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VEČER S CHAPLINOM
A SAXOPHONE
SYNCOPATORS
Prvý júlový večer je pre Spišskonovovešťanov a návštevníkov mesta pripravený skutočne nevšedný hudobno-vizuálny zážitok.
Charlie Chaplin natočil množstvo úžasných nemých filmov
a k niektorým z nich napísal aj hudbu. Noty sa však nie vždy
dostali k organistom alebo klaviristom, ktorí vtedy najčastejšie nemé filmy počas premietania doprevádzali. Preto
hudobníci improvizovali tým, čo poznali – ragtimom, jazzom, bluesom, gospelom a snažili sa zhudobniť komické
momenty filmu.
Budúci rok uplynie 100 rokov od uvedenia dvoch skvelých Chaplinových komédií: The Fireman (Hasič) a The
Pawnshop (Záložňa).
Ladislav Fančovič, vynikajúci slovenský klavirista
a aranžér, napísal k týmto nemým filmom štýlovú hudbu
zloženú z originálnych ragtimov a hot jazzových skladieb
z roku 1916, kedy boli oba filmy natočené. Aranžmány
napísal pre vynikajúce slovenské saxofónové kvarteto
Saxophone Syncopators, ktoré sa na staré ragtimy špecializuje. Na raritných originálnych saxofónoch zo začiatku
minulého storočia opäť oživia skvelými výkonmi, humorom
a hlavne pozitivizmom sršiacou hudbou brilantné Chaplinove komické umenie.
Nenechajte si ho ujsť .

Obsadenie Saxophone Syncopators: Pavol Hoďa soprán/alt saxofón, Ján Gašpárek - alt saxofón, Ladislav
Fančovič - tenor saxofón, aranžmány, umelecký vedúci,
Frederika Babuliaková - barytón saxofón
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Foto: Tomáš Repčiak

OTVORILI NAJMODERNEJŠÍ
URGENT NA SLOVENSKU

Za účasti najvyšších predstaviteľov Sveta zdravia, zástupcov VÚC Košice, mesta Spišská Nová Ves a odborníkov
otvorili 31. mája tohto roku v Nemocnici Svet zdravia v našom meste nové oddelenie urgentnej starostlivosti.
Otvorenie sprevádzala prezentácia personálnych a technických kvalít nového oddelenia. Spestrením bolo aj umelecké vystúpenie tanečníkov predstavujúcich zdravotný
personál a pacienta.
Urgentný príjem novej generácie sa v našom meste začal
stavať v decembri 2015. Cieľom miliónovej investície je vytvoriť vzorový model urgentnej zdravotnej starostlivosti pre
celé Slovensko (ide o anglosaský model). Medzi jeho unikátne charakteristiky patrí optimálne priestorové usporiadanie recepcie TRIAGE, nízko a vysokoprahových vstupov,
diagnostiky, zákrokových miestností a expektačných lôžok.
Vďaka tomu sa pacienti nemiešajú s pacientmi s menej vážnymi diagnózami, záchranári nemusia blúdiť v nemocnici
a všetci zdravotníci sa sústreďujú okolo pacienta. Toto
všetko eliminuje časové prestoje a maximalizuje rýchlosť
urgentnej zdravotnej starostlivosti.
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Prínos druhého nového oddelenia multiodborovej
intenzívnej starostlivosti (OMIS) spočíva v tom, že
hospitalizovaní pacienti sú umiestnení na modernej jednotke
so sústredenou intenzívnou starostlivosťou a o ich stave
a liečebnom postupe sa v prípade potreby vie dohodnúť
multiodborový tím špecializovaných lekárov. O jednotlivých
pacientov sa nepretržite starajú lekári podľa odbornosti, pod
ktoré spadá ochorenie daného pacienta. Pacient s infarktom
myokardu je pod dohľadom internistu, pacient s porážkou je
v starostlivosti neurológa, o pacienta po operácii brucha sa
stará chirurg a o pacienta v bezvedomí na umelej pľúcnej
ventilácii sa stará anestéziológ-intenzivista. Z nových 18tich lôžok sú dve stavebne izolované. Budú sa využívať pri
pacientoch, ktorí sú infekční a pri ktorých treba eliminovať
riziko rozšírenia nákazy. Významnou výhodou a súčasne
medzinárodným trendom je aj to, že počet lôžok v rámci
daných odborov nie je striktne určený a prispôsobuje sa
ich akútnym potrebám. Tento organizačný prístup sa volá
systém plávajúcich lôžok. „Naša nemocnica v Spišskej
(pokračovanie na 3. strane)
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INZERCIA

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

EMBRACO

HĽADÁ
PRACOVNÍKOV DO VÝROBY
PONÚKAME:

Prácu na trvalý pracovný pomer na pozícii
OPERÁTOR VÝROBY v zmenovej prevádzke.
Základná mzda
+ Príplatky za nadčasové, nočné a sviatočné zmeny
nad rámec zákona;
+ Individuálne a celoplošné odmeny;
+ Benefity (príspevok na cestovné a stravovanie,
darčeky k výročiam a sviatkom a ďalšie).

