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ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA
a

MESTSKÉ KULTÚRNE
CENTRUM
pozývajú

na prvomájové programy:
1. mája 2016, ZOO

OTVORENIE
NOVÉHO VÝBEHU
PRE MEDVEDE HNEDÉ
Vystúpenie ĽH R. Barabasa
Otvorenie výbehu
Vystúpenie detí z MŠ, Lipová ul.
Vystúpenie ĽH R. Barabasa
Aktivity pre deti
Vystúpenie úsmevno-zábavnej
hudobnej skupiny TRAKY
16.00 Vystúpenie country skupiny
3-násť ciest
• roadshow „Za zdravý a krásny úsmev“
• promoakcia Müller s ochutnávkou
produktov
11.00
11.30
11.45
12.00
13.00
14.00
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CENA MESTA SPIŠSKÁ
NOVÁ VES ZA ROK 2015

Primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný odovzdal v pondelok 11. apríla 2016
v obradnej sieni radnice Cenu mesta Spišská Nová Ves za rok 2015 trom osobnostiam.

1. mája 2016
Amfiteáter Madaras park
15.00 STARÁ DIEVKA A ČERT
Rozprávka Divadla na Predmestí
Spišská Nová Ves
16.00 FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA
PRI MKC SNV
Tance, piesne a hudba zo Spiša,
Šariša a Zemplína

rostlivosť. Mnohokrát detičky bojujú o holý život a my musíme v pravú chvíľu zasiahnuť, aby nedošlo k poškodeniu
mozgu a vnútorných orgánov. Veľkým zadosťučinením je,
keď dieťa odpojíme od prístrojov, začne sa usmievať, prijímať stravu a všetky životné funkcie sa stabilizujú. Ešte
väčším zadosťučinením je, keď nám mamička takéto dieťatko donesie po roku ukázať, ako cupká. To nás pohýňa
dopredu,“ vyznala sa O. Pirochová.
„Toto ocenenie je najvyšším ocenením mesta, za čo
chcem poďakovať. Neujde sa každému, napriek tomu, že
ľudí, ktorí by si to zaslúžili, je veľa. Počas svojho života
som sa snažil, aby som sa nemusel hanbiť za to, čo robím. Myslím, že som zanechal nejakú stopu v oblasti kultúry a hlavne školstva. Teraz pôsobím v oblasti vysokého
školstva. Dúfam, že vzdelanosť v regióne pôjde smerom
hore,“ uviedol ďalší ocenený PhDr. Miroslav Semeš, PhD.,
(pokračovanie na 3. strane)
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• občerstvenie, atrakcie, tombola

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú
činnosť, pomoc pri výstavbe, zveľaďovaní a reprezentácii
mesta udeľuje raz ročne Cenu mesta Spišská Nová Ves.
Cena mesta sa udeľuje jednotlivcovi za dlhoročnú spoločensky významnú činnosť, ktorou sa výrazne zaslúžil o rozvoj
a reprezentáciu mesta alebo kolektívu, ktorý viac rokov svojou prácou a aktivitou prináša trvalé hodnoty.
Kancelárii primátora bolo doručených spolu 11 návrhov
na udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2015.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi na
zasadnutí 17. marca 2016 schválili udelenie Ceny mesta
Spišská Nová Ves za rok 2015 MUDr. Oľge Pirochovej
za výrazný prínos v oblasti zdravotníctva. „Cena mesta
je veľké ocenenie nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu, vďaka ktorej som mohla a môžem vykonávať svoje
povolanie. Môžem sa venovať tým najmenším deťom,
ktoré potrebujú veľkú trpezlivosť a špecializovanú sta-
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BÝVAJTE NA NAJLEPŠEJ ADRESE V MESTE.
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Sládkovičova 7 (2.poschodie), Spišská Nová Ves
(stretnutie si dohodnite vopred telefonicky)

tel.: 0903 541 275
email: malinic@pmv.sk
web: www.pmv.sk

STAVIAME TU PRE VÁS:
murované domy a drevodomy
byty na predaj a nájomné byty
komerčné priestory
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(dokončenie z 1. strany)
ktorý získal cenu za výrazný prínos pri rozvoji mesta
Spišská Nová Ves.
Pri príležitosti 150. výročia prvej maturitnej skúšky bola tretia
cena mesta udelená Gymnáziu na Školskej ul. 7 v Spišskej Novej Vsi.
„Toto ocenenie si nesmierne váži nielen terajšia generácia pedagógov a žiakov tejto školy. Je to ocenenie celých
150 rokov gymnázia na Školskej, ktoré dalo tomuto mestu
nezmazateľný vklad do jeho histórie. Absolventi školy písali históriu mesta i Slovenska. Škola má na to, aby ostala
lídrom vzdelania v tomto regióne a aby v budúcnosti hrdo
reprezentovala mesto, Spiš i celé Slovensko na akomkoľvek fóre,“ uviedol riaditeľ oceneného gymnázia Mgr. Jozef
Kačenga.
V zmysle Štatútu ceny mesta laureátom bola odovzdaná pamätná listina opatrená odtlačkom mestskej pečate a podpisom primátora a finančná odmena vo výške 500 eur.
MUDr. Oľga Pirochová tri roky pracovala na detskom oddelení v Kežmarku, od r. 1978 na detskom oddelení v Spišskej
Novej Vsi. Tu si založila spolu s manželom rodinu, vychovali spoločne 3 deti. Po absolvovaní 1. atestácie z pediatrie v r. 1980 sa stala obvodným pediatrom na sídlisku Mier,
do ambulancie v tom období patrilo 1 560 detí vrátane základnej školy Z. Nejedlého, 2 jaslí a MŠ. V r. 1990 urobila
atestáciu z neonatológie, t. j. špecializáciu v starostlivosti

o novorodencov. V tomto odbore pediatrie sa našla. Do roku
2000 pracovala pod vedením p. primára MUDr. Pukluša, po
jeho odchode zastávala funkciu primára detského odd. aj
neonatológa. V roku 2009 sa rozhodla odovzdať primárske
žezlo mladšej generácii, MUDr. Šulákovej. Odvtedy pracuje
vo funkcii vedúci lekár - neonatológ a plne sa venuje novorodencom a nezrelým deťom v spišskonovoveskej nemocnici,
odovzdáva skúsenosti mladým pediatrom, aby pokračovali
ďalej v tom, čo ona vybudovala pre dobro našich malých
pacientov.
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. svoju celoživotnú prácu venoval najmä rozvoju školstva, verejného života a mesta Spišská
Nová Ves. Významným dielom prispel k rozvoju odborného
učňovského školstva. Ocenený sa výrazne angažoval v komunálnej politike. V prvých voľbách do VÚC bol zvolený za
poslanca Košického samosprávneho kraja, opätovne v roku
2009. V roku 1994 sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. Po komunálnych voľbách v decembri 2006 sa stal zástupcom primátora. V tejto funkcii
pôsobil do 31. 12. 2011, kedy odišiel do dôchodku. Poslancom MsZ však zostal až do roku 2014. Počas pôsobenia vo
funkcii zástupcu primátora sa výrazne podieľal na vylepšovaní podmienok života občanov či už v sociálnej oblasti, ale
aj v oblasti materského a základného školstva alebo aj vo
zveľaďovaní majetku mesta. Aktívne prispel hlavne ku koncepcii sociálnych vecí v meste Spišská Nová Ves, k prevza-

tiu zodpovednosti v opatrovateľskej službe v meste Spišská
Nová Ves, ku konsolidácii Klubu dôchodcov na Levočskej,
Fabiniho ulici, ale aj v Novoveskej Hute, k reštartovaniu separovaného zberu v meste a jeho zavedeniu v školách, príprave a realizácii najväčšieho projektu mesta z prostriedkov
EÚ – BRO (skládka a spracovanie biologicky rozložiteľného
odpadu). Doposiaľ rozvíja svoju pedagogickú činnosť. Pracoval aj ako pedagogický a organizačný pracovník Univerzity J. A. Komenského v Prahe a v súčasnosti pôsobí ako
vysokoškolský pedagóg Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava - detašovanom pracovisku
v Spišskej Novej Vsi.
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves si v školskom
roku 2015/2016 pripomína 150. výročie prvej maturitnej skúšky. V svojej histórii nadväzuje na dejiny evanjelického a hlavného gymnázia. Je najstaršou strednou školou
v meste Spišská Nová Ves a patrí k najstarším gymnáziám
na východnom Slovensku. Prvé maturitné skúšky sa konali
27. a 28. júna 1866 za účasti superintendenta Karola Mádaya. Žiaci si prevzali maturitné vysvedčenie v latinskom jazyku platné v celej habsburskej monarchii. Gymnázium do
1. septembra 1948 sídlilo v budove na Hlavnej ulici (bývalá
budova strednej priemyselnej školy baníckej a geologickej). Potom bolo presťahované na Školskú ulicu, kde sídli
dodnes. Viac informácií o gymnáziu sme uverejnili v marcovom vydaní Informátora.
Andrea Jančíková

KOMUNITNÉ CENTRUM „FEDER DŽIVIPEN“
Súčasťou mesta Spišská Nová Ves je i lokalita Vilčurňa. Ide
o segregovanú lokalitu, kde sa stretávame s generačnou chudobou, je tu nízka úroveň vzdelania, vysoká nezamestnanosť,
vysoká miera závislosti na sociálnych dávkach. V tejto lokalite žijú ľudia, ktorí si nevedia pomôcť, nevedia, kde vyhľadať
pomoc alebo im chýba motivácia k zmene spôsobu života.
Mesto Spišská Nová Ves sa v rámci svojich priorít venuje
integrácii marginalizovaných rómskych komunít. Práve v lokalite Vilčurňa na Potočnej ulici prevádzkuje komunitné centrum. Zámer zriadiť centrum „Feder dživipen“ bol schválený
uznesením mestského zastupiteľstva z roku 2015. Komunitné
centrum je zariadenie bez právnej subjektivity, začlenené organizačne pod oddelenie sociálnych vecí mestského úradu.
Jeho činnosť je zameraná na poskytovanie sociálneho
poradenstva, pomoci pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú
dochádzku a školské vyučovanie, vykonávanie preventívnych aktivít, ako aj záujmové činnosti. Poslaním inštitúcie je prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb vylúčených
na individuálnej, ale i lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy
a programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Podporuje vzdelávanie a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré
nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním
k iným ľuďom. Hlavným zameraním pracovníkov je poskytovať

klientom centra možnosti riešenia ich sociálneho problému
a motivovať ich k zmene svojej sociálnej situácie. V súčasnom
období je centrum financované z rozpočtu Mesta Spišská
Nová Ves, v blízkej budúcnosti by sa mali čerpať finančné
prostriedky z eurofondov. Mesto je zapojené do realizácie Národného projektu „Take away“ v rámci Operačného programu

Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 - 2020. Z tohto
multifondového operačného programu budú financované
projekty zamerané na integráciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. „O aktivity v komunitnom centre
je veľký záujem najmä zo strany detí. Tie, ktoré nemôžu
navštevovať materskú školu sa tu dopoludnia prichádzajú
hrať, kresliť si alebo im dobrovoľníci čítajú rozprávky, pritom sa pracuje aj s mamičkami, ktoré vedieme ku starostlivosti o svoje deti a hygienickým návykom,“ uviedla vedúca
oddelenia sociálnych vecí MsÚ Ing. Júlia Jančurová. Popoludní prichádzajú deti zo škôl a pripravujú sa na vyučovanie, píšu si domáce úlohy, počítajú príklady alebo píšu diktát.
„Prekvapil nás záujem detí o prípravu na vyučovanie, veľmi
sa tešia, že po vyučovaní majú kam ísť a radi sa pochvália,
že dostali jednotku, pretože väčšinou doma na to nemajú
vytvorené žiadne podmienky, často v domácnosti chýba
aj stôl. Tiež plánujeme pracovať s mládežou a rozvíjať
záujmové činnosti na aktívne trávenie voľného času,
podporovať záujem o vzdelanie,“ dodala Júlia Jančurová.
Denne sa v komunitnom centre vystrieda asi 20 detí
v hodinových intervaloch. V centre v súčasnosti pracujú traja
dobrovoľníci, budova je otvorená od pondelka až do piatka
v čase od 10.00 do 16.00 hodiny.
Andrea Marchynová

NA „NOVOM“ CINTORÍNE PRIBUDNÚ HROBOVÉ MIESTA
Na cintorínoch v Spišskej Novej Vsi sa míňajú hrobové miesta. V minulosti ste si mohli miesto na
cintoríne takpovediac rezervovať. Od roku 2014 už táto možnosť obyvateľom prístupná nebola
a dôvodom je práve spomenutý nedostatok hrobových miest. Plánované je preto rozšírenie
„nového“ cintorína smerom na východ, na Cintorínsku ulicu. Zrealizované by mali byť terénne
a sadové úpravy, výstavba chodníkov a parkoviska, oplotenie cintorína, verejné osvetlenie
a zásobovanie vodou. „Tieto stavebné práce sú zaradené do prvej etapy, v rámci nej by
malo vzniknúť približne 500 hrobových a 100 urnových miest, cintorín sa plánuje rozšíriť
o takmer pol hektára,“ uviedol vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ Ing. Juraj Sad,
PhD. Problematikou nedostatočného počtu hrobových miest a rozširovaním cintorína sa zaoberalo mesto už v roku 2003. Problém s nedostatkom hrobov sa prejavil až v roku 2014.
„Verejné obstarávanie na rozšírenie cintorína by malo prebehnúť tento rok. Predpokladaný finančný náklad na realizáciu tohto projektu predstavuje približne 300 tisíc eur,“
dodal vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ Ing. Peter Susa. Po dopracovaní projektovej
dokumentácie, povolenia stavby a zabezpečení výberu zhotoviteľa mesto pristúpi k realizácii
stavby v priebehu rokov 2016 a 2017. Po ukončení stavby si budú môcť obyvatelia mesta opäť
rezervovať hrobové miesta, ako to bolo možné pred dvoma rokmi. V rámci ďalšej etapy sa na
cintoríne uvažuje aj o výstavbe domu smútku. Vďaka nemu by sa po ukončení obradu dostali
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

pozostalí k hrobovému miestu nebohého pohodlne, bez zdĺhavého chodenia z cintorína na
cintorín. Taktiež sa vylúči aj nebezpečenstvo pre chodcov, ktorí vo veľkých skupinách prechádzajú cez železničný podjazd na Kollárovej ulici. 
Andrea Marchynová

5/2016

3

SPRAVODAJSTVO

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

PRI PETÍCII JE NUTNÉ DRŽAŤ SA ZÁKONA
V posledných mesiacoch vyvstala vo verejnosti potreba vyjadriť svoj názor petíciou. Objavili sa viaceré formy tohto
demokratického nástroja, nie všetky však uznáva zákon.
O názor sme požiadali hlavného kontrolóra mesta Spišská
Nová Ves Ing. Petra Biskupa. Podľa neho Zákon 85/1990
Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
a zákona č. 112/2010 Z. z. predpokladá tieto náležitosti:
• petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“
a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu;
• písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak

je petícia podaná prostredníctvom petičného systému
alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným
elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu;
• v petícii alebo v podpisovom hárku osoba podporujúca
petíciu je povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko,
adresu pobytu a svoj podpis, ak ide o fyzickú osobu;
• v petícii alebo v podpisovom hárku osoba podporujúca
petíciu je povinná uviesť svoj názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu, osoba oprávnená konať v mene právnickej
osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu
pobytu a svoj podpis;

• petíciu možno podporiť aj v elektronickej podobe, pričom
osoba podporujúca petíciu namiesto podpisu uvedie adresu svojej elektronickej pošty alebo adresu elektronickej
schránky, alebo pripojí svoj zaručený elektronický podpis;
• výsledok vybavenia petície príslušný orgán verejnej moci
písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi.
Ostatné súvislosti sú podrobne stanovené vo vyššie citovanom zákone.
(red)

77. VÝROČIE MALEJ VOJNY

Tohtoročné pripomenutie 77. výročia od udalostí Malej
vojny sa oproti minulým rokom líšilo. Tentokrát sa hlavným organizátorom stala Matica slovenská, ktorá podujatie realizovala prostredníctvom svojich zložiek - Domu MS
Spišská Nová Ves a Mladej Matice. Hlavná časť podujatia
sa uskutočnila v budove Spišského divadla, pietna spomienka kladenia vencov sa rozšírila o pamätník gen. in
memoriam a spišského rodáka Jána Nálepku, čo mohlo
byť pre neznalých problematiky prekvapením. Avšak táto
osobnosť sa radí k odvážnym obrancom Slovenska z roku
1939. Organizátori vytvorili rámec pre mnohovrstvové aktivity a zapojili do programu matičné umelecké kolektívy.
Hymnickou piesňou „Hej Slováci“ v podaní matičiarov
z FS Štrbän zo Štrby sa 18. 3. 2016 symbolicky otvoril
program prednášok v Spišskom divadle za účasti
viacerých významných hostí: honorárneho konzula
Ruskej federácie Ladislava Štefka, podpredsedu
MS a predsedu Mladej Matice Mariána Gešpera,
predsedu Dozorného výboru Matice slovenskej Štefana
Martinkoviča, vedca z Inštitútu slovanských štúdii RAV
v Moskve Michaila J. Dronova, ako aj zástupcov SZPB
a ďalších hostí zo spoločensko-politických organizácií,
štátnej správy a samosprávy. S prednáškou „Zabudnutí
slovenskí hrdinovia Malej vojny“ priblížil Marián

Gešper životy a osudy jednotlivých slovenských hrdinov
tohto konfliktu, ako aj Mníchovskú zradu a Viedenskú
arbitráž z roku 1938, ktoré konfliktu predchádzali.
Po ňom vystúpil historik z Múzea Spiša Juraj Pavlis
s referátom „Ján Nálepka - vojak slovenskej armády
v bojoch Malej vojny,“ ktorý predniesol prekvapujúce
fakty o nasadení J. Nálepku pri obrane Slovenska, ale
aj o neznámych rozmeroch jeho osobnosti ako učiteľa
a slovansky orientovaného vlastenca. V ďalšej časti
vystúpili s divadelným predstavením pod názvom: „Národ
si slobodu zaplatil krvou“ mladí matičiari, ktorí priblížili
v prvej časti dramatizácie prelomové hodiny v štábe
Zemplínskej skupiny tesne po napadnutí Slovenska
a v druhej časti symbolický monológ hrdinu Mikuláša
Klanicu v podaní člena OMM z Lučenca - Petra Švantnera.
V medziprograme vystúpil s tematickými piesňami mladý
talentovaný spevák František Jóska z Košíc.
V druhej časti nasledoval sprievod centrom mesta s portrétmi slovenských obrancov (foto) k pamätníku obetí
bombardovania mesta maďarským letectvom. Nasledoval presun k pamätníku gen. Jána Nálepku, in memoriam,
kde vystúpil s prejavom Štefan Martinkovič, ktorý zhodnotil prínos J. Nálepku, predovšetkým ako nekompromisného slovenského vlastenca. V závere spomienkovej

V našom meste sa každoročne vyrúbe niekoľko desiatok stromov. Tento výrub mesto realizuje aj na základe žiadostí, ktoré
dostáva od občanov. V roku 2015 prišlo na oddelenie komunálneho servisu od obyvateľov mesta 52 takýchto žiadostí.
Z nich bolo 5 zamietnutých odborom starostlivosti o životné
prostredie OÚ v Spišskej Novej Vsi. Ak úrad rozhodnutím po-

volí výrub, zároveň určí podmienky náhradnej výsadby stromov. „V závislosti na výške spoločenskej hodnoty stromu
sa určí náhradná výsadba, väčšinou to znamená, za jeden vyrúbaný strom vysadiť minimálne dva nové,“ konštatuje vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ Ing. Juraj
Sad, PhD. Obyvatelia najčastejšie ako dôvod uvádzajú tienenie stromu, s tým spojenú vlhkosť v nehnuteľnosti, ako aj
jej ohrozovanie. Povolenie na výrub stromov je platné 2 roky
a samotný výrub je možné realizovať mimo vegetačného obdobia, čiže v období od 1. októbra do 31. marca. Realizáciu
náhradnej výsadby je potrebné uskutočniť do 2 rokov od výrubu. Výnimočný stav nastáva, ak vysadený strom ohrozuje život obyvateľov, vtedy výrub stromu nepodlieha vegetačnému
obdobiu. To, ako rýchlo vám prídu zamestnanci strom spred
bytovky zrezať, závisí aj od finančných možností. Samotný
žiadateľ za výrub stromu neplatí, vedenie mesta preto rozhoduje o tom, kedy sa realizácia uskutoční podľa vyčlenených finančných prostriedkov v danom roku. S výrubom musí
oddelenie komunálneho servisu zabezpečiť aj náhradnú vý-

slávnosti sa širokej verejnosti a matičiarom prihovoril oblastný tajomník SZPB Ján Dzurej.
Mgr. Rastislav Zacher, PhD.
riaditeľ DMS Spišská Nová Ves

NÁHRADNÁ VÝSADBA V MESTE

Tabuľka: Náhradná výsadba v rokoch 2006 – 2015
Rok
Stromy
Kroviny
2006
188
2007
210
2 058
2008
293
2 323
2009
381
2 005
2010
334
462
2011
320
275
2012
200
556
2013
173
826
2014
223
540
2015
89
681
Spolu
2 411
9 726
sadbu stromčekov podľa rozhodnutia a náhradný stromček
stojí mestskú kasu približne 100 eur. Od roku 2006 do roku
2015 sa náhradnou výsadbou v meste vysadilo 2 411 stromov
a 9 726 krovín. 
Andrea Marchynová

CENA EMBRACO ZA EKOLÓGIU

Ôsmy ročník Ceny Embraco za ekológiu sa niesol v téme
obnoviteľných zdrojov energie. „V rámci uvedenej témy
predložili základné školy dobré technické nápady. Ak sa
zrealizujú, budú slúžiť ako príklad aj pre ďalších záujemcov o tento prístup k energii,“ uvádza členka hodnotiacej
komisie a odborná garantka programu Silvia Szabóová. ZŠ
Z. Nejedlého v SNV plánuje vytvoriť slnečnú sprchu, ktorá
bude slúžiť žiakom - športovcom na sprchovanie i ako názorná učebná pomôcka. Aj ZŠ Ing. O. Kožucha chce využiť
slnečnú energiu na pohon chladničky či sušičky, a tiež zriadiť
učebňu fotovoltaiky. Na ZŠ Nad Medzou chcú z vypestova-
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ných byliniek variť čaj za pomoci solárneho parabolického
variča. A v Kluknave si dali za cieľ skrášliť zanedbaný areál
školy, vrátane vybudovania skleníka z PET fliaš. Materské
školy tiež poňali tému „Voda nad zlato“ inšpiratívne. Komisiu
zaujal aj projekt MŠ Ružová ul. v Smižanoch, kde za výdatnej
pomoci rodičov pribudne relaxačná zóna s jazierkom, monolitným kameňom a vŕbovými tunelmi. Novoveská MŠ na
Tehelnej ulici je po presťahovaní v nových priestoroch, ich
zveľadenie je hlavným cieľom projektu. Do tretice, súkromná
MŠ Brantia má v pláne chodiť s deťmi na výlety do priestorov
biofarmy v Spišskom Štvrtku. Embraco rozdá aj v tomto roku

z grantového programu približne 9 tisíc eur. Program získal
vlani ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Dobrý partner
komunity.
AM

