v 

našom obchodnom centre na Vás 
čakať. Vaše nakupovanie Vám sprí-

jemní náš program, ktorý sme si 
pre Vás pripravili.

                                                                                   
6.12.  – 11.12.   

List Ježiškovi

 16.12. – 18.12.
 Vianočné remeselné trhy

 17.12.  
Folklórna skupina Markušovčan

18.12. – 23.12.  
  Predaj živých kaprov

ICKO.indd   1ICKO.indd   1 10/11/2022   15:10:2710/11/2022   15:10:27

POZVÁNKA ⬤ INZERCIA
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Výsledky 
volieb 
2022
V sobotu 29. októbra roz-
hodli obyvatelia Spišskej 
Novej Vsi svojimi hlas-
mi o primátorovi mesta 
a poslancoch mestského 
zastupiteľstva na najbližšie 
volebné obdobie. Záro-
veň po prvýkrát súbežne 
prebiehali aj voľby predse-
dov a poslancov krajských 
zastupiteľstiev.

Zo všetkých 28 837 zapísaných vo-
ličov mesta Sp. Nová Ves sa hlaso-
vania v  rámci komunálnych volieb 
zúčastnilo 9 345 ľudí.

Najvyšší počet hlasov, a to 5 386 zís-
kal Pavol Bečarik, ktorý kandido-
val s  podporou koalície strán SNS, 
Hlas  – SD, SMER-SD a  Sme rodina. 
Obhájil tak post primátora mesta 
na nadchádzajúce 4-ročné obdobie.
Andrej Cpin, ktorý kandidoval za 
koalíciu KDH, DS a  SPOLU získal 
3 169 hlasov. Na treťom mieste skon-
čila Zlatica Dzurillová s podporou 
strany Národná koalícia / nezávislí 
kandidáti s počtom hlasov 553.

Mandát vykonávať funkciu poslan-
ca Mestského zastupiteľstva v Spiš-
skej Novej Vsi vo volebnom obvode 
č. 1 získali títo kandidáti: Dávid De‑
mečko, Ján Volný, Rastislav Ja‑
vorský, Ľubomír Pastiran, Iveta 
Fulková, Jozef Gonda, Igor Gelet‑
ka, Jozef Kačenga, Alena Pekar‑
číková a Ľuboš Šuca. Vo volebnom 
obvode č.  2 boli zvolení: Andrej 
Cpin, Ladislav Ruttkay, Adnan 
Akram, Peter Bednár, Oskár Gon‑
da, Marek Baláž, Monika Tkáčo‑
vá, Peter Zelený a Oliver Búza.

Z uvedeného vyplýva, že najväčšie 
zastúpenie (13) v  mestskom zastu-
piteľstve budú mať poslanci kandi-
dujúci za koalíciu KDH, DS a Spolu. 
Šiesti poslanci boli zvolení za SNS, 
Hlas – SD, SMER – SD a Sme rodina.

Post predsedu Košického samo-
správneho kraja obhájil Rastislav 
Trnka s  počtom 110  362 hlasov. Zo 
Sp. Novej Vsi boli do krajského za-
stupiteľstva zvolení: Pavol Bečarik, 
Adnan Akram, Ján Volný, Dávid 
Demečko a Ladislav Ruttkay.

 z Edita Gondová

Mená kandidátov podľa získaných hlasov vo volebnom obvode č. 1 – JUH
Meno a priezvisko Strana alebo politické hnutie Počet platných hlasov

Zv
ol

en
í p

os
la

nc
i Dávid Demečko, PaedDr., PhD. SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 2 111

Ján Volný, PhDr., PhD. SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 2 021
Rastislav Javorský, Mgr. KDH, DS, SPOLU 1 661
Ľubomír Pastiran, Ing. KDH, DS, SPOLU 1 638
Iveta Fulková, MUDr. KDH, DS, SPOLU 1 634
Jozef Gonda, Ing. KDH, DS, SPOLU 1 617
Igor Geletka, JUDr., Ing. KDH, DS, SPOLU 1 400
Jozef Kačenga, Mgr. SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 1 333
Alena Pekarčíková, MUDr. KDH, DS, SPOLU 1 244
Ľuboš Šuca SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 1 167

N
áh

ra
dn

íc
i Andrea Gromovská, Mgr. nezávislá kandidátka 1 129

Valter Retter ŽIVOT – národná strana 1 091
Anna Marhefková, Ing. KDH, DS, SPOLU 1 077
Branislav Tkáč, PaedDr., MBA SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 1 018
Jela Bednárová, Ing. SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 1 009
Eva Karaffová, Bc. SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 968
Jozef Perháč, Ing. SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 943
Judita Iľašová, Mgr. KDH, DS, SPOLU 930
Vladimír Jančík, Ing. SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 929
Ľubica Bednárová, Mgr. nezávislá kandidátka 834
Denisa Kristianová, PaedDr. nezávislá kandidátka 733
Marek Brezovský, Mgr. Progresívne Slovensko 640
Miriam Nevyjelová, Mgr. nezávislá kandidátka 619
Viktor Pamula Progresívne Slovensko 598
Radovan Marcinčin, Mgr. Kresťanská únia 541
Lukáš Novotný, PhDr. Kresťanská únia 493
Pavol Hamrák, Mgr. Dobrá voľba a Umiernení 491
Vladimír Kunst, Mgr. Progresívne Slovensko 454
Ivona Kellnerová, Mgr. REPUBLIKA 452
Marek Choma Národná koalícia / nezávislí kandidáti 344
Jozef Mihok Národná koalícia / nezávislí kandidáti 311
Diana Koťuhová Milčáková Národná koalícia / nezávislí kandidáti 278
Jana Darvašiová Národná koalícia / nezávislí kandidáti 271
Jozef Tekeli, Ing. OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, Za ľudí 227
Blanka Gabčová Národná koalícia / nezávislí kandidáti 191
Mená kandidátov podľa získaných hlasov vo volebnom obvode č. 2 – SEVER

Zv
ol

en
í p

os
la

nc
i Andrej Cpin, Mgr. KDH, DS, SPOLU 1 792

Ladislav Ruttkay, RNDr. KDH, DS, SPOLU 1 770
Adnan Akram KDH, DS, SPOLU 1 752
Peter Bednár, Mgr. KDH, DS, SPOLU 1 438
Oskár Gonda, Ing. SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 1 396
Marek Baláž, Mgr. KDH, DS, SPOLU 1 268
Monika Tkáčová, Mgr. KDH, DS, SPOLU 1 110
Peter Zelený, MUDr., MPH, MBA SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 1 072
Oliver Búza KDH, DS, SPOLU 1 063

N
áh

ra
dn

íc
i Peter Potenga, Mgr. SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 1 024

Peter Gurčík nezávislý kandidát 837
Tomáš Cehlár, Mgr. OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, Za ľudí 743
Mária Šofranko, PaedDr. OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, Za ľudí 724
Milan Kudrik, Mgr. SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 703
Magdalena Kráľová nezávislá kandidátka 679
Janka Brziaková, Bc. Ing. SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 670
Peter Hadidom SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 645
Martin Bartoš SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 632
Michal Komara, JUDr., PhD. nezávislý kandidát 618
Patrik Brezovaj SNS, Hlas – SD, SMER – SD, Sme rodina 604
Adam Čarňanský, Dipl. f. REPUBLIKA 584
Lívia Brovková, Ing., RNDr. nezávislá kandidátka 550
Lucia Kováčová, Mgr. nezávislá kandidátka 515
Mária Čujová, Mgr. nezávislá kandidátka 474
Zlatica Dzurillová Národná koalícia / nezávislí kandidáti 353
Ivan Kerita, Ing. REPUBLIKA 300
Ondrej Pavlanský Sloboda a Solidarita 292
Jozef Krempaský, Ing. OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola, Za ľudí 280
Stanislav Čurilla, Ing. Národná koalícia / nezávislí kandidáti 245
Ladislav Sabo, Mgr. nezávislý kandidát 209
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Schválením 4. zmeny sa rozpočet mesta v roku 2022 zvýši o 50-tis. eur.

Poslanci sa zišli 10. novembra na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. V úvode rokovania 
primátor mesta Pavol Bečarik zablahoželal 
poslancovi Igorovi Geletkovi k životnému ju-
bileu 50 rokov. Následne poslanci schválili do-
plnenie programu rokovania o ďalšie 2 body.

ZMENA ROZPOČTU
V rámci 4. zmeny rozpočtu mesta v roku 2022 
dôjde k jeho navýšeniu o 50-tis. eur na celko‑
vú čiastku 48 303‑tis. eur.

V  príjmovej časti dochádza k  navýšeniu 
bežných príjmov o sumu 50‑tis. eur, ktoré 
vo forme dividend poskytne dcérska obchod-
ná spoločnosť mesta Emkobel,  a.  s. Kapi‑
tálové príjmy ostávajú bez zmeny. V  rámci 
príjmových finančných operácií poslanci 
schválili zmenu použitia rezervného fondu 
nasledovne:

 z zvýšenie čerpania fondu na vrátenie fin. 
prostriedkov Slovenskému olympijskému 
a športovému výboru (SOŠV) 50 000 €,

 z zníženie čerpania z nákupu pozemkov 
a stavieb 50 000 €.

Bežné výdavky ostávajú bez zmeny. Zvyšujú 
sa však kapitálové výdavky o celkovú sumu 
50‑tis. € na vyššie spomínané vrátenie finanč-
nej čiastky SOŠV v zmysle zmluvy o refundácii 
výdavkov projektu modernizácie Prestrešenie 
tréningovej ľadovej plochy na zimnom štadió-
ne. Ich použitie na stavebné práce, ktoré sa 
týkali výmeny trubkovnice tréningovej ľadovej 
plochy, realizácie garáže pre rolbu, realizácie 
vonkajších spevnených plôch, bolo totiž vy-
hodnotené v rozpore s účelom, na ktorý bola 
poskytnutá dotácia. Výdavkové finančné 
operácie ostávajú rovnako bez zmeny.

VÝSLEDOK KONTROLY NKÚ

Kontrola NKÚ SR trvala približne 5 mesiacov 
a  zameraná bola na Príjmy obcí na posky‑
tovanie kvalitných služieb občanom po‑
čas pandémie v roku 2020. „Mestom prijaté 
a rea lizované opatrenia mali kladný účinok na 
stabilizáciu a zlepšenie epidemiologickej situácie 
v meste. Nebol zaznamenaný veľký rozsah šíre-
nia Covid-19, ktorý by mal za následok izoláciu 
určitých mestských častí. Mesto prijalo náležité 
rozhodnutia a postupy na realizáciu vybraných 
opatrení, ktoré zabezpečili včasné a kvalitné po-
skytovanie vybraných služieb pre občanov. Bliž-
šie informácie budú zverejnené aj na webovom 
sídle mesta,“ informoval o  závere kontroly na 
rokovaní primátor mesta Pavol Bečarik.

RUČITEĽSKÉ VYHLÁSENIE 
ZA ZDRUŽENÚ DODÁVKU 
PLYNU
Vzhľadom na to, že spoločnosti Emko‑
bel, a. s., v tomto roku končí zmluva na do‑
dávku zemného plynu, bola nútená vyhlásiť 
nové verejné obstarávanie, v  rámci ktorého 
oslovila viacero dodávateľov. Na ďalšie obdo-
bie cenovú ponuku predložili iba dvaja z oslo-
vených, a to akciová spoločnosť SPP, a. s. a MET 
Slovakia, a. s. Obe spoločnosti však vzhľadom 
na aktuálne ceny plynu vyžadovali ako pod-
mienku uzavretia zmluvy určité finančné zá-
ruky. „Cenová ponuka spoločnosti MET Slova-
kia, a. s. bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia. 
Záruku žiada vo forme ručiteľského vyhlásenia 
mesta ako stopercentného vlastníka spoločnos-
ti Emkobel, a. s., ktorého predmetom je záväzok 
mesta zaplatiť za dodávku plynu v prípade, že 
túto povinnosť v zmluvou určenej lehote nesplní 

mestská spoločnosť Emkobel,  a.  s.,“ vysvetli-
la na zasadnutí vedúca právneho oddelenia 
mestského úradu Lucia Duláková.
Ako ďalej doplnila, podobnú situáciu možno 
očakávať na celom Slovensku, pretože spoloč-
nosti dodávajúce zemný plyn budú vzhľadom 
na situáciu a  ceny komodít na trhu takéto 
záruky vyžadovať. Na základe uvedených sku-
točností a s prihliadnutím na verejný záujem 
poslanci schválili uzavretie ručiteľského 
vyhlásenia na uspokojenie veriteľa MET 
Slovakia, a. s., za združenú dodávku plynu.

V závere rokovania primátor mesta poďakoval 
všetkým za aktívnu prácu počas 4-ročného 
volebného obdobia a zaznela Hymna SR.
Následne 15. novembra v obradnej sieni rad-
nice prebehlo ustanovujúce zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, na ktorom boli 
oznámené výsledky volieb a  odovzdané 
osvedčenia o  zvolení. Zároveň novozvolený 
primátor mesta Pavol Bečarik spolu s poslan-
cami zložili zákonom predpísaný sľub (foto).

Primátor mesta poveril zvolávaním a vedením 
zasadnutí mestského zastupiteľstva v novom 
volebnom období (v  čase jeho neprítomnos-
ti) poslanca Ladislava Ruttkaya. Zároveň bolo 
udelené poverenie na zabezpečenie úloh 
spojených s  uzatváraním manželstiev, a  to 
A.  Akramovi, P.  Bednárovi, A.  Cpinovi, D.  De-
mečkovi, J.  Gondovi, J.  Kačengovi, Ľ.  Pastira-
novi, A. Pekarčíkovej, Ľ. Šucovi a J. Volnému.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, 
hlasovanie poslancov, zvukový záznam náj-
dete na www.spisskanovaves.eu – Hľadám 
info – Samospráva – MsZ.

 z Edita Gondová

Zľava: Peter Zelený, Ladislav Ruttkay, Jozef Kačenga, Dávid Demečko, Ján Volný, Igor Geletka, Ľuboš Šuca, Monika Tkáčová, Jozef Gonda, Pavol Bečarik, 
Iveta Fulková, Ľubomír Pastiran, Rastislav Javorský, Alena Pekarčíková, Oliver Búza, Peter Bednár, Marek Baláž, Andrej Cpin, Oskár Gonda a Adnan Akram.
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BL
ES

KO
V

KYPráce na obnove zdravotného strediska na 
Hutníckej ul. zatiaľ pokračujú podľa harmo-
nogramu. Vďaka rekonštrukcii, s ktorou sa 
začalo vo februári, tu má vzniknúť Centrum 
integrovanej zdravotnej starostlivosti. 
Pôvodná zmluvná cena diela sa odvtedy 
navýšila o 38-tis. € na 554-tis. €. Dôvodom 
sú práce navyše, keďže ide o starší objekt 
z  panelového systému a  zmena dispozič-
ného riešenia je náročnejšia. Aj preto boli 
potrebné niektoré spomínané doplňujúce 
práce či prípadné úpravy technického rie-
šenia zistené až počas samotných prác.

V  mesiacoch september až november 
členky výboru MO MS J. Prochotská, E. Ka-
lafutová, R. Wencelová a D. Rosová navští-
vili 9 tried ZŠ mesta, tri triedy stredných 
škôl a  v  spolupráci s  učiteľmi realizovali 
projekt MS Rok odkazu Štúrovcov – Čo 
sme sa dnes naučili.

Nebo nad Košiarnym briežkom zaplnili 8. 10. 
rôzne šarkany v rámci tradičného podujatia, 
ktoré každoročne organizuje Centrum voľ-
ného času, pod názvom Šarkania šou. Tie 
najkrajšie a najdlhšie lietajúce boli ocenené. 
Deti si zároveň užili pripravené atrakcie.

Slovenský zväz zdravotne postihnu‑
tých Okresná rada Sp. Nová Ves zorgani-
zoval pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
v  koncertnej sieni Reduty posedenie pre 
svojich členov. Voľnú zábavu doplnil pestrý 
kultúrny program a nechýbala ani tombola.

Na území pod Blaumontom na okraji mes-
ta vyrastá nová obytná štvrť s  názvom 
Zelené údolie. Investor tu plánuje posta-
viť 8 šesťpodlažných domov, pričom reali-
zácia je rozdelená do 4 etáp a ukončená by 
mala byť v priebehu 6 rokov. Každá etapa 
pozostáva z výstavby 56 bytov, ku ktorým 
patrí parkovanie v podzemnej garáži, ale 
aj vonkajšie parkovanie. Prví obyvatelia by 
sa do Zeleného údolia mali nasťahovať na 
konci roka 2023.

Slovenský raj sa v  októbri stal dejiskom 
jesenného preškolenia kynológie Hor‑
skej záchrannej služby. Jeho súčasťou 
bola aj kynologická rallye, ktorá je jedna 
z mála v Európe, kde sa psovodi a ich psy 
spoločne stretávajú a  prekonávajú rôzne 
disciplíny. Každú posudzovali jednotliví 
inštruktori a  na záver boli vyhodnotení 
najlepší jednotlivci v  konkrétnej disciplí-
ne. Preškolenia sa zúčastnilo 26 psovodov 
Horskej záchrannej služby, z  toho piati 
dobrovoľní záchranári a šiesti figuranti.

Členovia MsV č. 4 ‑ sídl. Mier na svojom 
poslednom zasadnutí 10. 10. rekapitulovali 
plnenie úloh. Najvyššou investíciou bolo 
prepojenie komunikácie Tesco – Lidl. Ďalej 
na Ul. J. Wolkera 33 – 39 pribudol bezba-
riérový chodník. Zrekonštruovaný bol tiež 

V meste pribudli nové solárne 
lampy
Verejné osvetlenie na území mesta bolo v októbri doplnené o novinku 
v podobe 6 ks solárnych lámp.

Inštalované boli na miestach, kde nie je 
možnosť pripojenia k  sieti verejného 
osvetlenia z  technických príčin, ako napr. 
vzdialenosť od sústavy, nevysporiadané 
pozemky atď. „Mali sme viaceré požiadav-
ky, ktoré boli v  lokalitách, kde nebol prístup 
k elektrickej energii alebo bola prípojka veľmi 
ďaleko a  bolo by veľmi nákladné tam ťahať 
elektrickú energiu. Rozhodli sme sa preto pri-
stúpiť k nákupu solárnych svietidiel,“ vysvetlil 
vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ 
Peter Hamrák.

Nové solárne lampy boli osadené v  počte 
3 ks na Radlinského ul. (osvetlenie SAD 
zastávok), 2 ks pribudli na Ul. E. M. Šol‑
tésovej a  1 ks v  Novoveskej Hute. V  bu-
dúcnosti by k  nim mohli pribudnúť aj ďal-
šie. „Zakúpenie týchto solárnych lámp bolo 
aj následkom zvyšovania cien energií, ktoré 
ešte neskončilo a  nevieme do budúcna, kde 

sa budú hýbať. Takto si energiu vyrábame zo 
slnka a nestojí nás to nič. Pri dopĺňaní ďalších 
svetelných bodov budeme teda určite zvažo-
vať aj tento typ svietidiel. Tieto lampy nestoja 
viac ako lampy, ktoré sú napájané elektrickou 
energiou,“ zdôraznil P. Hamrák.

Nový typ verejného osvetlenia funguje auto-
nómne. Je vybavený solárnym panelom, kto-
rý nabíja batériu. Zároveň disponuje diaľko-
vým ovládaním, ktorým je možné nastaviť 
viaceré režimy svietenia. „Nesvietia stále na 
sto percent svojho výkonu. Počas prvých hodín 
po súmraku svietia viac, následne potom me-
nej,“ priblížil ďalej P. Hamrák.

Celkové náklady na solárne svietidlá, sto-
žiare vrátane montáže predstavovali sumu 
8 913 €. Uvedená čiastka bola hradená z roz-
počtu mesta.

 z Edita Gondová

Sponzorstvo pomáha 
skrášľovať mesto
Spoločnosť Nidec pomohla v našom mes‑
te rekonštruovať viacero športovísk na 
verejnom priestore. Do kompletnej vý-
meny basketbalových konštrukcií, dosiek 
a  košov, stĺpov na volejbal vrátane  sietí 
a  futbalových bránok na sídlisku Mier,  Tar-
ča a v  centre mesta investovala spoločnosť 
približne 26 tisíc eur. Dobrá spolupráca s naj-
väčším zamestnávateľom v  regióne sa tak 
úspešne rozvíja. V predchádzajúcom období 
investovalo Embraco Slovakia, ktoré je sú-
časťou koncernu Nidec, viac ako 52 tisíc eur 
do prvej spišskonovoveskej rozhľadne 
v lokalite Schulerloch.