POŽADUJEME:

• minimálne stredoškolské vzdelanie bez maturity;
• manuálna zručnosť.
Termín nástupu: Priebežne
V prípade záujmu o pozíciu sa zaregistrujte na
www.kariera.embraco.sk alebo volajte na 053 4172378.
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SPRAVODAJSTVO

OTVORILI NAJMODERNEJŠÍ URGENT NA SLOVENSKU
(dokončenie z 1. strany)
Novej Vsi tiež ťaží zo získaných poznatkov a skúseností pri
výstavbe nemocnice novej generácie v Michalovciach.
Urgentnú medicínu považujeme za jednu zo sieťových
priorít. Verím, že realizácia tohto projektu napomôže
výrazne rozšíriť moderné urgentné príjmy po celom
Slovensku,“ vysvetlil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ

siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s. V rámci
Slovenska je toto pracovisko unikátne aj zložením tímu,
pracujú tu odborníci – urgentisti (kombinácia lekárov
z chirurgie, neurológie a internej medicíny). Výhodou je aj
integrácia zahraničného know how a skúseností odborníkov
– až traja kľúčoví pracovníci urgentu pôsobili donedávna
v rovnakých oddeleniach v západnej Európe.

„Sme radi, že obyvatelia nášho mesta a okolia dostávajú k dispozícii ďalšie moderné pracovisko, ktoré zlepší
úroveň zdravotnej starostlivosti na celom Spiši, nielen
v Spišskej Novej Vsi samotnej. Svet zdravia bude ďalej investovať do našej nemocnice, ktorá sa dostáva na stále
vyššiu úroveň,“ dodal primátor mesta Ján Volný.

(red)

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Máriu Kaľavskú na poste poslanca MsZ vymenil Igor Geletka. Schválený bol záverečný účet mesta za minulý rok. Schválená 1. zmena
navýši rozpočet mesta na tento rok o 1 709 598 € na celkovú výšku 29 813 408 €. Opäť sa počíta s úhradou za vakcináciu psov. Rekonštrukciou prejde park pri Redute. Zimný štadión s novou strechou a Kultúrny dom Mier s novými šatňami. V zoo pribudne most cez
jazierko. Mesto dlhuje bankám 3 404 818 €, čo je 93,50 € na obyvateľa. Stav úverov predstavuje 12,9 % skutočných bežných príjmov
mesta. Nové ihrisko v Novoveskej Hute bude verejnosti počas leta k dispozícii od 9.00 do 20.00 hod. Najviac financií dostanú hokejisti - 68 tis. €, futbalisti 43 tis. €, basketbalisti 37 tis. € a basketbalistky 11 300 €. Predstavený a schválený bol Projekt rekonštrukcie
miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta s predpokladanou výškou hodnoty 5 000 000 € (bez DPH). Mesto predáva letné kino.
Spišská katolícka charita získala za symbolické 1 € rozostavaný objekt bývalej ZOS na Slovenskej ulici. Plánuje v ňom sústrediť službu
denného stacionára pre zdravotne postihnutých ľudí a ostatné sociálne a zdravotné služby.
126 500 € a Mestskému kultúrnemu centru 256 940 €.
Poslanci sa zišli 15. júna 2016 na 8. riadnom zasadnutí mestprevedený do rezervného fondu. Kapitálový rozpočet bol zoRozpočtové organizácie (základné a materské školy, ZUŠ,
ského zastupiteľstva. V rámci neho prerokovávali pomerne
stavený ako schodkový v čiastke 1 659 991 €. Výsledkom fiCVČ a Domov dôchodcov) čerpali výdavky v celkovej čiastke
rozsiahly program pozostávajúci z 25-tich bodov.
nančných operácií bola čiastka 1 035 608 €. Daňové príjmy
14 170 760,65 €. V roku 2015 boli kapitálové výdavky
mesta v roku 2015 dosiahli čiastku 13 610 575,57 €, z toho
v celkovej výške 1 893 298,38 € použité predovšetkým
príjem z dane z nehnuteľností predstavuje 1 669 896,53 €.
Nastúpenie náhradníka
na rekonštrukciu miestnych komunikácií (550 189 €), na reObyvateľ mesta zaplatil v priemere ročne daň z nehnuteľností
Úvodným bodom júnového zasadnutia bolo nastúpenie ná45,86 €. Príjem z prenájmu lesnej pôdy a ostatných lesných
konštrukciu MŠ a ihrísk. Finančné prostriedky smerovali aj
hradníka Bc. Ing. Igora Geletku na uprázdnený mandát poporastov od Lesov mesta SNV bol vo výške 252 000 €. Sposlanca.
do rekonštrukcie tepelných rozvodov na sídl. Mier a gen.
ločnosť Emkobel zaplatila nájomné za tepelno-energetický
V ďalšom bode programu poslanci vzali na vedomie plneSvobodu (Tarča). Na splátky úverov mesta bolo v minukomplex celkom 575 805 €. Na bežných príjmoch mesta sa
nie uznesení MsZ. Splnených bolo 56 uznesení, u piatich
lom roku vynaložených spolu 1 078 036,73 €. Suma dlhu
výrazne podieľajú granty a transfery zo štátneho rozpočtu,
schválili predĺženie termínu a 1 uznesenie bolo zrušené.
mesta (bez dlhu ŠFRB) dosiahla 3 812 518,97 €,15,31 %
až 8 535 620,57 €.Tie sú významným zdrojom financovaskutočných bežných príjmov roka 2014, pričom zákonná hrania škôl a sociálnych služieb. Kapitálové príjmy boli vo
Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves
nica je 60 % a suma ročných splátok bola 4,35 %. Úrokové
výške 482 249 €, najväčšiu časť týchto príjmov mesto zíssadzby na úveroch sa pohybujú od 1,15 % do 2,95 % p.
za rok 2015
kalo z predaja budov, bytov a pozemkov - 250 367 €. V mia., okrem ŠFRB, ktorého úrok je 4,4 %.
Mestské zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet mesta
Poslanci vzali na vedomie Správu o výsledku ročnej invenSpišská Nová Ves za rok 2015. Po 5-tich zmenách bol
nulom roku boli bežné výdavky v objeme 25 021 413 €.
celkový rozpočet zostavený ako vyrovnaný na strane príjmov
Príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti
tarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2015
a výdavkov v objeme 28 897 989 €. Výsledkom hospodámesta boli poskytnuté príspevky na prevádzku, a to Správe
a tiež Správu z konsolidovanej účtovnej závierky mesta
(pokračovanie na 4. strane)
telovýchovných zariadení 830 456 €, Zoologickej záhrade
renia mesta bol prebytok v čiastke 802 225,91€, ktorý bol