MÁJ 2016

OCHRANÁRI PONÚKAJÚ VODÁKOM
KILOMETRE PRIELOMU HORNÁDU

V raji sa dá opäť splavovať Hornád. Čistenie je nekonečným príbehom. Stovka Čechov
si už prichystala lode.
Letná turistická sezóna klope na dvere aj v Slovenskom
raji. Počas zimy je v národnom parku relatívne málo návštevníkov, prvé nápory turistov prežívajú začiatkom mája.
Vtedy sa štandardne otvára aj letná turistická sezóna. Sieť
turistických chodníkov je otvorená, priebežne sa rekonštruujú rebríky (aktuálne v Suchej Belej).
Novinkou letnej sezóny 2016 v Slovenskom raji bude
splavovanie rieky Hornád v úseku najdlhšieho riečneho kaňonu na Slovensku – Prielomu Hornádu.
Vodáci sa po rokoch môžu opäť tešiť na 11,75 km dlhú
vodnú cestu v jednej z najatraktívnejších častí národného
parku.
„Rieka Hornád sa tu prediera dnom hlbokého kaňonu
s vysokými strmými stenami a vytvára úsek, ktorý
nemá obdobu vodácky, ani krajinársky na Slovensku,
no ani v okolitých krajinách. Nezabudnuteľný zážitok
z plavby územím v najvyššom stupni ochrany prírody
je zaručený. Plánovali sme to otvoriť v minulom roku,
ale prekvapil nás nedostatok vody. V súčasnosti
sa na ochranu prírody nepozeráme konzervatívne
a snažíme sa podporovať takzvané mäkké aktivity
cestovného ruchu, ktoré neškodia prírode. Bežne ich
vo svete podnikajú správy národných parkov v oblasti
cestovného ruchu. Na Slovensku sme úplne prví
ochranári, ktorí prichádzajú s touto akoby komerčnou
aktivitou. Chceme zvýšiť atraktívnosť Slovenského
raja novou službou. Inak povedané, ide o obnovenie
raz k nám prídu z Košíc, pomôžu nám čistiť vodu a na
aktivity, ktorá tu už bola, ale obnovujeme ju v inom
oplátku môžu Hornád splaviť zadarmo. Vstupné nám
limitovanom rozsahu,“ hovorí riaditeľ Správy národného
v prvých rokoch nepokryje ani náklady,“ tvrdí T. Dražil.
parku Slovenský raj Tomáš Dražil.
Vodáci môžu používať iba vlastné plavidlá. Rieka je
Od 1. mája do 31. októbra sa môžu vodáci zaujímať
ešte neprebádaná a náročná, takže ochranári odporúčajú
o splavovanie Hornádu. Celý rezervačný systém na novej
mať skúsenosti so splavovaním. Napriek tomu nekontrostránke parku www.npslovenskyraj.sk je prepracovaný
lujú erudovanosť ľudí pri splave, každý splavuje Hornád na
do detailov. Po predbežnej rezervácii môžu záujemcovlastnú zodpovednosť. Vo vstupenke je zahrnuté poistenie
na zásah horskej služby.
via kontrolovať stav vody v Hornáde, výška vody je prTých, ktorí oznámia presný čas príchodu, bude na mieste
vou podmienkou splavovania. „V nástupnom mieste na
začiatku splavu čakať strážca parku. Náhodní turisti risHrabušickom mýte musí byť minimálne sedemdesiat
centimetrov vody, aby vodáci nemuseli lode prenášať.
kujú, že bude denná hranica počtu lodí naplnená a ostanú
Ak je však voda nad stodesať centimetrov, je pre vodá„na sucho“. V súčasnosti registrujú správcovia národného
parku približne 150 záujemcov, prevažne z Českej repubkov nebezpečná, a preto povolíme splav iba v danom
rozmedzí. Ide nám nielen o bezpečnosť vodákov, ale
liky. Ak by sa niekto chcel plaviť na čierno, riskuje pokutu
aj o skutočný zážitok, ktorý si z národného parku od66 eur. „Na našej stránke si môže každý prečítať návštevný poriadok, kde sú všetky podmienky pre turistiku
nesú,“ objasňuje T. Dražil.
v Slovenskom raji. Sme radi, že môžeme návštevníkom
Ďalšou podmienkou je denná kapacita plavidiel. Denne
rozšíriť možnosti zážitkovej turistiky v národnom parku.
bude môcť korytom Hornádu preplávať maximálne
Ponúkli sme im pomocnú ruku, dúfame, že tento krok
70 jedno alebo dvojmiestnych plavidiel. „Pýtajú sa nás,
ocenia a nebudú pravidlá porušovať. Chystáme aj ďalprečo sme nepovolili splavovanie väčšími plavidlami.
Odpoveď je jednoduchá, na tomto úseku je Hornád
šie novinky, o ktorých budeme priebežne verejnosť intak komplikovaný a zapadaný stromami, že sa tam naformovať,“ dodáva T. Dražil.
príklad raft jednoducho nezmestí,“ konštatuje T. Dražil.
Za obdobie, počas ktorého ochranári Prielom Hornádu
ZÁKLADNÉ FAKTY
čistili, získali dostatok skúseností a vedia, aké náklady na
• Nástupné miesto splavu: Hrabušice - Mýto
údržbu si viac ako jedenásťkilometrový úsek rieky vyža• Výstupné miesto splavu: Čingov - turistické stredisko pod Chatou Ihla
duje. Desaťeurový poplatok využijú ochranári na orezáva• Termín splavovania: 1. máj – 31. október
nie stromov a čistenie vodného toku.
• Max. počet plavidiel za deň: 70 ks jedno alebo
„Nechceme, aby ľudia obchádzali stromy a snažíme
viacmiestnych lodí, rafting nie je povolený
sa im zabezpečiť plynulosť splavu. Naši pracovníci pô• Výška hladiny rieky Hornád na vodomernej late
sobia v náročných podmienkach, veľakrát sú na člne
v Hrabušiciach v deň splavu o 8.00 hod. musí
alebo visia pri prerezávaní stromov na lane. To si vyžabyť v rozmedzí 70 cm do 110 cm
duje zvýšené náklady. Ďalším problémom je odpad vo
• Kontakt: Správa Národného parku Slovenský raj,
vode. Obce nad národným parkom, cez ktoré tečie HorŠtefánikovo námestie 9, Spišská Nová Ves,
nád - Betlanovce, Spišský Štiavnik, Hranovnica, Spišské Bystré, generujú neskutočné množstvo odpadu, od
tel.: 00421 53 442 20 10,
plastových fliaš po práčky, ktoré sme z vody vyťahovali.
e-mail: splavprielomuhornadu@gmail.com
web: www.npslovenskyraj.sk
Obce nám pomáhajú pri odvoze odpadu, ale niekto ho
musí z vody vytiahnuť. V zime sme mali permanentnú
• Cena za splav: 10 €/osoba
prácu a aj teraz sústavne rieku čistíme. Tento proces
prakticky nekončí. Máme aj spoluprácu s vodákmi, te(tom)
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Z činnosti MsP v SNV
Hliadka MsP riešila 16. 3. na Sládkovičovej ulici zistený
priestupok, ktorého sa dopustila I. H. Menovaná porušila
zákaz fajčenia na zastávkach a krytých nástupištiach
vnútroštátnej osobnej dopravy. Náprava bola zjednaná
na mieste, priestupok bol vyriešený v kompetencii MsP.
Hliadka MsP 18. 3. riešila na Starosaskej ulici zistený
priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustil
Š. D. Menovaný konzumoval alkoholické nápoje na verejne prístupnom mieste. Hliadka zjednala nápravu, priestupok bol vyriešený v kompetencii MsP.
Na základe telefonického oznámenia pracovníka občianskej stráže v osade Vilčurňa bola cestou stálej služby MsP
20. 3. vyslaná do osady osádka HaZZ zo Spišskej Novej
Vsi k uhaseniu trávnatej plochy za osadou, ktorú zapálil
neznámy páchateľ. Pri zásahu hasičov asistovala hliadka
MsP, ktorá na mieste zabezpečovala verejný poriadok
a bránila vstupu nepovolaných osôb k požiaru.
Hliadka MsP na základe oznámenia riešila 23. 3. v lesíku pod Blaumontom zistené priestupky proti verejnému
poriadku, ktorých sa dopustili Ľ. K. a R. G. Menovaní
v blízkostí garáží a obytných domov založili ohnisko, na
ktorom si varili polievku. Taktiež znečistili priestranstvo
nazhromaždenými vecami. Obaja menovaní boli vyzvaní
k zjednaniu nápravy, uhaseniu ohňa a odstráneniu nazhromaždených vecí. Na mieste bola vyhotovená fotodokumentácia. Pri opakovanej kontrole bola už časť vecí
odstránená.
Na základe anonymného telefonického oznámenia bola
hliadka MsP 27. 3. vyslaná na Ulicu P. Jilemnického,
kde dochádzalo k rušeniu občianskeho spolunažívania
hlasným púšťaním hudby. Hliadka zistila, že hudba sa šíri
z bytu J. M. Menovaný bol upozornený na uvedenú skutočnosť a hudbu stíšil.
Hliadka MsP riešila 28. 3. na Koceľovej ulici zistený
priestupok, ktorého sa dopustil V. B. Menovaný znečistil
verejné priestranstvo vyberaním a vyhadzovaním odpadkov z kontajnerov. Priestupok bol vyriešený v kompetencii
MsP.
Na základe podnetu občana našla hliadka na Duklianskej
ulici 29. 3. dezorientovaného muža, ktorý bol pri vedomí,
avšak ťažko a nezrozumiteľne artikuloval. Hliadka mu na
mieste poskytla prvú pomoc a na miesto bola privolaná
RZP, ktorá muža previezla na lekárske ošetrenie. Počas
ošetrovania bolo zistené, že išlo o L. Š.
Hliadka MsP riešila 1. 4. na Ulici Medza zistený priestupok, ktorého sa dopustil M. S. Menovaný porušil všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky tým, že porušil zákaz parkovania
na verejnej zeleni. Priestupok bol vyriešený v kompetencii
MsP.
Hliadka MsP riešila 4. 4. na Duklianskej ulici zistené
priestupky, ktorého sa dopustili A. M. a V. L. Menované
parkovali motorovým vozidlom na vyhradenom parkovisku
pre ZŤP napriek tomu, že nešlo o vozidlo, pre ktoré bolo
miesto vyhradené. Priestupky boli vyriešené v kompetencii MsP.
Hliadka bola vyslaná 8. 4. na Školskú ulicu. Za podjazdom smerom do mesta stálo vozidlo, ktoré bránilo
plynulej cestnej premávke, zastavilo pre poruchu. Za
asistencie hliadky bolo vozidlo na požiadanie menovanej
odtiahnuté na najbližšie parkovisko.
Hliadka MsP riešila 9. 4. na Levočskej ulici v prevádzke
KTK, zistený priestupok, ktorého sa dopustil prevádzkovateľ, ktorý mal prevádzku otvorenú po čase predaja.
Priestupok bude postúpený správnemu orgánu na priame
riešenie.
Na základe telefonického oznámenia hliadka našla 9. 4.
na Brezovej ulici voľne pohodený horský bicykel, ktorý
bol následne uložený na útvare MsP. Vec bola zadokumentovaná.
Na útvar MsP oznámil 11. 4. OD OOPZ v SNV, že v lokalite
za Židovským cintorínom sa našiel nález uhynutých oviec,
ktoré boli zabalené v igelitových vreciach. Na miesto bola
vyslaná hliadka MsP, ktorá vec fotodokumentačne zaevidovala. O náleze bol informovaný náčelník MsP a Okresná veterinárna správa v SNV.
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Spišské osvetové stredisko v pripravilo 16. a 17. 3. tvorivé dielne pre školákov, ktorí zdobili veľkonočné vajíčka. Žiakom pomáhali lektori a učili ich rôzne techniky
zdobenia. Účastníci dielní získali nielen novú zručnosť,
ale dozvedeli sa aj o celkovom kultúrnom a sociálnom
význame ľudového výtvarného umenia k veľkonočnému
obdobiu.
V rámci tohtoročnej Hodiny Zeme bol Spišský hrad
v sobotu 19. 3. od 20.30 na hodinu ponorený do tmy.
Zhasnutím svetla na 60 minút sa mohli do tejto akcie zapojiť aj domácnosti.
Kurióznym prípadom sa 17. 3. zaoberala štátna
a mestská polícia v Spišskej Novej Vsi. Zaparkovaná Felicia na jednom zo spišskonovoveských sídlisk sa stala
nocľahárňou pre piatich bezdomovcov. Štyrom mužom
a jednej žene sa z pohodlného príbytku po príchode
mestskej a štátnej polície nechcelo a dvere na aute tvrdošijne zamykali. Nakoniec vozidlo opustili. Majiteľ na
bezdomovcov nepodal trestné oznámenie, a tak policajti
prípad ďalej nevyšetrujú. Ako sa bezdomovci dostali do
zamknutého auta je pre majiteľa záhadou.
Seniori sú najčastejšími obeťami podvodníkov. Aj
napriek neustálemu upozorňovaniu médií i polície starší
ľudia doplácajú na svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť.
Medzi najpoužívanejšie praktiky, ktoré medzi podvodníkmi „letia“, sú zámienky – vnuk či synovec v núdzi
a operácia príbuzného po dopravnej nehode.
V snahe zvýšiť bezpečnosť na cestách a znížiť škody na
vozidlách polícia od pondelka do štvrtka 24. 3. vykonávala na území kraja preventívne akciu pod názvom Veľkonočný zajko. Tá bola určená pre deti prvého stupňa,
ktoré spolu s policajnými hliadkami kontrolovali vodičov.
Zamerali sa na kontrolu povinnej výbavy motorového vozidla, používanie bezpečnostných pásov, dodržiavanie
zákazu požívania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, či na technický stav vozidla.
V utorok 29. 3. policajti v Košickom kraji vykonali osobitnú kontrolu zameranú na dodržiavanie zákazu požívania
alkoholických nápojov alebo iných návykových látok vodičmi. Policajti kontrolovali aj chodcov a cyklistov. Počas
kontroly zistili policajti 97 priestupkov, pričom 77 z nich
bolo riešených v blokovom konaní, 17 priestupkov vybavili napomenutím a tri priestupky boli oznámené na príslušný dopravný inšpektorát. Rýchlosť prekročilo 20 vodičov, bezpečnostným pásom neboli pripútaní 14 vodiči,
7-mi počas jazdy používali telefónny prístroj, v 6-tich prípadoch išlo o jazdu bez ustanoveného osvetlenia. Za porušenie pravidiel cestnej premávky sa pokutám nevyhli
ani piati cyklisti a deviati chodci. Policajti zadržali jeden
vodičský preukaz a tri osvedčenia o evidencii vozidla.
Poslanci v Spišskej Novej Vsi odsúhlasili predaj pozemkov s výmerou vyše 3 100 metrov štvorcových na sídlisku Západ I obchodnej spoločnosti Lidl. Záujem na
výstavbu obchodných objektov prejavili dve spoločnosti
Lidl a Labaš po tom, čo bola na minulom zastupiteľstve
schválená obchodná verejná súťaž na ich predaj. Vyvolané investície vo výške najmenej za 194 170 eur predstavuje nová križovatka, rozšírenie cesty s navýšením
jazdných pruhov, nové chodníky pre chodcov.
Spišské osvetové stredisko pripravilo výstavu, ktorá približuje regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže
neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum
2016. Predstavuje sa na nej 18 autorov. Porotcovia vybrali v každej kategórii troch najlepších autorov, ktorých
diela postúpia do krajského kola. Vernisáž sa uskutočnila
v priestoroch osvetového strediska vo štvrtok 31. marca.
Pred Veľkou nocou zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zo Spišskej Novej Vsi
a Košíc. Od štvrtka 24. 3. do pondelka 28. 3. evidovali
celkovo 55 výjazdov k požiarom, z toho 35 bolo k požiarom tráv a suchých porastov. Najviac výjazdov mali
v katastri mesta Krompachy a obce Smižany a v okolí
obcí Bystrany, Vítkovce a Nálepkovo. Podľa zákona
o ochrane pred požiarmi je vypaľovanie porastov
bylín, kríkov a stromov zakázané. V prípade dokázania vypaľovania je možné páchateľovi - fyzickej osobe
uložiť pokarhanie alebo pokutu v blokovom konaní do
100 eur a v správnom konaní pokarhanie alebo pokutu

NÁČELNÍKOM ZÁCHRANÁROV
JE ZNÁMY HOROLEZEC

Papierovo Popradčan, dušou Novovešťan. Päťdesiatnik Ivan Krajčír sa vrátil do
Slovenského raja po pätnástich rokoch. Prebral žezlo náčelníka po nebohom Dušanovi
Leskovjanskom, ktorý v minulom roku zahynul pri záchrane zdravia a života iných.
Na Spiš ste sa vrátili po rokoch. Ako k tomu došlo, že
ste dosť dlho pôsobili v horskej záchrannej službe v inej
časti Slovenska?
„Robil som tu pätnásť rokov, do roku 2003. Vtedy prijali zákon 544 a pri horskej záchrannej službe vzniklo školiace
stredisko so základňou v Nízkych Tatrách. Kolega ma tam
stiahol, mal som k tejto práci blízko. Pôsobil som tam do
septembra minulého roku, vzdelával som profesionálov aj
dobrovoľníkov.“
Ako ste sa k takejto práci dostali? Predpokladám, že
ste to mali už, takpovediac, v krvi.
„Máte pravdu. Dostal som sa k tomu cez otca, ktorý bol
dobrovoľný člen horskej služby a spolu s kamarátom Mariánom Stankom sme začali liezť v Slovenskom raji aj v Tatrách. Rodičia ma viedli k lyžovaniu a turistike, jednoducho
k horám. V roku 1988 odchádzal z horskej služby v Slovenje chodník nepriechodný, snažíme sa prekážku odstrániť.“
skom raji jeden pracovník. Zhodou okolností to bol Karol
Každý má nejaké obľúbené miesto v Slovenskom raji,
Dzurik, ktorý vtedy zakladal zoologickú záhradu. Silvester
niektorí skôr doliny, iní vrcholy kopcov. Ako je to u vás?
Višňovský, ktorý prednedávnom navždy odišiel, ma prijal,
„Veľmi som si obľúbil Tomášovský výhľad, mám veľa spolebo som bol mladý a športoval som. V tom čase som zaromienok na lezenie z mladosti. Neskoršie mi prirástlo k srdcu
Kláštorisko, mali sme tam záchrannú stanicu, kde sme slúbil tisícpäťsto korún, čo nebolo veľa. K horám som mal však
žili v top sezóne, je tam pokoj, ráno a večer je oázou ticha.
blízko a človeka napadlo ísť robiť niečo zmysluplné a byť
pritom doma, spojiť koníček s prácou.“
Ako vidíte spoluprácu s ostatnými subjektmi, ktoré v národnom parku pôsobia?
Ešte stále sa vo verejnosti aj medzi záchranármi prežíva
„Spolupráca so správou národného parku je veľmi dobrá,
udalosť, pri ktorej prišiel o život váš predchodca Dušan
Leskovjanský. Ako ste sa cítili pri nástupe na jeho miesto?
párkrát sme sa stretli a živo komunikujeme. Radi by sme
„Bolo to smutné. Nie je jednoduché prevziať miesto po kato posunuli dopredu, aby boli niektoré záležitosti voči námarátovi, kolegovi, ktorý navždy odišiel, navyše takýmto
rodnému parku ústretovejšie. Niekedy fungovala Okresná
tragickým spôsobom. My všetci s týmto rizikom žijeme,
správa cestovného ruchu, na starosti mali celý raj. Keď bolo
ale nikto si ho nepripúšťa. Sám som mal úraz v roku 2011,
treba niečo opraviť alebo doplniť, správa to vyriešila. Teraz
zlomenú stehennú kosť. Každý rok sa zrania nejakí horskí
idú skôr financie len na rebríky. My riešime aj také záležizáchranári. Stále sme vystavení riziku. Úrazy sa nestávajú
tosti, ako je prerezávanie stromov napadaných do vodopáčasto, ale keď k nim dôjde, sú vážne, vzhľadom na prostredov. Robíme to v rámci prevencie. Ale údržbu chodníkov
die, v ktorom pracujeme.“
a sprístupňovacieho zariadenia v Slovenskom raji treba riešiť komplexnejšie.“
Aký je pracovný kolobeh horskej služby? Väčšina ľudí
o nej prakticky nič nevie, môžete nám ho priblížiť?
Aké sú vaše koníčky? Vediete k láske k horám aj svoje
„Po nástupe do funkcie som sa musel najprv zžiť s kolekdeti?
„Keďže sme boli vedení k lyžovaniu a turistike, tak sa tie
tívom, ktorý sa medzitým zväčšil. Momentálne je nás jekoníčky iba rozšírili. Od pätnástich rokov sa venujem hodenásť, keď som nastupoval, boli sme iba piati. Funkcia
náčelníka je o tom, že robím chlapcom vlastne taký servis.
rolezectvu a neskôr som sa začal venovať aj skialpinizmu.
Teraz je nás akurát, máme dvanásťhodinovú službu, služba
V roku 1994 som sa ako prvý Spišskonovovešťan stal meostáva až do rána. Nechceme nechať chatu prázdnu. Preddzinárodným horským vodcom UIAGM. Stále som aktívny
a liezol som na Kaukaze, v Alpách, Himalájach či Kordilletým sme mali veľké nadčasy a medzisezónne sme ich neverách. Starších synov som viedol k láske k horám. Dcéra ma
deli vyčerpať. Teraz je to lepšie. V lete slúžime traja – služba,
šofér a záchranár, v zime iba dvaja. V tom čase sú dvaja na
tri a pol roka a s malou pomocou zlyžuje už aj zo Soliska,
lyžiarskych svahoch na Mlynkoch a Dedinkách a rekognospäťročný syn lyžuje sám. Tak, ako viedli k horám mňa, snakujeme aj terén v roklinách, koľko je tam ľadu, aby sme vežím sa viesť aj ja ich.“
deli informovať návštevníkov o aktuálnych podmienkach. Ak
Tomáš Repčiak
Ďakujeme za rozhovor.

PROJEKT HUMANITKO

V dňoch 18. a 19. marca 2016 riaditeľka SČK ÚzS Spišská
Nová Ves v spolupráci so školskými úradmi Smižany a Spišská Nová Ves zorganizovali v priestoroch SČK územného
spolku Spišská Nová Ves vzdelávanie učiteľov a žiakov II. st.
ZŠ k celoslovenskému projektu Humanitko. Školitelia – Oľga
Szalmová (riaditeľka SČK ÚzS Levice), Viera Kiššová (ŠÚ
Levice) a Róbert Zsembera (prezident Mládeže Slovenska
SČK) sa venovali témam, akými sú: humanitárne právo, humanitárna perspektíva, uplatňovanie práv, humanitárna pomoc, etika humanitárnej akcie. Osvedčenie o absolvovaní
vzdelávania oprávňuje pedagógov a žiakov realizovať projekt
Humanitko v svojej základnej škole. Prvými pedagogickými
absolventmi Humanitka na Spiši sú PaedDr. Alexandra
Puhallová (ZŠ, Levočská 11), Mgr. Michaela Revajová
(ZŠ, Z. Nejedlého 2), Mgr. Janka Baldovská a Mgr. Erika
Rimská (obidve zo ZŠ, Komenského 3, Smižany). Prvými
mládežníckymi absolventmi Humanitka z radov žiakov zák-

ladných škôl nielen na Spiši, ale na Slovensku sú Zuzana
Špenerová, Nikola Plutová, Frederika Hajžušová, Ema
Kleinová, Alexandra Franková, Sabína Lučivjanská,
Lenka Šimová a Dominika Čujová.
PaedDr. Viera Skoumalová, OŠRaSŠÚ Smižany
Mgr. Dana Kováčová, OŠ MsÚ Spišská Nová Ves
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POŽIARE V JARNOM OBDOBÍ
Meniace sa klimatické pomery na Slovensku so sebou prinášajú reálnu hrozbu súvisiacu s čoraz častejšími a dlhšie
trvajúcimi obdobiami sucha. V období sucha je o to väčšie
nebezpečenstvo vzniku a rozšírenia požiaru. Z poznatkov rozborov požiarovosti a samotného života vieme, že najviac požiarov vzniká práve v jarných mesiacoch. Požiare môžu vzniknúť
vplyvom prírodných živlov, ako aj ľudskou nedbanlivosťou. Zabrániť vzniku požiarov môžeme svojou uváženou činnosťou.
Najčastejšími príčinami vzniku požiarov v jarnom období,
ktoré sú spôsobené ľudským faktorom, sú vypaľovanie suchej trávy, trávnatých porastov, zakladanie ohňov vo
voľnej prírode na miestach, ktoré na to nie sú vyhradené,
a taktiež neuváženou ľudskou činnosťou. Práve takéto nezodpovedné konanie občanov predstavuje najmä v suchom
období riziko rýchleho šírenia sa požiaru po trávnatom alebo
listnatom povrchu a za podpory vetra nie je často v ľudských silách takýto vzniknutý požiar zvládnuť a uhasiť. Dôsledkom akéhokoľvek požiaru môžu byť veľké ekologické škody, finančné
straty na majetku a dokonca straty na životoch.
Predísť vzniku požiarov je možné najmä:
- dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnos-

tiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru,
- nevypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov,
- zakladaním otvoreného ohňa v prírode na miestach, ktoré
sú na to vyhradené,
- bezpečným uhasením ohňa v ohnisku,
- dodržiavaním zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- dodržiavaním vyznačených zákazov alebo príkazov týkajúcich sa ochrany pred požiarmi.
V prípade spozorovania požiaru je potrebné okamžite
privolať hasičskú jednotku na telefónnom čísle 112 alebo
150, alebo ohlásiť požiar na najbližšiu ohlasovňu požiarov.
Prírodu môžeme ochrániť pred nenahraditeľnými a zbytočnými stratami svojím zodpovedným prístupom. Každý z nás
sa môže pričiniť o ochranu lesov a prírody pred požiarmi, čím
uchránime materiálne a ľudské hodnoty, ako aj životné prostredie. Veríme, že aj vaším pričinením sa pozitívne ovplyvní
stav požiarovosti.
por. Ing. Iveta Lenardová, OR HaZZ Spišská Nová Ves

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE
KONTROLY V ROKU 2016
Od mája 2016 budú vykonávané preventívne protipožiarne kontroly v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov:
• v rodinných domoch a obytných domoch, okrem bytov
a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb
(na povalách, v suterénnych a pivničných priestoroch, hospodárskych budovách, garážach, dielňach a pod.) na uliciach:
Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, Inovecká,
Karpatská, Laborecká, Liptovská, Magurská, Muráňska,
Nitrianska, Oravská, Pieninská, Podunajská, Pohronská,
Považská, Rajecká, Šarišská, Spišská, Tatranská, Trenčianska, Turčianska, Zemplínska;
• v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov sídliacich na uliciach: B. Němcovej, Česká, Gorazdova,
Hviezdoslavova, Jána Jánskeho, Koceľova, Kollárova,
Levočská, Markušovská cesta, Radlinského, Rastislavova, Slovenská, Školská, Modrý vrch, Telep.
Kontroly budú vykonávať členovia Dobrovoľného hasičského

zboru Spišská Nová Ves, ktorí sa na požiadanie pred vykonaním kontroly preukážu poverením mesta spolu s občianskym preukazom.
Preventívnou protipožiarnou kontrolou sa preveruje dodržiavanie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.
Členovia kontrolných skupín sú pri vykonávaní preventívnych
protipožiarnych kontrol oprávnení vstupovať do objektov, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej
dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a požadovať odstránenie zistených nedostatkov bez zbytočného
odkladu.
Žiadame občanov a príslušných zamestnancov právnických osôb a fyzické osoby - podnikateľov, aby aj vo
vlastnom záujme umožnili vstup a výkon týchto protipožiarnych kontrol, ktoré pomôžu odhaliť požiarne nedostatky,
a tak predchádzať vzniku požiarov a škôd na živote, zdraví
i majetku. Ďakujeme za pochopenie.
Peter Klein, referát požiarnej ochrany, MsÚ