Mesto Spišská Nová Ves spolu s partnerom, 
spoločnosťou OBI, vysadilo na Štefániko‑

vom námestí nové kvitnúce záhony. Od 
jarných mesiacov až do jesene v  nich budú 
postupne rozkvitať cibuľoviny aj trvalky 
a skrášlia ich aj okrasné trávy. Súčasťou pro-
jektu je aj domček pre užitočný hmyz a mo-
týle, ktoré pestrá výsadba určite priláka. Malí 
i veľkí sa dozvedia niečo viac o živote hmyzu 
a rastlín aj vďaka náučnej tabuli.

Pomoc sponzora privítali aj v tunajšom Do-
move dôchodcov. Spoločnosť Kooperatíva 
dodala a vysadila črepníky vresmi a krík‑
mi, ktoré si na jar premiestnia klienti domo-
va po odchode stavbárskej techniky (súvisia-
cej s opravou domova) na priľahlú terasu.

 z Tomáš Repčiak

OSPRAVEDLNENIE
Redakcia Informátora sa ospravedlňuje vedeniu Lesov mesta Spišská 
Nová Ves a čitateľom za uverejnenie nepravdivej informácie v článku 
pod názvom „V lesoch pribudnú útulne, cyklotraily a opravia sa trate“. 
Chybou redaktora sa do tlače dostala neautorizovaná verzia článku 
s nepravdivou informáciou. Spomínaný projekt Lesov mesta SNV ne-
bol schválený, ale je iba v prípravnej fáze. Redakcia Informátora pri-
jala opatrenia, ktoré v budúcnosti zabránia uverejneniu neautorizova-
ných materiálov.

 z red.
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pri Fľudri. Zároveň sa zrealizovalo detské 
ihrisko na Ul. P. Jilemnického a Tr. 1. mája 
a  inštalovali nové prvky v  celkovej sume 
do 20-tis. € po celom sídlisku. Na 2 ihris-
kách odstránené basketbalové koše na-
hradia nové. Zmodernizuje sa aj 1 volejba-
lové ihrisko.

Na symbolickom cintoríne na Kláštoris-
ku sa 16.  10. konala Pietna spomienka 
za obete horských nešťastí spojená so 
sv. omšou.

OZ Verbun Bonum vytvorilo v Kartuzián-
skom kláštore na Kláštorisku v  srdci Slo-
venského raja Mariánsku kartuziánsku 
záhradu plnú liečivých rastlín. Záhony sú 
situované v tvare kruhu a chodníky v tva-
re kríža. Ide o symbolické vyjadrenie hlav-
ného motta Kartuziánov: „Kríž stojí, kým 
svet sa točí.“

Košický samosprávny kraj usporiadal 20. 10. 
preventívno-osvetové podujatie pod ná-
zvom Deň zdravia seniorov. V  rámci 
neho ponúkal záujemcom v  priestoroch 
Hotelovej akadémie bezplatné poraden-
stvo a vyšetrenia. Partnermi podujatia boli 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
v Sp. Novej Vsi a Stredná zdravotnícka ško-
la v Košiciach.

Pri príležitosti 100. výročia zrušenia Spiš-
skej župy bola v Múzeu Spiša 20. 10. sláv-
nostne otvorená výstava s názvom Spiš‑
ská župa – 100 rokov od zániku. Výstava 
predstavuje prierezovo sedem storočí 
existencie administratívneho celku, ktorý 
dal meno nášmu regiónu. Výstavný pro-
jekt z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia.

Členovia Klubu dôchodcov Lipa sa 21. 10. 
spoločne stretli pri príležitosti Mesia-
ca úcty k  starším. Úctu a vďaku im prišli 
vyjadriť primátor a  zástupcovia vedenia 
mesta.

Folklórny súbor Čačinare pripravil 22.  10. 
pri príležitosti 10. výročia svojho založe-
nia premiérový program pod názvom Keď 
nám slnko svieti. Jeho časť bola venova-
ná pamiatke „krstného“ otca súboru a cho-
reografa Jozefa Butelu. V  rámci neho sa 
predstavili i hostia – skupina Fajta a Sto-
ličnoho džyvky. Predstavenie si v Kine Mier 
nenechalo ujsť množstvo divákov.

V  rámci výstavy Laboratórium s  Editou 
Vološčukovou prebiehal 27.  10. v  Galérii 
umelcov Spiša Metodický deň pre uči‑
teľov výtvarnej výchovy z  okresu Sp. 
Nová Ves. Ten priniesol okrem prednášky 
a  komentovanej prehliadky aj tvorivú 
dielňu zameranú na interpretáciu mesta 
špecifickými technikami. Projekt bol reali-

Poradenská a krízová pomoc
IPčko je občianske združenie, ktoré od roku 
2012 stojí pri ľuďoch, keď potrebujú pomoc 
a podporu. Cieľom IPčka je, aby ľudia, ktorí 
sa ocitajú v náročných a krízových situáciách, 
mali nonstop dostupnú a bezplatnú odbornú 
prvú psychologickú pomoc a podporu.

Poradenskú a  krízovú pomoc poskytujeme 
anonymne, bezplatne, nonstop a  diskrétne 
online na našich linkách pomoci:

 z IPčko.sk (pre mladých ľudí)  
www.ipcko.sk (chat a e-mail),

 z Dobrá linka (pre ľudí so zdravotným 
znevýhodnením) www.dobralinka.sk 
(chat, email, video),

 z Krízová linka pomoci (chat, e-mail, 
video) www.krizovalinkapomoci.sk, tele-

fón 0800 500 333 a v ukrajinskom jazyku 
0800 500 888, e-mail ukrajina@ipcko.sk,

 z v centre krízovej intervencie KÁČKO 
v Košiciach na Baštovej ul. č. 10 a na 
iných miestach na Slovensku.

Slová, ktoré v  IPčku používame najčastejšie 
sú „Pomoc existuje“ a „Nezostávajte osa‑
mote“.

Naozaj, ak prežívate niečo náročné, nezostá-
vajte v tom osamote. Požiadať o pomoc nie 
je hanba, je to krok k tomu, aby sme sa cítili 
lepšie. Je za ním veľká odvaha a odhodlanie. 
#pomocexistuje a  nájdete ju anonymne, 
bezplatne a nonstop.

 z red.

Chorus Iglovia  
v Havlíčkovom Brode
Po 7-mich rokoch sa v októbri speváci mie-
šaného speváckeho zboru Chorus Iglovia 
znovu postavili pred divákov v Havlíčkovom 
Brode, kde spolu s domácim speváckym zbo-
rom Jasoň predviedli jeden krásny Jesenný 
koncert.
Koncert zaznel už tradične v Kostole sv. rodi-
ny, kde sa zišlo žičlivé publikum. Domáci spe-
váci zaspievali svoju časť koncertu, potom 
prenechali priestor miešanému speváckemu 
zboru Chorus Iglovia.
Marta Nováková, dirigentka Chorus Iglovia: 
„Koncert mal pre nás dva významy: koncer-

tovali sme u  dobrých priateľov, s  ktorými sa 
poznáme a navštevujeme a mali sme možnosť 
predviesť svoje spevácke zborové umenie po 
3 rokoch nútenej odmlky, aj keď sme v auguste 
t. r. spievali už v  Bulharsku. Na koncerte sme 
zaspievali 11 skladieb v 3 blokoch. V 1. bloku sme 
ponúkli divákom 4 sakrálne piesne, v 2. bloku 
sme zaspievali 4 ľudové piesne v úprave skla-
dateľov a v 3. bloku to boli 3 skladby tanečné-
ho charakteru z rôznych kútov sveta.“
Veríme, že najbližšie stretnutie s  priateľmi 
z Jasoňa bude o 2 roky tu na Spiši.

 z Igor Murko, foto: autor

Múzeum ČSD v SNV
prvé železničiarske múzeum v meste

vláčikodráha * riadenie rušňa * technické unikáty * fotodokumentácia
Galéria netradičných umení, Letná 49

Otvorené: pon – pia dopoludnia (kolektívy a skupiny) 13.00 – 16.00 h (verejnosť)
Záujemcovia o spoluprácu a hromadné návštevy: T.: 0911 660 723.
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V Zoologickej záhrade 30. 10. turistickú se-
zónu ukončilo obľúbené podujatie Straši‑
delná noc v ZOO. V  rámci programu boli 
pripravené rôzne aktivity, ako napr. vydla-
bávanie tekvíc, divadelný program, tanečná 
zábava či lampiónový sprievod. Podujatie 
sa konalo po 2 rokoch a prilákalo približne 
500 návštevníkov. Tohtoročná sezóna tu 
trvala od 1. 4. do 30. 10. Po minuloročnej re-
kordnej návštevnosti ju vedenie ZOO hod-
notí ako druhú najúspešnejšiu, kedy jej brá-
nami prešlo spolu 133 700 ľudí, čo je o 4 320 
návštevníkov menej ako v minulom roku.

Po dvoch rokoch pandemickej prestávky 
ľad na zimnom štadióne opäť ovládli rôz-
ne rozprávkové aj hororové bytosti. Sprá-
va telovýchovných zariadení usporiadala 
31. 10. Halloween na korčuliach. V rámci 
neho bol v spolupráci s Centrom voľného 
času pripravený pestrý program. Zároveň 
mali všetci v maske zvýhodnené vstupné 
vo výške 1 €.

Športový klub Ferčekovce 31.  10. zorgani-
zoval tradičný Halloweensky pochod 
nočnými ulicami v maskách. Pre všetkých 
účastníkov v maske bola pripravená slad-
ká odmena a tie najlepšie boli navyše od-
menené lákavými cenami.

V rámci projektu Rozkvitnutý park si čle-
novia Občianskeho združenia Novoveská 
Huta spoločne s obyvateľmi tejto mestskej 
časti nedávno skrášlili prostredie, v  kto-
rom žijú. Premenou prešlo námestie a tiež 
historický kamenný most z roku 1740. Vý-
sledok nezištnej práce dobrovoľníkov je 
viditeľný nielen cez deň, ale vďaka nové-
mu osvetleniu vynikne najmä v  noci. Na 
realizáciu projektu finančne prispel Košic-
ký samosprávny kraj. Časť nákladov hradi-
lo občianske združenie zo svojho rozpočtu.

Spišské kultúrne centrum a knižnica 3.  11. 
vernisážou otvorilo výstavu Po stopách 
Ladislava Medňanského. Prezentované 
sú na nej diela 9 neprofesionálnych vý-
tvarníkov, ktorí počas 4 dní skicovali okolie 
kaštieľa Strážky a  rybník v  Spišskej Belej 
pod vedením skúseného lektora Mgr. Art. 
Milana Špaka, PhD. Hlavnou témou ple-
néra bolo zachytiť tie isté pohľady ako 
z  Medňanského obrazov, ale po 100 ro-
koch. Projekt sa uskutočnil vďaka finanč-
nej podpore Nadácie SPP a výstavu si mô-
žete pozrieť do 22. 12

Spišské kultúrne centrum a knižnica v spo-
lupráci s  Mestským kultúrnym centrom 
v priestoroch Domu kultúry Mier 4. 11. sprí-
stupnili výstavu fotografií pod názvom 
Pohľad generácií. Tá predstavuje tvorbu 
členov Foto klubu Stropkov a  bývalého 

10 rokov Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 
Slovenský raj & Spiš
Oblastná organizácia Slovenský raj & Spiš dňa 27. 9., 
ktorý je známy aj ako medzinárodný deň cestovného 
ruchu, oslávila 10 rokov pôsobenia.

Spolu s jedným z hlavných 
zakladateľov organizácie 
mestom Spišská Nová Ves, 
za prítomnosti facilitátora 
Karpatského rozvojového 
inštitútu a  podpory Mi-
nisterstva dopravy a  vý-

stavby SR, zorganizovala hodnotiacu kon‑
ferenciu pod názvom QUO VADIS OOCR 
Slovenský raj & Spiš pre svojich členov zo 
súkromného, verejného aj neziskového sek-
toru. Prítomní boli aj vážení hostia krajskej 
Oblastnej organizácie Košice Región Turiz-
mus a susediacich oblastných organizácií ako 
Región Vysoké Tatry, Severný Spiš Pieniny, 
Spiš Tatry Pieniny, Gemer, Horehronie a Dol-
ný Zemplín. Príspevky a diskusia konferencie 
pomenovali problémy, ich príčiny, návrhy rie-
šení a uviedli sa podnety pre ďalších 10 rokov 
aktívnej existencie OOCR.

Predpokladom rozvoja cestovného ruchu je 
hlavne dopravná dostupnosť a  doprava. 
V  spolupráci s  kompetentnými subjektmi 
v  tejto  oblasti musí OOCR jasne definovať 
politiku dopravnej dostupnosti destinácií 
v  jej pôsobnosti. Ďalšou významnou témou 
podpory CR je cykloturizmus. „Viac ako 
600 km cyklotrás sa každým rokom rozrastá. 
Avšak čo všetko je potrebné v rámci udržateľ-
nosti a  rozvoja v  tomto odvetví, si z  nás vie 
málokto predstaviť: obnova značenia, aktua-
lizácia máp a sprievodcov, koordinácia s cyk-
lodopravou, udržanie kroku s  modernizáciou, 
atď.,“ uviedla v tejto súvislosti nová riaditeľ-
ka OOCR Slovenský raj & Spiš Michaela Kri‑
váňová (foto).

Aj v oblasti Slovenského raja a Spiša sú turis-
tický priemysel a destinácie ohrozené zme-
nou klímy. „V letnej sezóne ide hlavne o ohro-
zenia požiarmi a výdatnosťou vodných tokov 
v roklinách. V zime nestabilná až žiadna sne-

hová pokrývka. 
Podľa Karpat-
ského rozvojo-
vého inštitútu 
je potrebné zvýšiť 
povedomie a  vedomosti 
o vplyvoch zmeny klímy na turizmus v území, 
ako podklad pre rozhodovanie o  prijatí po-
trebných opatrení na zmiernenie jej dopadov,“ 
doplnila ďalej M. Kriváňová.

Najviac skloňovaným slovom na konferencii 
bolo slovo PARTNERSTVO. Hostia sa zhodli, 
že pre ďalšie rozvíjanie cestovného ruchu 
v našom regióne, majú partnerstvá a SPOLU-
PRÁCA veľký zmysel. Ako príklad bola spo-
menutá sústavná spolupráca s  Národným 
parkom Slovenský raj a ich spoločné projekty.

Na záver zhrnula turistickú sezónu na úze-
mí pôsobenia Oblastnej organizácie Sloven-
ský raj & Spiš nová riaditeľka: „Postupne sa 
k nám vracajú zahraniční turisti (Češi, Polia-
ci, Maďari, Nemci). Oproti minulému roku sa 
však znížil počet domácich turistov. Slováci 
využili otvorené hranice, uvoľnené protipan-
demické opatrenia a hlavne v lete uprednost-
nili prímorskú dovolenku. Prichádzalo množ-
stvo jednodňových turistov a  turistov, ktorí 
sa pre dovolenku u nás rozhodli na poslednú 
chvíľu. To neumožnilo mnohým ubytovateľom 
zaviesť sezónne ceny a klesala ich schopnosť 
byť efektívnym pri  rozdeľovaní pracovných 
zmien zamestnancov. Nepriaznivý vplyv na 
sezónu mal a stále má aj konflikt na Ukrajine, 
najmä zo vzdialenejších krajín, odkiaľ prichá-
dzalo a  stále prichádza množstvo zrušených 
zájazdov. Celkovo však tohtoročnú sezónu 
môžeme označiť za lepšiu ako minuloročnú. 
A  keďže sa blíži zimná sezóna, prajem našej 
OOCR a  jej členom, aby aj napriek neľahkej 
situácii nestrácali nádej a  chuť do kvalitne 
prevedenej práce.“  z red.

26. 12. 2022
16.00 a 17.00 h, priestor pred Radnicou

KEĎ TÁ JASNÁ HVIEZDA
Tradičné betlehemské predstavenie  
v podaní Divadla teatrálnej skratky.
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tematického a žánrového zamerania. Po-
zrieť si ju môžete do 26. 1. 2023.

Emil Labaj je verejnosti známy predovšet-
kým ako dlhoročný riaditeľ Mestského kul-
túrneho centra v Sp. Novej Vsi. Popri práci 
sa venoval jeho najväčšej záľube, ktorou je 
výtvarná tvorba. Pri príležitosti svojho ži-
votného jubilea pripravil 5. 11. v priestoroch 
reštaurácie Finestra slávnostnú výstavu.

V  Dome MS bol 7.  –  12.  11. prezentovaný 
putovný výstavný projekt Matice slo-
venskej Odkaz štúrovskej generácie. 
Výstavu navštívilo 10 tried zo ZŠ Z. Nejed-
lého a Ing. O. Kožucha, študenti Gymnázia 
Š. Mišíka a Školská ulica, SPŠT, matičiari aj 
členovia JDS - viac ako 200 návštevníkov.

MO MS 7. 11. uskutočnil stretnutie v Dome 
MS, kde D. Rosová prezentáciou s  pred-
náškou predstavila pamiatky UNESCO 
na Slovensku.

Knižnicu v  Sp. Novej Vsi navštívili 9.  11. 
ôsmaci a deviataci zo ZŠ v Harichovciach, 
ktorí sa tu stretli na besede so známou 
spisovateľkou Lenou Riečanskou. Žia-
ci prišli výborne pripravení  – prečítali si 
knižky, veľa sa pýtali (aj dozvedeli), prispeli 
svojimi výkresmi a záložkami. Spisovateľka 
knižným darom obohatila fond nielen našej 
knižnice, ale aj tej školskej v Harichovciach.

Spišské divadlo rozbieha spoluprá‑
cu so známymi slovenskými hercami. 
V  pripravovanej komediálnej divadelnej 
hre Láska, ktorú uvedie už v  januári, sa 
predstaví Marek Majeský. Na leto zasa 
pripravuje hru Kubo po spišsky v hlavnej 
úlohe s Mariánom Labudom ml.

Výstava fotografií členov Foto klubu Spiš 
pod názvom Fotografia sprístupnená od 
10. 11. v priestoroch Spišského kultúrneho 
centra predstavuje ich najnovšiu tvorbu za 
rok 2022. Zostavená kolekcia pozostáva zo 
64 fotografií s rôznym tematickým zame-
raním od 16 autorov. Pozrieť si ju môžete 
do 22. 12.

V  polovici augusta odštartovala prvými 
výkopovými prácami záverečná etapa 
regenerácie námestia. V  rámci nej boli 
odstránené staré železné obrubníky, ktoré 
nahradili nové. Opravené boli 3 dlhé chod-
níky a taktiež pribudol 1 nový prepojovací 
v úseku od Letnej ul. medzi radnicou a kos-
tolom. Na tejto stavbe bolo položených 
viac ako 1 300 m2 zámkovej dlažby. Na 
rekonštrukcii sa podieľal mestský podnik 
MEPOS a práce prebiehali pod drobnohľa-
dom pamiatkového úradu. Predpokladaný 
rozpočet bol na začiatku vyčíslený na 250-
tis. €. Výsledná suma za obnovu však bola 
zhruba o 60-tis. € menej.

Svet vrátane Slovenska červenými makmi – symbolom Medzinárodného dňa vojnových veterá-
nov, vzdáva úctu všetkým, ktorí bojovali za slobodu národov a nadčasové hodnoty. Súčasne si 
pripomíname aj koniec prvej svetovej vojny, keďže práve 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. mi-
núte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiègne vo Francúzsku.

Deti z predškolských zariadení v Sp. Novej Vsi oslávili 4. 11. pred Redutou Deň materských škôl 
na Slovensku. Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal 
4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa 
na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická.

Desiatky malých i veľkých Novovešťanov prišlo 26. 10. privítať otvorenie nového detského ihriska 
Rodinka na sídlisku Mier. Nové ihrisko bude monitorované aj kamerovým systémom.

V posledných týždňoch sme realizovali opra-
vy na Dome smútku. Tie obsahovali náter 
obradnej siene, výmenu reproduktorov, osa-
denie TV, výmenu svietidiel v budove a vo 
vstupnej bráne cintorína za LED osvetlenie, 
výmenu vonkajších drevených obkladov na 
objekte, náter vonkajšej fasády a vnútornej 
časti západného oplotenia. Celkové náklady 
predstavujú 20 000 €.

V  priestoroch bývalej Galérie netradičných 
umení, v dufarte na Letnej ul. 27. 10. otvorili 
vďaka Občianskemu združeniu Sme iní, nie 
horší a Klubu priateľov železnice prvé že-
lezničiarske múzeum v Sp. Novej Vsi.
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V Dome Matice slovenskej študentom Tatranskej akadémie z Popradu predstavili 9. 11. výstavný 
projekt Matice slovenskej pod názvom Odkaz štúrovskej generácie a prednášku v podaní pod-
predsedu Matice slovenskej, zároveň predsedu Mladej Matice Mareka Nemca.

V Múzeu Spiša bola 7. 11., vďaka iniciatíve aktivistu Viktora Pamulu, odhalená spomienková ta-
buľa k 250. výročiu ukončenia spišského zálohu. V ňom sa naše mesto nachádzalo od roku 1412 
do roku 1772.