NEZAMESTNANOSŤ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI KLESÁ
Situácia na trhu práce sa neustále zlepšuje. Mali by sme sa
z toho tešiť, ak by s tým nesúvisel ďalší problém, ktorý sa pri
tejto dobrej správe ukazuje. V meste Spišská Nová Ves
máme evidovaných 1 779 ľudí bez práce. V prepočte k ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu je celková nezamestnanosť
v našom meste na úrovni 9,61 %. Ak by sme si mysleli, že sa
ťažko hľadá práca ľuďom okolo 50, tak by sme sa mýlili, väč-

šinu nezamestnaných v meste (1 117) tvoria ľudia vo veku
od 20 do 45 rokov. No a teraz prejdime k možnosti a príležitosti sa zamestnať. V súčasnej dobe evidujeme v našom okrese
1 108 voľných pracovných miest. Sú to voľné pracovné miesta
vrátane miest pracovných agentúr. Mimo pracovných agentúr
máme voľných 182 pracovných miest. No a tu je náš problém. Neverili by ste, ale obsadiť niektoré pracovné miesta sa

nám nedarí. Niežeby nám chýbali odborné profesie, ale máme
ľudí, ktorí majú tisíc výhovoriek a žiadnu chuť zamestnať sa.
Podobne je to aj s aktivačnou činnosťou. Preto nemáme toľko
ľudí aktivovaných na verejno-prospešných prácach ako obec
Smižany, lebo naši občania, ktorí by sa mali verejno-prospešných prác zúčastniť, sú veľmi často „chorí“.

Bc. Ing. Janka Brziaková, riaditeľka ÚPSVR SNV

RODINA PRE DIEŤA ALEBO HĽADÁME ZÁUJEMCOV
O PROFESIONÁLNE RODIČOVSTVO
Každé dieťa má právo vyrastať v rodine a aj deti, ktorým to
nie je umožnené zo strany rodičov, potrebujú poznať, čo je
láska, pohladenie, vľúdne slovo či teplo rodinného krbu, ale
i výchovné vedenie či láskavé pokarhanie.
Položili ste si niekedy otázku, že vaše deti vyrástli príliš
rýchlo a že váš dom je prázdny a tichý? Mali by ste dosť síl
aj lásky, aby ste sa vedeli postarať o dieťa, ktoré nemôže
vyrastať vo svojej biologickej rodine a bolo mu potrebné vybaviť umiestnenie v detskom domove alebo krízovom stredisku? Vedeli by ste mu poskytnúť kompletnú starostlivosť

a opateru v rodinnom kruhu?
Existuje veľa možností a jednou z nich je, ako zamestnanec detského domova alebo krízového strediska vykonávať
tzv. profesionálne rodičovstvo pre dieťa s nariadenou
ústavnou starostlivosťou alebo predbežným opatrením
vo vlastnom rodinnom prostredí. Základnou podmienkou
je ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
a absolvovanie prípravy.
Prípravu realizuje aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Spišská Nová Ves, ktorý vám k veci poskytne kompletné

sociálne poradenstvo, vysvetlí postupy a možnosti. Bližšie
informácie sa nachádzajú aj na webovej stránke úradu.
Morálnou odmenou pre vás môže byť aj detský úsmev, tá
drobná rúčka a potešenie, že ste pripravili domov pre dieťa,
ktoré môže byť vypravené ďalej, či už späť do svojej rodiny, či inej formy náhradnej starostlivosti a hlavne do života
a budúcnosti.
PhDr. Eva Krajňáková
ved. odd. sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, ÚPSVR