PRÍPRAVA NA SEZÓNU VRCHOLÍ

Séria veľtrhov cestovného ruchu je tradične predzvesťou každého prichádzajúceho leta.
Tento rok sme ju začali v Brne a následne ju doplnili o výstavy v Českej republike, Maďarsku,
Poľsku a Nemecku – v krajinách, z ktorých k nám prichádza najviac zahraničných turistov.
Vo Varšave sme sa v dňoch 18. – 20. 3. 2016 predstavili na
V dňoch 18. – 21. 2. 2016 sme zastupovali naše mesto, Slovenský raj a Spiš na jubilejnom 25. ročníku medzinárodnej
22. ročníku medzinárodnej výstavy GLOBalnie Katowice
2016. V úvode apríla, v dňoch 1. – 2. 4. 2016 sme sa vrátili
výstavy Holiday World Praha. Po českej metropole sme sa
opäť do Maďarska. Tentokrát na 23. ročník výstavy Menjünk
presunuli v dňoch 3. – 6. 3. 2016 do maďarskej a absolvoVilággá v Miškolci, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie vývali medzinárodnú výstavu Utazás Budapest. Záujem o expozíciu Slovenska na najvýznamnejšom veľtrhu cestovného
stavy prezentujúce slovenské regióny maďarskej verejnosti.
ruchu v Maďarsku bol veľký. Už v úvodný deň sa informácie
Pre nás bola táto výstava o to dôležitejšia, že Mesto Spišo Slovensku objavili v maďarských televíziách, rozhlasových
ská Nová Ves a Slovenský raj boli hlavnými partnermi
staniciach aj v tlači. Ani tento rok sme neopomenuli nemecký
výstavy. Už niekoľko dní pred jej začatím prebiehala v matrh. Ing. Bibiana Bochňová z TIC k nám pozývala Nemcov
ďarských médiách a na univerzite v Miškolci veľká reklamná
v dňoch 9. - 13. 3. 2016 v rámci medzinárodného veľtrhu ITB
kampaň, ktorá dávala do popredia hlavne návštevu nášho
Berlin. Veľtrh v r. 2016 oslávil už 50. výročie. O tom, že ide
mesta ako metropoly Spiša a Národného parku Slovenský
o významné podujatie na poli cestovného ruchu svedčí nielen
raj. Príjemnú atmosféru počas otvorenia výstavy vytvorili naši
jeho dlhoročná tradícia, ale aj ponuka z celého sveta, ktorá
umelci - Ľudová hudba Romana Barabasa a tanečníci z Folnaplnila 25 pavilónov berlínskeho výstaviska. „Zaznamenali
klórneho súboru Čačina.
sme záujem rodín s deťmi a seniorov, ktorí vyhľadávali
Účasť na spomínaných veľtrhoch bola zabezpečená v spokonkrétne ponuky pobytu v našom regióne cez cestovné
lupráci s Obcou Hrabušice, OOCR SPIŠ a OOCR Slovenkancelárie, t. j. o informácie, kde si môžu objednať cestu
ský raj. V súvislosti s uvedenými oblastnými organizáciami
napr. po pamiatkach Spiša, do Slovenského raja, Tatier.“
cestovného ruchu je dôležité podotknúť, že k 1. 3. 2016 doNa základe tohto bude potrebné osloviť incomingové cesšlo k zlúčeniu oboch inštitúcií do jednej, ktorá nesie názov
Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj
tovné agentúry na Slovensku a najmä na Spiši, aby pripravili
& Spiš.
komplexné ponuky pre seniorov a rodiny s deťmi a prezentoIng. Lucia Kormošová, vedúca referátu CR a ZV, MsÚ
vali ich na výstavách.
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

do 331 eur. Právnickej alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môže krajské alebo okresné riaditeľstvo v správnom
konaní uložiť pokutu až 16 596 eur.
Už tradične sa na Veľký piatok pre všetkých veriacich
kresťanských cirkví uskutočnil pašiový ekumenický
sprievod mestom. V hojnom počte sa v popoludňajších hodinách zišli veriaci pred Evanjelickým kostolom,
kde sa uskutočnilo privítanie veriacich a prvé krátke
zamyslenie nad utrpením Ježiša Krista. Pašiový sprievod pokračoval k rímskokatolíckemu farskému kostolu
Nanebovzatia Panny Márie. Vyvrcholením sprievodu
bolo krátke zamyslenie pri gréckokatolíckom chráme
Premenenia Pána so spoločným odrieknutím modlitby a záverečným požehnaním všetkých predstaviteľov
kresťanských cirkví. „Myšlienka pašiového ekumenického sprievodu v našom meste sa mi veľmi páči.
Každý rok sa ho zúčastňujem a som veľmi rada, že
aspoň raz v roku sa naše cirkvi takýmto spôsobom
spoja,“ povedala účastníčka pašiového sprievodu Alena Danková. Veľkonočné utrpenie Ježiša Krista priblížili
pri jednotlivých zastaveniach ekumenického sprievodu
piesne chrámových zborov.
Múzejné expozície, hradnú vežu aj výhľad z vyhliadky si
od piatku 1. 4. môžu opäť vychutnať návštevníci Spišského hradu, ktorý po viac ako štyroch mesiacoch
znovu otvorili. Na hrade počas zimy vykonali sanitárne
opravy, na pár dní bol však sprístupnený aj počas vianočných či veľkonočných sviatkov. Hrad je otvorený
od 9.00 do 17.00 s posledným vstupom o 16.00.
Sprístupnené sú aj turistické a vyhliadkové trasy po
hradbách a poskytuje aj audio sprievodcov v piatich jazykoch. V máji predstavia na hrade aj novinku, bude ňou
možnosť prehliadky cez mobilnú aplikáciu.
V priestoroch Správy NP Slovenský raj sa na deň bláznov striedali skupinky menších a o trochu väčších návštevníkov. Ochranári pre škôlkarov a školákov pripravili
podujatie, na ktorom bola ústrednou témou ríša vtákov.
Už tretí rok organizuje Správa NP environmentálnu akciu najmä pre predškolské a školské zariadenia
z mesta a okolia. Deti sa hravou a poučnou formou na
rôznych stanovištiach dozvedia o význame vtákov a ako
sa o ne starať v prostredí mesta.
Základné školy na Spiši začali so zápismi detí do prvého ročníka základných škôl pre školský rok 2016/2017.
V Spišskej Novej Vsi odštartovali základné školy zápisy
už v piatok 1. apríla a pokračovali do štvrtka 7. apríla.
Polícia rozširuje stránkové hodiny na pracoviskách
evidencií vozidiel oddelení bezpečnosti cestnej
premávky a dopravných evidencií okresných dopravných inšpektorátov OR PZ v kraji. Od utorka
5. 4., okrem základného rozsahu stránkových dní
a stránkových hodín, sa na týchto oddeleniach rozšíria
stránkové hodiny v utorok v čase od 7.30 do 15.00 hodiny. Tieto zmeny nastanú vo všetkých okresoch v kraji,
kde doposiaľ boli utorky nestránkovými dňami. Cieľom
je rýchlejšie a efektívnejšie vybavenie vzrastajúceho
počtu žiadateľov o jednotlivé evidenčné úkony.
Najstarší starosta na Spiši oslávil osemdesiate narodeniny. Starosta Miroslav Blišťan sedí na starostovskej
stoličke v Rudňanoch v Spišskonovoveskom okrese
už 26 rokov. Jeho pracovnou a životnou obcou sú od
5. mája 1955.
Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Spišským
divadlom pripravilo regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti s názvom
Z rozprávky do rozprávky 2016. Počas dvoch dní deti
a mládež zo Spišskonovoveského a Gelnického okresu
ukázali svoje herecké nadanie. Novinkou tohtoročného
festivalu detskej dramatiky na Spiši bola snaha zapojiť
rómske detské divadelné krúžky z nášho regiónu, a tak
zväčšiť jeho samotný prezentačný a konfrontačný záber.
Porotu a divákov ohúrila impozantná novodobá adaptácia tradičnej témy, nikdy nekončiacej lásky dvoch mladých ľudí Rómea a Júlie. Toto inovatívne spracovanie
tradičnej témy si pripravilo Studio 12+20 zo Základnej
umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi, pod taktovkou pedagogičky Evy Kopperovej. Najkrajší príbeh jednohlasne postúpil vo svojej kategórii na krajskú súťaž divadla
mladých do Trebišova.
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Do divadla zavítali deti z rómskych materských škôl
v Spišskej Novej Vsi a obce Rudňany. Približne sto detí
sa v piatok 8. 4. zúčastnilo divadelného vystúpenia pri
príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Pozreli si známu rozprávku Pat a Mat, tentoraz v novom podaní. Väčšina z týchto detí sa do kina za normálnych okolností na
takéto kultúrne podujatie nedostane, práve preto mali
prekvapenie na striebornom plátne. Medzinárodný deň
Rómov vyhlásili v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únie.
21. 3. z tvorby Karola Strmeňa odznelo v Spišskej
knižniči 19 prekladov rôznych autorov a jeho báseň
Metod. Videoprojekciu pripravila Mgr. D. Krajňáková so
sprievodným slovom J. Dubayovej. Recitovali študenti Gymnázia, Školská ulica, P. Špaková a P. Štark. DS
Hviezdoslav reprezentovali J. Gavlák, Ing. P. König, B.
Tauberová, A. Wachterová s vnučkou Erikou, Mgr. N.
Hrabuvčinová, Mgr. P. Kraus, L. Frankovič a Ing. V. Kubovčíková, M. Findurová, Z. Veisenpacherová.
Klub dôchodcov Komenský si 7. 4. 2016 pripomenul
a oslávil Deň učiteľov stretnutím a vystúpením detí z Materskej školy na Gorazdovej ulici.
FS Špievanka privítala 7. 4. v koncertnej sále ZUŠ členov JDS okresu Spišská Nová Ves. Konal sa tu 10. ročník Ľudovej slovesnosti venovaný jarným obradovým
hrám. Vystúpili MO JDS Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Krompachy a ZO JDS Odorín, Harichovce a Markušovce. Účinkovalo takmer 75 členov.
V programe Ľudová slovesnosť za MO JDS vystúpili
A. Kačírová, M. Novotná, T. Vozárová, M. Ivanovová,
Ľ. Jančurová, M. Pižemová. Scenár na tému „Veľkonočný pondelok na Spiši“, napísala Mária Pižemová a na
harmonike hrala Ľudmila Jančurová.
V Dome Matice slovenskej Mateja Hrebendu a jeho
odkaz priblížili 11. 4. Ing. D. Bonková a Mgr. G. Rerková. S ukážkami tvorby sa predstavili členovia DS
Hviezdoslav Ing. P. König, L. Frankovič a študenti Gymnázia Školskej ulice: J. Okály a P. Štark.
V pondelok 11. 4. sa v Dome Matice slovenskej Spišská
Nová Ves konalo ustanovujúce valné zhromaždenie
novovznikajúceho MO MS Vojkovce (okres Spišská
Nová Ves). Činnosť nového miestneho odboru bude
zameraná predovšetkým na rozvíjanie, uchovávanie
kultúrnych tradícií, zvykov a obyčajov, a to najmä prostredníctvom Folklórnej skupiny Borovničak a Detského
folklórneho súboru Borovničky. Členovia okrem iného odsúhlasili členský príspevok vo výške 5 €/osoba,
študenti 0 € za kalendárny rok. Prítomní tiež diskutovali
aj na rôzne témy týkajúce sa ďalšej vízie a smerovania
Matice slovenskej.
V sobotu 9. 4. sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnil
20. ročník benefičného Plesu ľudí s dobrým srdcom
v koncertnej sieni Reduty. Podujatie už po 20. krát dokázalo, že dobrá spoločnosť a hudba láme bariéry voči
hendikepovaným ľuďom. Zabávalo sa vyše 200 hostí.
Podujatie bolo originálne svojou podstatou. Zúčastnili
sa ho deti so zdravotným a mentálnym postihnutím spolu
so svojimi najbližšími.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých
ZO č. 2 Spišská Nová Ves
vás srdečne pozýva na

AUTOBUSOVÝ
ZÁJAZD
21. 5. 2016

KREMNICA A KOVÁČOVÁ S KÚPANÍM

Odchod autobusu: o 6.30 h z Fabiniho ul., SNV
Poplatok: členovia 8 €, nečlenovia 10 €.
Prihlásiť a zaplatiť môžete každú stredu
od 9.00 do 11.00 h na Levočskej ul. 14.
Tešíme sa na vás.
Janka Gudzanová, predseda ZO č. 2
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NOVÁ
STRECHA PREdoZŠ
Z. NEJEDLÉHO
výšky 200 000 eur, na zakúpenie výbavy do telocviční to
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na
svojej webovej stránke výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na jej
vybavenie. Žiadosti mohli byť predložené len na tie základné
školy, ktoré v minulosti nečerpali finančné prostriedky z prostriedkov EÚ na objekty, ktoré sú predmetom rekonštrukcie.
V našom prípade do tejto skupiny spadali tri základné školy,
a to ZŠ, Lipová 13, ZŠ Z. Nejedlého 2 a ZŠ Hutnícka 16. Projektom bolo možné žiadať o dotáciu na kapitálové výdavky až

bola suma do 5 000 eur. Predložený bol projekt ZŠ Z. Nejedlého 2, kde bola zahrnutá rekonštrukcia veľkej a malej
telocvične a náraďovní, t. j. osvetlenia, podláh, ústredného
kúrenia, zateplenia strechy v sume 149 824,12 eur a vybavenie telocvične vo výške 2 088 eur.
„Na rekonštrukciu strechy malej telocvične a náraďovne
nám nakoniec schválilo ministerstvo 10 000 eur a na vybavenie telocvične (basketbalové koše) 1 200 eur,“ uviedla
vedúca oddelenia školstva MsÚ Ing. Dana Mrnková.

AM

Oznámenie o zbere odpadov
s obsahom škodlivých látok
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyvateľom mesta Spišská
Nová Ves termíny pre jarný zber odpadov s obsahom škodlivých látok v jednotlivých
častiach mesta. Medzi tento odpad patria: použité batérie a akumulátory, elektroodpad
z domácností s obsahom škodlivín (chladničky, televízory, monitory), žiarivky, odpadové motorové a prevodové oleje, rozpúšťadlá, staré farby, laky, handry a rukavice znečistené olejom, obaly znečistené
olejom a pod. Zber sa bude realizovať prostredníctvom mobilnej zberne, ktorá bude pristavená po dobu
20 minút na vybraných stanovištiach. Pri preberaní odpadu je potrebné sa riadiť pokynmi obsluhy mobilnej
zberne a preukázať sa OP. Odpad bude prevzatý len od občanov mesta. Zber týchto odpadov je bezplatný.
Zoznam stanovíšť v jednotlivých lokalitách mesta:
17. 5. / 9.00 - 9.20
1. Novoveská Huta - námestie (Reštaurácia Poľovník)
17. 5. / 9.30 - 9.50
2. m. č. Ferčekovce - parkovisko pri kostole
17. 5. / 10.00 - 10.20
3. sídl. Tarča - parkovisko pri OD, Lipová 20 
17. 5. / 10.30 - 10.50
4. sídl. Mier - parkovisko OD Prima (Šafárikovo nám.)
17. 5. / 12.00 - 12.20
5. sídl. Západ - parkovisko za OD (Kolárska ul.) 
17. 5. / 12.30 - 12.50
6. m. č. Blaumont - parkovisko Filinského
17. 5. / 13.00 - 13.50
7. m. č. Telep - Kuzmányho/Radlinského
8. Hurbanova ul. - pri kotolni
18. 5. / 9.00 - 9.20
9. parkovisko pred Zimným štadiónom
18. 5. / 9.30 - 9.50
10. parkovisko pri býv. OD „Hypernova“
18. 5. /10.00 - 10.20
11. Slovenská 44 - pri kotolni 
18. 5. / 10.30 - 10.50
12. Mlynská ul. - MPC starý vchod 
18. 5. / 12.00 - 12.20
13. Ing. O. Kožucha - parkovisko pred futbalovým štadiónom
18. 5. / 12.30 - 12.50
Počas celého roka môžu občania mesta horeuvedené odpady bezplatne odovzdať na Zbernom dvore na Sadovej
ulici (ut - pi od 8.00 - 16.00; so 8.00 - 12.00). Tento odpad bude občanom prevzatý po predložení občianskeho
odd. komunálneho servisu, MsÚ
preukazu.

ROZŠÍRENIE ZBERU BIO ODPADU
V súvislosti s prevádzkovaním Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Mesto Spišská Nová Ves rozširuje zber BIO odpadu do ďalších lokalít.
Medzi tento odpad patrí tzv. zelený odpad – pokosená
tráva, lístie, konáre, zvyšky ovocia a zeleniny. Rozšírenie zberu sa týka občanov bývajúcich v rodinných domoch v lokalitách MsV č. 6 – staré mesto (juh) – ulice:
Kalinčiaka, A. Mickiewicza, Stojan, Malá, J. Bottu,
Kukučínova, Obrancov mieru, Borovského, Tajovského, M. Gorkého, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská,
Tehelná, Letecká, S. Chalupku, J. Wolkera (rodinné
domy), T. Vansovej, Slobody, J. Čajaka, V. Nezvala,
J. Fándlyho, Šestnástka, Za Šestnástkou, Hurbanova, J. Kostru, Záborského, a MsV č. 2 – sídlisko
gen. Svobodu – ulice: Vyšný Hámor, Kamenný obrázok.
Občania bývajúci v rodinných domoch na horeuvedených

uliciach, ktorí doteraz nemali možnosť BIO odpad triediť, sa môžu do zberu zapojiť vyplnením návratky, ktorú
odovzdajú v podateľni Mestského úradu, Štefánikovo
námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Uzávierka žiadaniek je 15. mája. Záujemcom bude pridelená samostatná hnedá zberová nádoba o objeme 240 l.
Výmenu nádob v zmysle doručených žiadaniek pre uvedenú lokalitu budeme realizovať 19. mája v čase od 8.00.
Zberové nádoby budú v jednotlivých rodinných domoch
vymieňané priebežne. Pri preberaní nádoby je potrebné
preukázať sa platným OP.
Občania, ktorí nebudú v uvedenom čase zastihnutí, si
môžu zberovú nádobu vymeniť v areáli Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, Kúdelník 2, Spišská Nová Ves - každý pracovný pondelok
v čase od 8.00 do 13.00 h.
odd. komunálneho servisu, MsÚ

NÁVRATKA – ZBER BIO - ODPADU
Lokalita: MsV č. 6 – staré mesto – juh, MsV č. 2 – sídl. gen. Svobodu
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: ...................................................................................................
Adresa:..........................................................................................................................................
Tel.: ................................................. E-mail: ..................................................................................
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ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
Úspešní žiaci
zo ZŠ Ing. O. Kožucha
Krajské kolo súťaže v prednese slovenských povestí
ŠALIANSKY MAŤKO J. C.
Hronského sa uskutočnilo v Košiciach. Nezabudnuteľnú atmosféru krásy slova
a dojmu vytvorila Adela Leibiczerová, žiačka 3. A triedy
Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, ktorá svojím výkonom
presvedčila celú porotu, získala 1. miesto a zároveň postúpila na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v Šali. Tam
síce Adelka nezískala pódiové umiestnenie, ale vzorne reprezentovala školu. Rovnako úspešný bol aj žiak 9. ročníka
Patrick Lorko v krajskom kole olympiády nemeckého jazyka, ktorý dosiahol svoj životný úspech. Vo veľkej konkurencii iných žiakov celého kraja vo svojej kategórii zvíťazil
a postúpil na celoslovenské kolo v Bratislave. I tam bojoval
zo všetkých síl a napokon obsadil cenné 6. miesto.
Deň otvorených dverí
O tom, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť, sa presvedčili
predškoláci, ktorí v dopoludňajších hodinách 23. 3. 2016
navštívili so svojimi pani učiteľkami Základnú školu na Lipovej ulici. Mohli sa detailnejšie oboznámiť s prostredím
školy i spôsobom práce na vyučovaní. Pri výrobe náramku
šťastia zažili pravú pracovnú atmosféru. Overili si, či poznajú
slovenské rozprávky a rozprávkové bytosti, detské pesničky
a ich interpretov či relácie určené deťom. Zatancovali si a zahrali sa na Popolušku, spoznali priestory veľkej telocvične,
kde si precvičili svoje telo pri cvičení s netradičným náčiním
na netradičnom náradí. Bol to deň plný zážitkov.
Erasmus+ na ZŠ Nad Medzou
Učitelia a žiaci ZŠ Nad Medzou privítali 14. - 18. 3. 2016
partnerov z projektu Erasmus+. Pre učiteľov a 52 žiakov
z Litvy, Poľska, Bulharska a Talianska pripravila hostiteľská škola bohatý program. Zástupcovia partnerských krajín
okrem pracovných stretnutí videli, ako prebieha vzdelávací
proces, zmerali si sily vo florbale, basketbale, aerobiku
a jumpingu. Mobilitné stretnutie pokračovalo spoznávaním
našej kultúry a pamiatok spojené s prehliadkou Levoče,
Popradu a Košíc. Nechýbali výlety do Vysokých Tatier a na
Spišský hrad. Počas celého stretnutia mali žiaci možnosť
precvičovať si konverzáciu v anglickom jazyku.
Po stopách slovenskej rozprávky
Uprostred obce Slavošovce stojí rodný dom Pavla Dobšinského – známeho etnografa, pedagóga a kazateľa, ktorý sa
6. 4. 2016 stal jedným z cieľov literárnej poznávacej exkurzie žiakov 6. ročníka a VII. A triedy Základnej školy Z. Nejedlého v Spišskej Novej Vsi. V expozícii doplnenej o pútavý

výklad pána PaedDr. Milana Sajenka sa žiaci mohli zoznámiť s predmetmi aj exponátmi, ktoré dokumentujú život na
Gemeri od 16. do 19. stor. a ktoré potrebovali pre život príbuzní významného zberateľa rozprávok. Čarovným kľúčikom
si otvorili dvere do svetlice dobrých a zlých duchov, prezreli si
zbierku rôznojazyčných vydaní Dobšinského rozprávok a vypočuli si z nich úryvky. Exkurzia pokračovala v zrekonštruovanej budove prvého slovenského gymnázia v Revúcej, kde
si žiaci vyskúšali školské lavice, v akých sedávali Miloslav
Hodža, Vladimír Hurban, či Martin Kukučín.
Otváranie studničiek
Deň vody 25. 3. 2016 sa pre žiakov ZŠ na Komenského
ulici stal tradičným každoročným sviatkom. Spoločne s pracovníkom Slovenskej správy Národného parku Slovenský
raj, pánom F. Divokom, zorganizovali akciu s názvom Otváranie studničiek. 89 žiakov s ôsmimi pedagógmi oslobodili pramene od nánosu odpadkov a pán Divok čarovným
kľúčom a vŕbovým prútikom odklial zlé víly, ktoré sedeli na
prameni. Studničky otvorili deti týmto čarovným zaklínadlom:
„Otváram ťa studnička, otváram ťa dočista, otváram ťa kľúčikom aj prútikom, by si čistú vodu mala, všetkých smädných napájala, otváram ťa na trikrát, aby bolo vždy tak.“
Vodička v Skromnej, Skružovej a Grófskej studni môže ďalej
pokojne žblnkotať aj vďaka šikovným a zodpovedným deťom
zo ZŠ Komenského Spišská Nová Ves.
Noc čítania Biblie
ZŠ sv. Cyrila a Metoda sa zapojila do celoslovenského
projektu Noc čítania Biblie. Konal sa už v poradí VI. ročník.
Niesol sa v duchu motta: „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel
jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu
okolo krku a vybozkával ho.“ (Lk 15, 20) Cieľom projektu
bolo bližšie priblížiť posolstvo Biblie – pre mladých dnešnej
doby. Program začal večernou sv. omšou, po ktorej nasledovalo čítanie Biblie a pokračovanie prác na stanovištiach.
Aktivity prebiehali do hlbokej noci. Ráno sa všetci stretli pri
spoločných raňajkách, naplnení a povzbudení duchovným
slovom odchádzali do svojich domovov.
Jarné úspechy na Javorke
S príchodom jari a slnečných dní prišli aj na Javorku nové
a svieže úspechy. Krásne zahviezdila študentka Andrea
Lengvarská zo sexty A 8-ročného štúdia, ktorá získala neuveriteľné 1. miesto na Slovensku v súťaži Junior Internet
kategória Junior Text. Celoslovenské prvenstvo si vybojovala prácou s názvom „Šesť mesiacov príležitostí“ na tému,
ako by malo Slovensko viesť Európu, keďže čoskoro naša
krajina prevezme predsedníctvo EÚ. Že škola patrí k slovenskej špičke sa tiež ukázalo na Olympiáde v anglickom
jazyku, keď v národnom finále súťaže naša maturantka Do-

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves
na školský rok 2016/2017 sa bude realizovať v termíne

od 2. mája do 31. mája 2016.
Miestom na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do vyššie uvedených materských
škôl (zoznam viď www.ssz.snv.sk) je každá materská škola. V materských školách sú
zverejnené podmienky prijatia. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy vydáva
v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školy. Správa školských zariadení

KLUB ZDRAVIA

minika Kalafutová získala 4. miesto v kategórii 2C1 pre bilingválnych študentov, a to len s minimálnymi rozdielmi oproti
prvým umiestneniam. Najnovší úspech v oblasti matematiky
na okresnom kole Pytagoriády, v ktorej z 57 riešiteľov boli
úspešní len piati, zaznamenal Jakub Šťastný, ktorý obsadil 1. miesto.
Medzinárodná dejepisná
súťaž gymnázií SR a ČR 2016
Gymnázium na Školskej ulici sa po tretíkrát zapojilo do
medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií v Českej a Slovenskej republike. Ide o významné podujatie, v ktorom prezentujú svoje vedomosti z dejín študenti - mladí historici
oboch štátov. Súťaž organizuje gymnázium v Chebe. Každý
rok odborná komisia vypracuje sériu náročných otázok týkajúcich sa určitého historického obdobia. Témou tohtoročného jubilejného 25. ročníka súťaže je obdobie od
oslobodenia ČSR po rok 1948. 6. apríla 2016 sa uskutočnili krajské kolá tejto medzinárodnej súťaže. Víťazom kola
v Košickom samosprávnom kraji sa stal tím Gymnázia na
Školskej 7 v zložení: Ivana Repaská, Alica Špenerová
a Peter Štark. Spolu s druhým družstvom v poradí - Gymnáziom Agátová 1 v Košiciach - budú v novembri 2016 reprezentovať náš kraj v medzinárodnom kole v Chebe.
Prví absolventi ekonomického lýcea
V školskom roku 2012/2013 ako prví a jediní v Košickom
samosprávnom kraji otvorili na SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi nový, perspektívny študijný odbor s európskym rozmerom vzdelávania - ekonomické lýceum.
Štúdium je zamerané na odbornú prípravu, ktorá má ekonomický, manažérsky a právny základ. V tomto školskom
roku bránu školy opustia prví absolventi tohto ekonomického lýcea.
Úspechy ZUŠ
O tom, že predmet „hudobná náuka“ môže byť medzi žiakmi
hudobných odborov Základnej umeleckej školy, J. Fabiniho
Spišská Nová Ves populárny, potvrdzuje už 18. ročník celoslovenskej súťaže Hnúšťanský akord. Svoje vedomosti
si v náročných 4-kolových disciplínach merali víťazné družstvá všetkých 8 slovenských krajov. Našu ZUŠ reprezentovali
v kategórii B žiačky Mgr. Stanislava Dvorského: Zuzana
Mackovjaková, Lucia Leskovjanská a Vanesa Labancová a vyhrali 2. miesto, pričom 1. miesto im „ušlo“ len
o vlások, keď o víťazoch rozhodla záverečná otázka. Klaviristom sa darilo na nadregionálnej súťaži, Paulína Tkáčová
a Eliška Lašková v konkurencii ďalších 26 žiakov zo 6 škôl
získali strieborné pásmo. Tomáš Palušák získal zlaté
pásmo. Za výborné výsledky ďakujeme pani učiteľkám Mgr.
Lucii Štapinskej, DiS. art. a Ľubici Gábikovej, DiS. art.