Pred ZŠ Ing. O. Kožucha sme osadili zábradlie a značenie pre zvýšenie bezpečnosti detí. Susednú 
ulicu I. Krasku chcú viacerí občania zmeniť na jednosmernú.

Únia žien Slovenska, okr. organizácia 
SNV * Mesto Spišská Nová Ves 

a spoluorganizátori: Mestské kultúrne 
centrum * základné a umelecké školy  

* centrá voľného času  
* Dom Matice slovenskej

vás pozývajú 
na predvianočné stretnutie rodín

ČARO VIANOC
12. 12. 2022 o 17.00 h  

v koncertnej sieni Reduty 
Program: piesne a tance, obrady spojené 

s ľudovými tradíciami Vianoc, 
výstavky ručných prác.

Zároveň vás pozývame do Múzea Spiša 
na výstavku krojovaných bábik.

Vstupné: dobrovoľné

Mesto Spišská Nová Ves 
a Turistické informačné centrum SNV

pozývajú na

MIKULÁŠSKY VÝSTUP 
DO KOSTOLNEJ VEŽE

utorok 6. 12. 2022
vstupy: 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 h

Vstupy do kostolnej veže majú 
všetky deti do 15 rokov zdarma. 

(deti len v sprievode rodičov). 
Za zvládnutie výstupu dostanú deti 

sladkú odmenu.

ADVENTNÝ 
VEČERNÝ VÝSTUP 

DO KOSTOLNEJ VEŽE
so sprievodcom v gotickom kostýme 

piatok 9. decembra 2022 o 16.00 h
Vhodné pre deti od 5 rokov. 

Vstupné: dospelí 3 €, študenti 
a dôchodcovia 2 €, deti do 15 r. 1 €

Zraz účastníkov v kancelárii TIC 
5 min. pred výstupom.

Účasť nahlásiť vopred (max. 20 osôb).
Rezervácie / informácie: 

Turistické informačné centrum 
Letná 49, tel. 053/429 8293 
e-mail: tic@mestosnv.sk 

facebook.com/tic.snv

Základná umelecká škola, J. Fabiniho 1, SNV

Koncertná sieň Reduty, SNV

Predaj výrobkov  
výtvarného odboru 

od 16.30 h

o 17.00 h

vás srdečne  
pozýva na
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Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo 
2. 10. 2022 začaté trestné stíhanie pre pre-
čin krádeže. Doposiaľ nezistený páchateľ 
v dobe od 23.50 hod. 1.  10.  2022 do 7.00 
hod. 2.  10.  2022 na Ul. J. Bottu z  jednej 
z  pivníc odcudzil striedavý menič napä-
tia v  hodnote 1 500 €, poistkovú skrinku 
s  trojfázovým ističom v  hodnote 100 €, 
elektrický medený kábel CYKY v hodnote 
77 €, nerezové servisné dvierka ku komí-
nu v hodnote 50 €. Pre poškodeného spô-
sobil škodu v hodnote 1 727 €.

Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo 
9.  10. 2022 začaté trestné stíhanie za pre-
čin nedovolená výroba omamných a  psy-
chotropných látok, jedov alebo prekurzorov, 
ich držanie a obchodovanie s nimi. Pácha-
telia na parkovisku pred obchodom na Ul. 
Medza v  odparkovanom osobnom moto-
rovom vozidle zn. Škoda Octavia od presne 
nezistenej doby až do kontroly hliadkou OO 
PZ SNV 9. 10. 2022 v čase o 20.45 hod. mali 
pri sebe neoprávnene pre vlastnú potrebu 
doposiaľ presne nezistené množstvo zele-
nej rastlinnej sušiny a neznámej kryštalickej 
látky bielej farby. Tie vykazovali znaky rast-
liny rodu Cannabis a drogy Metamfetamín 
(pervitín), ktoré patria v zmysle zákona do 
I. a II. skupiny omamných, psychotropných 
látok, jedov a prekurzorov, ktorých držanie 
a výroba je zakázaná.

Vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície 
OR PZ v SNV bolo 25. 10. 2022 začaté trest-
né stíhanie pre prečin porušovanie domo-
vej slobody v súbehu s prečinom krádeže. 
Neznámy páchateľ v  dobe od 13.00 hod. 
23. 10. 2022 do 13.30 hod. 25. 10. 2022 vošiel 
do spoločných priestorov bytového domu 
na Tr. 1. mája, kde z  priestorov pivničnej 
kóje odcudzil elektro bicykel, na ktorom sa 
nachádzali tri brašne na bicykel, pumpa, 
náradie na opravu defektov a sada kľúčov 
k bicyklu. Pre poškodeného spôsobil škodu 
krádežou vo výške 2 487 € a škodu na po-
škodenom visiacom zámku vo výške 8 €.

Z činnosti MsP v SNV

Na základe telefonického oznamu hliadka 
MsP 11. 10. 2022 vykonala zákrok v mieste 
bydliska, kde došlo k vyhrážkam a fyzic-
kému násiliu voči spolubývajúcej osobe. 
Útočiaca osoba K. N. bola vyzvaná, aby 
od svojho konania upustila, po neupo-
slúchnutí výzvy boli voči nej použité do-
nucovacie prostriedky.

V skorých ranných hodinách bola hliadkou 
17. 10. 2022 na nakladacej rampe predajne 
nájdená neznáma stará žena, oblečená 
v nočnom úbore a papučiach, zjavne de-
zorientovaná a značne podchladená. Bolo 

Primáš, ktorého poznalo  
celé mesto
Pred 125 rokmi sa prisťahoval do Sp. Novej Vsi 
rómsky primáš Gejza Putnoky st. Zakrát-
ko ho spoznalo celé mesto. Husľové umenie 
primáša a podmanivá hra jeho cigánskej mu-
ziky si získavala srdcia návštevníkov kaviar-
ne Slávia, ktorá sídlila v budove na dnešnej 
Letnej 38. Nenapodobiteľný rytmus cimbalo-
vej muziky a osobnosť primáša oceňovali aj 
návštevníci kaviarne v hoteli Reduta.

Gejza Putnoky st. (1864 – ?) sa narodil v Ge-
merskej župe v  obci Chrámec pri Rimavskej 
Seči. Mladý Gejza už od 13 rokov hral v rodin-
nej kapele. S muzikou často hrávali aj na hos-
tinách v kaštieli v Bánréve pre baróna Dénesa 
Vaya, ktorý si všimol talent mladého huslistu. 
Aj vďaka nemu mohol Gejza Putnoky v roku 
1878 odísť do Budapešti, kde sa učil v škole pre 
rómskych muzikantov a kapelníkov. Školu vie-
dol známy huslista, dirigent a skladateľ Adolf 
Ellenbogen. V roku 1882 sa vrátil do Chrámca 
a prevzal primášovanie v domácej kapele.

Potom sa na 10 rokov stal muzikantom žele-
ziarní v  Ózde. V  tomto období hrával aj pre 
grófa Filipa Coburga (1844 – 1921). Filip Coburg 
bol bratom bulharského cára Ferdinanda Co-
burga. Gróf organizoval poľovačky na svojich 
majetkoch na Gemeri a na Horehroní. Na nich 
hral Gejza Putnoky aj hosťom z  európskych 
panovníckych rodov. Od  roku 1892 pôsobil 
dva roky ako kapelník v  Balogovej muzike 

v  Banskej Bys-
trici. V  roku 
1894 odišiel 
do Liptovského 
sv.  Mikuláša, kde 
zastával miesto 
kapelníka v  cigánskej 
muzike Gustáva Piťa. Gustáv Piťo bol výborný 
huslista-naturalista, a hoci nepoznal noty, ve-
del si svojou hrou získať poslucháčov doma aj 
v zahraničí. Školený muzikant, akým bol Gejza 
Putnoky, bol pre jeho muziku veľkým príno-
som. On dokázal s  muzikou nacvičiť aj nové 
melódie z opier a operiet, ktoré si poslucháči 
v kaviarňach, na plesoch či báloch žiadali. Po 
troch rokoch účinkovania v  muzike Gustáva 
Piťa dostal Gejza Putnoky pozvanie zo Sp. 
Novej Vsi, kde sa aj presťahoval. V  meste si 
ho vážili. Svedčia o  tom údaje v  publikácii 
Igló kőnyve vydanej v  roku 1909. Publikácia 
informuje o tom, kto bol kto v Sp. Novej Vsi 
v oblasti politiky, samosprávy, priemyslu, škol-
stva a tiež kultúry. V časti o kultúre je najväčší 
priestor venovaný riaditeľovi divadla Lászlovi 
Szabadošovi a hneď po ňom rómskemu primá-
šovi Gejzovi Putnokymu. Po jeho smrti prevzal 
muziku jeho syn Gejza Putnoky ml. (1903 – ?). 
Hrával s ňou prevažne v hoteloch a kaviarňach 
vo Vysokých a Nízkych Tatrách. V našom mes-
te sa hudbe venovali aj príslušníci ďalších ge-
nerácií z tejto muzikantskej rodiny.

Mikulášske programy
5. 12. 2022, pondelok, pred CVČ ADAM Hutnícka 18, Západ l
PRICHÁDZA ZIMA K NÁM
14.00 – 18.00 h Jarmok - perníky, vianočné ozdoby, vianočné občerstvenie
15.30 – 16.00 h Vianočná nálada - vianočný program a vystúpenia detí z CVČ, ZŠ, MŠ
16.00 – 18.00 h Príchod Mikuláša s družinou * Rozsvietenie vianočného stromčeka 

* Sladké mikulášske potešenie * Večerné vianočné rozprávky

6. 12. 2022, utorok, pódium pred Redutou, Radničné námestie
PRÍCHOD MIKULÁŠA
15.00 h Mikuláš so svojím sprievodom na koči pozdraví deti na námestí
16.00 h Divadelný svet: O zabudnutom čertovi
 Rozprávka o čertovi, ktorého vyhnali z pekla, lebo nevedel ani deti strašiť ani zle 

urobiť a všetci sa mu v pekle smiali. Vo svete medzi ľuďmi sa mu tiež nedarí… 
Pomôže mu krásna a mladá bylinkárka Anička?

16.45 h PRÍCHOD MIKULÁŠA
 Mikuláš so sprievodom pozdraví deti mesta a možno i niečo prinesie

11. 12. 2022, utorok, hlavná hracia plocha Zimného štadióna
17.00 – 19.00 h VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 
  S MIKULÁŠOM
Súťaže, sladkosti, Mikuláš
Vstupné: dieťa do 15 rokov – zdarma, ostatní podľa cenníka

 z Ján Čarnogurský
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KOSTREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Hviezdoslavova 6, SNV, skola@spst.sk, www.spst.sk

ponúka v šk. roku 2023/2024 
nasledujúce študijné odbory:

2387 M MECHATRONIKA – Programovanie robotov a inteligentných systémov
programovanie logických automatov, mikroprocesorov, malých aj priemyselných robotov 
a inteligentných systémov
2675 M ELEKTROTECHNIKA – Inteligentné technológie

vedomosti a zručnosti aj v oblasti informačných technológií, programovania mobilných 
aplikácií a mikropočítačov, počítačových sietí, smart technológií, robotiky a 3D technológií
2381 M STROJÁRSTVO – Grafické systémy a programovanie cnc strojov

moderné strojárstvo s maximálnym využitím výpočtovej techniky nielen pri projektovaní, 
ale aj v samotnej výrobe
3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM – Programovanie

cielená príprava na vysokoškolské štúdium technického zamerania rozšírená 
o programovanie a informačné technológie
3968 M LOGISTIKA

vedomosti a zručnosti v oblasti ekonomiky, účtovníctva a informatiky, ako aj manažovania 
logistických procesov vo firmách a prepravných spoločnostiach
2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

informatika v plnom rozsahu – informačné, databázové a operačné systémy, 
programovanie, sieťové, serverové a webové technológie, spracovanie grafiky na PC

Štúdium vo všetkých odboroch je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou s možnosťou 
zamestnať sa alebo pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokých školách.

Viac informácií na www.spst.sk / ponuka štúdia

zjavné, že sa po uliciach mesta pohybova-
la niekoľko hodín. Na miesto bola privola-
ná RZP, ktorá jej poskytla prvotné ošetre-
nie a následne ju previezla do NsP v SNV. 
Hliadka zistila totožnosť osoby a násled-
ne vyrozumela o situácii príbuzných.

Na základe telefonického oznamu ob-
čana, objasnila hliadka MsP 24.  10.  2022 
priestupok proti majetku, ktorého sa 
dopustil H. T. Menovaný úmyselne pred 
vchodom do ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha po-
škodil retiazkové zábrany.

Na útvare MsP odovzdal 26. 10. 2022 nález 
M. K., ktorý na Radničnom nám. pri kostole 
našiel modrú peňaženku s dokladmi, kar-
tami a fin. hotovosťou 45 €. Ako poškode-
ný bol zistený K. M. Nález bol zadokumen-
tovaný a následne odovzdaný majiteľovi.

Hliadka MsP 8.  11.  2022 pri kontrole 
v priestore Skateparku na Ul. Ing. O. Ko-
žucha zistila porušenie Zákona o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápojov, 
ktorého sa dopustil mladistvý B. D. Me-
novaný sa z dôvodu podozrenia z požitia 
alkoholických nápojov podrobil na mieste 
dychovej skúške s výsledkom 0,24 mg/l. 
Zistená skutočnosť bola oznámená zá-
konnému zástupcovi a odstúpená vecne 
príslušnému orgánu.

20. 11. 2022 sa na Grajnári našiel kľúč 
od os. motorového vozidla s príveskom 
VW. IC 917/2022

11. 11. 2022 bol na Levočskej ul. o 14.19 h – 
nález finančnej hotovosti. IC 890/2022

10. 11. 2022 bol pri garážach pri židov‑
skom cintoríne nájdený detský bicykel 
zn. „Harry Jety“ čierno‑červenej farby. 
IC 885/2022

6. 11. 2022 sa na Lesnej ul. v osade Vil‑
čurňa o 20.30 h našiel ruksak čiernej far‑
by, v ktorom sa nachádzal mobilný te‑
lefón, peňaženka a osobné doklady na 
meno: K. P., bytom okr. LM. IC 876/2022

4. 11. 2022 sa našiel kľúč od osobného 
motorového vozidla zn. Škoda ‑ na Ul. 
Stará cesta pri Okresnom súde v SNV. 
IC 870/2022

24. 10. 2022 bol vo večerných hodinách 
na sídl. Mier nájdený detský bicykel 
zn. Harry Xenix. IC 845/2022

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2

MESTSKÁ POLÍCIA
STRATY A NÁLEZY

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ
24. december

8.00 - 18.00 Lekáreň HARMÓNIA, Zimná 190/55, T.: 053/441 16 37
25. december

8.00 - 18.00 Lekáreň FARMÁCIA, J. Fabiniho 521/15, T.: 053/442 15 60
31. december

8.00 - 18.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39, T.: 0903 295 513
OSTATNÉ DNI

8.00 - 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15, T.: 053/417 68 84
8.00 - 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, T.: 0901 961 073
8.00 - 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39, T.: 0903 295 513

OZ seniorov MONTANA, Klub dôchodcov LIPA a Banícky spolok SPIŠ

zaspievajú zmes vianočných kolied a piesní
pre všetky obete Covid‑19 zo SNV

22. 12. 2022 (štvrtok) o 17.00 h
na námestí pri fontáne pred Levočskou bránou

Príďte a pridajte sa k nám svojím spevom.

ČAROVNICE 
s Editou

pohybová terapia pre ženy
pod vedením 

Edity Harbuľákovej Jónyovej
11. 12. 2022 * 9.00 ‑ 17.00 h

Levočská 14 (telocvičňa)
Prihlásiť sa je potrebné do 6. 12. 

e-mailom na amalka93@gmail.com.
Bližšie info vo FB udalosti 
alebo na T.: 0908 269 914.

Okresná organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku SNV

PROAUTISTIK, n. o., SNV
pozývajú na výstavu do 

Galérie netradičných umení, Letná 49

VIANOČNÉ STROMČEKY 
 každý v inom šate

6. – 31. 12. 2022
pondelok – piatok * 13.00 – 16.00 h

Väčšie skupiny sa môžu objednať vopred 
na dopoludňajšiu prehliadku na

T.: 0911 660 723 * 0911 849 131
„Žijeme spolu, nie vedľa seba.“
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RECEPT AJ PRE NAJMENŠIE CUKRÁRKY

Vianočné hríbiky
150 g mleté vlašské orechy
150 g práškový cukor
1 ks bielok

Jednoducho zmiešame všetky suroviny na prípravu. Ak sa vám 
s cestom zle pracuje a veľmi sa lepí, pridajte trochu viac orieškov 
alebo cukru. Z cesta odoberáme menšie kúsky, z ktorých vytvaru-
jeme nožičku a klobúčik. Môžeme nechať nožičku a klobúčik za-
schnúť a potom ich zlepiť čokoládou. Následne namočíme klobúčik 
do čokolády a necháme stuhnúť.

 z zdroj: https://najrecept.sk/recept/ 
fantasticke-vianocne-hribiky-r7434

Vianočné 
ozdoby
Ak máte dostatok fantázie, 
viete na vianočný stromček 
vykúzliť aj ozdoby z recyk-
lovaných materiálov. Takto 
môže vzniknúť z vypálenej 
žiarovky milý snehuliak :-)

 z zdroj: https://www. 
smartschoolhouse.com/

Ako sa slávia Vianoce 
v iných krajinách
AUSTRÁLIA A NOVÝ ZÉLAND
V  decembri v  týchto krajinách vrcholí leto, a  preto v  nich nenájdete 
živé stromčeky. Oslavy nie sú na snehu, ale na pláži. Santa Clausa tu 
nesprevádzajú soby, ale vianočné klokany. Darčeky pod stromčekom 
deti nájdu počas vianočného rána a potom nasleduje slávnostný obed. 
U našich protinožcov je typické morčacie a kuracie mäso, takisto aj plo-
dy mora. Ich sviatočné stolovanie sa podobá pikniku a nesmie chýbať 
tradičný dezert, typický anglický - horúci slivkový nákyp s hrozienkami, 
orechami a likérom.

BRAZÍLIA
Vianoce sú v Brazílii podobné ako v USA alebo vo Veľkej Británii. V kaž-
dom dome väčšinou býva vianočný stromček, ktorý obyvatelia ozdobia 
už koncom novembra a zostáva v domácnostiach až do začiatku januá-
ra. Väčšinou oslavujú 24. decembra, kedy sa všetci stretnú na veľkej 
rodinnej večeri. Je sa tradične veľa čerstvého ovocia a zeleniny, v nie-
ktorých častiach krajiny sa pripravuje pečená morka, inde dávajú pred-
nosť rybám. Pred večerou idú ľudia väčšinou von, navštevujú priateľov 
a navzájom si všetci želajú všetko dobré.

DÁNSKO
V  tejto krajine začínajú Vianoce adventným vencom. Štyri sviečky 
symbolizujú 4 obdobia života: detstvo, mladosť, dospelosť a starobu. 
Pre Dánov majú veľký význam vianočné darčeky, s ktorými robia veľké 
tajnosti a veľmi im záleží na ich peknom zabalení. Na večeru sa u nich 
podáva hus, kačka, šunka, pšeničný chlieb a sladký ryžový nákyp, ktorý 
ukrýva zapečenú mandľu. Kto ju nájde, dostáva špeciálny darček.