ŠTADIÓN DOSTANE PRED MAJSTROVSTVAMI
SVETA FINANČNÚ INJEKCIU
Aj naše mesto sa pripravuje na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 18-ročných, ktoré sa uskutočnia budúci rok
v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Mestské
zastupiteľstvo schválilo 250 tisíc eur na

opravu strechy zimného štadióna, celý
areál absolvuje generálne opravy. „Robíme generálnu opravu kompresorov
strojovne za približne dvadsaťtisíc eur.
Slovenský zväz ľadového hokeja nám pri-

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

sľúbil, zatiaľ ústne, financie na výmenu
mantinelov a plexiskiel, ktoré musia byť
inštalované podľa nových medzinárodných pravidiel. Máme dostať prostriedky
na rekonštrukciu osvetlenia a vymaľova-

nie podhľadu,“ uviedol riaditeľ STEZ Ján
Magdoško. Písomné potvrdenie podpory
môžeme dostať až po ukončení činnosti
doterajšieho vedenia zväzu a vymenovaní
nového.
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ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(pokračovanie z 3. strany)
za rok 2015. Do konsolidovaného celku patria všetky rozpočtové a príspevkové organizácie mesta, ako i obchodné spoločnosti založené mestom, v ktorých má mesto viac ako 20
% podiel na hlasovacích právach. Hodnota majetku konsolidovaného celku k 31. 12. 2015
dosiahla čiastku 161 572 000 €.

1. zmena rozpočtu 2016
Schválená 1. zmena navýšila rozpočet mesta na tento rok o čiastku 1 709 598 €, celkovo sa tak zvýšil na strane príjmov i výdavkov na 29 813 408 €. Kapitálové výdavky boli
zvýšené o čiastku 1 407 600 €. Zdrojom financovania je predaj majetku a rezervný fond. Financovaná z týchto prostriedkov bude ďalšia regenerácia námestia v objeme 550 000 €,
ktorá zahŕňa rekonštrukciu spevnených plôch, zavlažovací systém, zeleň, sadové
úpravy a prvky drobnej architektúry v parku pri Redute. Na rekonštrukciu miestnych komunikácií, parkovísk, cyklotrás sa použije ďalších 100 tis. €. Tie sú určené na opravu parkovísk pri MŠ S. Tomášika, Za Hornádom a na Dunajskej ul., rekonštrukciu križovatky Letecká
- Za Šestnástkou. Na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a stavieb bolo vyčlenených
340 000 € a na reguláciu vykurovacieho systému v základných školách bolo navýšenie rozpočtu o 43 000 €. Na rekonštrukciu kamerového systému 15 000 €, na premostenie cez
jazierko v ZOO 21 000 €. Týmto premostením bude pavilón Aquaterra súčasťou areálu ZOO
a návštevníci tak nebudú obmedzovaní pri prehliadke. Na rekonštrukciu šatní v KD Mier pôjde
10 000 € a v súvislosti s budúcoročnými Majstrovstvami sveta 18-ročných v ľadovom
hokeji bude nevyhnutná rekonštrukcia strechy na zimnom štadióne v objeme 250 000 €.
Rekonštruované budú i priestory sauny na plavárni a ženské šatne.
Mesto k 31. 5. 2016 dlhuje bankám 3 404 818 €, čo je 93,50 € na obyvateľa. Stav úverov
predstavuje 12,9 % skutočných bežných príjmov mesta k 31. 12. 2015.
Dodatky zriaďovacích listín škôl a CVČ
Mestské zastupiteľstvo v 5-tich bodoch programu schválilo dodatky k zriaďovacím listinám
základných škôl a centra voľného času. Zmeny sa týkali siete škôl, školských zariadení SR
a vyradených centier voľného času, ktoré boli súčasťou základných škôl.
Projekt rekonštrukcie miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta
Rozpočet mesta v ročných objemoch nepostačuje kryť základné potreby bežnej údržby, opráv
a obnovy miestnych komunikácií. Riešením sa javí jednorazová modernizácia miestnych komunikácií formou Projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta
s predpokladanou výškou hodnoty 5 000 000 € bez DPH. Forma projektu bola navrhnutá
s ohľadom na kritický stav miestnych komunikácií a chodníkov. Poradie dôležitosti opráv jednotlivých úsekov bude stanovené na základe výšky intenzity dopravy a dôležitosti v nadväznosti na nadradený dopravný systém mesta, stavebný a dopravno-technický stav miestnych
komunikácií, nehodové lokality, zvýšenie bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy, vplyv na životné prostredie, opravy vodného režimu povrchu ciest a chodníkov a úprava cestnej zelene,
vylepšenie dostupnosti k centrám záujmu obyvateľstva. Dopad na rozpočet mesta sa očakáva po zrealizovaní a odovzdaní diela dodávateľom počas ďalších 10 rokov formou
mesačných splátok, s predpokladaným termínom prvej splátky v 1/2019. „Cieľom
projektu je vo veľmi krátkom čase zabezpečiť modernizáciu miestnych komunikácií mesta
bez potreby jednorazového finančného zaťaženia rozpočtu mesta. Prenesenie dlhodobej