PONUKA PRÁCE
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi
prijme od školského roka 2015/16 učiteľa s predpokladanou kombináciou
MAT – CHEM na plný úväzok.
Kontakt: 053/442 60 69 alebo osobne.

v Spišskej Novej Vsi

Máte šikovné deti a chcete,
aby sa ich talent naplno rozvinul?

10. 5. 2016/Prevencia anémie

Termín konania prijímacích skúšok na školský rok 2016/2017
4. máj 2016 (streda) od 13.00 do 17.00 hod.
a 5. máj 2016 (štvrtok) od 13.00 do 17.00 hod.
Miesto: budova ZUŠ - J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves
Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore do: 1. prípravného ročníka, 2. základného štúdia
Bližšie informácie na tel. čísle: 053/446 12 40, 0918 566 799.

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

Jaromír Novota

24. 5. 2016/Prečo je také ťažké zmeniť sa?
MUDr. Peter Pollák
KDE: Školská 22 (pri daňovom úrade) KEDY: 17.30 h
KONTAKT: 0908 994 818. Vstup voľný.
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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NA BICYKLI BEZPEČNE – DOPRAVNÁ SÚŤAŽ

JUNILIÁDA 2016

5. 5. 2016 o 9.00 h, DDI SNV
Kategória: 10 - 12 rokov
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

4. 6. 2016 sobota od 14.00 h – areál CVČ Hutnícka 18, SNV
Pozývame deti MŠ, ZŠ, SŠ, rodičov na zábavné popoludnie osláv Dňa detí
Program od 14.00 hod.: vystúpenia detí MŠ, ZŠ, CVČ, zábavné a športové aktivity pre deti a rodičov,
športové turnaje pre deti a rodičov ZŠ Hutnícka, ukážky z činnosti CVČ, hudba, dobrá zábava, jarmok –
občerstvenie, suveníry....

10. 5. 2016 od 8.00 h, ZŠ Ing. O. Kožucha SNV
Kategória D
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

DOBRODRUŽNÝ
LETNÝ TÁBOR

ATLETIKA ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK SŠ
10. 5. 2016 od 8.00 h, ZŠ Lipová SNV
Obvodné kolo súťaže
Informácie: Zuzana Košová

SLÁVIK SLOVENSKA 2016
11. 5. 2016 od 9.30 h, Koncertná sieň Reduty v SNV
26. ročník celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácii
slovenskej ľudovej piesne – okresné kolo. Vstup zdarma
Informácie: Bc. Katarína Štrauchová, Klaudia Bigošová

MALÝ FUTBAL ŽIAČOK ZŠ O POHÁR SFZ
19. 5. 2016 od 8.00 – 14.00 h, Futbalový štadión SNV
Krajské majstrovstvá
Informácie: Mgr. Miloš Pitko

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA 2016
1. 6. 2016 od 9.00 h, Koncertná sieň Reduty v SNV
Slávnostné odovzdávanie diplomov a cien víťazom v okresných
predmetových olympiádach v školskom roku 2015/2016
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

pre deti od 6 do 13 rokov
1. - 8. 7. 2016/8 dní
SKI CENTRUM MRAZNICA HNILČÍK
www.scm.sk
Poplatok: 140 €
V cene je zahrnuté: ubytovanie v 2 - 3-posteľových izbách, plná penzia - strava 5x denne, pitný režim,
doprava zo SNV a späť, poistenie, pedagogický dozor, animátori, lekársky dozor, ceny do súťaží,
celodenný program
Program: športy (volejbal, futbal, plážový volejbal, tenis, streľba zo vzduchovky, twister, ringo...), turistika,
tanec, spev, súťažné a zábavné aktivity, jazda na koňoch, jazda na štvorkolke, táborák, trampolíny malé aj
veľká, stolný tenis, športoviská len pre deti, turistika, branný pretek, súťažná dobrodružná cesta, aktívny
oddych, relaxácia v rekreačnom zariadení, bazén
Prihlášky si vyzdvihnite v CVČ Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
alebo na www.cvcadam.sk do 24. 6. 2016.
Vypísané prihlášky doručiť do CVČ hneď po vypísaní, z dôvodu obmedzeného počtu
účastníkov letného tábora, najneskôr do 24. 6. 2016.
Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 24. 6. 2016 alebo podľa dohody s vedúcimi alebo
v dvoch splátkach (máj 70 € , jún 70 €).
Informácie: Klaudia Bigošová – 0914 176 083; Bc. Katarína Štrauchová – 0904 306 520.

DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO
počas letných prázdnin
v prevádzke denne po - pia od 9.00 - 17.00 zdarma

www.dietka.sk

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

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

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3
Bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na FB.
STRETNUTIE PODPORNEJ
SKUPINY DOJČIACICH MATIEK
A TEHULIEK
Pondelok 9. a 23. 5. o 9.00 h
Skupina je otvorená aj pre nové maminy.
Prihlášky: deň vopred na 0903 740 739
Certifikovaná poradkyňa v dojčení
OZ Mamila Anna Ogurčáková
Poplatok: 2 €/osoba
(zmena programu vyhradená)

DETSKÝ FOLKLÓR (tance a spevy)
Utorok 10. 5. o 16.00 h
piatok 13. 5. o 10.00 h
Informácie a prihlášky: deň vopred
na tel. č. 0904 519 913

PREDNÁŠKA PRE TEHUĽKY
NA TÉMU: „ZLATÁ HODINKA
– BONDING – DOJČENIE“
Streda 11. 5. o 16.30 h
Lektorky: Anna Ogurčáková (OZ Mamila)
a Barbora Vajová
Pozvaní sú hostia – pediater a dula
Prihlášky: do pondelka 9. 5.,
B. Vajová - t. č.: 0948 480 510
alebo barbora.vajova@gmail.com
Vstupné: 5 €/pár (zmena programu
v prípade nedostatočnej účasti
vyhradená)
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JARNÁ PRECHÁDZKA
NOSIACICH MAMIČIEK

KURZ ZDRAVÉ
PREBAĽOVANIE

ANGLICKÝ KLUB
pre deti vo veku od 2 rokov

Štvrtok 12. 5. o 9.00 h
Bližšie info o mieste stretnutia a trase:
na t. č.: 0948 480 510 alebo na barbora.
vajova@gmail.com
Prihlášky: najneskôr deň vopred
na vyššie uvedenom tel. čísle
V prípade nepriaznivého počasia bude
stretnutie v herni MC Dietka (v tom
prípade poplatok 2 €)

Streda 25. 5. o 15.30 h
Kurz o zdravom spôsobe prebaľovania,
o moderných látkových plienkach
a doplnkoch na prebaľovanie.
Bližšie info a prihlášky: deň vopred
na t. č. 0948 480 510
alebo na barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 3 €/osoba

PORADENSTVO PRI DOJČENÍ

KURZ NOSENIA DETÍ
A VIAZANIA BABYŠATIEK I
(základný)
Streda 18. 5. o 15.30 h
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku nevadí,
požičiame, príp. poradíme pri výbere.
Prihlášky: deň vopred, Mgr. B. Vajová
t. č. 0948 480 510 alebo
barbora.vajova@gmail.com (ekodieta.sk)
Poplatok: 10 €/rodina

BLŠÁČIK DETSKÝCH VECÍ
Piatok 20. 5. od 9.00 do 12.00 h,
od 13.00 do 18.00 h.
Prihláška a info: 0904 519 913
(počet predávajúcich mamičiek
obmedzený, max. 10 osôb.)

BUBNOVANIE – OTVORENÁ
SKUPINA FREETONE
Streda 4. 5. a 1. 6. o 17.00 h
začiatočníci, o 18.00 kapela
Bližšie info a prihlášky
pre začiatočníkov:
na t. č. 0903 762 682, Eva Hatalová
Poplatok pre začiatočníkov: 1 €/osoba

PONUKA SLUŽIEB
V HERNI MC DIETKA
HERŇA DIETKA (predaj detského
a tehotenského tovaru)
Pondelky od 16.00 do 19.00 h
Utorky, štvrtky od 9.00 do 12.00 h
Poplatok za jednorazový vstup:
1,50 €/rodina

Štvrtky o 16.30 h
Prihlášky a info na tel. č.: 0904 887 239
alebo majklimova@gmail.com
PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295
Anna Ogurčáková - 0903 740 739

MAĽOVANIE NA TVÁR

Objednávky: 0904 887 239
Poplatok: 12 €/hod.

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

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

DETSKÁ NARODENINOVÁ
OSLAVA (sobota, nedeľa)

Objednávky: 0904 887 239
Poplatok: 7 €/2 hod. (možnosť
doobjednania animátorských aktivít,
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

MÁJ 2016

www.gus.sk

KULTÚRA, POZVÁNKA
PROGRAMY / PREDNÁŠKY
/ BESEDY / DIELNE

9. 5. 2016, pondelok, 9.00 – 10.30, vstupné: 2 €

MEDZINÁRODNÝ VÝTVARNÝ WORKSHOP
Zimná 46, Spišská Nová Ves

STÁLE EXPOZÍCIE

• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA
• ZÁHRADA UMENIA - stála sezónna expozícia

plastiky v exteriéri sprístupnená od 15. 5. 2016

AKTUÁLNE VÝSTAVY

TOMÁŠ AGAT WWW.BŁOŃSKI.EU

do 22. 5. 2016
Premiérová výstava fotografa a výtvarníka za obdobie
posledných dvoch dekád: od analógu, via digitálne
médium, po aplikácie v mobile a na internete.

9 X 9/SPIŠ – SPAIN 2

do 22. 5. 2016
Druhá časť výstav súčasného umenia v rámci
výmenného projektu so španielskou galériou Coll
Blanc, konfrontujúca tvorbu deviatich slovenských
výtvarníkov.

KATARÍNA BALÚNOVÁ:
HĽADANIE NOVÝCH TERITÓRIÍ

do 15. 5. 2016
Výber z tvorby spišskej výtvarníčky na tému urbánneho priestoru a konfrontácie mesta i prírody.
V rámci projektu „9 x 9 / Spiš – Spain“.

PAVOL BREIER: ĽUDIA HIMALÁJÍ

od 21. 5. 2016
Výstava známeho fotografa o ľuďoch a zvykoch pod
Himalájami. V spolupráci s Domom fotografie, o. z.

BANEROVÁ VÝSTAVA
od 21. 5. 2016

Podujatie organizované pre zahraničnú skupinu
výtvarníkov z Bieloruska. Grafika – suchá ihla.
10. 5. 2016, streda, 9.00 – 14.00, vstup voľný

ŠTÚROV ZVOLEN

Regionálne kolo súťaže v rétorike XXX. Štúrov Zvolen.
Podujatie organizované v spolupráci so Spišským
osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi.

16. 5. – 22. 5. 2016

TÝŽDEŇ V GALÉRII

KRIŽOVATKY: STREDNÝ VÝCHOD BLÍZKY
VÝCHODU. 2. ročník kreatívneho multikultúrneho

dialógu v rámci Noci múzeí a galérií.
16. 5. – 19. 5. 2016, pondelok – piatok,
9.00 – 16.00, galerijný ateliér, vstupné: 1 €.
Výtvarný materiál v réžii galérie.
POSTAVME SI GALÉRIU. Tvorivá dielňa,
je potrebné vopred sa objednať.
Interaktívna tvorba objektov formou papierových koláží a montáží so zameraním na ,,hru“ s renesančnou
architektúrou galérie. Pre školy s lektormi galérie.
BUDUJEME NOVÝ SVET :)) Tvorivá dielňa,
je potrebné vopred sa objednať.
Interaktívna tvorba koláží, montáží a fotografií so
zameraním na ľudí rôznej pleti a národné symboly.
Pre školy s lektormi galérie.

21. 5. 2016 - DEŇ A NOC GALÉRIE
V RÁMCI NOCI MÚZEÍ A GALÉRIÍ

Sobota, galéria otvorená 13.00 – 22.00 h
Výstavy: 14.00 – 22.00, vstup zdarma
Finisáž aktuálnych výstav Tomáš Agat Błonski a 9 x 9
/ Spiš – Spain; otvorenie sezónnych výstav: Pavol
Breier: Ľudia Himalájí, Galéria pri dufarte a stála
expozícia Záhrada umenia, sprístupnenie stálych
expozícií Terra Gothica a Jozef Hanula.

GALERIJNÝ TRH:
REMESLÁ VČERA A DNES

14.00 – 18.00, vstup zdarma
Trhujte a skúšajte: plstenie, drôtikovanie, háčkovanie,
šitie... a všeličo s Gertou Hojstričovou, Renátou Dračkovou, Ľubomírou Lazarivskou a Máriou Pospíšilovou.

PAVOL BREIER: Z HIMALÁJÍ

Prednáška, 15.00 – 16.30, vstup zdarma
Neznámy svet Himalájí – kultúrne podobnosti a rozdiely. Akcia venovaná spomienke na obete zemetrasenia
v Nepále.

EDO KLENA: ŠKAREDÝ DEŇ V CHUJAVE

Koncert, 19.00 – 20.30, vstupné 3 €/osoba
Unikátny folk-rockový koncert Eda Klenu a jeho spoluhráča Lukáša Valkučáka zo skupiny Klenoty. Prezentácia najnovšieho albumu v produkcii Hevhetia.sk.
27. 5. 2016, piatok, 16.00 – 19.00, vstupné: 3 €

ŽENY ON LINE 4: TVORIVÝ ŠPERK

Účastníčky tvorivej dielne si spájaním ketlovacích
ihiel, špendlíkov, drôtu a vkladaním rôznych druhov
i tvarov korálikov vytvoria netradičný šperk.

PROGRAMY PRE ŠKOLY

TVORIVKY PRE DETI MŠ, ZŠ, SŠ A ZUŠ

1. - 29. 5. 2016
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod/zdarma. Výtvarný
materiál v réžii galérie.

JA SOM TVOJA HRAČKA!

1. 5. – 20. 5. 2016
Tvorivá dielňa zameraná na vystavené dielo ,,Ja som!“
a tvorbu autora Tomáša Agata Błońskeho. Vhodné pre
deti a žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ. Doba trvania: cca 60 min.

MOJE TERITÓRIUM

1. 5. – 15. 5. 2016
Tvorivá dielňa k výstave ,,Hľadanie nových teritórií“.
Hľadanie vlastnej lokality: mesto versus príroda. Vhodné pre veľké skupiny detí MŠ a ZŠ (počet 25 – 40).
Doba trvania: cca 60 – 90 min.

SPIŠSKÝ LITERÁRNY KLUB OSLÁVIL
ÚSPEŠNÝCH 35 ROKOV EXISTENCIE

Keď 11. apríla 1981 na prvom stretnutí vznikol pri vtedajšom Okresnom, dnes Spišskom osvetovom stredisku, Literárny klub mladých autorov, dnešný Spišský literárny klub,
nikto netušil, akú úspešnú budúcnosť má pred sebou. Na
svojom zakladajúcom stretnutí mal 10 zakladajúcich členov,
veľmi skoro sa však rozrástol o ďalších. Piati najúspešnejší
už v roku 1982 publikovali svoje práce v 1. zborníku klubu
s názvom Na prahu, ktorý vydalo Okresné osvetové stredisko, v roku 1983 zorganizoval klub okresnú literárnu súťaž.
Dnes klub pracuje pri Spišskej knižnici v Spišskej Novej Vsi.
„V priebehu tridsiatich piatich rokov sa na pôde klubu stretávali autori, ktorí sa neskôr stali osobnosťami literárneho
života. Medzi členmi nechýbali bratia Milčákovci, Puchalovci, neskôr Júlia Čurillová, Milan Čarňanský, Daniela
Dubivská, Milo Janáč, Peter Karpinský, Ondrej Molitoris,
Jozef Puchala a Tomáš Repčiak. V priebehu ďalších rokov
to boli desiatky autorov, napr. Pavol Garan, Katarína Smiková, Ema Malíšková, ale najmä Radoslav Tomáš, ktorí získavali a dodnes získavajú na celoslovenských súťažiach
ocenenia, vydávajú knihy a spoluvytvárajú alternatívu literárnym snahám, ktoré sa sústredili do hlavného mesta,“
uviedol zakladateľ a predseda Spišského literárneho klubu
Ján Petrík. Sám je porotcom a odborným metodikom viacerých celoslovenských literárnych podujatí.
V rokoch 1993 – 1996 v miestnom týždenníku Spišský KURIÉR vydávali prílohu Literárne kroky, ktorú sa v roku 1999
podarilo opäť obnoviť v Spišskom denníku. V roku 1994
vydalo Regionálne osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
zborník Pánska jazda, v ktorom publikovali najmä autori
klubu. V septembri 1996 v spolupráci so Spišským divadVydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

lom začal literárny klub organizovať tzv. Hokerlíky – podujatia založené na prezentácii tvorby pozvaných autorov, hudby
rôznych alternatívnych zoskupení a na výstavách prác výtvarníkov či fotografov.
„Našu snahu o permanentné a metodické literárne vzdelávanie na pôde klubu je jasne vidno na úrovni komunikácie našich autorov, ktorí tvoria na základe vedomostí
a nečakajú, kedy ich iba osvieti múza. Spišská Nová Ves
sa stala mestom spisovateľov, publikujeme nielen beletriu, ale aj publicistiku, drámu, naši autori tvoria pre Slovenský rozhlas. Máme snahu permanentne vychovávať
mládež na školách, vysvetľovať, že literatúra má, tak ako
každý kumšt, svoje pravidlá a logiku. Naše mesto sa nemusí za svojich literátov hanbiť, stali sa nielen cenenými
autormi, ale aj propagátormi literatúry či nadšenými čitateľmi. Spišský literárny klub tým zároveň dáva do širšieho
povedomia naše mesto po Slovensku i v zahraničí a ja
dúfam, že to bude minimálne aj ďalších tridsaťpäť rokov,“
dodal J. Petrík.
(rep)
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1. 5. (nedeľa) o 16.00 hod. 
7. 5. (sobota), 15.00 – 18.00 h

TANEČNÝ KURZ LATINO DANCE
PRE ZAČIATOČNÍKOV
Salsa, Bachata Tango, Čača – 3-hodinový kurz
vedie tanečný majster José Garcia z Peru.
Vstupné: 7 €

12. 5. (štvrtok), 17.00 – 19.00 h

DUŠA DOMU: ENERGIA
A FUNKCIA MIESTNOSTI

Prednáška – dom ako bytosť, telo domu a jeho
štruktúra, jinová a jangová časť domu, hranice
priestoru, človek a jeho priestor. Vstupné: 3,50 €

14. 5. (sobota) o 20.00 h

METROPOLITNÝ DISCO MAJÁLES

VSTUPNÉ: 2 €

JÁN MILČÁK: JAKUB S VEĽKÝMI UŠAMI

Rozprávka s pesničkami o najväčších ušiach na svete, plná zvláštnych bytostí a tajomstiev.

6. 5. (piatok) o 19.00 hod. 

VSTUPNÉ: 5 €

JÚLIUS BARČ IVAN: MASTNÝ HRNIEC

Výsmešná komédia o zmätkoch v dome profesora Babíka, ktorého omylom vyhlásili za ministra.

7. 5. (sobota) o 19.00 hod. 

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)

VSTUPNÉ: 5 €

Klasika v spišskom nárečí.

8. 5. (nedeľa) o 16.00 hod. 

MONIKA GERBOCOVÁ: SNEHULIENKA A SEDEM

VSTUPNÉ: 2 €

TRPASLÍKOV

Májová disco párty s obľúbenými hitmi čias minulých
i súčasných. Tombola s krásnymi cenami.
Vstupné: 12 € + každý hosť dostane darček

Na motívy rozprávky bratov Grimmovcov. Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krásavicu.

Informácie a predaj vstupeniek:
Recepcia hotela – 0904 777 630, 053/417 47 00

12. 5. (štvrtok) o 19.00 hod. 

www.hotel-metropol.sk
Základná organizácia č. 13 Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých

VSTUPNÉ: 4 €

JÁN PALÁRIK: ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO

PRI OBŽINKOCH

Jedna z najhranejších slovenských komédií vo vynikajúcej interpretácii režiséra J. Sládečka a hercov SD.

Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves pozýva svojich členov na

posedenie pri príležitosti

DŇA MATIEK

13. 5. 2016 (piatok) o 16.00 hod.
v reštaurácii Hotela Preveza.
Poplatok: členovia 10 €, nečlenovia 12 €.
Tešíme sa na vás.

13. 5. (piatok) o 19.00 hod. 

MARTIN KUKUČÍN: RYSAVÁ JALOVICA

VSTUPNÉ: 5 €

Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

19. 5. (štvrtok) o 19.00 hod. 

VSTUPNÉ: 6 €

FRANTIŠEK XAVER ŠALDA: DIEŤA

Dojímavý, dramaticky atraktívny príbeh mladučkej slúžky, ktorá je postavená pred osudový problém, v ktorom musí riešiť následky
svojej nešťastnej lásky.

Letná 63, SNV

Herné pondelky - počas celého dňa sa môžete
prísť naučiť a zahrať si vlastné alebo „čajovňové“ hry.
Po celý čas vám bude pripravený vysvetliť pravidlá
ktorejkoľvek hry lektor, Ján Pramuk. Prvý pondelok
v mesiaci vás Janči naučí jednu z hier. V máji sa môžete tešiť na abstraktnú logickú hru Hviezdokopy,
v ktorej si vytvárate svoje vlastné súhvezdia.
7. 5. (sobota) o 18.00 h - koncert popradskej
kapely Rasdalman, ktorá vypĺňa prázdne miesto na
hudobnej a outdoorovej scéne. Trojica hudobníkov
sa s vami podelí o ich skladby inšpirované prírodným
aj ľudským bytím. Dobrovoľné vstupné.
12. 5. (štvrtok) o 18.30 h - Cestopisné
rozprávanie. Tentokrát vám súrodenci Radko
a Veronika predstavia Filipíny - krajinu sladkého
manga, širokých úsmevov a všade pobehujúcej
hydiny. Dobrovoľné vstupné.
Pripravujeme diskusiu s uznávaným odborníkom
v oblasti očnej chirurgie, Pavlom Veselým. V rozhovore o modernej medicíne sa podelí o to, ako
zaviedol do praxe unikátnu transplantáciu očnej rohovky, ale aj o tom, na čo musí mladý medik
zamerať svoju pozornosť, aby vynikol vo svojej profesii. Dobrovoľné
vstupné.
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20. 5. (sobota) o 19.00 hod. 

VSTUPNÉ: 6 €

DUŠAN KOVAČEVIČ: ZBERNÉ STREDISKO
Komédia plná balkánskeho humoru.

27. 5. (piatok) o 19.00 hod.

30. REPRÍZA 

VSTUPNÉ: 5 €

PETER PALIK: TIEŇ MAJSTRA PAVLA

Príbeh o človeku zmietaného vášňami, ktoré ho privedú do hraničných situácií ohrozujúcich jeho existenciu a o sile sebaobetujúcej lásky.

29. 5. (nedeľa) o 16.00 hod.

55. REPRÍZA 

VSTUPNÉ: 2 €

LADISLAV FARKAŠ: TRI PRASIATKA A VLK
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.
ŠTÚDIO SD

4. 5. (streda), Štúdio SD o 19.00 hod. 

VSTUPNÉ: 2 €

OLGA TOKARCZUK: ŽIVOT NIE JE DIVADLO
Emotívny príbeh muža na samote.

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

MÁJ 2016
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DIVADLO

KONTRA
Dom Matice slovenskej na Zimnej 68

1. 5. 2016 (nedeľa), Amfiteáter Madaras park
o 15.00 h
Divadlo na Predmestí Spišská Nová Ves

NOVÁ PREMIÉRA DIVADLA KONTRA
1., 2., 3., 6. a 7. máj o 19.00 hod.

STARÁ DIEVKA A ČERT

Wojtek Kurtyka:

ČÍNSKY MAHARADŽA

Rozprávka pre deti.
o 16.00 h

Nezvyčajný horolezecký thriller ikony svetového himalájizmu, slovenská a svetová premiéra scénickej verzie knihy
Wojteka Kurtyku. Magický a filozofický príbeh o prekonaní
samého seba. Hypnotizujúci svet Džemu, Číslice, Krey,
Magickej Pumpy, jašteričky zvanej Geko… Silné emócie,
ponuré reflexie, skvelý humor… Vstupné: 7 €.

FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA PRI MKC SNV
Tance, piesne a hudba zo Spiša, Šariša a Zemplína. Občerstvenie, atrakcie, tombola

6. 5. 2016 (piatok) o 19.00 h, Dom kultúry Mier

CARMEN

13. a 14. máj o 19.00 hod.

Tanečná dráma vášnivej, osudovej lásky krásnej a neskrotnej Cigánky – najznámejší príbeh lásky, ktorému nechýba
romantická zápletka v podaní CIGÁNSKYCH DIABLOV. Nadčasový príbeh žiarlivosti, ktorý smeruje k tragickej smrti ožije
v strhujúcom tanci so zmesou španielskeho a cigánskeho temperamentu. Romantické melódie Georgesa Bizeta zaznejú
v originálnej úprave ERNESTA ŠARKOZIHO. Inscenácia vznikla v umeleckej koprodukcii Baletu SND a agentúry MYSTIK.
Účinkujú: CIGÁNSKI DIABLI, tanečná skupina CREDANCE, sólisti baletu SND a sólisti SĽUKU. Réžie a tanečného
spracovania sa zhostil mladý a talentovaný umelec LADISLAV CMOREJ, rodák z nášho mesta. Vstupné: 25 €.

13. 5. 2016 (piatok) o 17.00 h, Dom kultúry Mier

PACI PAC – PESNIČKY PRE DETI

Pripravujeme:
19. 6. 2016 o 19.00 h, Dom kultúry Mier
Radošinské naivné divadlo Bratislava

Martin McDonagh:

Kabaretná novinka, celovečerný satirický titul, komédia z najsúčasnejšej súčasnosti. Komediálna „správa zo zápasu dňa“, ktorá
skúma typickým radošinským humorom momentálny stav a kvalitu života, mieru nášho úsilia a najmä hľadania ľudského šťastia. Ako
uviedol autor hry „začína sa to - ranným milovaním a končí večerom – vypnutím televízora“. Réžia: Juraj Nvota. Vstupné: 15 € a 13 €.