12
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VIANOČNÁ MINIROZPRÁVKA

V Karasovej diere na Šulerohu žila biela vrana. Keďže nemala veľa 
priateľov, písala knihu o histórii bielych vrán, ktoré tu vraj žili oveľa 
skôr ako tie čierne. Hodiny na novoveskej veži tlačili ručičkami čas 
dopredu, ani sme sa nenazdali a boli Vianoce. Škoda, že posledné 
roky veľa nenasnežilo, povzdychla si vrana. Rada sa totiž postavila 
doprostred záveja a - zmizla. V tej kope bieleho snehu ju nebolo 
vidieť viac ako noc v kope uhlia. Pri spomienke na to sa uškrnula 
a zabudla, čo vlastne chcela napísať. Asi niečo o prababke Vraňaro-
vej, čo sedela za elektrárenským komínom.
„Okolo išiel Markuš, veľký mág susednej dediny, otravovala ho po-
sledná mucha, ktorá nezaliezla do škáry pred zimou. Čarodejník sa 
ohnal, ale si neuvedomil, že má v ruke čarovnú paličku. Tak spravil 
kúzlo a z bielej vrany bola zrazu krásna Biela pani,“ písala si vrana 
do zošita, kým si odjedala zaváraný vranovec štvorlistý zvaný aj 
vranie oko. Takéto očká ju naučila jej mamička, ktorá už tri roky žije 
v tunajšej ZOO. Zvieratá si tam chodia na staré kolená (aj keď ich 
nemajú) oddýchnuť a je o nich dobre postarané.
V  skutočnosti okolo Karasovej diery poletoval iba fujak, hľadal 
vločky, ktoré by rozfukoval po Šulerohu a Tarči. Ale nikde nič. Vtedy 
jej to došlo, musí napísať do prešovských mraziarní. Odtiaľ pošlú 
dva kamióny plné ľadu do Popradu, kde ich naložia do lietadla, 
v ktorom bude taký mixér s hoblíkmi, ktoré nastružlikajú ľad na 
sneh a  ten nad Iglovom vysypú na zem. Len je to trochu drahé 
a komplikované. Nevadí, povedala si biela vrana, ustlala si mecho-
vú posteľ, a keď už spala, tak sa jej ani nesnívalo, že sa zobudí do 
úplne bieleho rána. A Vianoce môžu začať!

 z Elena Plecitá

VIANOČNÉ ZAUJÍMAVOSTI

 z Tak ako poznáme súčasný vianočný stromček, tak ho začali 
používať v 16. storočí v Nemecku. No tradícia tejto vianočnej 
ozdoby pochádza ešte z čias Rimanov a starovekého Egypta, 
keď si domovy zdobili jednoduchými zelenými ozdobami.

 z S Vianocami sa nám spája predstava Santa Clausa, ktorý sedí 
v saniach ťahanými sobmi. Tento obrázok vznikol po prvýkrát 
v roku 1819, keď ho namaľoval Washington Irving.

 z Prvá vianočná pohľadnica pochádza z roku 1915. S týmto nápa-
dom prišla spoločnosť Hallmark.

 z Slávna vianočná pieseň Jingle Bells bola pôvodne vymyslená 
pre Deň vďakyvzdania. Pôvodne sa nazývala „One Horse Open 
Sleigh“ a autor ju skomponoval ako kostolnú hudbu.

 z Tradičnými farbami vianočných ozdôb boli zlatá, červená a ze-
lená. Červená symbolizuje Ježišovu krv, zelená je farbou života 
a znovuzrodenia a zlatá predstavuje svetlo alebo bohatstvo.

 z zdroj: https://diva.aktuality.sk/clanok/62528/ 
20-zaujimavosti-ktore-mozno-neviete-vianoce- 

v-sebe-skryvaju-ovela-viac-tajomstiev-nez-ste-si-mysleli/=

FRANCÚZSKO
Vo Francúzsku sa Vianoce nazývajú „Noël“. Rodiny slávia Štedrý večer 
spoločne, deti si položia topánky pod stromček alebo si na krb zave-
sia ponožku, do ktorej sú im pridelené darčeky. Darčeky rozdáva Otec 
Vianoc (Père Noël), ktorý je francúzskou obdobou Santa Clausa. Večera 
trvá skoro 4 hodiny a slávnostné menu má niekoľko chodov. Obsahuje 
aj plody mora a tradičný dezert, ktorým je čokoládová roláda.

LOTYŠSKO
Vianočná večera v  Lotyšsku má 12 chodov. Začína sa oblátkou s  me-
dom a nesmú chýbať typické vianočné jedlá ako kapustnica, klobása 
a sladkosti. Darčeky si rozdávajú po večeri a potom spoločne trávia čas 
v  rodinnom kruhu. Práve z  Lotyšska pochádza tradícia zdobenia via-
nočného stromčeka, odtiaľ sa tento zvyk rozšíril do Nemecka a ďalších 
krajín. Nevie sa presne, kedy a  kde bol prvý stromček ozdobený, ale 
prvé písomné zmienky sú z roku 1510. Podľa nich bol strom ozdobený 
papierovými a sušenými kvetmi, stužkami a tiež ovocím.

PORTUGALSKO
Väčšina Portugalcov je veriaca a  dodržujú tradičné zvyky. Rodina sa 
schádza na slávnostnej večeri 24. decembra. Súčasťou menu sú ryby 
doplnené zemiakmi a zeleninou. Obľúbeným zákuskom je vianočný ko-
láč (Bolo Rei), ktorý je naplnený sušeným ovocím. Darčeky sa rozdávajú 
takisto večer a nosí ich Otec Vianoc (Pai Natal) alebo Ježiško. Deti si 
nájdu darčeky buď pod vianočným stromčekom, alebo pri krbe. Potom 
sa chodí do kostola na takzvané kohútie omše (Misa do Galo).

TALIANSKO
Ľudia v Taliansku sa väčšinou držia tradícií. Slávnostné posedenie sa za-
čína popoludní a končí o polnoci 24. decembra. Slávnostná večera pozo-
stáva najmä z rýb, morských plodov a cestovín. Nesmie chýbať typický 
vianočný koláč panettone s  ovocím a  šampanským. Darčeky rozdáva 
čarodejnica Befana.

 z zdroj: https://www.sperky- 
a -diamanty.sk/info/vianoce -vo -svete
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Vianočná hviezda
Vianočná hviezda z lineckého cesta na Vianoce rozžiari izby v so‑
ciálnych službách a v nemocnici. Prinesie vôňu a vianočnú rodin-
nú atmosféru ľuďom, ktorí nebudú tráviť vianočné sviatky doma, 
ale sú klientmi zariadení sociálnych služieb alebo trávia sviatky 
v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Práve pre týchto ľudí sa spojili 
tímy, ktoré spolu upečú 500 ozdôb na zjedenie vo forme via‑
nočných hviezd. Sú prejavom spolupatričnosti s prianím zdravia, 
lásky a radosti.
Vianočnú hviezdu pečie kolektív oddelenia sociálnych vecí Mest-
ského úradu v Sp. Novej Vsi, Klub dôchodcov LIPA, Základná škola 
na Lipovej ulici a OZ Mladí ľudia a život. Ak sa chcete stať súčasťou 
dobročinného projektu Vianočná hviezda, môžete sa zapojiť do 
materiálnej zbierky.
Ingrediencie na pečenie Vianočnej Hviezdy môžete doniesť do 
9. decembra 2022 na Mestský úrad, Štefánikovo nám. č. 1, do kan-
celárie č. 101, 102 alebo na Základnú školu na Lipovej ulici v čase od 
7.00 do 16.00 hod.
Potrebujeme: hladkú múku, cukor (práškový a vanilkový), prášok 
do pečiva, stužený tuk (hera, palmarín) a červený lekvár (ríbezľový, 
malinový).

 z Júlia Jančurová, ved. odd. sociálnych vecí, MsÚ
 z foto: Miro Dibák

Vianoční pomocníci 
Vianočný projekt, ktorý pomôže a poteší našich seniorov.

V priebehu mesiaca november boli vianočné 
želania seniorov zverejnené na Instagrame 
a Facebooku v albume SNV Vianoční pomoc-
níci. Vianočným pomocníkom sa mohol stať 
ktokoľvek, kto mal chuť pomáhať. Stačí, že si 
vybral vianočné želanie, ktoré splní. Vianoč-
né darčeky doručili darcovia na Mestský úrad 
v  Spišskej Novej Vsi, oddelenie sociálnych 
vecí, kanc. č.  101 a  v  období pred Vianocami 
budú odovzdané prostredníctvom opatrova-
teľskej služby obdarovaným seniorom.
„V  Spišskej Novej Vsi sa nám podarilo splniť 
131 vianočných želaní seniorov, ktorí majú 
zdravotné problémy, sú v domácom prostredí, 

odkázaní na pomoc opatrovateľky alebo opat-
rovateľa,“ uviedla Júlia Jančurová, vedúca 
oddelenia sociálnych vecí MsÚ.
Hlavnou myšlienkou projektu je obdarovať 
a potešiť seniorov a pomôcť im takto rozptý-
liť pocity osamelosti a nezáujmu. Tento ročník 
charitatívneho projektu prebieha v Košiciach, 
v  Poprade, v  Spišskej Novej Vsi a  v  Levo-
či. „Som veľmi rada, že pomáhame tam, kde 
pomoc chýba,“ uviedla Zuzana Ľuptáková, 
ktorá je organizátorom iniciatívy Vianoční po-
mocníci. Koordinátorkou pre Spišskú Novú Ves 
je Bianka Beňáková.
V  Spišskej Novej Vsi sa tento projekt koná 

v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves, ktoré 
zabezpečuje opatrovateľskú službu pre senio-
rov. „Veľmi radi tento projekt podporíme. Teší 
ma, že sa našlo toľko dobrosrdečných ľudí, ktorí 
splnili priania seniorov, ktorým prajem najmä 
veľa zdravia,“ uviedol primátor mesta Pavol 
Bečarik.

Tipy na vianočný darček
Ak chcete urobiť radosť svojim najbližším, aj takým, 
ktorí žijú v zahraničí a majú radi naše mesto, po-
núkame vám hneď niekoľko tipov: tričká, tašky či 
vykrajovačky. Od decembra si ich môžete zakúpiť 
v Turistickom informačnom centre na Letnej 49.

Mesto Sp. Nová Ves 
pravidelne v  pred-
vianočnom období 
prichádza s  novým 
reprezentačným pred-
metom, ktorý slúži 
na propagačné účely. 
V  minulých rokoch to 
bola napr. spoločen-
ská hra o našom meste 
Zlatý poklad Sp. Novej 
Vsi, keramický hrnček 
s  motívom mesta či 
tričká s  kresbou vý-
tvarníka Feďa Majere-
cha. V  tomto roku to 
budú nielen tričká, ale aj plátené tašky.
Zároveň tento rok pribudne aj novinka v podobe originálnych vy‑
krajovačiek (foto na titulnej strane Ička) v tvare historických bu-
dov a symbolov vo farbe mesta, a to: Kostolná veža – biela, Redu-
ta – biela, Radnica – žltá, Provinčný dom – žltá, Erb mesta – modrá, 
Zvon s nápisom Villa Nova a rokom 1. písomnej zmienky – zelená.
Vykrajovačky sú vyrobené 3D tlačou z PLA materiálu, ktorý je zdra-
votne nezávadný.
Všetky spomínané reprezentačné predmety si v  prípade záujmu 
môžete od decembra zakúpiť v TIC na Letnej ul. 49. Cena za tričko 
je 14,90 € a za plátenú tašku 5,90 €. Cena vykrajovačiek je rôzna 
podľa ich veľkosti, a to: zvon, veža – 4,90 €/ks, dom – 5,50 €/ks, 
reduta, radnica, erb – 7,90 €/ks. K dispozícii je tiež set za zvýhod-
nenú cenu 35 €/6 ks (z každého druhu po 1 ks).

 z Edita Gondová, foto: FB Magnetica

 z red.
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Regionálny deň

Efektívne vyučovanie je spojené so zážitka-
mi. Aj preto ZŠ Ing.  O. Kožucha pravidelne 
4x do roka realizuje vyučovanie v podobe vy-
soko efektívneho integrovaného tematického 
vzdelávania. Prvým v poradí v tomto školskom 
roku bol Regionálny deň, počas ktorého žiaci 
formou polytematických exkurzií spoznávali 
osobitosti, históriu, pamiatky, pozoruhodnosti 
či osobnosti nášho historického regiónu Spiša. 
Žiaci 1. stupňa dôkladne prebrázdili naše mesto, 
druhostupniari objavovali banícku cestu Spiša, 
Gánovce, Kežmarok, Spišskú Sobotu, Vysoké 
Tatry i Slovenský raj, ale odhalili aj zaujímavos-
ti Levoče a Podbraniska. Celkovo je regionálny 
deň popretkávaný zaujímavým rozprávaním, 
súťažami, hrami, a  to všetko v  priamom do-
tyku s tým, čo žiakov zaujíma. A toho je veľa. 
Výsledkom sú nielen záverečné sebareflexie zo 
strany žiakov, ale najmä trvácnejšie poznatky, 
ktoré sú naviazané na jedinečný zážitok. Niečo 
z  toho si môžete pozrieť vo fotogalérii školy  
https://zskozuchasnv.edupage.org/photos 
/?photo=album#photos:album:1821.

Prváci zložili prvácky sľ ub!

Prváci ZŠ Z. Nejedlého sa 27.  10. oficiálne 
predstavili riaditeľovi a  zástupkyniam školy. 
Nemali to však jednoduché. Museli sa potrápiť 
so zábavnými úlohami, ktoré im pripravili kráľ, 
princezná, radcovia a nezbedný gašparko. Keď 
postavili svoj hrad, museli upratať kráľovskú 
knižnicu a  kráľovský sklad, do ktorých viedla 
neľahká cesta. No naši najmladší žiaci sú šikov-
ní, zruční a bystrí. Po zložení prváckeho sľubu 
boli pasovaní za právoplatných žiakov školy. 
Veríme, že svoje vedomosti budú naďalej zdo-
konaľovať a my im prajeme žiacku knižku plnú 
jednotiek.

Mesiac úcty k starším

Deti MŠ Gorazdova ul. a  ich starí rodičia sa 
27.  10. pri príležitosti Mesiaca úcty k  starším 
zúčastnili spoločného výletu v Žehre, časti Hod-
kovce. Spoločné chvíle strávili pri kontaktnej 
ZOO, prezreli si barokovo-klasicistický kaštieľ 
Csákyovcov, historickú kaplnku z roku 1803 a po-
prechádzali sa francúzskym parkom a anglickou 
záhradou. Celým areálom ich sprevádzal Michal 
Leško Andráščik. Zároveň 2. 11. v deň Pamiatky 
zosnulých deti navštívili mestský cintorín, kde si 
uctili obete vojny zapálením sviečok a polože-
ním vlastnoručne vyrobeného venca (foto).

Jeseň života

Mesiac október je už tradične mesiacom, v kto-
rom sa skláňame k  skôr narodeným s  úctou 
a  bázňou. Po ťažkom pandemickom období 
v  ZŠ Komenského ul. s  veľkou radosťou pri-
pravili program pre starých rodičov žiakov III. A 
a IV. A triedy. Starých rodičov privítali v priesto-
roch školy, kde žiaci v  rôznych kultúrnych čís-
lach  – spev, prednes, tanec, scénky, sa snažili 
rozosmiať a potešiť svoje babky a dedkov, ale 
aj svojich rodičov, ktorí si vystúpenie svojich detí 
nenechali tiež ujsť. Tretiaci navštívili so svojím 
programom aj seniorov v  Domove dôchodcov, 
kde ich s veľkou radosťou a úctivosťou privítala 
poverená riaditeľka, ako aj sociálna pracovníčka 
domova dôchodcov. Pre vystupujúcich žiakov to 

bol veľký zážitok a  motivácia predviesť svoje 
vystúpenie na výbornú a potešiť ním starčekov 
a starenky domova dôchodcov. Odmenou bola 
nielen radosť z vystúpenia, ale aj veľký potlesk 
a sladká odmena.

Medzinárodný deň školských 
knižníc

Najťažšie nie je zvíťaziť, ale víťazstvo obhájiť. 
Po minuloročnom víťazstve sa s touto myšlien-
kou ZŠ Lipová ul. zapojila do súťaže školských 
knižníc, ktorú každoročne vyhlasuje Sloven-
ská pedagogická knižnica. Prečo máme radi 
knižnicu? Pretože knihy sú oknom do sveta. 
Tento rok nám školská knižnica otvorila okná 
do mnohých svetov. Naši žiaci sa ocitli v čarov-
nom svete rozprávok, kde objavili neobyčajnú 
školu. Vo svete písmen a fantázie ich sprevá-
dzali čarovní škriatkovia. Starší žiaci spoznali 
svet tradícií, múdrosti a zažili aj knihopotulky 
svetom. Zážitkový deň priniesol mnoho netra-
dičných aktivít a  úloh. Veríme, že žiaci zažili 
nevšedný deň a netrpezlivo očakávame vyhlá-
senie výsledkov súťaže.

Odborná prax študentov  
v rámci programu Erasmus+

Počas októbra žiaci štvrtého ročníka SOŠ eko‑
nomickej absolvovali odbornú prax v slnečnej 
Malage v Španielsku, kde mali možnosť praco-
vať v  rôznych zahraničných firmách a zdoko-
naliť sa v anglickom jazyku. Žiaci tretieho roč-
níka sa zase zúčastnili odbornej stáže vo firme 
F + U  Sachsen v  nemeckom meste Zwickau, 
ktorá bola zameraná na program TOPSIM. Žiaci 
sa vrátili bohatší o nové vedomosti, zručnosti 
a zážitky a zároveň sa zdokonalili v nemeckom 
jazyku.

Gymnázium, Javorová 16 * Gymnázium, Školská 7 
Hotelová akadémia, Radničné nám. 1 * SOŠ drevárska, Filinského cesta 7 
SOŠ ekonomická, Stojan 1 * SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4 

SPŠ technická, Hviezdoslavova 33
v spolupráci s oddelením školstva MsÚ Spišská Nová Ves  

a CPPPaP Spišská Nová Ves
pozývajú žiakov 9. ročníkov základných škôl, 

rodičov a výchovných poradcov na

DNI OTVORENÝCH DVERÍ
12. a 13. 12. 2022 (pondelok, utorok) 

od 8.00 do 14.00 h
v priestoroch každej zo zapojených (vyššie uvedených) stredných škôl

Uchádzači o štúdium sa budú môcť oboznámiť  
s ponukou študijných a učebných odborov  

a s požiadavkami, ktoré musia splniť pre prijatie  
v rámci prijímacieho konania pre šk. rok 2023/2024.

MAS Miloj Spiš, o.z.
Vyhlasuje aktualizovanú výzvu na predkladanie 
žiadostí o NFP v rámci rozvoja vidieka
„Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni 
podporou podnikania a inovácií“.
Výzva je určená pre malé podnikateľské subjekty do 50 
zamestnancov. Maximálna výška príspevku 100 000 €.
Výzva sa uzatvára mesačne do vyčerpania alokácie.
Podrobnosti výzvy na stránke www.milojspis.sk.
Kontakt:        0948 399 961

IN
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POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
VODA A KÚRENIE
Správcovská firma, s. r. o.: 
0905 215 732
PORUCHA NA VEREJNOM 
OSVETLENÍ Brantner Nova, s. r. o.: 
0903 628 845, Ing. I. Starinský, 
ivan.starinsky@brantner.com
https://vo.spisskanovaves.eu/ 
potrebné je uviesť adresu 
poruchy a č. stĺpa
KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ SLUŽBA
KANAL SERVIS, s. r. o.: 
0914 153 003

PLYNOVÉ ZARIADENIA:
nepárne týždne - 0905 534 800 
párne týždne - 0905 241 080
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MESTA
EMKOBEL, a. s., dispečing:
0917 949 656, tu@emkobel.sk
BYTOVÉ DRUŽSTVO
do 22.00 h: dispečing  
053/416 65 04 * 0905 499 881
od 22.00 - 7.00 h:
VODO ÚK - 0915 937 389
VÝŤAHY - 0915 938 118
ELEKTRO - 0915 938 909

5. 12. od 16.00 h | kultúrny dom
MIKULÁŠ

Príchod Mikuláša, vianočná burza, 
vystúpenia detí MŠ a žiakov ZŠ a ZUŠ, 
rozsvietenie vianočného stromčeka

11. 12. o 16.00 h | kultúrny dom
ARTHUROVA KAPELA 

A MIKULÁŠ
Vtipná, komická hudobno-divadelná 
show na zimnú alebo vianočnú tému, 

kde sa stretnú známe postavičky 
z rozprávok.

16. 12. o 18.30 h | kultúrny dom
POŽEHNANÉ VIANOCE 
S KAPELOU BASAWELL
Spojenie hudobného koncertu 

cimbalovej muziky plného vianočných 
kolied a hovoreného slova spojeného 

s čítaním príbehov.

17. – 18. 12., 10.00 – 20.00 h
kaštieľ

VIANOČNÉ TRHY SMIŽANY
Remeselné výrobky, vianočné darčeky, 

chutné špeciality a tradičné nápoje.
V sobotu vystúpi Spevácky zbor Cantus 
Villa Nova (18.00) a v nedeľu zoskupenie 

Christmas Pine Cocktail (18.00).

26. 12. od 14.00 h | ulice obce
ŠTEFANSKÁ JAZDA 

S FSK SMIŽANČANKA
Veselá jazda plná hudby, spevu 

a vianočných vinšov v uliciach obce.

30. 12. o 19.30 h | kultúrny dom
VIANOČNÝ KONCERT

SÁM SEBOU
Koncert obľúbenej skupiny.

PRIPRAVUJEME
január 2023

SIMA MAGUŠINOVÁ
koncert

ODCHODY VLAKOV
tragikomédia 

Hrajú: Adela Vinczeová a Viktor Vincze

Informácie a predpredaj: 0918 590 123, 
kultura@smizany.sk, www.okcsmizany.sk

www.facebook.com/okc.smizany
Zmena programu vyhradená!