Aj komunikácia na Baníckej ul. je zahrnutá medzi plánovanú rekonštrukciu ciest
v rámci spomínaného projektu. 
Foto: T. Repčiak

záruky za kvalitu vykonaného diela a jeho funkčnosti na súkromného partnera. Prevzatie
diela po ukončení projektu bez nedostatkov, v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu. Dlhodobé zníženie nákladov potrebných na stavebnú údržbu miestnych komunikácií v porovnaní so súčasnými potrebami,“ uviedla Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ.
Financovanie obnovy komunikácie spolu s vybranou bankou na seba by mal prebrať zhotoviteľ,
ktorý ponúkne najlepšie podmienky. Projekt umožní mestu naplánovať si model dlhovej
služby pre rovnomerné dlhodobé zaťaženie a pritom jednorazovo zhodnotiť majetok
a užívať ho ešte pred prvou splátkou. Súkromný partner - zhotoviteľ by mal na seba prebrať
povinnosť zabezpečiť, že stavebné dielo bude mať dohodnuté vlastnosti po celú dobu trvania
projektu (predĺženie záručnej doby na 10 rokov). Štrnásť zo 17 prítomných poslancov hlasovalo
za schválenie uvedeného projektu. V rámci schváleného uznesenia je určený i rozsah rekonštrukcie miestnych komunikácií rozdelených podľa pôsobnosti jednotlivých mestských výborov.

Správa o výsledku kontrol
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o výsledku kontrol. Ukončené boli 3 následné kontroly, a to Následná kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Správa školských zariadení – zistených bolo 10 nedostatkov. Následnou kontrolou vybavovania sťažností
adresovaných mestu v roku 2015 nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov ani interných riadiacich a organizačných noriem. V roku 2015 bolo mestu doručených 20 sťažností, z nich bolo 13 neopodstatnených, 2 opodstatnené a 5 bolo
odložených. Z piatich doručených petícií boli 4 riadne prešetrené a vybavené, 1 petícia bola
odložená po uplynutí lehoty na odstránenie nedostatkov zaslaných vo výzve zástupcovi petície.
Tretia kontrola sa týkala plnenia prijatých opatrení z následných finančných kontrol vykonaných
hlavným kontrolórom v roku 2015.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
Poslanci MsZ taktiež schválili Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
II. polrok 2016. Kontroly sa budú týkať plnenia uznesení MsZ prijatých v roku 2015, povinného zverejňovanie zmlúv, údajov o objednávke tovarov, služieb, prác a faktúr za tovary, služby
a práce v príspevkových a rozpočtových organizáciách mesta. Uskutoční sa aj kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov na nedokončené investície a kontrola uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti
BIC Spišská Nová Ves, ktorá zabezpečuje hlavne prevádzku TV Reduta.
Schvaľovacím procesom prešli i návrhy na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta
Správy školských zariadení a Správy telovýchovných zariadení a Prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska v Novoveskej Hute. Ihrisko poskytuje možnosti predovšetkým pre
malý futbal, volejbal, basketbal, nohejbal, hokejbal, tenis, aerobic a zumbu. Materská škola
na Rybničnej ulici má ihrisko k dispozícii pondelok až piatok od 8.00 do 14.00 hod., verejnosť
počas školského roka od 14.00 do 18.00 hod., počas letných prázdnin od 9.00 do 20.00
hod. a počas zimných prázdnin od 10.00 do 18.00 hod.
Športovým klubom (44) združeným v Rade športových klubov boli prerozdelené dotácie v celkovom objeme 192 233 €. Najviac financií dostanú hokejisti - 68 tis. €, futbalisti
43 tis. €, basketbalisti 37 tis. € a basketbalistky 11 300 €.
Vysporiadanie nehnuteľností
Najobsiahlejším materiálom prerokovaným mestským zastupiteľstvom bol materiál, ktorým sa
riešili vzťahy k mestským nehnuteľnostiam. V prvom bode bola zastupiteľstvom schválená
zámena poľnohospodárskych pozemkov pre tunajšiu spoločnosť GK-plus. Sú to pozemky
v celkovej hodnote 1 824,76 €, za ktoré mesto získa pozemky v hodnote 2 896,05 € a okrem
nich aj finančný doplatok 2 000 €. Pozemky sa nachádzajú za Brusníkom a záujemcom budú
využívané na chov vodnej hydiny.
V areáli Villa Nova spoločnosť MEDISEF, s. r. o., Smižany zakúpila od investora polyfunkčný
priestor, v ktorom chce prevádzkovať ambulanciu lekára pre deti a dorast. Na základe tejto
skutočnosti uvedená spoločnosť požiadala mesto o odkúpenie 221 m2 pozemkov, na ktorých
vybuduje príslušnú parkovaciu plochu. Predaj pozemku zastupiteľstvom bol schválený s tým, že
predaj sa uskutoční na základe obchodnej verejnej súťaže a získa ho ten záujemca, ktorý mestu
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu pozemku, pričom minimálna cena bude musieť byť 7 161,37 €.
(dokončenie na 5. strane)