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

Program Spišského osvetového stredis

MÁJ 2016

ka

20. - 22. 5. 2016

ŠTÚROV ZVOLEN

Spišská Kapitula, Pažica, Spišské Podhradie

do 12. 5. 2016, foyer SOS

Kultúrno-duchovný festival. Spoznávanie
historického objavu zo 17. storočia – kalvárie typu
Jeruzalemská, priblíženie jedinečnosti objavu,
unikátna fauna i flóra.

AMFO 2016

Regionálne kolo 44. ročníka celoštátnej postupovej
súťaže a výstavy amatérskej fotografie. Vstup voľný.

19. 5. 2016 o 16.30 h, výstavné priestory SOS

DREVÁRKA – CESTA
K PROFESIONALITE

Vernisáž výstavy výtvarných prác študentov
SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi.
Výstava potrvá do 19. 6. 2016. Vstup voľný.

SPIŠSKÝ
JERUZALEM

28. 5. 2016 o 10.00 h, Kultúrny dom Smižany

A JA MOJO PJEŠNE

Regionálna súťažná prehliadka hudobného
folklóru dospelých, sólistov spevákov
a speváckych skupín, sólistov inštrumentalistov
hráčov na ľudové nástroje
a ľudových hudieb.
Vstupné: 0,50 €.

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

www.spisskanovaves.eu

Marek Koterski: NENÁVIDÍM

Vynikajúca komédia, ktorá získala na Kremnických Gagoch Cenu Stana Radiča „Objav roka.” Či to, čo vidíš
dookola seba ťa ubíja, znervózňuje, uráža a zlostí? Ak
áno, nie si sám! Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi
zábavnej každodennosti... Vstupné: 5 €.
26. máj o 19.00 hod.

STANISLAV ŠTEPKA: ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA

Regionálne kolo súťaže v rétorike v 3 kategóriách
(žiaci 4. - 6. ročníka; žiaci 7. - 9. ročníka; žiaci SŠ).
Vstup voľný.

A VODKA

Komédia, na ktorú nepriveďte svoje mamy alebo svokry!
Mix, čo aj „mŕtveho postaví na nohy“. 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. Vstupné: 5 €.
20. a 22. máj o 19.00 hod.

PACI PAC sa predstavia prvýkrát v Spišskej Novej Vsi so svojím hudobno-zábavným programom pre deti s pesničkami, na
ktorom zaznejú všetky pesničky z ich DVD a youtube kanála. Príďte sa so svojimi deťmi zabaviť na pesničky Ťapi ťap, Opica,
Vodník Ferko, Pec nám spadla, Vláčik a mnoho ďalších. Predpredaj vstupeniek: v pokladni Kina Mier a na www.predpredaj.sk
Vstupné: 5 €.

10. 5. 2016 od 9.00 h, Galéria umelcov Spiša

Conor McPherson: RUM

PORUČÍK Z INISHMORE

Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore záhadne zmizne kocúr. Nie hocijaký, ale miláčik radikálneho teroristu,
člena paramilitárnej organizácie INLA, ktorý prichádza
pomstiť svojho obľúbenca… Hra autora, prezývaného aj
„Írsky Tarantino”, bola vyhlásená za najlepšiu komédiu
roka. Slovenská premiéra. Iba pre divákov, ktorí majú silné
nervy! Predstavenie prístupné od 18 rokov. Vstupné: 8 €.
Kapacita sály je len 30 miest.
Odporúčame si rezervovať miesta vopred.
Rezervácie: 0907 908 986.

Mesto Spišská Nová Ves
v spolupráci s partnerským mestom
Yongstown – Ohio, USA,
Cirkevným gymnáziom Š. Mišíka
a Strednou odbornou školou Sp. Nová Ves
pozýva na

MÓDNU PREHLIADKU
spoločenských šiat
spojenú s dražbou,
ktorá sa uskutoční
v rámci podujatia Mesto plné detí

3. júna 2016 o 14.00 hod.
na pódiu pred Redutou.

Výťažok z predaja šiat darovaných partnerským
mestom Yongstown bude venovaný Domu Charitas
sv. Jozefa – ženám v núdzi.
Spoločenské šaty si vopred môžete pozrieť na Fb stránke
mesta Spišská Nová Ves a v deň podujatia v priestoroch
Cirkevného gymnázia Š. Mišíka
na Radničnom námestí 8 v Spišskej Novej Vsi.

5/2016
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Knižné
novinky

Spišskej knižnice
v Spišskej Novej Vsi
Letná 28
www.spisskakniznica.sk
CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28
PRE DETI
Armin TÄUBNER: Veselé štipce. Nápady pre
každého. Nápadité, ozdobné štipce pre rozličné
príležitosti.
Lev Nikolajevič TOLSTOJ: Zlatý kľúčik. Buratino, chlapček vystrúhaný z dreva je zvedavý, tvrdohlavý a neposlušný. Zažije veľa dobrodružných
a nebezpečných príhod, aby pochopil, čo je v živote
najdôležitejšie.
Jana NECPALOVÁ: Zo škrupiny. Nezvyčajný dar
z cudziny. Školák Jožko sa teší na prázdniny a najmä
na rodičov, ktorí sa majú vrátiť z Austrálie. Rodičia sa
vrátia len nakrátko. Stihnú mu darovať neobyčajný
darček, ktorý zmení Jožkove prázdninové dni, ale
poriadne mu skomplikuje život.
PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
Marko THELEN: Dlhé tiene Karibiku. Slovenská humanitárna pracovníčka, ktorá pracuje na Haiti
je obvinená z únosu štyroch detí a z ich predaja na
nelegálnu adopciu.
Monica KRISTENSEN: Hľadanie. Malé dievčatko zmizne v závejoch snehu a ľadu na Špicbergoch. Nie je však jediná, čo sa bez stopy stratila
v krajine večného chladu.
Dean KOONTZ: Mesto. Neobyčajný príbeh malého hudobného génia a jeho najlepšieho kamaráta.
PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
Edward NICKENS: Sprievodca prežitím v prírode. Zvíťazte nad ľadom, zimou i podchladením,
preplávajte spenenými kaskádami, ubráňte sa
zúrivému predátorovi! Ako na to? T. Edward Nickens predkladá so spolupracovníkmi časopisu
Field & Stream svoje skúsenosti.
Karen BERGER: Turistika. Kniha obsahuje praktické informácie pre všetkých turistov. Poradí vám,
ako úspešne zorganizovať turistický výstup alebo
kempovanie, oboznámi vás s potrebným výstrojom,
technikami, pravidlami bezpečnosti a prvej pomoci.
Martin HERODEK: Tablet pre úplných začiatočníkov. Všetkým, ktorí držia tablet s Androidom
prvýkrát v ruke a potrebujú ucelený súbor postupov
„ako začať“, je určená práve táto kniha.
POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7
PRE DETI
Branislav JOBUS: Plajko. Viete, že existuje Ústav
rozvoja a nahrávania snov? Stačí zavolať a japonský prístroj Načisto Harašimi vám pripraví sen podľa
želania.
PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
Louise PENNY: Dlhá cesta domov. Na pozadí
očarujúcej kanadskej prírody sa odvíja príbeh o temných hlbinách ľudského srdca, keď sa tvorivá vášeň
umelca zmení na ničivé šialenstvo.
Jill MANSELL: Ohňostroj náhod. Mozaika príbehov troch žien. Hallie žije dva životy - jeden na
vozíčku, druhý na internete. Tasha má zabehnuté
chodníčky a každý sa jej musí prispôsobiť. Flo dostala dedičstvo - kocúra a byt, ktorý patrí kocúrovi.
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Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14,
Spišská Nová Ves, t. č.: 053/429 75 46
Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €, deti, žiaci, študenti a dôchod. 0,50 €. Akceptujeme kultúrne poukazy.
Pondelok - piatok: 9.00 - 15.00 h. Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 h voľný vstup!

STM KOŠICE
VYSUNUTÁ EXPOZÍCIA:
História baníctva na Spiši
Banícky spolok Spiš
a Mesto Spišská Nová Ves

•••

Stála výstava

ZBIERKA NERASTOV
JITKY BOHOVICOVEJ,
EDUARDA MÜNCNERA,
JOZEFA BADÁRA,
PETRA ČÍŽEKA
A ERHARDTA FELBERA
reprezentujúca viac ako 1 300 kusov vzoriek
zo Slovenska, Čiech a 23 krajín sveta.

Výstava

BUZOFCI NA HORÁCH
Michal Buza starší a Michal Buza mladší
– výstava fotografií
8. 5. – 1. 7. 2016
Vernisáž výstavy 6. 5. 2016 o 16.30 h

•••
Medzinárodný deň múzeí

S PERMONÍKOM ZA POKLADMI
DO ŠTÔLNE MICHAL
18. 5. 2016
Vstupy každú hodinu od 9.00 do 13.00 h
Návštevy prosíme nahlásiť do 17. 5. 2016.

•••

Prednáška

•••

ŠTVORDEVIATKOVÁ ORTUŤ
– JEJ HISTÓRIA A VÝROBA

Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ
8. 5. – 15. 6. 2016

10. 5. 2016 (utorok) o 16.00 h
Prednášajúci: Ing. Vladimír Klaučo

KALENDÁR NA ROK 2017

MÁJ 2016
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7. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
ČERVENÝ KAPITÁN
SR/ČR/Poľsko, detekt. thriller, 115 min., MP-15.

RODINNÝ FILM - SLOVENSKÝ DABING
1. 5. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €,
2. 5. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
KNIHA DŽUNGLÍ
USA, dobrodr., rodin., akč., fan., 101 min., MP-7.
1. - 2. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
AKO BÁSNICI ČAKAJÚ NA ZÁZRAK
ČR, komédia, 120 min., MP.
FILMOVÝ KLUB
3. 5. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €
CESTA HORE
ČR/SR, dokument, 100 min., MP-12.
4. - 6. 5. KINO MIER NEPREMIETA
5. 5. o 19.30, vst.: 5 €
PAVEL HIRAX BARIČÁK
sa vo svojej prednáške zameria hlavne na svoje
tri motivačné knihy zo série Šlabikárov šťastia.
6. 5. o 19.00, vst.: 25 €
CARMEN
Najznámejší príbeh lásky, ktorému nechýba
romantická zápletka, v podaní Cigánskych
diablov.
ROZPRÁVKA
7. - 8. 5. o 15.30, vst.: 3 €, 2D
PAT A MAT VO FILME
ČR, anim./rodin. film, 80 min., bez dialógov, MP.

RODINNÝ FILM - ČESKÝ DABING
7. - 9. 5. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
NÁVŠTEVNÍCI 3: REVOLÚCIA
FR., 109 min., MP-12, český dabing.
8. - 9. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
DEŇ MATIEK
USA, romant. komédia, titulky, 120 min., MP-12.
FILMOVÝ KLUB
10. 5. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €
PRÍBEH LESA
FR., dokument, český dabing, 97 min.
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
11. 5. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
PRÍBEH LESA
11. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
EVA NOVÁ
SR/ČR, dráma, 2015, 115 min., MP-12.
12. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
ZÁZRAKY Z NEBA
USA, dráma, 109 min, MP-12.

14. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €
CAPTAIN AMERICA: OBČIANSKA VOJNA
USA, slovenské titulky, dobrodružný, akčný,
150 min., MP-12.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
14. 5. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €
15. - 16. 5. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
ANGRY BIRDS VO FILME
USA, animovaná rozprávka, 97 min., MP.
15. - 16. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
TEÓRIA TIGRA
ČR, komédia/dráma, 101 min, MP-15.
FILMOVÝ KLUB
17. 5. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €
TRABANTOM DO POSLEDNÉHO DYCHU
ČR, dobrodružný dokument, 96 min., MP-12.
STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
18. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
Velikáni umenia pokračovanie cyklu
IMPRESIONISTI Z PARÍŽA,
LONDÝNA A USA
FR., 97 min., české titulky, MP-12.

13. 5. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €
PACI PAC - PESNIČKY PRE DETI
Paci pac sa predstavia prvýkrát v Spišskej Novej
Vsi so svojím hudobno-zábavným programom
pre deti s pesničkami.

19. - 20. 5. o 19.00 vst.: dospelí: 5 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €
21. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
a 23. 5. o 16.30, vst.: dospelí: 5 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €
X-MEN: APOKALYPSA
USA, akčný/dobrodružný/fantasy, 130 min.,
český dabing.

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

ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY
AJ PRE VEREJNOSŤ

20. 5. o 14.00, vst.: 3 €
ZOOTROPOLIS
USA, slovenský dabing, 110 min., MP.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
20. 5. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €
21. - 22. 5. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
ANGRY BIRDS VO FILME
22. - 23. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY
ČR, romantická komédia, 96 min., MP-12.
24. - 25. 5. KINO MIER NEPREMIETA
26. - 28. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY
RODINNÝ FILM - SLOVENSKÝ DABING
27. a 29. 5. o 17.00, vst.: dosp.: 5 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €
28. a 30. 5. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
ALICA V KRAJINE ZA ZRKADLOM
USA, dobrodružný, fantasy, slov. dabing, MP-7.
29. - 30. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
MAGGIE MÁ PLÁN
USA, romant. komédia, české titulky, 99 min.
FILMOVÝ KLUB
31. 5. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €
NAŠA MALÁ SESTRA
Japonsko, rodinná (melo)dráma, titulky,
128 min., MP-15.
STREDA - DEŇ DETÍ V KINE MIER
1. 6. o 17.00, vst.: 2,50 €
PAT A MAT VO FILME

MÁJ 2016
do 30. 5. 2016, Kaštieľ, výstava

PLÁN PREMIÉR
5. 5. 2016

NÁVŠTEVNÍCI 3: REVOLÚCIA
CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR

FRANTIŠEK ŽOLDÁK
FAREBNÉ IMRESIE - MAĽBY
1. 5. 2016 (nedeľa) o 9.00 hod.,
Banketová sála KD

MÁJOVÁ PÄTNÁSTKA
šachový turnaj pre všetkých

12. 5. 2016

19. 5. 2016

26. 5. 2016

ANGRY BIRDS VO FILME
SUSEDIA NA ODSTREL 2

15. 5. 2016 (nedeľa) o 14.30, 16.30 hod.,
Spoločenská sála KD

AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY

CIRKUS – slávnostná akadémia
žiakov ZŠ na Komenského ul.

X-MEN: APOKALYPSA
MAGGIE MÁ PLÁN
ALICA V KRAJINE ZA ZRKADLOM

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

DEŇ MATIEK
PRIPRAVUJEME:

3. 6. - V. VÝROČIE
OTVORENIA KAŠTIEĽA

Mladí umelci Smižian, výstava, Kaštieľ,
17.00 h - vernisáž

4. 6. 2016, pred Radnicou

DEŇ DETÍ

13.30 h „Walt Disney uvádza...“
– galaprogram detí MŠ Spoločného
školského úradu.
Popoludnie pre deti s programom, maľovanie na tvár, maľovanie na chodník

5. 6. o 15.00 h, Areál TJ Slovan Smižany

XXV. SMIŽIANSKE
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
XI. SMIŽIANSKY JARMOK

Program: FS Porubjan - Poruba pod
Vihorlatom, FS Borovničak - Vojkovce,
FS Jadlovec - Margecany, FS Smižančanka Smižany, FS Čačina - SNV, Detský FS Oriešok
Smižany, Mužská spevácka skupina RUSINIJA
- Humenné
Hosť programu:
FS Vranovčan - Vranov nad Topľou

Zmena programu vyhradená! Informácie, rezervácie a predpredaj vstupeniek:
OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80, tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, Tatranská 105, tel.: 053/443 36 66, www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

5/2016

15

RELAX

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

FEJTÓN
DAJCE ŠANCU
PREDAVAČKOM!
Dakedy še rečoval jeden ftip, že dranka dzecko:
„Ocec, kup mi totu popku, co špi!“ Ocec na to:
„Ciho, Aňičko, šak to predavačka!“ Dňeškaj je
calkom inakša situacia, my mame predavačky
tak mocno vzdelane a nedocenene, až še im
to da čitac v očoch. Idzem kupic poľsky kabat,
bo činsky ňepasuje na moju gadžovsku postavu a ona da najavo, že ju rušim pri obedňajšej
siesce, abo ma poradu, abo hodzinku mentalnej
pripravy. To ňeni kvašny usmev, to jasny nazor
na platove podmjenky, na zdziraňe kapitaľistu.
Druha mi da jednoznačne najavo, že mi rano nevyda z dvacky, šak kupujem ľem za šesc evri.
Treca še šmeje, ket še ponahľame a jej nejdze
pojkladňa. Berem to tak, že maju zmysel pre
srandu, na fteru nas obracaju.
Mocno mi je ľuto, že dafto ňema inu možnosc,
ľem robic predavačku, aľe ja za to isto ňemožem.
Ľem, žeby sme tote najsamfajnovejše zabaľili
a predaľi do ľepšeho štatu. Tam sebe ju budu
važic, daju jej honor a vekše peňeži, budu prirucovac, dokym še nezačne šmjac. Ľem jedneho
še bojim, že ich budu predavac take iste osobnosci, jak su oni a s tej pričiny nam ostanu zaš
ľem tu, na Slovensku, bodaj ce...

Vlasto Bogár

KRÍŽOVKA
Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. mája na
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v júnovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ... DOBIEHAŤ DOBRO, AKO
CÚVAŤ PRED ZLOM.. Výhercom tajničky z čísla 4/2016 sa stáva Jozef GONDEK zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme!
Autor:
František
Cvengroš
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Karol Lovaš:
Láska je...
(tajnička)

MÁJ 2016

NAŠIM ATLÉTOM SA NA HALOVÝCH
MAJSTROVSTVÁCH DARILO

Na Majstrovstvá Slovenskej republiky starších žiakov
a juniorov išli zverenci TJ Tatran SNV s predsavzatím
umiestniť sa v top desiatke a aj s medailovými ambíciami.
V sobotu 20. 2. 2016 zasiahli do pretekania ako prví starší
žiaci. Natália Gyomraiová z rozbehov 60 m prekážky
postúpila do finále s najlepším časom ako najväčšia
favoritka. Vo finále ale na medailové miesto nedosiahla
„vďaka“ športovej smole a pádu druhej najväčšej favoritky,
ktorá spadla pred druhou prekážkou. Naša pretekárka
sa jej musela vyhnúť a rotáciu tela už neustála. Nakoniec
obsadila v tejto disciplíne 7. miesto. Pád a odreniny
ovplyvnili jej výkon v ďalších disciplínach, v behu na 300 m
obsadila 7. miesto a v skoku do výšky nepopulárne štvrté
miesto so zhodným výkonom ako tretia v poradí. Klaudia
Hanzelyová obsadila po vynikajúcom výkone a s novým
osobným rekordom 5. miesto v behu na 800 m. Dominik
Melega obsadil 9. miesto v skoku do výšky, ako aj v behu
60 m cez prekážky. Na MSR juniorov začala Patrícia
Garčarová rozbehmi na 60 m. S obrovskou ľahkosťou
postúpila do finále s najlepším časom a zároveň novým
osobným maximom 7,84 s. Vo finále svoj výkon z rozbehu
ešte vylepšila o ďalších 6 stotín a časom 7,78 s nenechala
nikoho v hale na pochybách, kto je šprintérskym kráľom
v oboch kategóriách. To potvrdila aj v behu na 200 m,
kde si vylepšila svoje osobné halové maximum na
25,33 s a zaslúžene si odniesla aj z tejto disciplíny
zlato. Na týchto dvoch tratiach sa predstavila aj Luciána
Jenčaková, ktorá v behu na 60 m získala 17. miesto, a to
časom 8,67 s, na oválnej 200-vke obsadila 18. miesto
časom 29,12 s.
Ďalší víkend 27. 2. a 28. 2. 2016 patril dospelým. Na tieto
preteky vycestovala z nášho klubu dorastenka Patrícia
Garčarová, účastníčka MS v Kolumbii. Cieľ dostať sa
medzi ženami do finále nakoniec splnila a vo finále na
60 m obsadila vynikajúce 5. miesto. V behu na 200 m, keď
opadli zábrany a aj strach, sa Patrícia ukázala v najkrajšom
svetle. Výkonom 25,15 s si ako prvá atlétka SR splnila limit
Európskej atletickej federácie na Majstrovstvá Európy do
17 rokov v Tbilisi a týmto výkonom si odniesla prvú veľkú
medailu. Obsadila 3. miesto medzi ženami.
5. – 6. 3. 2016 na MSR vo viacbojoch starších žiakov
a MSR dorastencov si Natália Gyomraiová vynahradila
všetky boľačky a už v prvej disciplíne viacboja v behu na

60 m prekážok ukázala, že je najlepšia na Slovensku v tejto
disciplíne a vyhrala. V druhej disciplíne viacboja v skoku
do výšky dokázala vyrovnať svoje osobné maximum
150 cm a tiež ju vyhrala. Po dvoch disciplínach viedla.
V tretej disciplíne - vrh guľou – si urobila osobný rekord
a na svoje konkurentky veľa nestratila. Vo štvrtej disciplíne
- skok do diaľky - si udržala minimálne vedenie vo viacboji
a pred poslednou disciplínou beh na 800 m to už vrelo
aj medzi prenasledovateľkami. Natália si v tejto disciplíne
vylepšila svoje osobné maximum o 13 sekúnd a časom
2:42 uhájila líderskú pozíciu, čím zaslúžene získala titul
Majsterky Slovenska v hale vo viacboji. Druhý deň MSR
dorastu začala Natália obrovským prekvapením a v behu na
60 m prekážok, medzi dievčatami staršími o 2 až 3 roky,
obsadila bronzovú medailu novým osobným maximom
9,51 s. Ďalšou v poradí bola naša Patrícia Garčarová,
ktorá si vybojovala v behu na 60 m už tretie zlato v halovej
sezóne s jej druhým najlepším časom 7,80 s. Jej tréningová
kolegyňa Luciána Jenčaková si vylepšila svoje osobné
maximum v behu na 60 m a získala 15. priečku časom
8,42 s. Taktiež sa predstavila na 200 metrovej trati, kde
si s časom 28,37 s vylepšila osobné maximum a skončila
na 17. mieste. Klaudia Hanzelyová v disciplíne v behu
na 800 m obsadila 5. miesto a, samozrejme, aj v novom
osobnom maxime 2:36,27. Naša zlatá medailistka v behu
na 200 m po veľmi zlom štarte prehrala o pár centimetrov
a vybojovala striebornú medailu, čím si doplnila kompletnú
zbierku medailí z MSR, zlato, striebro a bronz. Svoju
nespokojnosť okomentovala, že si to vynahradí v štafete
na 4 x 200 m. Naša štafeta zložená z dvoch dorasteniek
Patrícia Garčarová a Luciána Jenčaková a dvoch starších
žiačok Natália Gyomraiová a Klaudia Hanzelyová
figurujúca svojím časom na 10. mieste z 11. štafiet vybehla
v druhom rozbehu, začala priam riadiť na bratislavskom
ovále každú predávku, na prekvapenie divákov a trénerov
predávali na prvom mieste a naša päťnásobná medailistka
Patrícia ako posledná členka štafety ju priniesla časom
1,50,54 na prvom mieste, čo celkovo stačilo na bronzovú
priečku. Aj keď to hlásateľ hneď zahlásil, dievčatá neverili,
ale po rozsvietení výsledkov na svetelnej tabuli s celkovým
poradím vybuchla obrovská radosť z neuveriteľného výkonu
všetkých štyroch členiek štafety, z ôsmej jedinej kolektívnej
medaily z halových MSR.

ÚSPECHY MLADÝCH KARATISTOV

Súťaž 12th Harasuto Karate World Cap Lodž v Poľsku
sa konala 10. apríla 2016. Karate klub Iglow Spišská
Nová Ves na tejto súťaži reprezentovali 8 pretekári. Zo
zúčastnených 56 klubov z 11 krajín sa náš klub umiestnil na
35 mieste. Spišskonovoveskí karatisti získali 2 strieborné
medaily (J. Černický a tím Harničárová, Krivdová,
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Zimnikovalová) a 4 bronzové (S. Krivdová, Z. Zimnikovalová,
tím Gažo, Janovčík, Javorský a tím Janovčík, Javorský,
Černický, Černický).
Tretieho kola Slovenského pohára detí a žiakov v karate
konaného 9. apríla v Myjave sa zúčastnilo 11 detí Karate
klub Iglow Spišská Nová Ves. Z celkového počtu 41 klubov

BEH: Švošovská pätnástka: M - B: 15 000 m:
1. T. Kamas - 57:23 min., Ž - E: 5 300 m - 11. A. Kamasová - 34:59 min.; Beh oslobodenia Turian –
10 km: B: 1. T. Kamas - 35:53 min.; ČSOB Bratislava – maratón: C: 26. M. Fuker - 3:34:03 hod., D:
27. J. Smolár - 4:31:47 hod.; Polmaratón: B: 63. Veľký - 1:32:03 hod., 273. J. Urban - 1:54:53 hod., D:
7. P. Pavol - 1:41:06 hod., Ž - E: 36. D. Garneková 1:55:00 hod.; Beh oslobodenia - Likava – 10 km:
A: 7. M. Neupauer - 38:45 min., B: 3. T. Kamas 35:14 min.; Beh Hornádskou dolinou – polmaratón: B: 19. P. Hus - 1:39:56 hod., D: 10. J. Tekely 1:45:15 hod., F: 5. L. Baronová - 1:51:30 hod.; Memoriál R. Dindu – 4 km: 16. O. Kozák - 18:52 min.;
Furčianský maratón – Košice: 44. J. Smolár 4:24:24 hod., Zvolenská corrida - 8,8 km: B: 2. T. Kamas - 30:44:05 min.