Zmena v prevádzkovaní 
Zberných dvorov  
počas sviatkov
Zberný dvor na Sadovej ulici a Zberný dvor 
pre drobné stavebné odpady umiestnený 
v areáli skládky odpadov Kúdelník II budú 
od 22.  12.  2022 do 1.  1.  2023 zatvore‑
né.  Občania môžu služby oboch Zber-
ných  dvorov opäť využiť od pondelka 
2. 1. 2023.

 z odd. komunálneho servisu, MsÚ
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Stále výstavy a expozície: pondelok – piatok / 8.00 – 16.00 h
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI

MERAČSKO–GEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA, ZBIERKY NERASTOV
TVORBA INSITNÉHO UMELCA TIBORA GURINA

Privítame vás v zmodernizovanej expozícii – nové aplikácie, nové výstavy, nové exponáty…

Prednáška 13. 12. 2022 o 16.00 h

HISTÓRIA ŽELEZORUDNÝCH BANÍ A ING. ANDREJ BARČÁK
Prednášajúci: Ing. Marián Jančura, CSc. a Ing. Jozef Daniel

Oznamujeme členom Baníckeho spolku Spiš a pozvaným hosťom, 
že BARBORSKÉ SLÁVNOSTI 2022 sa uskutočnia 

6. decembra 2022 v priestoroch Reduty so začiatkom o 17.00 h.

BANSKÁ MÚZEJNÁ EXPOZÍCIA Spišská Nová Ves 
Multicentrum, Nábr. Hornádu 14, SNV, www.banskyspis.sk 

053/415 29 16, 0948 625 165, banicke.centrum.snv@gmail.com

MATERSKÉ 
CENTRUM 
DIETKA
Šafárikovo nám. 3, 
sídl. Mier, budova 
zdravot. strediska
FB MATERSKÉ CENTRUM DIETKA
Messenger: Materské centrum - DIETKA
Na každú aktivitu je potrebné sa 
prihlasovať najneskôr deň vopred.

pon / uto / štv * 8.00 – 12.00 h
ADAPTAČNÝ POBYT 
STRÁŽENIE DETÍ
Príprava detí na škôlku. 
Lucia: 0911 647 409

5. 12. * 12. 12. * 19. 12. o 17.00 h
TABATA
Cvičenie pre mamičky a oteckov, ktorí chcú 
byť fit. Možnosť prísť s dieťaťom. 
Príspevok: 5 €, Marcela: 0915 937 167

1. 12. * 8. 12. * 22. 12. o 16.00 h
OBJAVUJEME RÚČKAMI
Aktivita zameraná na tvorivosť a podporu 
kreativity detí. Veková kategória: 3+ 
Príspevok: 5 €, Lucia: 0911 647 409

6. 12. * 13. 12. * 20. 12. o 16.00 h
SPIEVAJ - TANCUJ
Pohybová aktivita pre deti spojená 
so spievaním a tancovaním 
Veková kategória: 1,5 roka + 
Príspevok: 5 €, Ivana: 0908 074 497

7. 12. * 14. 12. * 21. 12. * 28. 12. o 16.00 h
ANGLIČTINA 
PRE NAJMENŠÍCH
Hravou formou sa deti učia základy 
angličtiny. Veková kategória: 2 roky+ 
Príspevok: 5 €, Martina: 0948 500 492

7. 12. * 14. 12. * 21. 12. * 28. 12. o 16.00 h
FITBABY
Cvičenie pre deti na rozvoj motoriky 
Veková kategória: 4 mesiace + 
Príspevok: 5 €, Martina: 0902 308 600

1. 12. * 6. 12. * 8. 12. * 13. 12. * 15. 12. 
* 20. 12. * 22. 12. od 13.00 do 15.00 h
HERŇA
Deti sa k nám môžu prísť - v sprievode 
rodičov - bezplatne pohrať.

Certifikovaní poradcovia v oblasti dojčenia 
OZ Mamila: Júlia Novotná * 0902 221 295 
Viera Mozgiová * 0904 347 112

Zmena programu vyhradená.

MOŽNOSŤ PRENÁJMU PRIESTOROV

Mesto Spišská Nová Ves 
linka pomoci seniorom

SENIOR 
V NÚDZI
0905 315 070
počas pracovných dní  
v čase od 8.00 do 15.00 h
seniorvnudzi@mestosnv.sk
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2. 12. piatok o 10.00 a 19.00 h od 15 rokov, 80 min.
Ivan Bukovčan: SNEH NAD LIMBOU
Silný napínavý dramatický príbeh o viere v človeka a hľadaní ľudskosti 
vo vojnovej skaze. V predstavení sa fajčí.
3. 12. sobota o 19.00 h

PETER LIPA  
V DIVADLE
Predvianočný koncert  
jedného z najvýznamnejších  
slovenských džezmenov.  
Legendárny džezový spevák  
Peter Lipa v programe plnom  
dobrej muziky…  
Tentoraz v spojení s AMC TRIO 
plus, kapelou, ktorá koncertuje 
po celom svete s najväčšími 
hviezdami svetového džezu.

6. 12. utorok o 10.00 h 70 min.
26. 12. pondelok o 16.00 h
Michal Babiak – Viktor Kollár: 
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA
Príbeh o Jankovi a Marienke, ktorý chytí za srdce malých aj veľkých.
6. 12. utorok o 19.00 h od 16 rokov, 100 min.
7. 12. streda o 10.00 h
Miro Gavran: MUŽ MOJEJ ŽENY
Ta co inšo jak paľenku najdze Spišak v bratislafskej Petržke, ked hľeda 
hlopa svojej ženy? – Hlopa jeho ženy!
8. 12. štvrtok o 10.00 h od 6 rokov, 70 min.
Peter Palik: KRÁSKA A NETVOR
Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.
9. 12. piatok o 19.00 h      premiéra od 15 rokov, 80 min.
Sławomir Mrożek: KONTRAKT
Komorný príbeh o hľadaní zmyslu ľudského života v zákutiach absur-
du, lyriky, strachu i nádeje – a hľadaní odchodu z tohto života. 
V predstavení sa fajčí.
11. 12. nedeľa o 16.00 h 50 min.
14. 12. streda o 10.00 h
Peter Palik: JANKO HRAŠKO
Rozprávkový príbeh o maličkom chlapčiatku a veľkom dobrodružstve.
12. 12. pondelok o 10.00 h od 12 rokov, 115 min.
Karol Horák: ŠTÚR
Meno Ľudovíta Štúra je všeobecne známe. Naozaj ho poznáme dosta-
točne?
15. 12. štvrtok o 19.00 h od 15 rokov, 135 min.
Robin Hawdon: GUĽOVÝ BLESK
Skaza Titanicu je v porovnaní s našou komédiou slnkom zaliata idylka!
16. 12. piatok o 10.00 a 19.00 h
Miro Gavran: VŠETKO O ŽENÁCH
Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o ženách, ale hanbili ste sa spýtať.
18. 12. nedeľa o 16.00 h od 6 rokov, 80 min.
19. 12. pondelok o 10.00 h
20. 12. utorok o 10.00 h
21. 12. streda o 10.00 h
Ľubomír Feldek: PERINBABA
Nesmrteľný príbeh o rozprávkovej Perinbabe, v ktorom láska a dobro 
porazia zlobu a chamtivosť.
22. 12. štvrtok o 10.00 h 90 min.
Martin Kukučín/Peter Palik: RYSAVÁ JALOVICA
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.
31. 12. sobota o 17.00 h
Ray Cooney: ZDRHNI PRED SVOJOU ŽENOU
Bláznivá komédia o nevere a strastiach i slastiach manželského života.
Zmena programu vyhradená.
Predaj vstupeniek online www.spisskedivadlo.sk
Skupinové objednávky na tel. čísle 053/417 32 75 
alebo e ‑mailom na prevadzka@spisskedivadlo.sk

Kapacita je 30 miest. Je potrebné si rezervovať miesto vopred!
Rezervácie: 0907 908 986

10. december o 19.00 h | Vstupné: 10 €
Martin McDonagh: Lebka z Connemary

Slovenská premiéra skvelej komédie!
Mick Dowd má problém: niekto ušiel s jeho ženou.  

Na tom by nebolo nič divné, keby nie to,  
že jeho žena už 7 rokov nie je medzi živými…

V postave Maryjohhny Rafferty sa predstaví herečka 
Nitrianskeho divadla - Gabriela Dolná.

VIANOCE V KONTRE
26. november o 17.00 a 19.00 h | Vstupné: 10 a 5 €

Richard Gadd: Malý sobík
2020 Olivier Award za výnimočný počin.

Podľa skutočnej udalosti! Mrazivý a pôsobivý príbeh 
o jednej náhodnej známosti. Odteraz si dvakrát 

rozmyslíš, či ponúkneš neznámej šálku čaju...

27. december o 17.00 a 19.00 h | Vstupné: 10 €
Martin McDonagh: Lebka z Connemary

28. december o 14.00 h | Vstupné: 10 a 5 €
29. december o 14.00 h

Marek Koterski: Nenávidím
Čerstvé ocenenie! Najlepšie predstavenie 36. stretnutí 

divadiel jedného herca v Toruni (PL) - Cena 
Akreditovaných Novinárov. Uletene zábavná jazda 
o našej nie veľmi zábavnej každodennosti. One man 

show, pri ktorej budete plakať od smiechu. 

29. december o 19.00 h | Vstupné: 5 €
SLAM POETRY SHOW

Po prvýkrát v Spišskej Novej Vsi!
Nahá autorská poézia naživo a nahlas! 

Práve vy môžete rozhodnúť o víťazovi večera! 
Uvidíte naozajstné slovenské hviezdy!

A k tomu drink grátis!

30. december o 17.00 a 19.00 h | Vstupné: 10 €
Stephen Mallatratt - Susan Hill: Žena v čiernom

Najúspešnejší divadelný titul na svete len v Divadle 
Kontra! Z londýnskeho West Endu! Mrazivý príbeh 

mladého londýnskeho advokáta, ktorý prichádza do 
odľahlého sídla na Úhorných močariskách... 

SILVESTROVSKÉ PREDSTAVENIE - POSLEDNÝKRÁT!
31. december o 17.00 h | Vstupné: 10 €
Conor McPherson: Rum a vodka

Už viac ako 600 repríz!
Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. 

Zase pár pív. Koniec? Nie! To je len začiatok šialeného 
víkendu, v ktorom sa môže prihodiť všetko…

Iba pre milovníkov silných dojmov a silných drinkov.

DOSKY NAJOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia
srdečne pozýva priaznivcov na vianočné koncerty

TICHÁ NOC 2022
sobota 17. december 2022 o 16.00 a 19.00 h

koncertná sieň Reduty

 Možnosť zakúpenia CD a DVD z doterajších koncertov.
Predaj vstupeniek: TIC - Letná ul., MKC - zadný vchod Reduty  

a v Redute pred koncertom
Cena vstupenky: dospelí: 7 €, deti do 15 rokov: 3 €
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KULTÚRNO ‑OSVETOVÁ ČINNOSŤ
GUĽOVAČKA

5. – 16. 12. 2022 | SKCaK, Zimná 47
Séria kreatívnych vianočných workshopov pre žiakov základných škôl.

Vstupné: 1 €/os. Potrebné nahlásiť sa vopred. Bližšie informácie a prihlásenie: 
Veronika Vlašicová * 053/442 52 50 * vlasicova@skcak.sk

KDE KONČÍ KNIHA, TAM ZAČÍNA LITERÁRNY VEČER*
7. 12. 2022 o 16.30 h | Knižnica, Letná 28

Jana Bodnárová – slovenská spisovateľka, kunsthistorička, 
vydavateľka. Vydala 22 kníh pre dospelých i deti. Cyklus autorských besied.

KLUB ŠIKOVNÝCH RÚK
8. 12. 2022 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

Kreatívny workshop – výroba vianoč. dekorácií. Vhodné aj pre začiatočníkov.
Bližšie informácie: Lenka Družbacká * 053/415 03 08 * naucne@skcak.sk

ČÍTAME DETSKÝM SRDIEČKAM: PERNÍKOVÉ TOVARIŠSTVO*
9. 12. 2022 o 9.30 h | Knižnica, Letná 28

Rozprávka o remeselníckej rodine zo Spiša v podaní 
Bábkového divadla spod Spišského hradu. Výroba a zdobenie perníkov. 
Cyklus detských aktivít zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

MOJE PRÍBEHY – BYTOSŤ AKO JA
10. 12. 2022 o 9.45 h | Knižnica, Letná 28

Tvorivé písanie pre deti, na ktorom získajú nielen odborné tipy na písanie, 
lektorské usmernenie, ale rozprúdia si aj vlastnú fantáziu.

KROK ZA KROKOM DO ROZPRÁVKY
13. 12. 2022 o 9.00 h | Knižnica, Letná 28

Čitateľský miniklub o knihách pre deti do 5 rokov.
Bližšie informácie: Jaroslava Česlová * 053/415 03 04 * ceslova@skcak.sk

ROZŠANTENÉ PÍSMENKÁ: STROMČEK SA NÁM LIGOCE
14. 12. 2022 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

Interaktívne stretnutie detských čitateľov pri knihách na tému Vianoce. 
Cyklus knižných voľnočasových podujatí určených pre deti od 5 do 7 rokov.

ČÍTAME DETSKÝM SRDIEČKAM: ROZPRÁVKA VIANOC*
15. 12. 2022 o 16.00 h | Pobočka Mier, Šafárikovo nám. 3

Detský knižný klub s vianočnou tematikou spojený s tvorivou dielňou 
realizovaný v spolupráci s MC Dietka. Cyklus detských aktivít zameraných na 

rozvoj čitateľskej gramotnosti.

* Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI

Bobbie Peers: Klub objaviteľov 3, Papagájoptéra
Ďalšie pokračovanie obľúbenej knižnej série, v ktorej Ella a Félix musia nájsť 

spôsob, ako pomôcť veľrybiatkam dostať sa do mora.
PRE DOSPELÝCH - beletria

Charlotte Jacobi: Sestry Douglasové
Vitajte vo svete vôní, do ktorých sa zahaľovali dámy na začiatku 20. storočia. 

Táto sága rozpráva o odvážnych ženách a o zrode slávnej parfumérie Douglas.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Jared Diamond: Osudy ľudských spoločností
Kniha ocenená Pulitzerovou cenou prináša fascinujúci pohľad na 13 000 

rokov ľudskej histórie. Popisuje v nej, ako sa vývoj rôznych ľudských skupín 
a spoločností na našej planéte odlišoval a aké faktory na to mali vplyv.

Pobočka MIER – beletria
Lucy Foley: Zoznam hostí

Všetci majú tajomstvá. Všetci majú motív. A jeden hosť neodíde z tejto svadby 
živý… Ostrov, z ktorého niet úniku. A predsa by tam každý chcel byť.

Letná 28, Sp. Nová Ves | tel.: 053/415 03 01 | www.skcak.sk

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

Hutnícka 18
cvcsnv@azet.sk

www.cvcadam.sk

ČAJOVŇA ALCHÝMKA
3. 12. 2022 * Cestopis

Deväť „kúskov“ zeme vynárajúcich sa z oceánu. Kopce vyzerajú ako potiahnuté 
zeleným zamatom a všetko kvitne ako divé. Dedinky a mestečká vďačiace 

sopkám za ojedinelú romantickú architektúru. Ananásové a čajové plantáže, 
tropická vegetácia a jazerá v kráteroch sopiek. Z hlbín zeme na mnohých 

miestach vyviera sírny dym či vytekajú minerálne pramene. Ostrovy sopečného 
pôvodu, ktoré považujú za pozostatky bájnej Atlantídy, zostávajú stále 

neznáme… Azorskými ostrovmi vás prevedie cestovateľ Zdenko Somorovský.

14. 12. 2022 * Premietanie filmu Námorník
Portrét námorníka, ktorý radšej všetko opustil, aby našiel slobodu v hlbokých 

morských vlnách. (SK, 2021, 78 min., Lucia Kašová)

Klub dôchodcov Komenský
pozýva pedagogických pracovníkov 

na stretnutie

8. 12. 2022 o 10.00 h
v Klube dôchodcov 

na Levočskej ul.
Privítame aj nových členov.

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves

5. 12. Do klubu Lipa zavíta Mikuláš o 14.00 h.
9. 12.  Vianočný trh pri Levočskej bráne o 13.30 h pri 

vianočnom punči.
12. 12. Pripomenieme si zvyky  

na Luciu v klube o 14.00 h.
16. 12. Vianočná kapustnica v klube  

o 14.00 h, poplatok - 4 €. 
Prihlásiť sa môžete 
do 12. 12. 2022.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku v SNV

pozýva svojich členov na aktivity
STARÝ SMOKOVEC – PEKNÁ VYHLIADKA

8. december 2022 (štvrtok)
R 604 o 8.54 h do Popradu. Návrat podľa počasia.

VIANOČNÁ VÝZDOBA A TRHY V POPRADE
16. december (piatok)

o 12.54 h Poprad
Členky MO JDS majú možnosť cvičiť v priestoroch 

telocvične na Nábreží Hornádu (nad Tescom) 
v dňoch utorok, štvrtok, piatok - vždy od 9.00 h

Turistickej vychádzky, výletu a pod. sa každý zúčastňuje 
na svoju vlastnú zodpovednosť.

5. 12., PONDELOK, OD 14.00 DO 18.00 H

PRICHÁDZA ZIMA K NÁM
14.00 – 18.00 H: JARMOK 

PERNÍKY, VIANOČNÉ OZDOBY, OBČERSTVENIE…
15.30 – 16.00 H: VIANOČNA NÁLADA 

VYSTÚPENIA DETÍ CVČ, MŠ, ZŠ
16.00 – 18.00 H: PRÍCHOD MIKULÁŠA S DRUŽINOU

ROZSVIETENIE STROMČEKA
SLADKÉ MIKULÁŠSKE POTEŠENIE, FOTO S MIKULÁŠOM

VIANOČNÉ ROZPRÁVKY

www.cvcadam.sk
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1. 12. 2022, štvrtok, 19.00 h DK Mier
SIMONA – DONAHA 
STAND-UP COMEDY ŠPECIÁL
Najznámejšia slovenská stand-up komička SIMONA 
SALÁTOVÁ a jej hostia. Vstupné: 15 €

4. 12. 2022, nedeľa, 18.00 h Spišské divadlo
DIVADELNÝ SÚBOR HVIEZDOSLAV: JÁN CHALUPKA:
STARÝ ZAĽÚBENEC ALEBO ŠTYRI SVADBY 
NA JEDNOM POHREBE
v úprave a réžii Albína Madúza. Uvedenie 134. premiéry 
súboru, účinkujú: Peter Kraus, Ester Gregorovičová, Marcel 
Koreň, Ján Berčák, Peter König, Slávka Kavuličová, Andrea 
Dlugošová, Magdaléna Cibulová a zatiaľ neznámy anonym. 
Vstupné: 5 €

6. 12., utorok pódium pred Redutou, Radničné nám.
PRÍCHOD MIKULÁŠA
15.00 h Mikuláš so svojim sprievodom na koči 

pozdraví deti na námestí
16.00 h Divadelný svet: O zabudnutom čertovi 

Rozprávka o čertovi, ktorého vyhnali z pekla… 
Pomôže mu krásna bylinkárka Anička?

16.45 h Príchod Mikuláša
 Mikuláš so sprievodom pozdraví deti mesta a možno 

i niečo prinesie.

10. 12. 2022, sobota, 16.00 h DK Mier
HANIČKA A MURKO:
POSTAVÍME SI SNEHULIAKA
Mnohé z pesničiek bábkovej dvojice patria tradične 
k najvyhľadávanejším detským pesničkám o zime, Vianociach 
či Mikulášovi. Zaspievajte si ich aj vy so svojimi deťmi a užite si 
s Haničkou a Murkom krásny zimný čas! Vstupné: 9 €

PRIPRAVUJEME
29. 1. 2023, nedeľa, 16.00 h DK Mier

ĽUBOMÍR FELDEK: PERINBABA
Muzikálová rozprávka, dĺžka predstavenia 60 minút, vhodné 
pre deti od 5 rokov, vstupné 13 €

30. 1. 2023, pondelok, 19.00 h DK Mier
ADY HAJDU, LUKÁŠ LATINÁK A RÓBERT 
JAKAB V DIVADELNEJ HRE ÚČET
Hra je skvelou príležitosťou pre troch skúsených výrazných 
hercov, ktorí stvárňujú troch kamarátov po spoločne 
prehýrenej noci. Hra privedie túto trojicu k pátraniu po 
odpovediach: čo, s kým a ako sa čo stalo… a hlavne, 
kto to všetko zaplatí, keďže suma na účte straší najmä 
najlakomejšieho z nich. Autor hry: Clemént Michel, preklad: 
Elena Flašková. Vstupné: 21 €

17. 2. 2023, piatok, 19.00 h DK Mier
HONZA NEDVĚD ML. - PRÍBUZNÍ
Koncert obľúbených piesní Honzu a Františka Nedvědovcov 
a folkovej skupiny Spirituál kvintet.