NA ŠKOLÁCH SA ZLEPŠÍ SYSTÉM VYKUROVANIA
Dlhodobo počas vykurovacej sezóny zaznamenávajú
viaceré základné školy nášho mesta teplotné rozdiely,
v niektorých triedach je teplota veľmi nízka, v iných naopak sú priestory prekúrené. Preto oddelenie školstva
Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi navrhlo vyregulovať systém vykurovania v základných školách na uliciach
Komenského, Z. Nejedlého, Hutníckej a Lipovej. Ostatné školy už reguláciu vykurovania absolvovali v rámci
rekonštrukcie.
Na Hutníckej a Lipovej ulici máme školy, kde doposiaľ neprebehlo zateplenie obvodového plášťa. ZŠ Z. Nejedlého
má zateplenú a rekonštruovanú len prednú časť budovy,
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v celej škole prebehla výmena okien a ZŠ Komenského
je kompletne zateplená a sú vymenené okná. „A keďže
nám ide predovšetkým o úsporu finančných prostriedkov vynaložených na energie, realizujeme ďalšie opatrenie, ktoré má priniesť úspory v tomto smere, a tým
je hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému
škôl. Predpokladaná investícia pre všetky štyri základné školy je vo výške šesťdesiattisíc eur. Práce by
sa mali uskutočniť v priebehu letných školských prázdnin,“ uviedla Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia
školstva Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.
V súčasnosti mesto zabezpečuje projektovú dokumen-

táciu a chystá sa výber dodávateľa formou verejného
obstarávania. Ďalšia vykurovacia sezóna by už žiakom
i zamestnancom týchto škôl mala priniesť adekvátny teplotný komfort, čo napomôže ich zdraviu a pohodliu vyučovacieho procesu.
„Cieľom vyregulovania je dosiahnuť úsporu v nákladoch na vykurovanie, ktorú odhadujeme na približne
desať percent, ale hlavne chceme odbúrať nerovnomerné vykurovanie priestorov školy, kde vznikajú teplotné rozdiely. V prvom rade nám však ide o zdravie
detí a vytvorenie vhodných podmienok na vyučovanie,“ dodala D. Mrnková.
(rep)
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ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

Predaj objektu bývalej ZOS na Slovenskej ul. poslanci schválili za 1 € pre Spišskú katolícku charitu. Sústredené
v nej bude široké spektrum sociálnych služieb. 
Foto: M. Kellner

(dokončenie zo 4. strany)
Hlavne tunajším občanom je dobre známa nevábna nehnuteľnosť na Školskej ulici, ktorá kedysi bola letným kinom.
V súčasnosti sa mestu prihlásil záujemca o kúpu tejto nehnuteľnosti, ale keďže k nemu nemá žiadne zákonné právo
prednostného prevodu, zastupiteľstvo predaj celého areálu
schválilo na predaj obchodnou verejnou súťažou s vyvolávacou cenou, ktorá bude zodpovedať cene pozemku určenej
znaleckým posudkom – 68 681 €, pričom záujemca bude
musieť na vlastné náklady odstrániť nevyužiteľné objekty tvoriace niekdajšie letné kino. Mesto Spišská Nová Ves tento
areál doposiaľ nemalo možnosť využiť, nakoľko k nemu nemalo žiadny dopravný prístup.
O investičných zámeroch spoločnosti Helske, s. r. o., v našom meste sme občanov už viackrát informovali. Táto spoločnosť potrebuje pre svoj rozvoj získať ďalšie pozemky
v priemyselnom parku, preto mestské zastupiteľstvo schválilo predaj dvoch parciel (4 107 m2 a 3 437 m2). Predávané
budú obchodnou verejnou súťažou s vyvolávacími cenami
51 200 € (tu sa v cene zohľadňuje skutočnosť, že na parcele
sa nachádza veľká skládka stavebného odpadu) a 71 360 €.
Mesto Spišská Nová Ves vďaka Márii Terézii vlastní pozemky
aj v katastrálnom území Mlynky. Na jednom z pozemkov je
umiestnená staršia nedokončená stavba rekreačného domu
Pavla Čisára z Domaňoviec. Pre tento prípad bolo možné
uplatniť výnimku zo zákona o majetku obcí a zastavaný pozemok s dvorom predať priamo žiadateľovi za cenu určenú
znaleckým posudkom (358 m2 za 2 552,28 €).
Rekreačný objekt vlastní aj Miloš Rus s manželkou, ktorým
MsZ schválilo predaj pozemku – dvor (168 m2) nachádzajúceho sa Pod Tepličkou obchodnou verejnou súťažou s cenou
aspoň 1 110,00 €.
Schválený bol tiež zámer predaja pozemku (287 m2) KN-C
408/6 tvoriaci časť dvora rodinného domu Michala Saba
s uplatnením osobitného zreteľa za cenu určenú znaleckým
posudkom.
Osobitný problém riešia spoluvlastníci troch susediacich pozemkov v časti Predná Huta. Dostali sa do situácie, že k svojej
nehnuteľnosti nemajú prístup, preto požiadali Mesto Spišská Nová Ves o odkúpenie dvoch parciel o celkovej výmere
221 m2. Aj v tomto prípade poslanci na uvedenú skutočnosť
prihliadli a v prospech Jozefa Geletku s manželkou a Gabriely
Bigošovej zo Spišskej Novej Vsi schválili zámer predaja spomínaných pozemkov, ktorých celková cena je 5 014,56 €.
Osobitnú pozornosť zastupiteľstvo venovalo žiadostiam
Spišskej katolíckej charity. Tá chce využiť objekt Slovenská č. 30 (známy ako „DOS-ka“ alebo tiež „ZOS-ka“), kam
by chceli sústrediť sociálne a zdravotné služby, službu
denného stacionára pre zdravotne postihnutých ľudí,
chránenú dielňu, dva denné stacionáre pre seniorov
a špeciálne poradenstvo. V podkrovných priestoroch
by mali byť priestory pre umiestnenie týraných žien. Žiadaný objekt je rozostavanou stavbou a na dokončenie si vyVydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