ŠPORT V SKRATKE

ŠPORT

VÝBORNÉ
VÝSLEDKY
DŽUDISTOV

Na Veľkej cene Bardejova
o pohár primátora sa 9. apríla
2016 zúčastnilo 598 pretekárov
z 52 klubov a ôsmich krajín
(Bulharsko – 2 kluby, ČR –
3 kluby, Maďarsko – 4 kluby,
Kosovo – 1 klub, Poľsko –
18 klubov, Rumunsko – 1 klub,
Ukrajina – 3 kluby, Slovensko – 20 klubov).
Zverencom Džudo klubu Spišská Nová Ves sa v týchto
pretekoch darilo, v kategórii super mini do 20 kg obsadil
Silvio Lacika 2. miesto; do 42 kg Filip Urban 3. miesto.
V kategórii mini do 42 kg sa darilo Maximovi Kostúrovi,
ktorý sa umiestnil na 1. mieste. V kategórii dorastencov
Andrej Petruľák obsadil 2. miesto.
Druhé kolo Oblastnej ligy mladších a starších žiakov
a žiačok a zároveň Majstrovstvá Východoslovenskej
oblasti v džudo sa konali 16. apríla 2016 vo Vranove nad
Topľou. Pretekári Džudo klubu Spišská Nová Ves dosiahli
tieto výsledky:
V kategórii super mini: do 28 kg Sofia Gánovská 2. miesto; do 30 kg Zuzana Hamborová - 2. miesto; do
34 kg Martin Myšička - 1. miesto; do 39 kg Filip Urban 3. miesto; do 50 kg Maxim Kostúr - 1. miesto.
V kategórii mini: do 38 kg Matej Fabiny - 1. miesto; do 45 kg
Michal Hambor - 3. miesto; V kategórii mladších žiakov
a žiačok: do 44 kg Sára Špinerová - 2. miesto; do 38 kg
Tomáš Hnát - 3. miesto; do 40 kg Simona Horváthová 3. miesto; do 50 kg Jakub Stiasni - 3. miesto.
V kategórii starších žiakov a žiačok: do 44 kg Natália
Hnatová - 1. miesto; do 50 kg Peter Bosák - 2. miesto;
do 57 kg Miloš Neuvirth - 2. miesto.
V kategórii dorastencov a dorasteniek: do 57 kg Natália
Gallschneiderová - 3. miesto; do 73 kg, Martin Nemec
a Adam Šarga - 3. miesto.
V kategórii juniorov a junioriek: do 57 kg Natália
Gallschneiderová - 3. miesto; do 63 kg Daniela
Vavreková - 1. miesto.
V kategórii mužov a žien: do 57 kg Natália Gallschneiderová
- 2. miesto; do 63 kg Daniela Vavreková - 2. miesto, do
66 kg Branislav Horváth – 2. miesto. 

sa umiestnili na 6 mieste. Získali 15 medailí, z toho 4 zlaté
(Z. Černická, D. Kešelák 2 x, M. Petruška), 6 strieborných
(D. Antoš 2 x, A. Cunik, M. Krivda, M. Marčišovský, O. Slivka)
a 5 bronzových (V. Antoš, P. Mrovčák, P. Olbert, D. Olbert,
M. Petruška). V kategórii kata – jednotlivci sa umiestnili na
2 mieste. 
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STEZ

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

Ranné plávanie

Školy

6.30 - 7.45

sanitárny deň
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

6.30 - 7.45

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35, 416 63 37
Verejnosť

15.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.30
9.00 - 20.30
9.00 - 20.30

SAUNA T.: 053/416 63 54
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

www.stez.sk

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves

CERAGEM - masážne stoly T.: 053/416 63 54
13.00 - 19.00
8.00 - 19.00
8.00 - 19.00

MASÁŽE

Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové kamene, chiropraxia, mäkké techniky.
Utorok - piatok: 14.00 - 19.00 hod., sobota - nedeľa: 9.00 - 19.00 hod.
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na: 0905 954 792, 0904 325 343.

TENISOVÉ KURTY T.: 0903 403 459

Správca haly: Jaroslav Zajac, Miroslav Kačenga - 0903 403 459
Otváracie hodiny: pondelok - nedeľa od 9.00 do 20.30 hod.

7. 5. - 10. 5.

sobota - pondelok

14. 5. - 16. 5.

sobota - pondelok

1. 5.

nedeľa

7. 5.

sobota

14. 5. sobota
23. 5. pondelok

10.00 - 12.00 ŠKBD - Nitra, basketbal, kadetky
12.30 - 14.30 LB - Komárno, basketbal, kadeti
14.30 - 17.30 ŠKBD - Žilina, basketbal, žiačky
LB - Košice, basketbal, MMŽ
LB - Humenné, basketbal, MŽ
16.00 - 19.00 ŠKBD - Ružomberok, basketbal, žiačky
9.30 - 14.00 „Dotkni sa hviezd“, predstavenie SOV

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 053/416 63 35

Prevádzková doba sauny
Sauna 1
Sauna 2
sanitárny deň
sanitárny deň
14.00 - 20.00 MUŽI
14.00 - 20.00 ŽENY
14.00 - 20.00 ŽENY
14.00 - 20.00 MUŽI
14.00 - 20.00 MUŽI
14.00 - 20.00 ŽENY
14.00 - 20.00 ŽENY
14.00 - 20.00 MUŽI
7.30 - 12.00 MUŽI
7.30 - 12.00 ŽENY
13.00 - 19.00 ŽENY
13.00 - 19.00 MUŽI
7.30 - 12.00 MUŽI
7.30 - 12.00 ŽENY
13.00 - 19.00 ŽENY
13.00 - 19.00 MUŽI

CERAGEM – otvorený počas otvorenia sauny
pondelok
sanitárny deň
piatok
utorok
13.00 - 19.00
sobota
streda
13.00 - 19.00
nedeľa
štvrtok
13.00 - 19.00

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

MR, dorastenky, dorastenci
Letné majstrovstvá VsTZ, staršie žiačky,
starší žiaci

UMELÁ TRÁVA - Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia . ............................... 100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas .................................... 130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 1 hod. ..................................... 36 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 1 hod.............. 60 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 1 hod. .............................. 35 €
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Patrik Brezovaj - 0903 405 466.
8. 5.
8. 5.

nedeľa
nedeľa

11.00/13.00
15.00

14. 5. sobota

10.00/12.15

14. 5. sobota

16.30

15. 5. nedeľa

11.00/12.30

21. 5. sobota

17.00

22. 5. nedeľa

11.00/13.00

22. 5. nedeľa

15.00

28. 5. sobota

10.00/12.15

28. 5. sobota

17.00

29 5.

nedeľa

11.00/12.30

FK SNV - Žilina, I. liga, starší žiaci U15 a U14
FK SNV - Michalovce, I. liga, žiačky
FK SNV - Lipany, II. liga, starší a mladší
dorastenci
FK SNV - Rimavská Sobota,
Doxxbetliga, dospelí
FK SNV - Banská Bystrica, I. liga, mladší žiaci
U13 a U12
FK SNV - Poprad, Doxxbetliga, dospelí
FK SNV - Podbrezová, I. liga, starší žiaci
U15 a U14
FK SNV - Humenné, II. liga, ženy
FK SNV - Trebišov, II. liga, starší a mladší
dorastenci
FK SNV - Haniska, Doxxbetliga, dospelí
FK SNV - Ružomberok, I. liga, mladší žiaci
U13 a U12

KOLKÁREŇ T.: 053/416 63 35

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

7. 5.

sobota

8. 5.

nedeľa

10.00 - 18.00 Majstrovstvá Slovenska mužov - kvalifikácia
10.00 - 13.00 Majstrovstvá Slovenska mužov - finále

MESTSKÉ I MEDZINÁRODNÉ MASTERS 2016

V sobotu 16. 4. 2016 sa konal v spišskonovoveskej plavárni už 12. ročník MASTERS 2016.
v sobotu dopoludnia vrátane občerstvenia.
Už po dvanásty raz zorganizovali plavci Plaveckého seniorského klubu Spišská Nová Ves
Predseda PSK SNV p. Ladislav Ruttkay zhodnotil 12. ročník pretekov takto: „Mestské
(PSK SNV) Majstrovstvá mesta v plávaní seniorov.
Masters organizujeme radi, je to jedna z foriem našej činnosti. Teší ma, že to robíme
Záujem v tomto ročníku prejavilo 27 mužov a 13 žien, čo je veľmi slušný počet štartujúnielen pre seba, ale hlavne pre druhých. Prihlásiť sa môže ktokoľvek a veru sa štarcich. Plávali sa 3 disciplíny: muži mali možnosť zmerať si čas na 50 VS, 100 P a 200 VS,
tujúci rok, čo rok aj obmieňajú. Iste, máme stabilných plavcov, ktorí si chodia zmeženy zasa na 50 VS a 100 P.
rať svoje výkony, ale táto akcia nie je len o výkonoch a časoch. Ide o to, zašportovať
Muži i ženy plávali v 4 vekových kategóriách, pričom rozhodujúci bol rok narodenia.Oganisi a urobiť niečo pre svoje telo. Chodia sem plávať aj bývalí aktívni plavci a v tomto
zátori mali dobre zorganizovanú celú akciu, takže prezentácia, rozplávanie, meranie času,
ročníku sme zaznamenali nový rekord podujatia, keď Ivan Murko zaplával na 50 VS
zapisovanie i vyhlasovanie výsledkov prebehlo bez problémov a celé preteky sa odohrali
čas 26,00 s.“
Medzinárodné majstrovstvá SR v plávaní seniorov – MASTERS 2016 sa konali
v sobotu a nedeľu 2. - 3. 4.2016 v plavárni v Čilistove.
V tomto ročníku štartovalo na nich vyše 180 pretekárov zo 6 krajín (Rakúsko, Česko,
Poľsko, Ukrajina, Maďarsko a Slovensko). Domáci plavci Plaveckého seniorského klubu
Spišská Nová Ves sa ich zúčastnili v skromnejšom počte 5-tich plavcov. Spišiaci štartovali
v 12 disciplínach, v ktorých zaznamenali spolu 26 štartov v individuálnych disciplínach a 1
štart v štafete 4 x 50 VS nad 200 rokov. Získali spolu 17 medailí všetkých kovov.
Peter Milčák st. (1957) – 6 štartov/6 medailí (2 x zlato, 2 x striebro,2 x bronz)
Peter Milčák ml. (1983) – 9 štartov/8 medailí (5 x zlato, 3 x striebro,1 x bronz)
Peter Piroch (1951)
– 4 štarty/2 medaily (1 x zlato, 1 x bronz)
Jaroslav Dulík (1967)
– 5 štartov
Peter Muránsky (1976) – 2 štarty
Plavci zo Spiša tak dokázali, že plávať sa dá v každom veku a dôstojne reprezentovali nielen seba, plavecký klub, ale aj mesto Spišská Nová Ves.
Text: Igor Murko, snímka: Jaroslav Dulík

18

MÁJ 2016

ŠPORT

SLOVENSKÝ POHÁR
VYHRALI SPIŠIAČKY
V sobotu 16. apríla kolkáreň Tatrana Spišská Nová Ves
hostila ženskú kolkársku slovenskú elitu. Metropola
Spiša bola dejiskom finálového turnaja o Slovenský pohár.
Podujatie sa skladalo zo štyroch podujatí a finále bolo práve
v Spišskej Novej Vsi.
Právo štartu na turnajoch si vybojovali štyri ženské družstvá
podľa poradia a záujmu v extralige. Turnajov sa zúčastnili
družstvá ŽP Šport Podbrezová, Tatran Spišská Nová Ves,
KK Apollo Bratislava a TJ Rakovice.
Už pred záverečným podujatím bolo viacmenej jasné, že najlepšiu pozíciu na zisk pohára majú kolkárky Spišskej Novej

Vsi. V domácom prostredí potvrdili svoju pozíciu. Výborný výkon podala Katarína Valigurová so 614 získanými bodmi.
Druhá najlepšia bola Danka Klubertová s 579 bodmi, ďalšie
hráčky Júlia Pramuková získala 540 bodov, Lenka Klimková 544 bodov, Dagmar Kyselicová 544 bodov a Vierka
Čechová 500 bodov. V konečnom účtovaní to pohodlne stačilo na prvé miesto. Zaujímavosťou je, že Katarína Valigurová
bola v celkovom hodnotení štyroch podujatí Slovenského pohára najlepšou hráčkou.
Po ženskom finále bude Spišská Nová Ves hostiť v máji aj
finále Slovenského pohára mužov.
(jope)

STRIEBRO
PRE STRELKYŇU

BOX PO ROKOCH
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Box nie je v meste Spišská Nová Ves neznámym pojmom.
Tí starší dodnes spomínajú na boxerské súboje v Redute.
Box alebo boxing je olympijská športová disciplína. Bola súčasťou aj starých olympijských hier. V boxe proti sebe stoja
dvaja súperi v ringu ohraničenom lanami. Pri zápase používajú údery pästí, ktoré sú chránené rukavicami. Existujú
3 základné údery: direkt, hák a zdvihák. Súperi sa snažia zasiahnuť súpera tak, aby získali za každý úder bod, prípadne
aby dosiahli KO (knockout) – ukončenie zápasu tým, že súper
nie je ďalej schopný zápasiť.
Pod vedením prvoligového boxera Nových Zámkov Miroslava Čuja vznikol v roku 1996 nový klub TJ Spilipo Spišská

Nová Ves. Začínali trénovať v SPŠ strojníckej. Len trénovali,
pretekov a významných podujatí sa nezúčastňovali. Až v roku
2012 v priestoroch OC Madaras sa začína formovať nová
boxerská partia.
V dňoch 19. a 20. marca 2016 sa v Športovej hale Hotelovej
akadémie SNV, za účasti 17 klubov a 85 boxerov z celého
Slovenska, uskutočnil 2. turnaj I. Slovenskej ligy v boxe.
Medzi účastníkmi nechýbali ani domáci borci TJ SPILIPO
Spišská Nová Ves, a tak po dlhých 26-tich rokoch mohlo domáce publikum opäť vidieť a povzbudiť aj boxerov zo Spiša.
Za domácich sa do boja o ligové body zapojili:
Samuel Zavadský, starší žiak vo váhe do 60 kg - 1. miesto,
Adrian Rerko, mladší dorastenec vo váhe nad 80 kg 1. miesto, Peter Greš, starší dorastenec vo váhe do 56 kg
- 2. miesto, Patrik Hrubizna, starší dorastenec vo váhe do
64 kg - 2. miesto, Peter Gotsch, muž vo váhe do 56 kg 1. miesto, Martin Molčan, muž vo váhe do 69 kg - 1. miesto.
Štyrikrát prvé miesto a dvakrát druhé miesto je výsledok zápolenia Spišských klokanov medzi 18-timi povrazmi. Spokojnosť s predvedenými výkonmi ocenilo domáce publikum
mohutným povzbudzovaním a zaslúženým potleskom. O nezabudnuteľné športové zážitky sa okrem domácich boxerov
postarali svojimi výkonmi aj boxeri všetkých zúčastnených
klubov. 
(jope)

KLAUDIA GARČALOVÁ – členka Športovo-streleckého
klubu Rušňové depo SNV a študentka športovej triedy Gymnázia na Školskej ulici v SNV, pod vedením trénera Jána
Mlynárčika preukázala svoju výkonnosť na Majstrovstvách
Slovenskej republiky v marci v Martine. Po základnej časti
výkonom 368 bodov postúpila z tretieho miesta do finále.
Vo finálovej sérii po každej rane postupne vypadávali strelci
s najmenšou strelenou ranou. Klaudia to psychicky aj fyzicky
zvládla a nakoniec skončila na ešte lepšom 2. mieste. Svojím
výkonom potvrdila, že patrí k slovenskej špičke.
Srdečne blahoželáme!
MP

POHYBOM SI MA NÁJDI
Verejná prezentácia pohybovej aktivity
pre všetky vekové kategórie

TURNAJ PRÍPRAVIEK VYHRALI SPIŠIACI

Bodku za hokejovou sezónou v Spišskej Novej Vsi dal turnaj
prípraviek. V sezóne 2015/2016 odštartoval nový projekt hokejovej prípravky pod názvom Little Warriors. Zmenila sa trénerská a tréningová štruktúra celej prípravy. Za jednu sezónu
po dlhých rokoch mala hokejová prípravka obrovské počty
chlapcov a dievčat so záujmom o hokej. V závere sezóny sa
ich počet prehupol cez stovku.
Výsledkom celosezónneho snaženia bol víkendový veľkonočný turnaj. Predstavilo sa na ňom šesť družstiev – Prešov,
Bardejov, Poprad, Liptovský Mikuláš, Košice a domáci Little

STRELECKÁ SÚŤAŽ

Klub Spišských strelcov v sobotu zorganizoval už tradičnú
Veľkonočnú verejnú streleckú súťaž z krátkych a dlhých
zbraní. Súťažilo sa podľa disciplín a pravidiel pre Spišskú ligu
na rok 2016. Pre záujemcov boli pripravené disciplíny: pištoľ
na 25 metrov ľavá-pravá obojruč, situačná streľba 9 rán na
10 metrov a ľubovoľná malokalibrovka na 50 metrov.
V prvej disciplíne zo sedemnástich prihlásených strelcov

Warriors. Tímy boli rozdelené do dvoch skupín. V skupine
B domáci Spišiaci v prvom vystúpení porazili Prešovčanov
32 : 3. V druhom vystúpení zdolali susedov z Popradu 21 : 9
a vybojovali si tak finálovú účasť. Vo finále tak proti sebe nastúpili družstvá Spišskej Novej Vsi a Košíc. Po napínavom
priebehu Spišská Nová Ves zvíťazila 26 : 19. Hráči, tréneri
a rodičia detí tak mohli oslavovať veľké víťazstvo malých hokejistov.
Konečné poradie turnaja – Spišská Nová Ves, Košice, Liptovský Mikuláš, Poprad, Bardejov a Prešov.
(jope)

mal s pištoľou najpresnejšiu mušku Radovan Hozza, pred
druhým Milanom Kohútom a tretím Borisom Garajčekom.
V druhej disciplíne súťažilo dvanásť pretekárov a prvenstvo
získal Boris Garajček, pred Kamilom Puobišom a tretí
skončil Radoslav Hozza. V deväťčlennej partii súťažiacich
v malokalibrovke mal najpresnejšiu mušku Rastislav Štrama,
druhý skončil Miroslav Bendík a tretí Matej Janek. (jope)

BLOSNV 2016

Súťaž začína prvým kolom 7. mája tradične v Olcnave a pokračuje 28. mája v Stratenej.
Propozície pretekov, ako aj BLOSNV nájdete na stránke www.beh.sk.
Informovať vás budeme aj prostredníctvom Ička.
Tento rok máme pre vás aj novinku v podobe bonusových bodov v troch pretekoch.
Rudo Mikolaj
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Klub orientačného behu Čingov ťa pozýva
na sídliskový orientačný beh
- vezmi kamarátov, rodinu a príď si zabehať
po tvojom sídlisku.
Stačí si vybrať jednu z pripravených tratí,
vziať mapu a šup na štart .
Kedy: 14. 5. 2016
Kde: sídl. Mier, ZŠ Z. Nejedlého
(zadná časť šk. dvora), Spišská Nová Ves
Štart: 10.00 h, prezentácia 9.30 h
Štartovné: dobrovoľné
Informácie: 0915 283 714, www.tjcingovsnv.wz.sk
Tešíme sa na teba

5/2016
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TENNIS ARENA KIDS TOUR 2016
BUDE AJ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Prípravy na Tennis Arena Kids Tour 2016 vrcholia. Séria tenisových turnajov detí do 12 rokov sa po prvýkrát v histórii uskutoční aj na
Slovensku, pričom druhé podujatie z celkovo piatich sa odohrá od 8. do 11. júla v Spišskej Novej Vsi. Talentovaní žiaci a žiačky budú
mať šancu získať nielen finančné prémie, ale súťažia aj o týždenný zájazd do slávnej akadémie Chris Evertovej na Floride.
s ktorou je spojený výkonnostný tenis a možno nájsť aj
mladých športovcov. Mesto Spišská Nová Ves a naša orNa Slovensku sa najprv od júna do septembra postupne
novú Cibulkovú, Hantuchovú, Mečířa či Hrbatého,“ hovorí
ganizácia ako správca športových objektov už viac ako 20
odohrajú štyri kvalifikačné turnaje mladších žiakov a žiačok,
manažér Kids Tour Martin Holiš z magazínu Tennis Arena.
rokov vytvárajú podmienky pre získavanie mladých ľudí na
druhý z nich bude spišskonovoveský. FISHER SLOVAKIA
„Zlatým klincom série bude jesenný detský Hopman Cup
CUP, ktorý organizuje klub TC 92 Levoča, sa koná v júli
šport vo všetkých odvetviach. S radosťou podporujeme
v Prahe, kde si zmerajú sily dvojčlenné tímy z Česka a Slov Tenisovom areáli na Ul. Jána Jánskehov Sp. N. Vsi.
túto česko–slovenskú sériu tenisových turnajov pre deti
Stal sa súčasťou česko-slovenskej série Tennis Arena
a všetkých účastníkov srdečne vítame v našom meste. Pravenska. Víťazi pocestujú na Floridu,“ dodáva manažér.
Kids Tour, ktorej ambasádorkou je Dominika Cibulková.
jem im mnoho športových úspechov nielen počas turnaja
Túra by sa nemohla uskutočniť bez pomoci partnerov zo
Túra vyvrcholí podujatím Masters v Banskej Bystrici v Baseline
v Spišskej Novej Vsi, ale v celej ich športovej kariére,“ vySlovenska, vrátane spoločností Embraco Slovakia a Resco.
Sport Arene v termíne od 24. do 26. septembra. Semifinalisti
Spoluprácu na projekte privítal aj prevádzkovateľ kursvetľuje Ján Magdoško, riaditeľ STEZ.
Masters získajú odmenu po 110 eur, finalisti 190 a najlepší
Termíny a miesta konania jednotlivých turnajov na Slovensku
tov v Spišskej Novej Vsi STEZ – Správa telovýchovných
chlapec a dievča po 370 eur. „Týmto projektom chceme
a Česku nájdete na www.kidstour.cz.
zariadení, ktorý sa zároveň stal partnerom podujatia.
podporiť úsilie detí a zvýšiť ich motiváciu do ťažkej driny,

Leonard Popovič, manažér túry pre SR
„Sme radi, že sa môžeme zapojiť do projektu na podporu

STRIEBORNÉ FLORBALISTKY

Spomedzi halových
športov to v sezóne
2015/2016 najďalej dotiahli florbalistky Kométy
Spišskej Novej Vsi.
Dievčatá pod vedením trénera Jozefa
Gregu vyhrali základnú časť extraligy.
Po náročných semifinálových súbojoch
s Prešovom sa im
splnil veľký sen – zahrať si finále najvyššej slovenskej súťaže.
Florbal patrí v Spišskej Novej Vsi medzi najmladšie športy. Postupne získava na popularite, a tou
najlepšou prezentáciou bolo práve prebiehajúce finále. Na stretnutí vládla skvelá atmosféra,
publikum tvorili predovšetkým mladí ľudia.
To, čo dokázali hráčky Kométy v druhom finálovom zápase, bolo ukážkou toho, keď sa do
hry dá srdce, bojovnosť, nasadenie a obrovská túžba po víťazstve. Stav finálovej série bol 1:1
a cez víkend počas veľkonočných sviatkov bola na programe odveta v Pruskom, kde Spišiačky
obestretnutia tesne prehrali a obsadili výborné strieborné miesto.
(jope)

STRIEDAVÉ ÚSPECHY
VOLEJBALISTIEK

14.00 h Vystúpenie žiakov ZUŠ
14.30 h Dorotka z Fidorkova
15.30 h Vystúpenie žiakov ZUŠ
V popoludňajších hodinách dojazd 1. etapy 9. ročníka
Parasport24 Tour 2016 za účasti Jána Mečiara - TV JOJ,
Mariána Lechana - TV Markíza, Zuzany Vačkovej,
Simy Martausovej, Mareka Viedenského a množstva iných
hendikepovaných optimistov, ktorí sa po deviatykrát vyberú
naprieč Slovenskom, aby pomáhali.
Viac na stránkach parasport24.com.
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V apríli sa našim volejbalistkám darilo striedavo. Prvý aprílový víkend mladšie žiačky - 6
cestovali do Sniny, kde 2 zápasy vyhrali a 1
zápas prehrali. Staršie žiačky v 18. kole prehrali vo Svidníku oba zápasy.
Kadetky v nedeľu 3. 4. 2016 v Kežmarku zvíťazili 3 : 0 a 3 : 0. Mladšie žiačky – 3 doma
porazili Poprad 3 : 2 a 3 : 1. Druhý aprílový víkend bol pre spišskonovoveské volejbalistky
výsledkovo slabý. Z troch družstiev dokázali
vyhrať jediný zápas iba juniorky, staršie žiačky
i mladšie žiačky - 4 ťahali za slabší koniec
a svoje zápasy prehrali. Tretí aprílový víkend
staršie žiačky, kadetky i juniorky vyhrali oba
svoje zápasy hladko. Nedarilo sa iba mladším
žiačkam - 3, ktoré prehrali oba zápasy
Mladšie žiačky - 6:
7. kolo - 2. 4.2016: turnaj v Snine
VK SNV : Poprad 2 : 0 (22, 19)
VK SNV : Bardejov 2 : 0 (5, 9)
VK SNV : Snina 0 : 2 (-18, -7)
Mladšie žiačky - 3:
4. kolo - 3. 4. 2016: VK SNV - VK Junior
2012 Poprad: 3 : 2 (25, -18, 18, -16, 10)
a 3 : 1 (16, 18, -13, 16)
5. kolo – 17. 4. 2016: Stropkov „A“ - VK
SNV: 3 : 0 (18, 23, 20) a 3 : 0 (17, 19, 14)

Mladšie žiačky - 4:
2. kolo - 10. 4. 2016: turnaj vo Svidníku
VK SNV : Svidník 0 : 2 (-22, -19)
VK SNV : Stropkov 0 : 2 (-15, -19)
VK SNV : Snina 0 : 2 (-18, -12)
Staršie žiačky:
18. kolo - 2. 4. 2016: Svidník – VK SNV:
3 : 0 (22, 18, 17) a 3 : 0 (18, 12, 18)
19. kolo - 9. 4. 2016: VK SNV - MVK Stropkov „A“: 1 : 3 (-17, 17, -17, 23) a 0 : 3 (119, -20, -13)
20. kolo - 16. 4. 2016: VK Junior 2012
Poprad - VK SNV: 0 : 3 (-15,18,-12) a 0 : 3
(-19,-20,-13)
Kadetky:
16. kolo - 3. 4. 2016: KV MŠK Oktan Kežmarok - VK SNV: 0 : 3 (-22, -20, -21) a 0 : 3
(-15, -17, -13)
17. kolo - 17. 4. 2016: VK SNV - ŠK Elba
Prešov: 3 : 0 (14, 22, 20) a 3 : 0 (14, 17, 11)
Juniorky:
16. kolo - 9. 4. 2016: ŠKM Liptovský Hrádok - VK SNV: 2 : 3 (19, -23, -18, 18, -11)
a 3 : 1 (-21, 23, 10, 10)
17. kolo - 16. 4. 2016: VK SNV - MŠK Žiar
nad Hronom: 3 : 0 (14, 22, 20) a 3 : 0 (14,
17, 11)
Igor Murko
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OZNAMY, POZVÁNKY
Iva Liptáková, Levočská 162/1, 053 01 Harichovce,
mobil: 0910 134 720, e-mail: bdssh.snv@gmail.com, Skype: ivalip

Bábkové divadlo spod Spišského hradu
Dom Matice slovenskej, Zimná 68, Spišská Nová Ves
Rezervácia vstupeniek: FB - Bábkové divadlo spod Spišského hradu
Viac info: www.babkovedivadlosnv.eu
SÚŤAŽ: Získaj kartičku - zbieraj nálepky za každé div. predstavenie, čaká ťa odmena
- vyhodnotenie súťaže na lampiónovej slávnosti 12. 6. 2016.