25. 2. 2023, sobota, 15.00 h DK Mier
MIRO JAROŠ: Vaše najobľúbenejšie turné
Informácie a predpredaj vstupeniek:

MKC – Reduta, Radničné nám. 4, t. č..: 053/446 32 49, 442 56 52
MKC – DK Mier, Šafárikovo nám. 8, t. č..: 053/442 87 66
TIC, Letná 49, t. č..: 053/442 82 92

PROGRAM MKC 
DECEMBER

www.mkc.snv.sk
www.facebook.com/MKC.SNV
www.facebook.com/Kino.Mier.SNV

7. 12. / 14. 12. / 21. 12. / 23. – 26. 12. / 30. – 31. 12. KINO MIER NEHRÁ

1. 12. štvrtok o 19.00 h vstupné: 15 €
SIMONA – DONAHA

2. – 3. 12., piatok, sobota, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
19. 12., pondelok, 17.00 h
SUPERŽENA
SK, komédia, slovenská verzia, 90 min., MP 12

5. 12., pondelok, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
VIANOČNÝ PRÍBEH
ČR, komédia, 118 min., MP 15

8. – 9. 12., štvrtok, piatok, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
12. 12., pondelok, 17.00 h
AKO SPRAVIŤ ŽENU ŠŤASTNOU
AU, komédia, titulky, 107 min., MP 15

10. 12., sobota, 16.00 h vstupné: 9 €
HANIČKA A MURKO
Škôlkarka Hanička a jej kocúrik Murko prinášajú krásne zimné pesničky! 

12. 12., pondelok, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
VIANOČNÝ PRÍBEH
ČR, komédia, 118 min., MP 15

15. – 16. 12., štvrtok, piatok, 17.00 h vstupné: 6 € / 5 €
17. 12., sobota, 19.00 h
29. 12., štvrtok, 19.00 h
AVATAR: CESTA VODY
USA, akčný, fantasy, dobrodružný, slovenský dabing/2D, 190 min., MP 12

22. 12., štvrtok, 19.00 h vstupné: 6 € / 5 €
27. – 28. 12., utorok, streda 19.00 h
WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
USA, životopisný/hudobný, titulky, 147 min., MP 12
PRÁZDNINOVÉ DOPOLUDŇAJŠIE PREDSTAVENIA o 10.30 h vstupné: 3,50 €

28. 12., streda, 10.30 h
ENCANTO
USA, animovaná komédia, 108 min., MP

29. 12., štvrtok, 10.30 h
LUCA
USA, animovaná komédia, 100 min., MP 7
ROZPRÁVKA A RODINNÝ FILM – SLOVENSKÝ DABING

3. – 4. 12., sobota, nedeľa, 17.00 h vstupné: 6 € / 5 €
17. – 18. 12., sobota, nedeľa, 17.00 h
NEOBYČAJNÝ SVET
USA, animovaná komédia, 95 min., MP

11. 12., nedeľa, 17.00 h vstupné: 6 € / 5 €
PRINCEZNÁ ZAKLIATA V ČASE 2
CZ, sci-fi/akčný/fantasy, česká verzia, 138 min., MP 12

22. 12., štvrtok, 17.00 h vstupné: 6 € / 5 €
28. – 29 12., streda, štvrtok, 17.00 h
KOCÚR V ČIZMÁCH: POSLEDNÉ ŽELANIE
USA, animovaná komédia, 98 min., MP
AKCIA PRE SENIOROV + TOMBOLA

5. 12., pondelok, 16.30 h vstupné: 3,50 €
ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU
ČR, komédia, 105 min., MP 12
FILMOVÝ KLUB vstupné: členovia a ZŤP: 4 € / nečlenovia: 5 €

6. 12., utorok, 19.00 h
PIARGY
SK, milostná dráma, 100 min., MP 15

13. 12., utorok, 19.00 h
FABELMANOVCI
USA, dráma, titulky, 151 min., MP 12

20. 12., utorok, 19.00 h
PLASTIC SYMPHONY
SK/PL/CZ, dráma, slovenská verzia, 87 min., MP 12

Informácie a predpredaj vstupeniek hodinu pred začiatkom
filmového predstavenia. Kino Mier t. č.: 053/442 87 66
Zmena programu vyhradená www.mkc.snv.sk

Šafárikovo námestie 7, SNV | www.mkc.snv.sk 
facebook.com/Kino.Mier.SNV | T.: 053/442 87 66
Výstava fotografií členov
STROPKOVSKÉHO FOTOKLUBU 
A RUDOLFA ŠUSTERA: 
POHĽAD GENERÁCIÍ
Výstava realizovaná v spolupráci so SKCaK
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Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

KRYTÁ PLAVÁREŇ ⬤ 053/416 63 53

Ranné plávanie Školy Verejnosť
pon 6.30 – 7.45 SANIT. DEŇ 15.00 – 20.00
uto – 8.00 – 12.00 13.00 – 20.00
str – 8.00 – 12.00 13.00 – 20.00
štv 6.30 – 7.45 8.00 – 12.00 13.00 – 20.00
pia – 8.00 – 12.00 13.00 – 20.30
sob – 9.00 – 20.30
ned – 9.00 – 20.30

VIANOČNÉ SVIATKY Ranné plávanie Verejnosť
23. 12. / piatok 9.00 – 20.30
24. 12. / sobota ZATVORENÉ
25. 12. / nedeľa ZATVORENÉ
26. 12. / pondelok 9.00 – 20.00
27. 12. / utorok 9.00 – 20.00
28. 12. / streda 9.00 – 20.00
29. 12. / štvrtok 6.30 – 8.00 9.00 – 20.00
30. 12. / piatok 9.00 – 20.30
31. 12. / sobota 9.00 – 20.30
1. 1. / nedeľa 13.00 – 20.30

SAUNA ⬤ 053/416 63 54

FÍNSKA SAUNA 1 FÍNSKA SAUNA 2 PARNÁ SAUNA
pon SANIT. DEŇ SANIT. DEŇ 15.30 – 19.30
uto 14.00 – 20.00 Muži 14.00 – 20.00 Ženy 13.30 – 19.30
str 14.00 – 20.00 Ženy 14.00 – 20.00 Muži 13.30 – 19.30
štv 14.00 – 20.00 Muži 14.00 – 20.00 Ženy 13.30 – 19.30
pia 14.00 – 20.00 Ženy 14.00 – 20.00 Muži 13.30 – 20.00
sob 7.30 – 19.00 Muži 14.00 – 19.00 Ženy 9.30 – 20.00
ned 7.30 – 19.00 Muži 14.00 – 19.00 Ženy 9.30 – 20.00

VIANOČNÉ SVIATKY FÍNSKA SAUNA 1 FÍNSKA SAUNA 2
24. 12. / sobota ZATVORENÉ ZATVORENÉ
25. 12. / nedeľa ZATVORENÉ ZATVORENÉ
26. 12. / pondelok SANIT. DEŇ SANIT. DEŇ
27. 12. / utorok 14.00 – 20.00 Muži 14.00 – 20.00 Ženy
28. 12. / streda 14.00 – 20.00 Ženy 14.00 – 20.00 Muži
29. 12. / štvrtok 14.00 – 20.00 Muži 14.00 – 20.00 Ženy
30. 12. / piatok 14.00 – 20.00 Ženy 14.00 – 20.00 Muži
31. 12. / sobota 7.30 – 19.00 Muži 14.00 – 19.00 Ženy
1. 1. / nedeľa 14.00 – 19.00 Muži 14.00 – 19.00 Ženy

ŠPORTOVÁ HALA ⬤ 053/416 63 35

3. 12. sob
10.30 ŠKBD - Považská Bystrica, basketbal žiačky
14.30 BK04 - Kežmarok, basketbal juniori
18.00 Spišskí Rytieri - Handlová, basket. extraliga muži

4. 12. ned 10.00 BK04 - Liptovský Mikuláš, basketbal juniori

10. 12.sob
13.30 Young Arrows - Košice, florbal dorast
18.00 Spišskí Rytieri - Prievidza, basket. extraliga muži

11. 12. ned 10.00 Young Arrows - Trebišov, florbal starší žiaci
14. 12.str 18.00 Spišskí Rytieri - Zabok, basketbal Alpe-adria cup
15. – 16. 12.
štv/pia 8.00 Memoriál Andreja Franka 

vo futbale žiakov

17. 12. sob
9.00 BK04 turnaj mladších mini žiakov

14.00 Kométa „B“ - Snipers Bratislava, 
florbal 1. liga ženy

18. 12.ned 10.00 Kométa „B“ - Galanta, florbal 1. liga ženy

21. 12.str 18.00 Spišskí Rytieri - Rogaška, 
basketbal Alpe-adria cup

31. 12.sob 18.00 Spišskí Rytieri - Komárno, basket. extraliga muži

Cenník 
prenájmu:

športová 
príprava

pon – pia 7.00 – 14.00 30 €/h
14.00 – 22.00 40 €/h

sob – ned 8.00 – 20.00 40 €/h
podujatie nešportového charakteru 960 €/deň

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN ⬤ 0903 405 466

3. 12. sob 11.00 TJ Tatran SNV „A“ - ŠK Železiarne Podbrezo-
vá „A“, extraliga muži

4. 12. ned 10.00 TJ Tatran SNV - ŠKK Starek Trstená, doraste-
necká liga

UMELÁ TRÁVA:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 130 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 170 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 50 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 80 €

KOLKÁREŇ ⬤ 0907 428 935

Cenník prenájmu: 22 €/h/4 dráhy

3. 12. sob 11.00 TJ Tatran SNV "A" - ŠK Železiarne 
Podbrezová "A", extraliga muži

4. 12. ned 10.00 TJ Tatran SNV - ŠKK Starek Trstená, 
dorastenecká liga

TENISOVÁ HALA ⬤ 0903 403 459

Vstupné
verejnosť

pon – pia 9.00 – 14.00 12 €/h/kurt
14.00 – 21.00 16 €/h/kurt

sob – ned 9.00 – 21.00 16 €/h/kurt
zľavnená vstupenka 6 hod. 84 €/ks

ZIMNÝ ŠTADIÓN ⬤ 053/446 10 86

6. 12. uto
17.30 HK SNV - Banská Bystrica, extraliga muži
16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha

11. 12. ned 17.00 Verejné korčuľovanie s Mikulášom, 
hlavná plocha

16. 12. pia 8.00 Preteky v Short track - Danubia cup
17. 12. sob 8.00 Preteky v Short track - Danubia cup

18. 12. ned
8.00 Preteky v Short track - Danubia cup

16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha

20. 12. uto
18.30 HK SNV - Košice, extraliga muži
16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha

22. 12. štv
17.30 HK SNV - Michalovce, extraliga muži
16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha

23. 12. pia 16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha
30. 12. pia 16.00 Verejné korčuľovanie, tréningová plocha

HOTEL PREVEZA ⬤ 053/416 63 01 ⬤ 0911 669 863
svadby * stužkové * posedenia * školenia * ubytovanie

DENNÉ MENU 5 €/porcia
Stravovanie DÔCHODCOV od 3,40 €/porcia

Zrekonštruovaný SALÓNIK – školenia * porady (TV, WIFI)
www.hotel -preveza.sk * recepcia@hotel -preveza.sk

www.facebook.com/hotel.preveza.snv

Aktuálne informácie nájdete: 
www.stez.sk
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POZOR!
Uzávierka  

Ička 1/2023 je 
9. 12. 2022.

Hokejisti lámu divácke 
rekordy
Dosahovať čo najlepšie výsledky a  prilá-
kať do hľadiska čo najviac divákov. To bol 
jednoznačný predsezónny cieľ vedenia 
spišskonovoveského hokejového klubu. Vý-
borná práca klubu začína prinášať výsledky 
v  oboch smeroch. Po nezabudnuteľnom ví-
ťazstve nad Nitrou sa Novovešťania dostali 
medzi najlepšiu štvoricu extraligovej tabuľ-
ky. A prepísali aj ďalší rekord – na Nitru prišlo 
vyše 4-tisíc divákov.

„Od začiatku sezóny sme hľadali možnosť, ako 
sprístupniť hokejový zážitok čo najväčšej sku-
pine fanúšikov. Našim snom a cieľom zároveň 
je vypredať Spiš Arénu a  posunúť priemernú 
domácu návštevnosť nad hranicu 3 000 di-
vákov. Na tribúnach vidíme pozitívne zmeny 
a naše zápasy navštevuje čoraz viac mladých 
ľudí a rodín s deťmi. Preto sme sa rozhodli vy-
tvoriť tri nové kategórie zľavnených lístkov, 
ktoré umožnia fanúšikom chodiť na zápasy 
pravidelne a  užiť si našu spoločnú cestu za 
prepísaním histórie. Okrem tejto zmeny sme 
sa rozhodli venovať domáci zápas proti vice-
majstrovi z  Nitry študentom v  našom meste. 

Školám v našom meste sme 
rozdali viac ako 1  000 lístkov 
zdarma. Veríme, že tieto kroky dotiahnu na 
zimák ďalších ľudí, ktorí sa postupne naučia 
fandiť nášmu klubu, mestu či samotným hrá-
čom,“ povedal generálny manažér HK GROT-
TO Spišská Nová Ves Richard Rapáč.

Ďalšou pozitívnou hokejovou správou je 
podpísanie zmluvy na ďalšie obdobie s Ma‑
tejom Giľákom.

„Som veľmi rád, že sme sa dohodli s ,Giľom‘ na 
pokračovaní spolupráce o  ďalšie dve sezóny. 
Je to šikovný odchovanec, ktorý je výborný 
v ofenzíve, má cit na góly a verím, že má v sebe 
ešte potenciál zlepšovať sa a presadiť sa aj do 
reprezentácie. Giľo patrí medzi domácich cha-
lanov, okolo ktorých chceme tvoriť jadro tímu 
do budúcna. Na tvorbe kádra systematicky 
pracujeme a v najbližšom čase sa môžete tešiť 
na ďalší podpis domáceho odchovanca,“ do-
dal manažér klubu R. Rapáč.

 z Jozef Petruška

Zmena otváracích hodín 
hlavnej pošty

Na hlavnej pošte – Pošta 1, Štefánikovo nám. 7, 
Sp. Nová Ves došlo od 1. novembra 2022 k trvalej 
zmene otváracích hodín pre verejnosť, a to z dôvo-
du zmeny organizácie práce a efektívneho využitia 
pracovného času zamestnancov pošty.
Otváracie hodiny pre verejnosť od 1. 11. 2022:

pondelok - piatok: 7.30 – 18.00 h 
sobota: 8.00 – 11.00 h 
nedeľa: zatvorené

Záver roka si pre nás prichystal niekoľko 
pekných zážitkov. Na večernej oblohe 
budú voľným okom pozorovateľné 
všetky planéty.

Merkúr bude pozorovateľný v  druhej 
polovici mesiaca večer nízko nad juhozá-
padným obzorom. Blízko Merkúra sa bude 
zdržiavať aj žiarivá Venuša. Pozorovateľná 
bude vo večernom súmraku a  zapadať 
bude tesne po západe Slnka. Mars, červe-
ná planéta, zaujme svoju jasnosťou v sú-
hvezdí Býka, je pozorovateľná po celú noc.

Mesiac v  splne zakryje 8. decembra na 
celú hodinu Mars. Zákryt začína skoro 
ráno o 6-tej hodine nad západným obzo-
rom. Jupiter, najväčšia planéta slnečnej 
sústavy, žiari ako najjasnejší objekt na juž-
nej oblohe hneď na začiatku noci a zapadá 
okolo polnoci. Saturn, planéta s prstenca-
mi, je objektom na pozorovanie pre prvé 
večerné hodiny, zapadá po 20-tej hodine.

Fázy Mesiaca: spln - 8. 12. o 5.06 h * po-
sledná štvrť - 16. 12. o 9.57 h * nov - 23. 12. 
o 11.16 h * prvá štvrť - 30. 12. o 2.21 h.

Zimný slnovrat nastane 21. 12. o 22.48 h 
a je začiatkom astronomickej zimy.

Pozn.: všetky časové údaje sú SEČ.
 z F. Sejut, MO SZA SNV
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Základná umelecká škola 
J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

vás srdečne pozýva na

POETICKÝ VEČER
Netradičný  
koncert slova, hudby  
a tanca. Vychutnajte 
si krásne tóny 
hudby, umeleckého 
prednesu a ladného 
pohybu.
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Po štvrtine druhí
Náročný program mali spišskonovoveskí 
basketbalisti pred novembrovou reprezen-
tačnou prestávkou. Druhý zápas v  rámci 
alp sko-jadranského pohára im priniesol ví-
ťazstvo a  Košarkarski klub Rogaška zdolali 
o 21 bodov 96 : 75.

Darilo sa im aj v no-
vembrových extra-
ligových zápasoch. Na 
domácej palubovke naj-
prv zdolali Prievidzu 83 : 61 
a  nezaváhali ani proti nároč-
nému súperovi z Lučenca, nad ktorým vyhra-
li 97  :  89. Po siedmich kolách a  pred repre-
zentačnou prestávkou tak boli Novovešťania 
v extraligovej tabuľke na výbornom druhom 
mieste za lídrom z Levíc.

„Samozrejme, že som spokojný s  výhrou, už 
menej s  tým, ako sme sa k  nej dopracovali. 
Nehrali sme tak tímovo ako v  ostatných zá-
pasoch, čo ma veľmi mrzí, pretože práve to je 
hra, ktorou sa chceme prezentovať. Chýbala 
nám potrebná agresivita v obrane, mali sme 
neuveriteľných 21 strát, čo je veľmi vysoké čís-
lo. Napriek tomu sme takto ,nepekne‘ vyhrali, 
no ale aj to sa počíta a  musia byť aj takéto 
zápasy,“ povedal po zápase s Lučencom tré-
ner Novovešťanov Teo Hojč.

Džudo klub 
a jeho tréner 
oslavujú
Priestory radnice patrili 15. 10. 2022 džu-
distom. Krásne životné jubileum 70. ro‑
kov oslavuje zakladateľ spišskono‑
voveského džuda Daniel Konársky. 
Spočítať hodiny na tatami, tréningoch 
a  súťažiach nemá pri ňom význam, ešte 
stále s chuťou odovzdáva skúsenosti svo-
jim zverencom. Jeho koníček je džudo, je to 
práca, ktorá má spoločenský význam. Pre-
to mu patrí veľký obdiv, úcta a poďakova-
nie. Možno je to náhoda, možno symbolika 
ale jeho životné jubileum má prepojenie aj 
so životom klubu. Prešlo už 40 rokov od 
prvého tréningu, kedy sa mnoho malých 
nadšencov postavilo na tatami so snahou 
spoznať nový šport. Niektorí odišli, iní sa 
s džudom stretávajú aj dnes. Klub si prešiel 
rôznymi zmenami, najprv bol založený ako 
krúžok. Po čase prešiel krúžok pod krídla 
Domu detí, pionierov a  mládeže. Členská 
základňa narastala, a  tak sa klub začlenil 
pod TJ Tatran Spišská Nová Ves. V  roku 
2001 sa klub osamostatnil. Postu pred-
sedu spišskonovoveského džuda sa ujal 
v roku 2014 Branislav Šperňák, ktorý bol 
odchovancom D. Konárskeho. V súčasnosti 
má 80 členov, ktorí dosahujú na súťažiach 
výborné výsledky. Naši členovia zmyslupl-
ne trávia svoj voľný čas a svoj talent do-
kazujú na tatami vo vzájomných zápasoch 
podľa prísnych pravidiel. Rozvíjajú nielen 
fyzickú zdatnosť, zdravý rozvoj, ale aj pria-
teľstvo, toleranciu a vzájomnú solidárnosť. 
Všetky tréningy momentálne prebieha‑
jú na ZŠ Ing. O. Kožucha. Celému džudo 
klubu, jeho trénerom a  členom prajeme 
veľa úspechov na tréningoch, súťažiach 
a  sústredeniach. Danielovi Konárskemu 
nech zdravie slúži, nech svoje skúsenosti 
s entuziazmom posúva deťom v klube.

 z tréneri a členovia Džudo klubu SNV

 z Jozef Petruška

Skvelá futbalová práca 
a prvé miesto
„Radšej v  tretej lige boj o  prvé priečky, ako 
v druhej lige bojovať o záchranu,“ takéto boli 
slová fanúšikov futbalu Spišskej Novej Vsi po 
skončení súťažného ročníka 2021/2022, keď 
Novovešťania mali teoretickú šancu na po-
stup do druhej najvyššej slovenskej súťaže. 
Postup nakoniec nevyšiel, ale pre Spišiakov 
to bolo do jesennej časti skôr pozitívnym 
motívom.
Hovorí sa – koniec dobrý, všetko dobré! Tak 
zakončili aj Novovešťania futbalový rok 2022 
a jesennú časť jednoznačným víťazstvom 5 : 0 
nad Vranovom n/T. A to ešte treba zvýrazniť, 
že s veľkou podporou fanúšikov v hľadisku.
„Vnímali sme podporu tribún. Tým, ktorí ne-
ustále povzbudzovali celý zápas, úprimne 
ďakujeme. Boli fázy zápasu, keď sa chytili aj 
ostatní ľudia. Hráme na špici už druhú sezó-
nu po sebe a  chlapci si túto podporu naozaj 

zaslúžia,“ uviedol po po-
slednom zápase jesene na 
oficiálnej stránke klubu tréner FK Spišská 
Nová Ves Branislav Ondáš.
Pohľad na tabuľku 3. ligy Východ po pätnás-
tich jesenných kolách je úžasný. FK Spišská 
Nová Ves z 15 zápasov v jedenástich zvíťazila, 
trikrát remizovala a len raz prehrala. So zis-
kom 36 bodov zimujú zverenci trénera Bra-
nislava Ondáša na skvelom prvom mieste. 
Pred druhými Lipanmi majú náskok štyroch 
bodov a tretím Bardejovom sedem bodov.
„Zimujeme na prvom mieste, čo je naozaj vý-
borná vizitka všetkých v  klube, ktorí sa ne-
jakým spôsobom o  to pričinili. Samozrejme, 
najdôležitejší sú hráči, lebo tí priamo na ih-
risku rozhodujú o tom, ako dopadnú samotné 
zápasy. Zvonku nie všetci vidia, koľko úsilia 
nás to stálo, ale prvé miesto po jeseni je od-
mena pre nás aj pre všetkých ľudí, ktorí nám 
úprimne fandia,“ skonštatoval tréner Novo-
vešťanov a  načrtol, ako budú pokračovať 
nasledujúce dni a mesiace zimnej prestávky: 
„Do konca novembra bude tréningový proces 
prebiehať podobne ako v  súťažnom období. 
Potom dostanú hráči voľno a  stretneme sa 
9.  januára. Zimnú prípravu už máme prak-
ticky úplne pripravenú. Dúfam, že budeme 
zdraví, že sa nám budú vyhýbať zranenia, aby 
sme mali chlapcov do jarných bojov dobre pri-
pravených.“

 z Jozef Petruška

Vľavo Daniel Konársky spolu s predsedom 
Branislavom Šperňákom.
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaují-
mavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr  
do 9. decembra na adresu redakcie s heslom Krížovka. Správne znenie 
tajničky z minulého čísla: ... kvety uložíme a pri plamienku sviečky...
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Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť individuálneho (príp. kolektívneho) slávnostného prijatia jubilanta alebo individuálneho 
(príp. kolektívneho) slávnostného prijatia novorodenca v obradnej miestnosti Radnice. V prípade vášho záujmu o toto bezplatné prijatie si, 
prosíme, nahláste váš záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej 053/417 66 25, resp. 0908 343 208 alebo osobne v Radnici, I. posch.