žaduje ešte veľký objem investičných prostriedkov. Žiadateľ
ich chce získať z viacerých zdrojov, ako aj z predaja iného
vlastného majetku. Na základe uvedených skutočností
SpKCH požiadala mesto o predaj uvedeného objektu za
jedno euro. Členovia poslaneckého zboru schválili zámer
predaja objektu tak, ako oň charita požiadala, avšak s podmienkou uplatnenia 10-ročného predkupného práva na
spätný prevod vlastníctva a s podmienkou dofinancovania obnovy objektu. S týmto zámerom charity súvisela aj
ich žiadosť o výpožičku (bezplatný nájom) objektu Hviezdoslavova č. 48 s príslušenstvom. Tento objekt sa od roku
2013 mestu nepodarilo predať. Zámerom charity je tento
objekt využívať (na umiestnenie denného stacionára pre seniorov) len počas obdobia, dokiaľ zrekonštruuje Slovenskú
č. 30 (predpokladajú, že to budú cca 2 roky). Mestské zastupiteľstvo zámer výpožičky schválilo. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj odkúpenie nehnuteľností mestom Spišská
Nová Ves. Ide o tri susediace pozemky s celkovou výmerou
7 524 m2. Nachádzajú sa v oblasti za Hornádom, oproti areálu bývalých kasární.
Poslanci osobitnú pozornosť venovali tiež zámene nehnuteľností medzi mestom Spišská Nová Ves a spoločnosťou Solitéra. Na základe schválenia zámeru zámeny by mesto malo
získať novovybudovanú infraštruktúru areálu Villa Nova za
pozemky nachádzajúce sa v oblasti medzi priemyselnou zástavbou na Telepe a potokom Brusník. Pozemky v celkovej
výmere 11 067 m2 majú byť súčasťou územia pripravovaného pre podnikateľské investičné aktivity. Konečné rozhodnutie o zámene nehnuteľností bude prijaté na niektorom
z nasledujúcich rokovaní zastupiteľstva. Solitéra požiadala aj
o ďalšie pozemky v celkovej výmere 13 105 m2 v oblasti pod
NsP. Sú to však poľnohospodárske pozemky, a keďže záujemca nespĺňa podmienku realizácie poľnohospodárskej výroby (činnosti), táto časť žiadosti bola zamietnutá.
V oblasti medzi lyžiarskym areálom a bývalou drobnochovateľskou osadou sa začína realizovať výstavba súkromných rekreačných objektov. Záujemcovia však pre tento účel
potrebujú mať vyriešený cestný prístup, preto v zastúpení
Pavlom Pavlíkom zo Spišskej Novej Vsi požiadali o nájom pozemku tvoriaceho časť predmetnej poľnej cesty s tým, že na
nej zrealizujú riadnu cestu. Žiadosť o nájom 1 800 m2 bola
zastupiteľstvom schválená.
Poslednou majetkoprávnou vecou rokovania zastupiteľstva
bolo schválenie uzavretia zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena na umiestnenie podzemného elektrického vedenia pre „IBV Malá Mlynská ulica“ do mestských pozemkov
tejto lokality. Záber v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., Košice, bude tvoriť 228 m2 s finančnou náhradou
4 868,00 €.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie poslancov a zvukový záznam nájdete na www.spisskanovaves.eu
– modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ.
Andrea Jančíková, Marián Kellner