8. 5. 2016 o 16.00 h - GIŇOLOVE STAROSTI

Príčinou nezriadenosti – neuvedomelosti je,
že chýba národné svedomie, tribunál mravnosti
– jasný génius vedy. Veda! Nemám na
mysli nabubralých akademikov, alchymistov
a astrológov. Mne značí veda organizáciu, poctivú
snahu lúštiť hádanku existencie, dať maximum
obsahu, nášmu životu. Vedecký kruh by sa stal
prirodzeným gravitačným bodom, kostrou národa,
mimo toho by bol pojítkom medzi nami
a širokým intelektuálnym svetom.
Milan Rastislav Štefánik

Divadelné predstavenie. Veselo a s ľahkosťou o slobode v nás... Malí... veľkí... najväčší... Pridajte sa k jarmočnému divadlu bábkara Jeana a principálky Belly! Tu sa dozviete, čo vidieť ani nechcete... ako to všetko
chodí vo svete, prečo chudák u nás nevíťazí... len moc... súd a kopa peňazí... Vstupné: 2 €.
Animačný program o 17.00 h: Detské práva – hľadáme v parku stratené indície
(nádvorie Domu MS, vstup: platná vstupenka z predstavenia)

Klub spoločnosti Milana Rastislava
Štefánika a Mesto Spišská Nová Ves

3. jún 2016

MESTO PLNÉ DETÍ
Radničné námestie

9.00 Rozprávka Ako psíček a mačička, Divadlo Babadlo

pozývajú členov, sympatizantov
a obyvateľov mesta na

SPOMIENKOVÚ
SLÁVNOSŤ

pri príležitosti 97. výročia tragického úmrtia
M. R. Štefánika

2. 5. 2016 o 14.00 hod.

pri pamätníku na Štefánikovom námestí.

10.00 Tancujúce psy
10.30 Majster N - obľúbený detský zabávač známy z TV predvedie
humorné pokusy a triky
11.15 F-S show - skateboard najlepších slovenských jazdcov, akrobatické
skoky, synchro jazdenie korčuliarov a atraktívne triky jazdca na bmx
11.30 Trial show majstra sveta Ján Kočiša -exhibičné vystúpenie na bicykli
12.00 Tanečná skupina Outbreak
12.30 Tanečná vystúpenie BDSK Sp. Nová Ves
13.00 F-S show - skateboard najlepších slovenských jazdcov, akrobatické
skoky, synchro jazdenie korčuliarov a atraktívne triky jazdca na bmx
13.30 Dynamické ukážky: Pohotovostného policajného útvaru Košice
Oddelenia služobnej kynológie OR PZ SNV
Prezentácia Hasičského a záchranného zboru SR
14.00 Módna prehliadka spoločenských šiat spojená s dražbou
15.00 Štart Večerného behu mestom
15.20 Žrebovanie súťaže Poznáš svoje mesto?
18.00 Slovenský inline pohár 2016
Zábavné súťaže, trampolína, bublifuky, workshop uzly a stany, vlasový dizajn - OZ Dračia
stopa, EnjoySK športové súťaže, autíčka pre deti, maľovanie na cestu - CVČ pieskoviská
simulátor SURF tvorivé dielne: MC Dietka, Múzeum Spiša, SOS, GUS - textilné variácie
maľovanie na tvár a trblietavé tetovanie - MC Dietka Les v meste prezentácie Horskej
záchrannej služby Slovenský raj, Správy Národného parku Slovenský raj, Galérie umelcov
Spiša, Múzea Spiša, Spišského osvetového strediska, Strednej odbornej školy SNV GUS:
Akciové vstupné 0,10 € pre všetky kategórie návštevníkov! Aktuálne výstavy: Femme Fatale,
Bienále maľby V.? Živá maľba; Pavol Breier: Ľudia Himalájí; stále expozície: Jozef Hanula, Terra
Gothica, Záhrada umenia

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
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KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ

pozýva pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa
uskutoční 12. 5. 2016 (štvrtok)
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov
na Levočskej ul.v SNV.
Program pri príležitosti Dňa matiek, vystúpia deti
MŠ Slovenská ul.
Tešíme sa na vás.

Rozpis pohotovostných
služieb lekární
1. 5. 2016
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39,
T.: 0901 961 014

2. - 15. 5. 2016

Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19,
T.: 0901 961 073

16. - 22. 5. 2016

TESCO, Medza 15, T.: 053/417 68 84

17. - 29. 5. 2016

Bonus, Námestie SNP 2, T.: 053/446 47 67

30. - 31. 5. 2016

Na Západe, Hutnícka 20, T.: 053/429 87 08
Pohotovostná služba je do 20.00 hod.,
v sobotu, v nedeľu a sviatok od 8.00 do 20.00 hod.
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VITAJTE MEDZI NAMI
Oliver Čordáš

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V MARCI OSLÁVILI
94 rokov

Matej Duľa

Emma Lesňáková

Irina Holubová

MUDr. Vlastimil Fluss

Lucia Moskalová

Johana Hricová

Tomáš Krkoška

Matúš Kuchár

Magdaléna Jankovičová
Ján Barilla

Dominik Šmotek

Leo Frankovič

Maxim Štiffel

Matias Kaleta

Timotej Čonka

Branko Žifčák

Alexandra Sedlačková

Ema Bugárová

Patrícia Slúková

Katarína Jacková

Alžbeta Farkašovská

Lila Kudová

Soňa Kukurová

Adrián Barilla

Tobias Drab

Frederika Lačná

Ráchel Spišáková

Patrik Malejčík

Dominika Cvengrošová

Mathias Strapko

Diana Hamráková

Marek Regrut

Anna Žondová

Damián Dzurík

93 rokov

91 rokov

Jozef Valigura
Gabriela Bevilaqua
Alžbeta Reichová
Aurélia Jindová

90 rokov

Anna Chudiaková
Anna Hrubá
Jozef Nováček
Ján Labuda

85 rokov

Jozef Kačír
Irena Košíková
Rudolf Pivovarník
Božena Štrauchová
Zlatica Guothová
Veronika Marótyová
Jozef Juríček

Jozef Cvengroš
Peter Babej
Katarína Horváthová
Mária Jendrušáková
Jozef Drdák
Mária Suranovská
ak. soch. Ladislav
Kacvinský
Júlia Wirlová

80 rokov

Ing. František Petrek
Pavol Krajčovič
Eduard Maričák
Božena Mecková
Ján Bobko
Milan Hyben
Eduard Matkulčík
Marta Petruščáková
Fialka Hovancová

75 rokov

Agáta Puklušová
Mária Sýkorová
Valéria Róthová
Alžbeta Bartošová

Anna Chovancová
Katarína Hricová
Katarína Kaščáková
Gertrúda Jahodová
Eva Solárová
Valeria Krajňáková
Erika Čeklovská
Ing. Ivan Hric, CSc.
Helena Krendžeľáková
Juliana Jančoková
Alexander Slabý
Anna Vavreková

70 rokov

Ján Šebest
Mária Hurňanská
Marta Stupková
Jozef Jadroň
Jozef Pľuta

Peter Torma
Helena Muchová
Jozef Servatka
Justína Bačovská
Mária Kaffanová
František Matis
Agnesa Filipová
Oľga Kočíková
Marta Pavlíková
Jozef Kovaľ
Darina Maguthová
Milan Samončík
František Šefčík
Štefan Vysočan
Viera Balášová
Katarína Mazúrová
Mária Čekeľová

Ak si neprajete, aby vaše meno
bolo uverejnené v tejto rubrike,
oznámte nám to na tel. č.: 053/417 66 27,
príp. osobne v redakcii Ička.
Radnica, Radničné nám. č. 7, I. posch. vpravo.

V MARCI NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Veronika Vyšná
Gizela Karaffová
Helena Kožíková
Katarína Kyseľová
Antónia Sanetriková
Johana Kaščáková

1920
1923
1925
1925
1927
1929

Anna Macejáková
MUDr. Mária Prokipčáková
Mária Poradová
Mária Mašlonková
Terezia Švačová
Jozef Ambruš

1930
1932
1932
1933
1935
1939

Milan Hájka
Darina Kovárová
Jozef Lipták
Andrej Pacák
Jozef Kráľ
Jozef Rešovský

1943
1943
1946
1947
1956
1959

Anna Kišová
Ladislav Šmelko
Ján Kotlár
Branislav Novotný
Mária Jozefčáková

1962
1963
1969
1970
1973

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
My sme milovali Teba, Ty si miloval nás, zanechal si po sebe obrovské
prázdno, smútok, bolesť, veľa sĺz a tých najkrajších spomienok.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí s nami zdieľali tú obrovskú
stratu a prišli sa rozlúčiť 23. 2. 2016 s mojím milovaným manželom, naším
ockom, dedkom a pradedkom Ivanom KLINGOM, ktorý nás navždy opustil
20. 2. 2016 vo veku 71 rokov.
Naše poďakovanie patrí MUDr. Bežilovi za príkladnú starostlivosť a sestričkám
inter. odd. - JIS v SNV, ktoré sa snažili zmierniť bolesť v posledných dňoch
jeho života.
S úctou a vďakou manželka Božka, deti Ján, Marcela a Patrik s rodinami, vnúčatá a pravnuk.
... Tak veľmi nám chýbaš, ocko...
Čas neúprosne beží a nevráti čo vzal, len láska, úcta a spomienky v srdciach ostávajú...
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary
príbuzným, priateľom, spolupracovníkom, bývalým spolupracovníkom,
susedom a známym, ktorí sa prišli 24. 3. 2016
rozlúčiť s naším drahým Jozefom AMBRUŠOM.
S vďakou smútiaca rodina.
Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte a v srdci večnú spomienku si
na mňa zachovajte.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti všetkým príbuzným, susedom, priateľom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 1. 4. 2016 s mojím drahým manželom, naším
otcom, starým otcom, bratom, švagrom, ujom, krstným otcom Jozefom
KRÁĽOM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 60 rokov.
Zároveň ďakujeme MUDr. Sakmárovej a odd. JIS za ľudský prístup v posledných dňoch jeho života.
Vďaka patrí aj Pohrebnej službe S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom a všetkým známym, ktorí sa
prišli 10. 3. 2016 rozlúčiť s mojím synom, bratom, otcom Branislavom
NOVOTNÝM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 46 rokov.
Poďakovanie patrí Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
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Bolesťou unavená a utrápená si tíško zaspala a zostala si navždy v srdciach
tých, ktorí Ťa milovali a mali Ťa radi.
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 1. 4. 2016 rozlúčiť s mojou milovanou a starostlivou manželkou, našou mamičkou, babkou a sestrou
Hankou KIŠOVOU, ktorá nás navždy opustila vo veku 53 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ, plač a smútok v srdci.
Poďakovanie patrí Rím.-kat.farskému úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
Za naše zapálené sviečky a vrúcne modlitby, nech Ti Pán dá večné odpočinutie v nebi.
S úctou a vďakou manžel Milan, dcéra Eva s rodinou, syn Rasťo s rodinou,
súrodenci a ostatná smútiaca rodina.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové
dary príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí sa prišli 16. 3. 2016
rozlúčiť s mojím synom, otcom, zaťom, dedkom, bratom a švagrom Jozefom
REŠOVSKÝM ml.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky a v srdci žiaľ. Ani
čas, ktorý uplynul, nezahojí ranu v našich srdciach.
13. 5. 2016 uplynie 6 rokov, kedy nás navždy opustila moja milovaná dcéra
Ing. Jarka REŠOVSKÁ a 17. 4. 2016 uplynulo 26 rokov, kedy nás navždy
opustil môj milovaný manžel, otec a starý otec Jozef REŠOVSKÝ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Spomíname na Teba, ostal si v našich srdciach.
11. 4. 2016 sme si pripomenuli 2 roky od úmrtia môjho drahého manžela,
nášho otca, svokra, dedka Milana DOHODU, ktorý nás opustil vo veku
67 rokov.
S láskou v srdci na Teba spomínajú manželka Anna, synovia Rastislav, Branislav, dcéra Katarína, nevesta Petra, vnúčatá Júlia a Karolína a ostatná smútiaca rodina.

MÁJ 2016
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14. 4. sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia manžela, otca Antona
KAPRALČÍKA.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami.

Odišiel si ticho, nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spomienkami.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré spomíname.
2. 5. 2016 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, brat,
švagor, ujo Ján HOĽÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi, venujte mu spolu s nami spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Marta, synovia Marek a Branko, sestry
Hanka a Iveta s rodinami.

24. 4. 2016 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia môjho manžela, nášho ocka
a starkého Jána TOMAJKU.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo chýba Tvoj hlas. Mal si rád život, my Teba zas. Odišiel si do večnosti tíško a navždy, zostal smútok, spomienky, na duši jazvy.
So srdcom plným krásnych spomienok, s láskou a vďakou si 3. 5. 2016 pripomenieme 4 roky, odkedy nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko
a priateľ Ján KROHLÁK.
S láskou spomínajú manželka, dcéry, vnúčatá, priatelia a ostatná smútiaca
rodina.

Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomienky
a žiaľ.
26. apríla 2016 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša mamka, babka, svokra Mária KRISTIANOVÁ
a 19. apríla 2016 sme si pripomenuli nedožitých 80 rokov nášho otca, dedka a svokra Antona KRISTIANA.
S úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami.
S láskou a úctou sme si pripomenuli 105. výročie
narodenia nášho otca Antona ŽOLDÁKA z Novoveskej
Huty a 25. výročie jeho úmrtia. Zároveň si pripomíname
100. výročie narodenia našej mamky Júlie
ŽOLDÁKOVEJ, rod. Pamulovej, ktorá nás navždy
opustila pred 36-mi rokmi.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
synovia František a Anton s rodinami
Kto zomrel milovaný, zostáva žiť v spomienkach.
Pred siedmimi rokmi odišla naša drahá mamka, babička a svokra Magdaléna
Alžbeta STANISLAVOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú spomienku.
dcéry Iveta a Kamila s rodinami

V týchto dňoch si pripomíname 10 rokov, čo nás opustila naša mamka, babka
Mária OCVIRKOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Mária a Zdenka s rodinami.

Deň Vášho nečakaného odchodu bol plný sĺz
a smútku. Ostalo prázdno a ticho, len bolesť a žiaľ.
Hoci ste odišli bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky na Vás zostanú navždy v nás.
31. 3. 2016 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli
1. výročie, odkedy nás navždy opustila naša milovaná
mamka, svokra, babka a prababka Anna BEZÁKOVÁ
a 28. 10. 2016 si pripomenieme 5. výročie, odkedy nás
navždy opustil náš drahý ocko, svokor, dedko a pradedko Stanislav BEZÁK.
S láskou a vďakou spomínajú syn Miroslav s rodinou a dcéry Mária s rodinou
a Dana s manželom.
Nezabúdame, ale učíme sa žiť bez Teba.
1. 5. 2016 si pripomenieme nedožitých 40 rokov nášho syna, otca a brata
Slavomíra NOVOTNÉHO.
Ďakujeme za tichú spomienku.

Sú okamihy, na ktoré spomíname, sú chvíle, na ktoré nezabúdame, sú slová,
ktoré mu už nepovieme.
1. 5. 2016 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, starý
otec Pavol MIKULA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéra Stanka, syn Pavol, nevesta
Jarmila a vnuci Michal a Leo a ostatná rodina.
1. 5. 2016 by sa bol môj milovaný syn Marián LAPŠANSKÝ dožil 50-tich
rokov a 9. 5. 2016 uplynú 3 roky, čo nám bola oznámená smutná správa, že
už nie je medzi nami.
S láskou spomína mamka a súrodenci.
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„Čas ubieha a nevráti, čo vzal! Len láska, úcta a spomienky v srdci nám
navždy ostávajú.“
3. 5. 2016 uplynú 3 roky od úmrtia môjho manžela, otca, dedka, svokra
a švagra Ing. Michala GONDU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka a synovia s rodinami
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás.
4. 5. 2016 si pripomenieme 2. výročie úmrtia môjho manžela, otca, brata,
starého a prastarého otca Dušana BRZIAKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.

S tichou spomienkou k Vášmu hrobu chodíme a pri
plamienku sviečky na Vás spomíname. Aj keď nie ste
medzi nami, v našich srdciach zostávate s nami.
4. 5. 2016 uplynie 5 rokov od úmrtia môjho manžela,
ocka, svokra, dedka Ladislava RUSŇÁKA a 15. 5.
2016 uplynú 4 roky od úmrtia môjho syna, manžela,
brata, uja Martina RUSŇÁKA.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.
Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
4. 5. 2016 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila naša láskavá mama, stará
mama, starká Anna FERENCKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienka.
S úctou a láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami.
Čas plynie, ale smútok a žiaľ ostáva. So spomienkou na Teba začína a končí
každý deň.
5. 5. 2016 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil syn a brat Jaroslav
LAŠKODY vo veku nedožitých 43 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
S láskou a vďakou smútiaca rodina.
Opustil si tento svet, už Ťa v ňom viac niet. V srdciach našich ostávaš,
a v spomienkach ožívaš.
6. 5. 2016 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil manžel, otec, svokor,
starý otec Karol ŠARGA.
S úctou, vďakou a láskou spomína celá rodina.

6. 5. 2016 si pripomenieme 20. výročie úmrtia našej mamy, babky, prababky
Márie PARAČKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
synovia Jaroslav, Jozef, vnúčatá a pravnúčatá

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás...
6. mája 2016 si pripomenieme nedožité 80-te narodeniny môjho manžela
a nášho ocka Jozefa CHOCHLÍKA.
Venujte mu spolu s nami v tento deň tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKY
Rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Aj keď nie ste
medzi nami, v našich srdciach žijete s nami.
Ťažko je opísať bolesť, srdce puká bôľom, keď si nám
znenazdajky dala navždy zbohom. Spi sladko, mamička naša drahá, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri Tebe každučký deň.
Uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný brat
Ján HAVRAN a 1. 5. 2016 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá, milovaná mamička Zita HAVRANOVÁ, rod. Repaská.
Tí, ktorí ste ich poznali a nezabudli, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
So slzami v očiach a veľkým žiaľom, s úctou a láskou v srdci spomínajú brat
a syn Jozef s rodinou, sestry a dcéry Darina a Zita s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
Slzy do očí sa stále rinú a srdce začne silno biť, lebo čas sa nezastaví a my
musíme bez Teba žiť.
7. 5. 2016 si pripomenieme 5. výročie, odkedy nás navždy opustil môj milovaný
manžel, starostlivý otec a dedko Jaroslav ČOP z Iliašoviec.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, vyslovte svoju spomienku plameňom sviečky.
Ďakujeme.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú manželka, synovia a dcéra s rodinami.
Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a pri plamienku sviečky na
Teba spomínať...
8. 5. 2016 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila moja manželka, naša
mamka, babka Anna KYSELOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Už navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre Teba
slnko hriať, ale tí, čo Ťa mali radi, nikdy neprestanú spomínať.
8. 5. 2016 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá mamka, sestra,
babka Božena PLATOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú synovia Richard, Silvester, Miroslav s rodinou.

„Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky a v srdci žiaľ. Ten,
kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. Ani čas, ktorý
uplynul, nezahojí ranu v našich srdciach.“
8. 5. 2016 uplynie rok, kedy nás navždy opustila naša mamka, babka a sestra
Jolana HOLEČKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomínajú synovia Vladimír, Štefan, Ambróz, dcéry Mária,
Katka s rodinami a sestra Terézia s rodinou.
Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
10. 5. 2016 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil manžel, otec, dedko, kamarát, kolega, sused Ladislav ZÁBRANSKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Ďakujeme.
manželka a dcéra s rodinou
Čas nelieči všetky rany, len nás učí žiť bez milovaných...
13. 5. 2016 si pripomenieme 20. výročie úmrtia mojej manželky, našej
mamičky a babičky Márie FABINIOVEJ.
Spomíname s láskou a úctou.
manžel a dcéry s rodinami

Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami.
13. 5. 2016 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustila naša mamka, babka
Marta ČURDOVÁ, rod. Jahodníková.
Vy, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomínajú dcéry Anna, Viera, Eva s rodinami a brat Jozef.

„V tmavej noci, keď začínal nový deň, odišiel si snívať svoj večný sen.
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, čo si rád
mal. Sú to už tri roky, čo dotĺklo srdce Tvoje a zavreli sa oči dvoje. Mal si nás
i život rád, preto bolo ťažké vidieť Ťa umierať. V našich srdciach si však stále
s nami. Chýbaš nám, Ľuboš drahý.“
23. 5. 2016 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustil môj drahý manžel,
starostlivý otec a dedko Ľuboš HRUŠOVSKÝ.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho mali radi, nezabudli na neho a venujú mu tichú
spomienku.
manželka Danka, deti Janík a Naďka s rodinami
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Tvoj odchod bol rýchly, nečakaný, niet Ťa už medzi nami. Odišiel si do večnosti spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
14. 5. 2016 uplynú 4 roky, odkedy nás opustil syn, brat, otec a priateľ
Ing. Ján MELIORIS.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.

V tomto roku si pripomíname výročia úmrtia našich
rodičov - 14. 5. 2016 uplynie 25 rokov, odkedy navždy
odišiel náš otec Arpád SCHÜTZ a 11. 7. 2016 uplynie
20 rokov, odkedy nás opustila mamička Magdaléna
SCHÜTZOVÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami
tichú spomienku.
Spomínajú deti s rodinami.
Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy,
na ktoré radi spomíname.
16. 5. 2016 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila moja mamka, svokra,
babka a prababka Irena MECKOVÁ.
S úctou a vďakou spomína dcéra s rodinou.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú mamičku, manželku,
dcéru, sestru, švagrinú, tetu a babku Miloslavu BARBUŠČÁKOVÚ, ktorá nás
17. 5. 2006 navždy opustila.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju milovali.
S láskou smútiaca rodina.
Veľmi nám chýbaš.
Odišla si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
26. 2. 2016 uplynulo 15 rokov, odkedy nás opustila dcérka Silvinka
TRIZNOVÁ a zároveň si 18. 5. 2016 pripomenieme jej nedožité 41. narodeniny.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú rodičia a sestry.

Žiť v srdciach tých, ktorých sme zanechali, neznamená zomrieť.
20. mája 2016 si pripomíname prvé výročie úmrtia našej mamky, starej mamy
a príbuznej Valérie VYSOPALOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Zdenka, Mariana a Andrea s rodinami.

„Nie je ľahké žiť po smrti. Niekedy je treba minúť na to celý život.“
22. 5. 2016 si s bolesťou v srdci pripomíname 10 rokov od chvíle, kedy nás
náhle opustil náš drahý manžel, ocko a starý otec Ing. Milan FRLIČKA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou smútiaca rodina.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
22. 5. 2016 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj milovaný manžel, otec,
starý otec, prastarý otec, svokor Ján BOROŠ.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú manželka Kvetoslava, syn Juraj s manželkou, dcéra Janka, vnuci Martin s manželkou, Lukáš, pravnučka Martinka.

Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a pri plamienku sviečky na
Teba spomínať.
Tichou spomienkou si 22. 5. 2016 pripomíname 15. výročie úmrtia môjho
manžela, otca, švagra a krstného otca Jozefa PIAČEKA.
S úctou spomínajú manželka, synovia Slavomír, Radovan a smútiaca rodina.

Ťažko je bez Teba žiť, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo
predtým. Už niet návratu ani nádeje, len cesta k hrobu nás k Tebe zavedie.
26. 5. 2016 uplynie 6 rokov od úmrtia nášho milovaného manžela, otca, syna
a brata Radoslava KREMPASKÉHO.
S láskou spomínajú manželka Zuzana, syn Boris, rodičia a brat Stanislav
s rodinou.