Ondrej Sedlačko
Ján Furman
Irena Bednáriková
Irena Čiripová
Etela Kolečanská
Ladislav Kušnyér
Zuzana Marečáková
Jozef Dugas
Gejza Šmelko
Štefan Bukovinský
Rozalia Dlugošová
Štefan Dobák
Xaver Kalafut
Mária Lukačovská
Mária Steinhauserová
Eva Tokarčíková
Mária Tomaščáková
Karol Belluš
Mária Compelová
Rozália Dravecká
Anna Feriančiková

Ing. Irena Hodáková
Ing. Cyril Kacvinský
Mária Kufčáková
Božena Magová
Kristína Mruková
Mária Pižemová
Juraj Sokolák
Jana Strišovská
Edita Dulová
Štefan Dzurňák
Mohamed Ramadan  

Eid El Assalah
Terézia Filipáková
Alojz Katriňák
Viera Klingerová
Jozefína Matúšová
Elena Novotná
Silvester Petrášek
Margita Rákoczyová
Anna Šmelková
Ida Špinerová

Ján Varga
Mikuláš Vaščura
Lýdia Vranová
Mária Bernátová
Ján Bolf
Štefan Dluhoš
Anna Dohodová
Mária Forgáčová
Ján Geci
Katarína Gondová
Ján Horváth
Ján Chorvát
Emília Kažmírová
Anna Kičáková
Imrich Kocúr
Ján Lazarivský
Darina Masloviaková
Rozália Michalovová
Eva Mitríková
JUDr. Pavol Pekarčík
Ing. Ľudmila Piatnicová

Beáta Rácová
Eva Repaská
Mária Rohaľová
Štefan Bača
Ján Baffia
Ján Baják
Darina Bányaiová
Helena Barníková
Viera Bucáková
Terézia Ferenčáková
Ing. Eva Findurová
Veronika Fischerová
Ľudmila Geletková
Beáta Hajnalová
Ing. Rudolf Hanisko
Jaroslava Holubárová
Štefan Hudák
František Kacvinský
Ján Klapáč
Mária Kocúrová
Eva Kolesárová

Ing. Vincent Koperdák
Mária Korkošová
Štefánia Kostečková
Štefan Kubalec
Helena Kučerová
Mgr. František Kukura
Elena Michalová
Jozef Mikolaj
Mária Novotná
Peter Palkov
Mária Petriščáková
Štefánia Rychtarčíková
Nataša Slavkovská
Ján Šuran

V duši sa zotmelo, v srdci je chlad, veď odišiel niekto, kto život mal rád.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a  susedom, 
ktorí sa prišli 12. 10. 2022 naposledy rozlúčiť s mojím milovaným 
manželom, starostlivým otcom, dedkom, bratom, krstným 
otcom, švagrom, svatom a ujom Jozefom KOŽÍKOM, ktorý nás 
opustil po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 70 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Poďakovanie za poslednú rozlúčku patrí Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV a Pohrebnej službe R. Findura za profesionálny prístup.
Ďakujeme tiež obvodnej lekárke MUDr. R. Škablovej za starostlivosť.
S úctou a vďakou smútiaca rodina a blízki.
Nedeľné obedy zdobieval Tvoj závin. Bol vzácny jak Tvoje ruky, 
mama. Dnes už ten koláč vonia iba v básni a spolu s Tebou odišiel 
do neznáma…
Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s  nami odprevadili na večný 
odpočinok našu milovanú mamku, starkú a prastarkú Hedvigu 
ZAHURANCOVÚ, ktorá nás náhle opustila 15.  10. 2022 vo veku 
85 rokov.
Zároveň ďakujeme pracovníkom ZPOZ pri MsÚ, Pohrebnej službe 
R. Findura a  Rím.-kat. farskému úradu v  SNV za mimoriadnu 
ústretovosť a dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Tých, ktorých milujeme, neodchádzajú, žijú v našich srdciach každý deň.
Úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím manželom, milujúcim 
otcom a  dedkom Milanom NIEMAŠÍKOM, ktorý nás navždy 
opustil 19. 10. 2022 vo veku 80 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Poďakovanie patrí zdravotníkom interného odd. Nemocnice 
v  SNV, Pohrebnej službe R. Findura a  Rím.-kat. kňazovi 
Plučinskému za dôstojnú poslednú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Hoci si odišla a niet Ťa už medzi nami, v našich srdciach zostaneš 
navždy s nami.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a  známym, ktorí sa 
20.  10.  2022 prišli rozlúčiť s  mojou mamkou, našou babkou, 
svokrou, tetou, sestrou a švagrinou Martou ŠIROKOU, ktorá nás 
opustila po dlhej chorobe vo veku 77 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S lásku a úctou syn Slavomír s rodinou.

Bolesťou unavený, tíško si zaspal. Zanechal si všetko okolo seba 
a všetkých, ktorých si mal rád. Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko 
je nám bez Teba tu byť.
Úprimne ďakujeme za kvetiny a  prejavy sústrasti všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s  naším manželom, otcom, otčimom, dedkom, pradedkom, 
svokrom, ujom a  príbuzným Štefanom DANČOM, ktorý nás 
navždy opustil 21. 10. 2022 vo veku 90 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV, 
MsÚ v SNV a Pohrebnej službe S. Badziková v SNV.
S  úctou a  vďakou manželka Milena, dcéra Lýdia a  nevesta 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Odišiel si. Len pokoj Ti prajeme a tichú spomienku v srdci na Teba 
si zachováme.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás…
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a  známym za prejavy sústrasti, kvetinové dary a  tichú 
spomienku na poslednej ceste môjho milovaného manžela, 
nášho starostlivého ocka, dedka a pradedka Rudolfa MELUŠA, 
ktorý nás opustil 25. 10. 2022 vo veku 91 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková 
a ZPOZ pri MsÚ v SNV.
S  úctou a  vďakou manželka Lenka, deti Vlasta, Dana a  Vlado 
s rodinami.
Jediné srdce sme na svete mali, čo nás dokázalo milovať. Aj keby 
láskou vzbudiť sme ho chceli, neozve sa nám viackrát. Utíchlo  – 
zmĺklo – išlo spať.
Ďakujeme za kvetiny a  prejavy sústrasti všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším milovaným 
Ing.  Ľubomírom DEVOŠOM, ktorý nás navždy opustil 
28. 10. 2022 vo veku 72 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV a Pohrebnej 
službe S. Badziková.
S úctou a vďakou priateľka Gitka, dcéra Ľubomíra a vnučka Eliška.
Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk vám už nemôžem dať. Srdce 
mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a  známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s  mojím manželom, naším 
otcom a dedkom Štefanom JURÍKOM, ktorý nás navždy opustil 
6. 11. 2022 vo veku 65 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S úctou manželka Eva, dcéra Zuzana a syn Martin s rodinami.
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Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste 11. 11. 2022 našu 
drahú sestru, tetu, sesternicu a príbuznú Ing. Annu TIMKOVÚ.
Opustila nás vo veku 78 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV 
a  Pohrebnej službe R. Findura. Ďakujeme Domovu dôchodcov 
v  SNV za láskavú opateru v  posledných rokoch života. 
Ďakujeme chirurgickému odd. Nemocnice v  SNV a  osobitne 
MUDr. K. Ivankovej z Vojenskej nemocnice v Ružomberku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

V našich srdciach ste stále s nami.
21. 9. 2022 sme si pripomenuli smutné 6. výročie 
rozlúčky s  našou mamkou a  starou mamou 
Veronikou MARÓTYOVOU a  23.  9.  2022 
uplynulo 12 rokov od úmrtia nášho ocka 
a starého otca JUDr. Miloša MARÓTYHO.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosíme, 
tichú spomienku.
S  úctou a  vďakou spomínajú dcéry Vierka 
a Lucia s rodinami.
Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z  očí 
vypadlo. Vaša strata stále bolí, keď plameň 
sviečky ticho horí. Ostali spomienky a  odkaz 
jediný, chýbate nám v kruhu celej rodiny.
Spomíname s  láskou na mojich rodičov 
a  pripomenuli sme si už 42. výročie, čo 
nás navždy opustila moja mamka Helena 
SLOBODOVÁ a  zároveň 23. výročie, čo nás 
navždy opustil môj otecko Ernest SLOBODA.
S láskou, úctou a vďakou spomína dcéra Alžbeta 
s  manželom Vladimírom a  deťmi Monikou, 
Boženou a Vladimírou s rodinami.

Utíchli srdcia, utíchli hlasy, mali ste radi život a  všetkých nás. 
Odišli ste navždy, túžili ste žiť, ale osud to tak zariadil, že museli 
ste nás tak nečakane opustiť. Hoci ste odišli a niet vás medzi nami, 
v našich srdciach zostanete stále s nami.
Pripomenuli sme si 7. výročie od úmrtia môjho brata Ernesta 
SLOBODU a zároveň 9. výročie od úmrtia kolegu JUDr. Štefana 
MAŤAŠOVSKÉHO.
S  láskou,  úctou a  vďakou spomína sestra a  kolegyňa Alžbeta 
s manželom Vladimírom a deťmi Monikou, Boženou a Vladimírou 
s rodinami.

Aj, keď nie ste medzi nami, v  našich srdciach 
žijete s nami.
V  týchto dňoch uplynie 8 rokov, odkedy 
nás navždy opustili mamka a  sestra Marta 
a Danka ALTZNAUEROVÉ.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a  nezabudli, 
venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína Vlado s rodinou.

Čas plynie a smútok zostáva v našich srdciach.
2. 11. 2022 sme si pripomenuli 13 rokov od úmrtia našej milovanej 
mamky, babky a prababky Márie JENČÁKOVEJ, rod. Hyrošovej.
S  úctou a  láskou spomínajú synovia Ján a  Ladislav s  rodinami 
a ostatnou smútiacou rodinou.

Čas plynie, spomienky zostávajú.
11. 12. 2022 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil starostlivý otec, 
svokor, milujúci dedko, pradedko a manžel Ľudovít ŠMELKO.
V modlitbách a spomienkach spomína smútiaca rodina.

Aj keď ste odišli a  nie ste medzi nami, v  našich 
srdciach zostávate navždy s nami.
I po roku sme si 16. 11. 2022 so smútkom v srdci 
pripomenuli úmrtie našej milovanej mamy, 
babky Kataríny KARDOŠOVEJ a  28.  12.  2022 
uplynie rok, čo nás navždy opustil môj brat, 
dedko Ivan KARDOŠ.
Tí, ktorí ste ich poznali a nezabudli, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.
S  úctou a  láskou spomína dcéra, sestra Viera 
s manželom a rodinou.

Ťažko je nespomínať, keď slza v oku nevysýcha, ťažké je zabúdať, 
keď bolesť v srdci neutícha…
17.  11.  2022 uplynuli 2 smutné roky, čo nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, zať, švagor, príbuzný 
a priateľ Jozef BŐNDE.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste ho poznali 
a nezabudli.
Navždy ostaneš v našich srdciach.
manželka Ľudmila, syn Richard s rodinou, dcéry Ľudmila a Monika 
s rodinami, svokra a ostatná smútiaca rodina
Kto v srdciach žije, neumiera…
17. 11. 2022 sme si pripomenuli rok, kedy nás navždy opustil môj 
manžel, náš otec, dedko, pradedko Štefan POLLÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéry s rodinami.

Odišla si tíško, nie si medzi nami, no v  našich srdciach žiješ 
spomienkami.
17. 11. 2022 uplynul prvý smutný rok, čo nás navždy opustila moja 
milovaná manželka, mamka, babka, sestra Viera KIČÁKOVÁ.
S láskou, úctou a vďakou spomína smútiaca rodina.

Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy budeš 
s nami.
22.  11. 2022 sme si s  láskou pripomenuli prvý smutný rok, kedy 
nás náhle navždy opustila moja milovaná manželka, naša 
mamka, svokra a babka Mária MACEJOVÁ.
S  láskou a  úctou spomínajú manžel Štefan, dcéra Zuzana 
a synovia Marcel a Štefan s rodinami.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
23.  11.  2022 sme si pripomenuli 30. výročie od úmrtia Michala 
PACÁKA.
S úctou a láskou spomínajú manželka Ružena, dcéra Janka, syn 
Michal s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Zomrel človek zlatého srdca. Zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli oči 
starostlivé, predobré srdce v  mdlobe zostalo stáť, lež láska jeho 
i z hrobu nás bude hriať.
23. 11. 2022 sme si pripomenuli 5. výročie, kedy nás navždy opustil 
náš milovaný ocko, svokor a dedko Michal BARBUŠČÁK.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí 
ho milovali.
S láskou smútiaca rodina.
Veľmi nám chýbaš.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy 
nezabudne.
27. 11. 2022 uplynul rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec, brat, dedko, švagor a známy Jozef DŽUBÁK.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Rana v  srdci veľmi bolí, ťažko je na Vás zabudnúť. 
Ľudia, ktorí Vás radi mali, budú na Vás stále 
spomínať. Ďakujeme Vám, že sme mohli byť 
súčasťou Vášho života.
30. 11. 2022 uplynul rok, kedy nás navždy opustila 
naša mamička, stará mamka, prababka Irena 
BALUCHOVÁ a  3.  12.  2022 uplynie rok, čo nás 
navždy opustil milovaný otec, dedko, pradedko 
Jozef BALUCH.
S láskou a veľkou vďakou spomínajú dcéra Zuzana, 
syn Miroslav s manželkou, vnuk Lukáš s priateľkou, 
Lucia s  priateľom, Miroslav, Ivana s  manželom, 
pravnúčatá Kristína, Sebastian, Ivanka a  ostatná 
smútiaca rodina.

Kto v  srdci žije, neumiera... Človek odchádza, ale všetko krásne,  
čo nám dal, ostáva v nás.
1. 12. 2022 si pripomenieme smutné 1. výročie úmrtia milovaného 
manžela, otca, dedka a brata Štefana PALENČÁRA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomína celá smútiaca rodina.
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YČas nelieči bolesť ani rany, učí nás žiť bez našich milovaných.

2.  12.  2022 uplynie rok, čo nás náhle navždy opustila moja 
milovaná manželka, naša drahá mamka, babka, sestra a príbuzná 
Janka SLIVOŠOVÁ.
Tíško bez rozlúčky si zaspala zanechajúc všetkých a všetko, čo si 
tak milovala. Všade okolo chýba Tvoj hlas. Odišla si príliš skoro no 
v našich srdciach budeš stále žiť. Na Tvoju dobrotu a lásku, ktorú 
si nám vždy rozdávala, nikdy nezabudneme.
S  láskou, úctou a  vďakou spomína manžel Štefan, deti Mário 
a Lucia s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, no každý deň, otec, patrí Ti 
naša spomienka. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich 
srdciach budeš stále žiť.
3. decembra 2022 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel, ocko, dedko Marián KUBINY.
S  láskou a  vďakou spomína manželka, synovia Erik a  Marián 
a dcéra Elena s rodinami.
Čas plynie, smútok zostáva. Tá strata v srdci bolieť neprestáva.
4.  12.  2022 si pripomenieme 15. výročie úmrtia môjho manžela 
Jozefa ONDASA.
S láskou spomínajú manželka Agnesa, dcéry a syn s rodinami.

Odišlo srdce, ktoré nás vedelo veľmi milovať.
4. 12. 2022 uplynie rok, kedy nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec, svokor, dedko Emil FABIAN.
S  láskou a  úctou spomína manželka, dcéry Ľudmila, Daniela 
a Evka.

Oči Tvoje už nezaiskria, ústa sa už neusmejú, 
ruka Tvoja už nepohladí… Tvoje srdce však ostalo 
v nás. Bude nás tešiť, bude nás hriať, bude nám 
úsmevy rozdávať, i keď Ty budeš v kľude spať.
5.  12.  2022 si pripomíname 1. výročie úmrtia 
mojej starostlivej mamky, babky a  prababky 
Marty BDŽOCHOVEJ.
Zároveň si 9. 12. 2022 pripomíname 20. výročie 
úmrtia môjho starostlivého otca, dedka 
a pradedka Jozefa BDŽOCHA.
S  úctou a  vďakou spomína dcéra Viera 
s  rodinou, nevesta Anna s  rodinou a  ostatná 
smútiaca rodina.

Úsmev mal na perách, dobrotu v  srdci, lásku v  duši… Sú slová, 
ktoré mu už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú 
okamihy, na ktoré ešte stále spomíname.
6. decembra 2022 si pripomenieme rok od chvíle, kedy nás 
navždy opustil láskavý a starostlivý manžel, otec, dedko, svokor, 
brat a švagor Ján DURST.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú manželka, dcéry s rodinami 
a ostatná rodina.
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok 
ostala dokorán. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal 
rád, nikdy nezabudne.
9.  12.  2022 uplynie 17 rokov od úmrtia môjho manžela, otca, 
dedka Dušana SIVAČKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
S  láskou spomínajú manželka Mária, dcéry Katka, Lucka 
s rodinami a ostatná rodina.
To pekné zostáva v spomienkach, v spoločných príbehoch, v srdciach…
10. decembra 2022 uplynie smutný rok, keď nás navždy opustil 
manžel, otec, dedko, brat, švagor, ujo a  krstný otec František 
HATALA.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste ho poznali.
S úctou a láskou smútiaca rodina.
Ten, kto žije v našich srdciach, nezomiera.
10.  12.  2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša 
milovaná mamka, babka a prababka Mária BABEJOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
smútiaca rodina

Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
10. 12. 2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy pustil môj syn a brat 
Peter PACOŇ.
S láskou spomínajú mama a súrodenci s rodinami.

Aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach žijete 
stále s nami.
10.  12.  2022 uplynie 10 rokov od úmrtia našej 
mamky, babky a  prababky Anny ŠTELBASKEJ 
a 20. 12. 2022 si zároveň pripomenieme 1. výročie, čo 
nás navždy opustil náš brat Štefan ŠTELBASKÝ.
S  láskou spomínajú dcéra a  sestra Hana 
s rodinou a syn a brat Ján s rodinou.

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám. Len brána spomienok 
ostala dokorán. Ten, kto Ťa poznal, možno si spomenie, no ten, kto 
Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
Opäť nás očakáva bolestný deň, pretože 11.  12.  2022 uplynie 
13  rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš milovaný syn 
a brat Martin NAGY.
Spomína mama Mária, súrodenci Dagmar, Monika, Jaroslav, 
Zdenko a ostatná smútiaca rodina.
Všetci, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu tichú spomienku.
Navždy zostaneš v našich srdciach. Kto v srdciach žije, neumiera…
11. 12. 2022 si pripomenieme 2. výročie, kedy nás navždy opustil 
môj drahý manžel, otec a dedko Vladimír SERTL.
S  láskou spomínajú manželka Anna, dcéry Lívia a  Vladimíra 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.

Odišli ticho, nie sú medzi nami, no v  našich 
srdciach žijú spomienkami.
12.  12.  2022 uplynie 10 rokov, odkedy nás 
navždy opustila naša drahá mamka a  babka 
Marta ČAPLOVÁ. 1. 11. 2022 sme si pripomenuli 
14  rokov, odkedy nás navždy opustil náš otec 
a dedko František ČAPLA.
S  úctou a  vďakou spomínajú a  za tichú 
spomienku ďakujú syn František s  manželkou 
a vnúčatá Anettka a Bianca.

Čas plynie, spomienky ostávajú.
12. 12. 2022 si pripomenieme 25. výročie úmrtia môjho manžela, 
nášho otca a dedka Štefana GÁLLA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná 
rodina.
Čas plynie, ale spomienka navždy ostáva.
12. 12. 2022 uplynie 15 rokov, odkedy nás opustila moja manželka 
Anna POLLÁKOVÁ.
S úctou a  láskou spomínajú manžel Jozef, syn Vlado, syn Rado 
s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Hoci ste odišli a  niet Vás medzi nami, v  našich 
srdciach zostanete navždy s nami.
13. 12. 2022 si pripomenieme 25. výročie úmrtia 
nášho otca, dedka a pradedka Michala VARGU 
a  27.  12.  2022 taktiež 18. výročie úmrtia našej 
mamky, babky a prababky Heleny VARGOVEJ.
Toto pripomenutie je o to emotívnejšie, pretože 
otec by 27.  11.  2022 a  mama 8.  4.  2023 oslávili 
svoje 100. narodeniny.
S  láskou a  úctou si na nich spomínajú dcéry 
a syn s rodinami.

Čas plynie, spomienky zostávajú…
14. 12. 2022 si pripomenieme 7. smutné výročie, kedy nás navždy 
opustil môj manžel, náš otec, starý otec, krstný otec, brat, priateľ 
a príbuzný MUDr. Ján FULKA.
25. 2. 2023 si pripomenieme jeho nedožité 80. narodeniny.
Prosíme, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom živote, veľká vo 
svojej láske a dobrote.
15.  12.  2022 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša mamka 
a babka Anna DLOUHÁ.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

Odišla tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami.
18. 12. 2022 uplynú tri roky, kedy nás navždy opustila naša drahá 
mamka, babka, sestra a manželka Viera STAROVECKÁ.
Ti, ktorí ste ju poznali a  mali radi, venujte jej s  nami tichú 
spomienku. Ďakujeme.
manžel Jozef a deti s rodinami
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Bolt
Cca 3-roč. psík, ktorý nepozná 
domov, nepoznal pohladenie 
a lásku. Je nedôverčivý. Miluje 
voľnosť vo výbehu.
Tofi
Starší 10-ročný psík, ktorý má 
rád pokoj. Je nedôverčivý. 
Jeho srdiečko si získate jedlom 
a láskavým prístupom.
Justy
Kríženec jazvečíka. Hľadáme 
rodinku, ktorá s ním bude mať 
trpezlivosť a ukáže mu, že aj 
prechádzky sú príjemné.
Pit
Po ťažkom štarte v živote 
v rómskej osade mu hľadáme 
hlavne skúseného majiteľa.
Kiko
Cca 3-roč. psík, ktorý sa už 2x 
ocitol v našom útulku. Je pria-
teľský, kontaktný, nekonfliktný. 
Má rád prechádzky.

Beny
Mladý ovčiak, ktorý žil v osade 
na reťazi. Jeho trá penie sa už 
skončilo a teraz čaká u nás na 
vhodného majiteľa.

Marty
Starší psík - kríženec labradora 
pokojnej povahy, nenáročný, 
na dlhé prechádzky. Hľadá 
milujúceho majiteľa.

Bela
6-ročná sučka ovčiaka odobra-
tá z osady. Užíva pohyb vo 
výbehu, so psíkmi vychádza 
dobre, najradšej aportuje.

Žofre
Nájdené milé šteniatko túžiace 
po milujúcej rodinke.

Čiko
Prahne po láske, pohladení
a množstve pohybu. V koterci
veľmi trpí, celý deň plače.

Lesana
Prítulné šteniatko vyhodené 
pri kontajneri. Rada sa mojká. 
S inými psíkmi problém nemá. 
Neznesie byť zatvorená, vtedy 
plače.
Župko
Malilinké šteniatko veselej 
a neposednej povahy. K adop-
cii bude uvoľnený po absolvo-
vaní potrebných očkovaní.
Liam
Krásne a veselé šteniatko. Je 
smutné, že musí vyrastať bez 
milujúcej rodinky. Vhodné do 
rodiny.

Kto v srdci žije, neumiera…
20. 12. 2022 uplynie rok, čo od nás navždy odišiel môj manžel, náš 
otec a milovaný dedko Michal BUJŇÁK.
Ďakujeme za tichú spomienku a modlitbu všetkým, ktorí ste ho 
poznali.
S láskou a vďakou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Oči Vaše už nezaiskria, ústa sa už neusmejú, ruky 
Vaše už nepohladia… Vaše srdcia však ostali 
v nás, budú nás tešiť, budú nás hriať, budú nám 
úsmevy rozdávať, i keď Vy budete v kľude spať.
20.  12.  2022 a  9.  3.  2023 uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustili naši drahí rodičia, starí 
rodičia, svokrovci a príbuzní Paulína a Dušan 
ČUPÁKOVÍ.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú deti Ľuboš, 
Ivka a Dušan s rodinou.

Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť v srdci trvá a nedovolí 
nám na Teba zabudnúť.
21. 12. 2022 uplynie 10 rokov od úmrtia môjho manžela, láskavého 
otca a dedka Jozefa JANÍKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami, vnúčatká 
a ostatní príbuzní.
21. decembra 2022 si pripomenieme nedožité 90. narodeniny 
môjho manžela, ocka, starého ocka Ladislava STOLIČNÉHO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou, úctou a vďačnosťou spomína manželka Anička, dcéry 
Svetluša a Ivka s rodinami.

Spomíname stále, na krásne chvíle, na Tvoje láskavé oči, Tvoje 
pohladenia…
22.  12.  2022 uplynú ťažké dva roky od náhleho úmrtia našej 
drahej, milovanej manželky, mamičky, babky, sestry Márie 
SUCHEJ, rod. Demovej.
S  úctou, vďačnosťou a  nekonečnou láskou v  srdci spomína 
smútiaca rodina.

Čas plynie, spomienky ostávajú.
24. 12. 2022 uplynie 20 rokov, odkedy nás opustil 
náš otec, dedko a  pradedko Vojtech LIPTÁK 
a 2. 1. 2023 si pripomenieme 6 rokov od chvíle, 
kedy nás navždy opustila naša mamka, babka 
a prababka Mária LIPTÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali a nezabudli, venujte im 
s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Aj keď si odišiel a  nie si medzi nami, v  našich srdciach zostávaš 
navždy s nami...
24. 12. 2022 si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho milovaného 
manžela, otca a dedka Milana PAVLÍKA.
S  úctou a  láskou spomínajú manželka Justína, syn Miroslav 
a dcéry Soňa a Monika s rodinami.
Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká. No každý deň Ti patrí 
naša spomienka. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich 
srdciach budeš stále žiť.
24. decembra 2022 uplynie 5 rokov od chvíle, keď nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, svokor a príbuzný 
Jozef GREGOR.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
„Nikdy nestratíš niekoho, koho nosíš vo svojom srdci. Možno stratíš 
jeho prítomnosť, jeho hlas, jeho vôňu. Ale to, čo si sa od neho naučil, 
to, čo ti po sebe zanechal, to nestratíš nikdy.“ „Veľmi nám chýbaš.“
24. 12. 2022 si pripomenieme rok, čo nás navždy opustil manžel, 
ocko, dedko, brat, priateľ, známy Ján ŠANDREJ vo veku 71 rokov.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
manželka Lalinka, dcéra Katka s manželom Stanom a milovaná 
vnučka Katka, brat Miro s rodinou
Spi ticho, tichučko, dosnívala si života sen a cestou bolesti odišla si 
tam, kde je mier a láska len.
29. 12. 2022 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša mamka, 
babka a prababka Agnesa DLUGOŠOVÁ.
So smútkom v srdci spomínajú deti s rodinami.
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29december 2022 INZERCIA ⬤ POZVÁNKA 

19.00 hod. • koncertná sála Reduty • Sp. Nová Ves

13. 1. 2023 /piatok/

moderuje: Vladimír KOBIELSKY  
Adam BARDY & Dominika ROŠKOVÁ 

tanečná show „Let’s Dance“
Daniel HŮLKA & Leona MACHÁLKOVÁ

muzikál „DRACULA“
Orchester Gustav Brom Big-Band

Regešová • Zimányiová • Gamboa
tombola, charita, cimbalovka...

26. ročník

HLAVNÍ  PARTNERI:

EXKLUZÍVNY PARTNER: GENERÁLNY PARTNER:

REKLAMNÍ  PARTNERI: MEDIÁLNI PARTNERI:

PLES KOŠIČANOV • 17. 2. 2023 
Kaviareň Slávia Košice • www.agenturastyl.sk

PRIPRAVUJEME:

Zavádzame

REGIONÁLNU ZNAČKU NA SPIŠI
Na spoluprácu hľadáme výrobcov remeselných a iných 
spotrebných výrobkov, umelcov, ktorí dokážu obohatiť 
našu ponuku typickými výrobkami v našom domovskom 
regióne.

Prihlásiť sa môžu aj producenti v poľnohospodárstve 
a potravinárstve, prevádzkovatelia ubytovacích a stravo-
vacích zariadení, poskytovatelia iných doplnkových 
a zážitkových služieb v cestovnom ruchu.

Čo Vás čaká?
Spoločný workshop kde sa dozviete podrobné informácie 
o certifikácii výrobku / služby pre používanie značky.

Prezentácia Vašich výrobkov / služieb v regióne, 
na celom Slovensku aj v zahraničí.

Marketingová podpora.

Viac informácii: www.vraji.sk/aktuality

Tešíme sa na Vás.

Kontakt: 0948 846 506, info@raj-spis.sk

Realizované s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky. www.slovakia.travel

www.vraj i . sk
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z Predám 4-izb. byt na sídl. Mier. Čiastočne 
prerobený. Cena: 130  000 €. Prípadne vyme-
ním za 1-izb. byt s  balkónom na sídl. Mier + 
doplatok. T.: 0908 267 397 * 0948 026 250. 
z Ponúkame NA PRENÁJOM KANCELÁRSKE 
PRIESTORY v centre mesta, Zimná 68 v SNV. 
Priestor má rozlohu 55,20 m2 a nachádza sa 
na prízemí budovy. V prípade záujmu volať 
na T.: 0909 102 037.
z Ubytujem za 200 € mesačne. T.: 0903 650 740.

KÚPIM / HĽADÁM
z Kúpim garáž v SNV. T.: 0903 600 596, príp. 
sms.
z Hľadám do dlhodobého prenájmu   ga-
ráž na sídlisku Tarča, najradšej pri Lipovej 
ul., nie je   podmienka, prípadne pri RÚVZ Za 
Hornádom. Navrhnite cenu. T.:  0902 407  920 
* juperko@gmail.com

RÔZNE
z NEFUNGUJE POČÍTAČ?  Štrajkuje IN‑
TERNET a je práve nedeľa? Rozbil sa  disp‑
lej? Profesionálny  servis notebookov, 
PC a  kancelárskej  techniky u  vás doma 
24 h/7 dní v týždni za rozumné ceny. OB‑
NOVA  STRATENÝCH DÁT!  WINDOWS 11 na 
každom PC. Nastavenie  WIFI! SERVISNÁ 
PREHLIADKA ZDARMA! Poradíme bezplat‑
ne! a NONSTOP. Doktor PC. T.: 0904 318 235 
* www.fixnet.sk 
z ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DAŇO‑
VÉ  PRIZNANIA. T.:  0905 936  156 * info:   
www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com
z ZALOŽÍME S. R. O.  ZA VÁS. Kompletné 
založenie s.  r.  o. na kľúč * komplet všet‑
ky zmeny v s.  r.  o. * predaj (hotových) 
READY MADE s.  r.  o., platca aj neplatca 
DPH, založenie živnosti, atď. Kvôli súčas‑
nej situácii všetko vybavíme a  zapíšeme 
aj bez nutnosti osobného stretnutia. TI‑
MID, s. r. o., spoločnostiSRO.sk, Štefániko‑
vo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. 
T.: 0948 249 495 * www.spolocnostisro.sk
z STAVEBNÉ PRÁCE ‑ REGEC PETER. Pre‑
stavba bytového jadra na kľúč * zatepľo‑
vanie * 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. 
z MONTÁŽ VŠETKÝCH DRUHOV STREŠ‑
NÝCH KRYTÍN za rozumnú cenu. Kvalita, 
rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka za‑
ručená. T.: 0902 249 396 ‑ Peter Ilašenko. 
z Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁ‑
CE * www.rekonstrukcie.eu * 0907 361 171. 
z Ak potrebujete PREROBIŤ BYT či DOM 
– volajte kedykoľvek. Som samostatný 
murár s vlastným autom a náradím. Okres 
SNV, PP. T.: 0944 038 471.

z ALTÁNKY * TERASY * PRÍSTREŠKY NA 
AUTÁ * ZÁHRADNÉ CHATY * STRECHY, za‑
riadenia altánkov * DREVENÉ PODLAHY, 
atypy..., atď. Pozri foto na FB ‑ Rusticstyle 
Artorius * T.: 0948 026 248.
z „Ste zlatý“ ‑ tak mi hovoria. SLUŽBY 
PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie kobercov – 
ich odvoz a dovoz, sedačiek, pomníkov * 
sťahovanie * 100 % mikrovlnná likvidácia 
húb, plesní, červotočov * mikrovlnné su‑
šenie + kosenie trávy * ničenie mravcov. 
T.: 0904 865 262. 
z FELICITÁ – OPRAVA odevov * dáždnikov 
* žalúzií * roliet * zipsov na všetkom (aj 
na topánkach) * a ruksakov. Starosaská 7, 
SNV. T.: 0911 981 549. 
z TEPOVANIE BUBLINKA ‑ tepujem PRO‑
FESIONÁLNYM STROJOM (3 x procesy 
čistenia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedač‑
ky, koberce, postele, matrace... + UMÝ‑
VAM OKNÁ a  UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. 
T.: 0950 511 616 * 0905 824 096. 
z FOTOATELIÉR LENS. Svadby * stužkové 
* rodinné udalosti * skupinové foto pre 
školy a  škôlky * ateliérový štylizovaný 
a umelecký portrét. T.: 0903 616 937.
z MASÁŽE – Neviete, čo darovať vašim 
blízkym k sviatku? Vyriešime to za vás. Po‑
núkame DARČEKOVÉ POUKÁŽKY – masáž 
podľa vlastného výberu. Spišská Nová Ves, 
Zimná 102. Tešíme sa na vašu návštevu. 
T.: 0917 507 854 * www.masazesnv.sk 
z PEDIKÚRA * suchá, kombinovaná * 
pre diabetikov a   imobilných * ošetrenie 
zhrubnutých, problémových, zarastených 
nechtov * šponovanie (narovnávanie) 
* nechtová protetika (náhrada necht. 
platničky) * masáž * zábal * peeling. Ad‑
resa: SNP 2 (detská poliklinika), SNV.  
T.: 0908 986 685
z KUBSOFT ‑ OPRAVY POČÍTAČOV. Po‑
staráme sa o vaše počítače, notebooky, 
tlačiarne, tablety, mobily * oskenujeme 
alebo vytlačíme vaše dokumenty, aj fa‑
rebne * prevedieme vaše VHS kazety do 
DVD formátu alebo na USB úložisko. Náj‑
dete nás na námestí M. Pajdušáka 63/40 v 
Smižanoch. 0949 547 412 * www.kubsoft.sk 
z STOLÁRSTVO OGI – vyrábame kuchyn‑
ské linky * vstavané skrine * nábytok na 
mieru * dvere a zárubne. T.: 0904 307 161. 
z Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ 
(bytové jadrá), rekonštrukcie bytov a do‑
mov, všetky vodárenské práce (výmena 
batérií, WC, radiátorov, preplach. potru‑
bia), rezanie otvorov do panelu, montáž 
sadrokartónu, elektroinštalačné práce.  
T.: 0903 277 634.

z Ponúkam KOMPLETNE SPRACOVANIE 
podvojného a jednoduchého ÚČTOVNÍC‑
TVA * DPH * daňové priznanie pre PO a FO 
* mzdy. T.: 0905 450 698.
z DOUČÍM a NAUČÍM aj od základov AJ * 
NJ * RJ. Vítané sú deti ZŠ. Niekoľkoročná 
prax. T.: 0918 247 131.
z MATEMATIKA – stredná a  základná 
škola. Monitor * prijímacie pohovory * 
písomky * testy. Vylepšovanie krutej  
reality a  hroziacej polročnej a  konco‑
ročnej katastrofy. Cena 10 €/60 min.  
T.: 0905 342 421. 
z PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SER‑
VIS ďakuje všetkým klientom za vyu‑
žite našich služieb a praje pokojné via‑
nočné sviatky a úspešný nový rok 2023.  
www.upratovaniesnv.sk * 0903 100 508 
z PRERÁBANIE BYTOV – sadrokartóny * 
murárske práce * obklady * dlažby * elek‑
tro * podlahy, atď. T.: 0904 443 543.

0904 318 235

DOKTOR PC

0904 318 235NONSTOP PC SERVIS WWW.FIXNET.EU

OKAMŽITÁ ZÁCHRANA pre váš počítač!

Aj v nedeľu, či  sviatok!
DIAGNOSTIKA ZDARMA

NEFUNGUJE počítač?

NEJDE  internet?

PROBLÉM s programom?

POMOC JE TU!

Realitná kancelária

 SiMa Reality, s.r.o.  

Ing. Simona Mandáková,MBA
SiMa Reality, s.r.o.

Stará cesta 6, 
052 01 Spišská Nová Ves

0948 028 391 
simareality@gmail.com
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Vianoce krásne a čisté ako sneh,
v rodine len pokoj a smiech,
dobrú silvestrovskú náladu,

šťastie, zdravie a pohodu
praje

Či je LETO a či ZIMA
poteší vás od nás KLÍMA.

Firemné večierky
www.poracpark.sk Na konci sveta



Uvedené informácie a�fotogra e majú len informatívno-ilustračný charakter. Všetky technické údaje, napr. o�dojazde 
a�spotrebe elektrickej energie, sú založené iba na odhade podľa WLTP cyklu, nie na o ciálnej homologizácii. Podrobnosti 

o� nancovaní cez VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. nájdete na https://www.vwfs.sk/emobilita/skoda-enyaq.
html. Ďalšie informácie o�ponuke, konečných cenách, špeci kácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

S NOVÝM 100 % ELEKTRICKÝM
SUV ŠKODA ENYAQ iV
Nové SUV ŠKODA ENYAQ iV  s dojazdom viac ako 500 km môžete vďaka 
nabíjacej stanici pohodlne nabíjať aj doma alebo s kartou Powerpass na viac 
ako 143 000 staniciach po celej Európe. O váš dokonalý komfort a zážitok 
sa postará head-up displej s rozšírenou realitou, 13" infotainment či
panoramatický kamerový systém Area View.

Nabite sa životom aj vy a ozvite sa najbližšiemu predajcovi ešte dnes. 

S BENEFITMI
5 ROKOV POHODY

ZÍSKAJTE ZA
335 € MESAČNE

Uvedené informácie a�fotogra e majú len informatívno-ilustračný charakter. Všetky technické údaje, napr. o�dojazde
a�spotrebe elektrickej energie, sú založené iba na odhade podľa WLTP cyklu, nie na o ciálnej homologizácii. Podrobnosti

o� nancovaní cez VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. nájdete na https://www.vwfs.sk/emobilita/skoda-enyaq.
html. Ďalšie informácie o�ponuke, konečných cenách, špeci kácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

S NOVÝM 100 % ELEKTRICKÝM
SUV ŠKODA ENYAQ iV
Nové SUV ŠKODA ENYAQ iV  s dojazdom viac ako 500 km môžete vďaka
nabíjacej stanici pohodlne nabíjať aj doma alebo s kartou Powerpass na viac 
ako 143 000 staniciach po celej Európe. O váš dokonalý komfort a zážitok
sa postará head-up displej s rozšírenou realitou, 13" infotainment či
panoramatický kamerový systém Area View.

Nabite sa životom aj vy a ozvite sa najbližšiemu predajcovi ešte dnes. 

S BENEFITMI
55 ROKOV POHODY

ZÍSKAJTE ZA
335 €333 MESAČNE

www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0903 645 111, 0911 645 111, www.autoves.sk