MÁJ 2016

POZVÁNKY, OZNAM
SPOMIENKY
30. mája by naša dcérka Lucinka TIMKOVÁ oslávila svoje 30. narodeniny. Ale
už dlhých 18 rokov na nás hľadí a chráni nás z nebíčka.
Nebolo Ti dopriate, Lucka, dospieť. Nebolo Ti dopriate stať sa matkou, lebo
Ty sama si ostala navždy 12-ročné dievčatko, ktoré si každý pamätá ako tiché
a milé, plné lásky a pokory.
Zapáčila si sa aj nášmu Pánovi, ktorý si Ťa povolal k sebe, vzal z mamkinho náručia. Bola si pre nás Boží dar, ktorý si Pán vzal späť po 12-tich rokoch. Z Tvojej
lásky, ktorú si nám dávala, čerpáme ešte teraz pri spomienke na Teba. V mysli
i v srdci budeš žiť, Lucinka, navždy, ľúbime Ťa, chýbaš nám...
smútiaca rodina

Odišiel si ticho, nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spomienkami.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
Márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne nám po tvári slzy stekajú.
27. 5. 2016 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný syn, manžel,
otec, dedko, svokor a brat Josef FILIPÁK.
S úctou a vďakou spomínajú mamka Ružena, manželka Milada, dcéra Zuzana
a syn Jozef s rodinami, brat Milan s rodinou.
Odišiel si preč, nás to teraz bolí, opustil si tento svet aj proti svojej vôli.
Neúplná cesta, prerušená púť, bol si tu len veľmi krátko, by zastihla Ťa
smrť. Keď už sa tak stalo, keď si zostal v zemi, nevyprcháš z myslí tých, pre
ktorých si bol všetkým!
28. 5. 2016 uplynie 5. výročie, čo nás opustil Ján ZALIBERA.
S láskou a úctou manželka Eva, dcéra Lucia, syn Marek a vnúčatá Martin
a Emka.
Dni plynú, ako tichej rieky prúd, len bolesť v srdci trvá a nedá zabudnúť.
31. 5. 2016 si pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho drahého zosnulého
Vincenta HAMRÁČKA.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali. Už
2 roky spíš večným snom, tmavý hrob je Ti domovom.
31. 5. 2016 uplynú 2 roky, odkedy nás opustil môj manžel, otec a dedko Imrich
TOMKO.
Spomína manželka Mária, dcéry Marcela a Tatiana s rodinami.
Ďakujem celému kolektívu pracovníkov oddelenia neurológie a hlavne oddeleniu dlhodobo
chorých, ktoré vedie MUDr. Štefan Drobný, všetkým zdravotným sestrám a ostatnému personálu
za príkladnú starostlivosť a ľudský prístup počas mojej dlhodobej hospitalizácie v tunajšej
nemocnici Svet zdravia.
Ľubomír Kapalla

Mesto Spišská Nová Ves, Turistické informačné centrum Spišská Nová Ves
STM Košice, pobočka v Spišskej Novej Vsi v Multicentre a Banícky spolok Spiš
pripravili pre širokú verejnosť

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ
18. máj 2016

S Majstrom Konrádom a permoníkmi
navštívite najvyššie a najnižšie miesto v podzemí Spišskej Novej Vsi

VÝSTUP NA NAJVYŠŠIU KOSTOLNÚ VEŽU SLOVENSKA

veža rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie o 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00

PREHLIADKA ŠTÔLNE MICHAL

pod bývalou strednou geologicko-baníckou školou o 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
Vstupné štôlňa: dospelí 1 €; deti, žiaci, študenti a seniori 0,50 €
Návštevy, prosíme, nahlásiť do 17. 5. 2016 do 12.00 hod. na tel.: +421 429 75 46
Vstupné veža: každý návštevník štôlne, ktorý sa preukáže vstupenkou STM, má vstup na vežu voľný
INFORMÁCIE:
Turistické informačné centrum (TIC), Letná ulica 49, Spišská Nová Ves, tel.: +421 53 442 82 92,
+421 53 429 82 93, e-mail: tic@mestosnv.sk, www.spisskanovaves.eu/tic, www.facebook.com/tic.snv
Slovenské technické múzeum - Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14, Sp. Nová Ves
Tel: +421 53 429 75 46, banicke.centrum.snv@gmail.com
Tel.: +421 55 622 40 35, +421 55 726 06 12, stmke@stm-ke.sk, www.stm-ke.sk

Informácie:
Správa NP Slovenský raj,
Štefánikovo nám. 9
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/44 22 010,
Mgr. Š. Bryndzová: 0903 298 228
F. Divok: 0903 298 221
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

UPOZORNENIE
NA PRERUŠENIE
DISTRIBÚCIE
ELEKTRINY
V zmysle ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho/vysokého napätia v termínoch:
• 2. máj 2016 v čase od 7.30 do 18.30 h: Košiarny
Briežok - chaty č. 161, 198, 237, 296, 429, 433, 439,
443, 444, od č. 504 po č. 509, 513, od č. 3428 po č.
3450, od č. 3501 po č. 3515, 34299, 34300, 34430,
34511;
• 4. máj 2016 v čase od 8.30 do 15.30 h: Bernolákova
– celá; Filinského cesta – č. d. 7, 9; Harichovská cesta
– č. d. 7; J. Hollého – celá; J. I. Bajzu – celá; Kmeťova
– celá; Kuzmányho – celá; Púpavová – č. d. 1; Radlinského – od č. d. 3 po 6, od č. d. 8 po 13, č. d. 30, 42;
• 6. máj 2016 v čase od 7.20 do 18.30 h: celá lokalita
Košiarny Briežok a záhradkárska oblasť Červený Jarok;
• 9. máj 2016 v čase od 7.40 do 18.30 h;
• 10. máj 2016 v čase od 7.30 do 18.30 h: Košiarny
Briežok - chaty č. 161, 198, 237, 296, 429, 433, 439,
443, 444, 449, od č. 504 po č. 509, 513, od č. 3428
po č. 3450, od č. 3501 po č. 3515, 34246, 34299,
34300, 34430, 34511;
• 18. máj 2016 v čase od 8.20 do 15.30 h: Vajanského
ul. - od č. d. 1 po 20, 22, Nad Medzou - od č. d. 1 po
9 – nepárne, Medza - od č. d. 2 po 6, 8, Chrapčiakova od č. d. 1 po 25, 27, 29, Duklianska - č. d. 5, 17.
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny
do vášho odberného miesta. V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na prechádzanie vzniku škody. Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm.
c, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká
nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia
distribúcie elektriny.
Nakoľko v čase uzávierky Informátora boli zverejnené
len vyššie uvedené termíny prerušenia distribúcie
elektriny, upozorňujeme, že aktuálne informácie týkajúce sa ďalšieho plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.:
www.vsds.sk/edso/domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky

ref. energetiky, MsÚ

5/2016

25

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

OZNAMY, POZVÁNKY, INZERCIA
...Sešliž nám Ducha Svatého, kterýž to by srdce naše svým ohnem zapálil.
A skrze rozličnosti jazyku, všecky národy v jednotu víry shrom.
Sláva Bohu, Sláva Bohu, Sláva Bohu... (J. Tranovský)

Matica slovenská v Spišskej Novej Vsi a Evanjelická cirkev a. v.
v Levoči a v Spišskej Novej Vsi
vás pozývajú pripomenúť si cestu vzniku prvého spevníka

CITHARA SANCTORUM
2. 5. 2016 o 15.00 hod.

v Dome Matice slovenskej, Zimná ulica 68, Spišská Nová Ves

pri príležitosti 380. výročia vytlačenia v brewerovskej tlačarni v Levoči
Prednášajú: PhDr. A. Kostelníková a Mgr. D. Fiačanová.
Mgr. J. Prochotská, predsedníčka MO MS

Mesto Spišská Nová Ves

pozýva všetkých občanov mesta na

SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ
spojenú s kladením vencov

Spomienková slávnosť sa uskutoční pri príležitosti
71. výročia ukončenia II. svetovej vojny

6. mája 2016 o 14.00 hod.

na mestskom cintoríne za účasti zástupcov
Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku.

STRATY A NÁLEZY
19. 3. 2016 pri OC Madaras nález 2 ks kľúče od vozidla Daewoo.
30. 3. 2016 nálezca doniesol na MsP v SNV nájdenú zlatú dámsku náušnicu, ktorú našiel 19. 3. 2016 na Zimnej ul. v SNV. IC 563/2016.
9. 4. 2016 o 7.10 hod. na Brezovej ul. pri vchode č. 11 bol hliadkou nájdený voľne pohodený horský bicykel zn. Johnnson. Tento je uložený na útvare MsP.
16. 4. 2016 v čase okolo 19.40 hod. v SM Kaufland na Duklianskej ul. bola
nájdená finančná hotovosť v bankomate OTP. Nález je uložený na útvare
MsP. IC 681/2016
Rubriku nájdete aj na web stránke www.spisskanovaves.eu
v sekcii Mestská polícia.

26

Očkovanie proti besnote
Oznamujeme chovateľom psov a mačiek, že hromadné očkovanie uvedených zvierat
proti besnote sa uskutoční v nasledovných termínoch:
• 6. mája 2016 od 8.00 do 17.00 vo Veterinárnej nemocnici Spišská Nová Ves,
Duklianska 46 (pred sídliskom Západ I).
• 7. mája 2016 od 8.00 do 10.00 v Novoveskej Hute pred pohostinstvom.
Za očkovanie proti besnote bude účtovaný poplatok vo výške 7 €. Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie proti besnote, nakoľko sa jedná o nebezpečnú nákazu so smrteľným
priebehom, je povinné. Nesplnením si tejto povinnosti sa chovatelia vystavujú riziku postihu.

Veterinárna klinika Spišská Nová Ves, 053/446 26 23, 0905 506 126

MÁJ 2016

OZNAMY, POZVÁNKY, INZERCIA
Od 1. mája 2016 je na Poliklinike pri Hornáde,
Chrapčiakova 1 otvorených päť nových ambulancií:
MUDr. Erika Kondrátová
psychiatrická ambulancia, t. č. 416 61 41

MUDr. Magdaléna Krásniková

psychiatrická ambulancia pre deti a dorast,
t. č. 416 61 42

MUDr. Mária Kleinová

praktický lekár pre dospelých, t. č. 416 61 61

MUDr. Alena Veselényiová

ambulancia detskej nefrológie, t. č. 416 61 63

MUDr. Eva Urbanová

pediatrická ambulancia, t. č. 416 61 64

INTERNÁ
AMBULANCIA

MUDr. Gabriela UHRINOVÁ

Šafárikovo námestie 936/6 (sídl. Mier)
Po: 7.30 - 15.30
Ut: 7.30 - 14.00
St: 7.30 - 13.00
Št: 10.00 - 16.00
Pi: 7.30 - 11.30
Tel.: 053/429 88 53
www.interna-doktorka.sk
E-mail: kontakt@interna-doktorka.sk
Zmluvné poisťovne: VšZP, Dôvera, Union

NEFROLOGICKÁ
AMBULANCIA

(choroby obličiek a močových ciest)

MUDr. Edita DROBNÁ
nefrológ a internista
Sídlo: Nemocnica - Blaumont
Jána Jánskeho 1, SNV
Denne: 7.00 - 14.00 h
T.: 053/419 91 45.
Zmluvný vzťah so všetkými
zdravotnými poisťovňami.

SPIŠSKÉ

HANDMADE TRHY
05.06.2016
10:00-19:00

HOTEL ČINGOV
VSTUP ZDARMA

KONTAKT: 0948 004 046

Spišské Handmade Trhy

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

2. 5. 2016

Účasť na spomienkovej slávnosti
pri príležitosti 97. výročia úmrtia
M. R. Štefánika.

8. 5. 2016

Mariánska hora.
Odchod od klubu o 13.00 hod.
Poplatok: 2 €. Prihlásiť sa je
potrebné do 5. 5. 2016.

13. 5. 2016

Varenie a ochutnávka
múčnych jedál.

20. 5. 2016

Slávnostné posedenie
pri príležitosti Dňa matiek
v Reštaurácii Paríž o 15.00 hod.
Poplatok: 10 €; nečlen 12 €.
Prihlásiť sa je potrebné
do 16. 5. 2016.

23. 5. 2016

Turistická vychádzka
na Tomášovský výhľad.
Odchod z autobusovej stanice,
nástupište č. 14 o 9.20 hod.

16. 5. 2016

Návšteva ZOO. Zraz o 10.00 hod.
pred vstup. bránou ZOO.

27. 5. 2016

Spišská burza starožitností a kuriozít 2016
23. 4. * 21. 5. * 25. 6. * 23. 7. * 27. 8. * 24. 9. * 22. 10.
Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti,
zberateľské predmety a predmety minulých čias.
od 8.00 do 15.00 h na starom trhovisku oproti OC Sintra
+421 53 42 98 110 / +421 910 149 926
e–mail: spisskaburza@szm.sk

Varenie a ochutnávka
múčnych jedál.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Spišskej Novej Vsi
pozýva svojich členov na tieto aktivity

4. 5. 2016 (streda)

Turistická vychádzka – hrad Slanec
Odchod vlakom 6.57 h. Zodpovedný: Ing. J. Šmelko

18. 5. 2016 (streda)

Turistická vychádzka - Brankovský vodopád
Odchod vlakom 7.05 do Ružomberka. Zodpovedný: L. Lučivjanský

20. 5. 2016 (piatok)

Spoločenské posedenie pri príležitosti Dňa matiek
Reštaurácia Paríž o 15.00 h. Poplatok: 10 €, nečlenovia 12 €.

POHOTOVOSTNÉ
SLUŽBY

SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.
POLYTOP SNV, s. r. o. - voda a kúrenie: 0905 215 732
BRANTNER NOVA, s. r. o., SNV
oprava verejného osvetlenia: 053/416 62 22

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

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

BYTOVÉ DRUŽSTVO SNV
výťahy • voda, ÚK • elektro
dispečing: 053/416 65 04
mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia
nepárne týždne: 0905 534 800
párne týždne: 0905 241 080
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NETRADIČNÉ SUVENÍRY
VYROBENÉ MENTÁLNE
A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝMI
OBČANMI

26. - 29. 5. 2016
Košice

REDUTA

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
PIATOK - 27. MÁJ
13:00 - 15:00

Moderuje

Oľga Záb

lacká

www.casoviaclassic.sk

50 NAJKRAJŠÍCH
VETERÁNOV EURÓPY!

Vyhodnotenie najkrajšej posádky
o cenu primátora mesta Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves na Letnej 49
(v podchode medzi TIC a Nostalgia)

jEDINá TAkáTo pREDAjňA NA SloVENSkU

Y

CIE CEN
UVÁDZA

DO 31. MÁJA

NOVÉ BÝVANIE V CENTRE
6 bytov s terasou
a predzáhradkou

• moderné 2-3 izbové byty
• terasy, balkóny, lodžie
• atraktívna lokalita s vybavenosťou
• komplexný hypotekárny servis
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

detské ihriská

zeleň

4. podlažia

garáže

0904 252 131 iglovia.sk
5/2016
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PREDÁM / PRENAJMEM
Predám 1-izb. byt na sídl. Mier. T.: 0904 459 258.
Dám do prenájmu zariadený 1-izb. byt na sídl. Tarča.
T.. 0904 497 602.
Dám do prenájmu 2-izb. byt na Ul. E. M. Šoltésovej. RK nevolať. T.: 0907 049 956.
Predám 2-izb. byt s presklenou loggiou na prízemí, po čiastočnej rekonštrukcii na Baníckej ul. v zateplenom bloku vo veľmi
slušnom vchode - veľmi dobrý prístup aj pre staršie osoby. RK
nevolať. T.: 0949 469 837.
Predám 3-izb. byt na Štúrovom nábreží, sídl. Mier.
T.: 0905 394 342.
Dám do prenájmu, príp. predám 3-izb. byt na sídl. Mier.
T.: 0910 373 872.
Predám byt - mezonet vo výmere 122 m2, Nábrežie Hornádu
v SNV. Cena dohodou. RK nevolať. T.: 0905 432 434.
Predám dvojgeneračný rodinný dom (2. posch., suterén, 2 garáže) v dobrej lokalite Ferčekovce. T.: 0903 449 565.
Prenajmem alebo predám v centre SNV - Ul. Čsl. armády * RD
so záhradou a 2 garážami, obytná plocha 126 m2, celková plocha 1 111 m2, prenájom - 450 €, predaj - 170 000 € * predám
tamtiež stavebný pozemok o výmere 550 m2, cena 50 000 €.
T.: 0907 337 697.
Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti Červený jarok.
T.: 0903 621 805.
Predám chatu s pozemkom v Poráčskej doline. Cena 27 tis. €.
T.: 0902 547 208.
Predáme záhradu so záhradnou chatkou v lokalite Červený
jarok. T.: 0903 261 962.
Chata v chatovej osade Pod Tepličkou, hala s krbom, kuchynský kút, WC a kúpeľňa, na posch. 2 izby (2 + 3) s balkónom a terasou, kompletne zariadená. Garáž a ústredné kúrenie. Cena
33 000 € (foto na www.lepsiacena.sk). T.: 0904 115 501 po
18.00 hod.
Rovinaté stavebné pozemky na predaj v lokalite Malé pole
nad Ferčekovcami v Spišskej Novej Vsi. V ponuke sú pozemky s rozlohou: 570 m2, 849 m2 , 887 m2 a 1 137 m2. Viac
na www.malepole.sk alebo volajte 0902 205 847.
Predám pozemok v krásnom prostredí v chatovej oblasti Pod
Tepličkou vhodný pre výstavbu i oddych. T.: 0905 708 480.
Rekreačné pozemky na predaj v záhradkárskej lokalite
Blaumont s rozlohou od 500 do 1 000 m2 s možnosťou pripojenia na inžinierske siete. Pozemky majú výhľad na celé
mesto Spišská Nová Ves. Pre viac informácií volajte na číslo
0902 205 847.
Dám do prenájmu garáž na sídl. Západ I pri trati.
T.: 0910 373 872.
Prenajmem garáž v rodinnom dome na Fándlyho ulici.
T.: 0948 609 260.
Predám VW-CADDY, rok výroby 2006, v dobrom zachovalom
stave. T.: 0903 449 565.
Predám stánok pri detskej poliklinike. Nutné rozobrať a nechať
čistý priestor. T.: volať večer od 19.00 do 20.00 h
053/442 73 72.
Predám cca 16 m3 dreva na strechu rodinného domu (hranoly,
fošne, dosky, latky, pomurnice). T.: 0903 891 875.
Úplne nová Biolampa Wellness Energie, 7 svetelných filtrov,
časovač, kĺbový stojan na stôl, všetko v hliníkovom kufri. Cena
142 € (foto na www.lepsiacena.sk). T.: 0903 189 429.
Predávam * pozdišovskú keramiku: tanier, vázy, krčah a iné *
gitaru Jose Rodriguez. T.: 055/642 38 84.
Predávam knihy: Svetové dejiny * Kamasutra - kniha staroindickej erotiky * Tisíc a jedna noc * Praha v obraze * Hrady, zámky
a kaštiele na Slovensku * Mapa kult. pamiatok ČSSR.
T.: 055/642 38 84.
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Predávam na tramp, turistiku: * vojenské tašky od plyn. masiek
* vojenský ešus * vojenské kanady č. 10 * vojenské remene rôznej dĺžky * visiace lôžko. T.: 055/642 38 84.
HĽADÁM / KÚPIM / PRÁCA
Odkupujeme aj zadlžené nehnuteľnosti.
T.: 0905 924 303.
Hľadám do prenájmu RD v SNV. T.: 0915 962 237.
Kúpim 3-izb. byt na sídl. Mier s balkónom. T.: 0907 162 976.
SALÓN VIERA ponúka možnosť zamestnať sa alebo
pracovať na živnosť. Prevádzka zabehnutá vyše 30 rokov
ponúka stálu klientelu na najväčšom sídlisku v Spišskej Novej Vsi. Viac informácií na tel. čísle: 053/444 08 20 alebo
0905 777 862.
Kto zabezpečí odvoz odpadu i s pracovníkom, ktorý ho naloží?
T.: volať večer od 19.00 do 20.00 h - 053/442 73 72.
VEĽKOOBCHOD S NÁRADÍM so sídlom v Harichovciach
ponúka 3 voľné pracovné miesta a to na pozície: skladník *
vodič – skladník * obchodný zástupca. Bližšie informácie na
tel. č.: 053/449 64 16.
Opatrujem detičky u mňa doma. Môže ísť o hodinové alebo
celodenné stráženie. Som mamička na MD. T.: 0904 380 033.
RÔZNE
NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve nedeľa? Rozbitý displej? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky u vás doma 24 h/7dní v týždni za prijateľné
ceny. Inštalácia Windows! Opravy notebookov! Inštalácia
a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či zmazaných dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ
PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! E-mail: doktorpc@fixnet.eu, WWW.FIXNET.EU
PODIATERCENTRUM * PEDIKÚRA MEDICIÁLNA - poskytovaná novým profesion. podologickým prístrojom * PEDIKÚRA MOKRÁ * vyšetrenie na PODOPprinte a PODOSKOPe
(diagnostika ortopedických vád nôh) * ŠPONOVANIE ZARASTAJÚCICH NECHTOV * výroba termoplastických vložiek
do topánok na mieru (diabetes, plochonožie, normálna, spoločenská i športová obuv) * VÝROBA individuálnych KOREKTOROV * NECHTOVÁ PROTETIKA (náhrada necht. platničky)
* ODSTRÁNENIE bradavíc, kurích ôk, onychomykózy, kožnej
mykózy * NECHTOVÝ DIZAJN * MANIKÚRA. Adresa: Zimná
50 (vo dvore medzi Slovenskou sporiteľňou a Papiernictvom
Domino), SNV. T.: 0902 891 534.
ÚČTOVNÍCTVO, DPH, MZDY, DAŇOVÉ PRIZNANIA.
T.: 053/442 59 15, 0905 936 156.
Informácie: www.danemzdy.sk , slavka.snv@gmail.com
ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie s. r. o.
za bezkonkurenčné ceny, akékoľvek zmeny v s. r. o., založenie živnosti, zápis dopravcov do ORSR, predaj READY MADE
s. r. o., zlúčenie spoločností, atď. spoločnostiSRO.sk, TIMID,
s. r. o., Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV.
T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk
MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNÝCH KRYTÍN za rozumnú cenu ponúkajú klampiari a tesári z Jamníka. Kvalita,
rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená.
T.: 0905 539 419 – Tomáš Jančík.
Ponúkame vám NATOČENIE SVADBY, STUŽKOVEJ,
ŽIVOTNÉHO JUBILEA VO FULL HD KVALITE. CENA 200 € zahŕňa video aj 400 fotografií. FB/Alfavideo, viac informácií
na 0944 684 303.
Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové jadrá), rekonštrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena
batérií, WC, radiátorov, preplach. potrubia), rezanie do panelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, sadrokartónu.
T.: 0903 277 634.

HĹBKOVÉ TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, postele. PRIEMYSELNÉ ČISTENIE - jednorazové čistenie: garáže, sklady, haly... T.: 0908 074 479.
„Ste zlatý“ - tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ
* čistenie kobercov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie *
100 % mikrovlnná likvidácia húb, plesní, červotočov * mikrovlnné sušenie muriva a iné. Viac: www.spisskanovaves.eu/
Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.
NOVAVES, s. r. o. STAVBY A REKONŠTRUKCIE * kúpeľne,
byty, domy... * ploty, chodníky, parkoviská. Naše referencie
na www.nova-ves.sk.
T: 0948 681 133, e-mail: info@nova-ves.sk
NEFUNGUJE VÁM POČÍTAČ? Ponúkam IT služby, ako nastavenie internetu, wifi, inštalácie Windows 10, Linux a iné.
Podrobnejšie informácie na www.erikspic.sk.
T.: 0903 101 667.
Máj je lásky čas, pôsobí na vás. Užívajte si to spolu a na
čistenie pozývajte nás. Čistenie kobercov, postelí, sedačiek,
čistenie podláh, voskovanie, impregnovanie = lepší vzhľad.
PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS. T.: 053/44 401 19,
0903 100 508, 0903 661 891.
KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn (Hutnícka 10, SNV, 0905
388 917): Chemický píling * Líčenie (denné, slávnostné,
svadobné) * Mikrodermabrázia * Mezoterapia * Kavitačný
píling * Ultrazvuk* Aplikácia trsov * Depilácie * Darčekové
poukážky* Akcie.
VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA, SPRACOVANIE MIEZD, DPH, ÚČTOVNÉ PORADENSTVO. Neváhajte nás kontaktovať.
T.: 0911 893 558, e-mail: info@uctovnictvo-jagespis.sk,
www.uctovnictvo-jagespis.sk
VEČER PLNÝ HUDBY, TANCA A DOBREJ NÁLADY môžete
zažiť každý štvrtok od 18.00 h v TANČIARNI FELICITÁ s Martinom a Petronelou v kongresovej hale Geologického ústavu
Dionýza Štúra, Markušovská cesta 1 v SNV.
Informácie: 0905 980 903.
VLASTIMIL BRATEK - BRATEX BUILDINGS - kompletná rekonštrukcia bytov, rodinných domov (exteriér, interiér). Záruka minimálne 5 rokov. T.: 0905 310 411.
PROFESIONÁLNA MONTÁŽ sadrokartónových a tepelnoizolačných systémov * maliarske práce * sadrové a ušľachtilé omietky * kazetové antické stropy. T.: 0905 980 903.
STAVBYLESŇÁK, Miloslav Lesňák. Za rozumnú cenu PRERÁBANIE BYTOVÝCH JADIER * PRÁCA S KAMEŇOM *
KOZUBY * OBKLADAČKY * DLAŽBA * OMIETKY. Záruka 5 rokov. T.: 0940 244 394, 0902 870 130.
PRIATEĽSKÁ POMOC pri ceste na letisko, do hotela, na
liečebný pobyt a tam, KAM SA POTREBUJETE DOSTAŤ.
T.: 0948 263 159. E-mail: odveziem4osoby@gmail.com
POSTELE - MATRACE: zdravotné ortopedické matrace,
anatomické vankúše a paplóny, postele a spálne na mieru
nájdete v spálňovom štúdiu priamo v centre SNV, Letná 55
(budova ADAM - podlahy), otvorené po - pi: 9.00 - 17.00 hod.
T.: 0908 237 943.
OČNÁ OPTIKA BLIR OPTIK (Ul. Odborárov 18) si aj tento
rok pre vás pripravila kvalitné polarizačné slnečné okuliare
aj novú farebnú kolekciu rámov. Tešíme sa na vás.
CUKRÁREŇ SOPHIA, Agátová 12, SNV - prijímame objednávky na 1. sv. prijímanie, krsty, svadby, oslavy... U nás si
prídete na svoje. T.: 0905 351 180.
Ateliér HOBBY KREATIV, Zimná 65 pozýva na tvorivé kurzy
so zač. o 17.00 h - 5. 5. Zlatenie povrchov * 10. 5. Košík z pedigu (zač.) * 17. 5. Minialbum z papiera * 19. 5. Rozkvitnutý
quiling * 24. 5. Transfer foto a razítka * 31. 5. Šperk z Alu
drôtu; so zač. o 10.00 h * 11. 5. Košík z pedigu (zač.) * 25. 5.
Transfer foto a razítka. Viac na www.hobby-kreativ.sk , v predajni. T.: 0918 994 867.
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Michal Hudák
9 finalistiek,
exkluzívna porota
a to najlepšie z Talianska
17. 6. 2016 (piatok) • 19.00 hod.
• Spišské divadlo • Spišská Nová Ves
www.agenturastyl.sk www.vivaitalia.sk

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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20 ROKOV PONÚKAME TO NAJLEPŠIE
NAVŠTÍV TE AUTOSALÓ
Ó N A V YB E R T E S I
ZO ŠIROKE J PONUKY
Y VOZIDIEL ŠKODA

AUTOVES s.r.o.
Duklianska 55
Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 44 252 53
predaj.skoda@autoves.sk
www.autoves.sk

X550
Agresívny
Y]KĺDG

Komfort pre dvoch
SDVDçLHURY

495 cc/
38 koní

www.
w..stvorkolky.sskk

Vystavené: Showroom Autoves s.r.o. Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontakt: 0911 414 454