Z činnosti polície
Hladka MsP riešila na Štúrovom nábreží 28. 5. 2016
priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustil Ľ. H. Menovaný porušil zákaz fajčenia na zastávkach
a krytých nástupištiach vnútroštátnej osobnej dopravy.
Náprava bola vykonaná na mieste, priestupok bol vyriešený v kompetencii MsP.
29. 5. 2016 hliadka MsP zabezpečovala doprovod
a verejný poriadok počas presunu účastníkov dojazdu
1. etapy 9. ročníka charitatívneho cyklistického podujatia Parasport 24 Tour 2016 po území mesta. Počas
trvania podujatia nebolo zistené narušenie verejného
poriadku.
Hliadka MsP na základe vlastného zistenia našla
30. 5. 2016 na Sídl. gen. Svobodu na Brezovej ul. stojace vozidlo, ktoré javilo znaky vraku. Išlo o vozidlo značky
Honda, ktoré bolo v zlom technickom stave a nemalo
platné STK a EK. Na mieste bola vyhotovená fotodokumentácia. Vec je v riešení.
Na základe telefonického oznámenia pracovníkom SBS
hliadka MsP 31. 5. 2016 objasňovala priestupok proti
majetku – krádež tovaru, ktorého sa dopustil J. Ž. v supermarkete Kaufland. Odcudzený tovar bol vrátený späť
na predajňu nepoškodený. Priestupok bol vyriešený
v kompetencii MsP.
1. 6. 2016 na základe telefonického oznámenia MsP
našla pri Tescu v lokalite NEO Zona na zemi ležiaceho
muža. Až na opakovaný pokus sa podarilo muža zobudiť, po krátkej chvíli sa zorientoval, ďalšiu pomoc hliadky
odmietol a z miesta odišiel.
Hliadka MsP 1. 6. 2016 riešila v uliciach mesta zistené
priestupky, ktorých sa dopustili P. H., E. B, I. L. Menovaní parkovali motorovým vozidlom na mieste, kde zastavenie a státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky. Priestupky boli vyriešené v kompetencii MsP.
Hliadka MsP riešila 5. 6. 2016 na Markušovskej ceste
zistený priestupok, ktorého sa nerešpektovaním jeho
ustanovení dopustil R. G. Menovaný znečistil životné
prostredie spaľovaním rôzneho odpadu a znečistením
ovzdušia dusivým dymom. Náprava bola vykonaná.
Priestupok bol riešený v kompetencii MsP.
Hliadka MsP 10. 6. 2016 na základe telefonického
oznámenia riešila na obslužnej komunikácii na Gorazdovej ul. zistené priestupky, ktorých sa nerešpektovaním
jeho ustanovení dopustili A. B., P. T. Menovaní blokovali
motorovým vozidlom výjazd z pozemku. Priestupky riešené v kompetencii MsP.
7. 6. 2016 hliadka MsP zabezpečovala verejný poriadok
a dopravnú situáciu počas Medzinárodného stretnutia
skútrov československej výroby pri radnici. Akcia prebehla bez porušenia právnych noriem.
Na základe požiadavky OOPZ hliadka MsP 13. 6. 2016
vykonala asistenciu zdrav. personálu RZP pri prevoze
pacienta J. V. Menovaný sa počas asistencie bez problémov podrobil zdrav. úkonom a následne bol prevezený
na psych. odd. do Levoče.
Na OO PZ SNV oznámil H. H., že neznámy páchateľ 30.
5. 2016 v SNV – Ferčekovce, časť Malé pole, z neoploteného pozemku rodinného domu ukradol kovové
rámové lešenie, čím pre spoločnosť spôsobil škodu vo
výške 4 000 eur.
OO PZ SNV na základe oznámenia R. K. riešila priestupok proti majetku. Neznámy páchateľ 27. 5. 2016 na ZŠ
sv. Cyrila a Metóda v SNV zo šatne ukradol peňaženku
s hotovosťou 20 eur, OP, kartičku poistenca, preukaz
na vlak, čím pre R. K. spôsobil škodu vo výške 35 eur.
Na OO PZ SNV oznámil Š. T. krádež vo firme na Ul. B.
Němcovej. Neznámy páchateľ mu zo šatne 3. 6. 2016
odcudzil peňaženku s dokladmi a finančnou hotovosťou. Krádežou bola spôsobená škoda v celkovej výške
1 090 eur.
Hliadka OO PZ SNV 9. 6. 2016 na žiadosť RZP SNV
vykonala asistenciu pri prevoze pacientky D. H., a to
z miesta jej trvalého bydliska na urgentný príjem NsP
SNV. Počas asistencie voči osobe boli použité donucovacie prostriedky.
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Novoveské Gymnázium, Školská ul. 7, svojou návštevou
poctil americký diplomat – Richard H. „Trey“ LYONS III.
Študenti mali príležitosť viesť diskusie so zástupcom amerického veľvyslanca na Slovensku. Richard H. LYONS III.
žije a pôsobí v Bratislave od augusta 2014, no už v minulosti
študoval na Slovensku a priučil sa základom slovenského
jazyka. So študentmi gymnázia diskutoval hlavne v anglickom jazyku na rôzne témy, napr. o vzdelávacích i pracovných možnostiach, o Slovensku i svojej rodnej zemi – štáte
Colorado.
Deti MŠ na Slovenskej ulici privítali jarné obdobie v krojoch,
s ľudovými piesňami, riekankami a tancami. Najmenší tanečníci a speváci sa ľudovým tradíciám tešia. Pravým majálesom privítali jar ako niekedy ich praprarodičia.
Kultúrno-spoločenská akcia Spišský Jeruzalem už má
svoju krátku históriu. V rámci tohtoročného bohatého
trojdňového programu vystúpili aj speváci miešaného
speváckeho zboru CHORUS IGLOVIA zo Spišskej Novej
Vsi. Zboristi dostali priestor na svoje vystúpenie v nedeľu
22. 5. 2016 na koncerte speváckych zborov. Spolu s nimi
vystúpil ešte komorný zbor CHORUS MINOR z Levoče
a ženský spevácky komorný zbor DIMITRIOS z Poráča.
Divákmi zaplnená Katedrála sv. Martina v Sp. kapitule sa
teda v nedeľu poobede započúvala do tónov zborového
spevu.
Galéria netradičných umení 24. 5. 2016 otvorila výstavu
klientov DSS, ktorá patrila obrazom a kobercom.
Na Základnej umeleckej škole sa uskutočnil už 6. ročník
prehliadky poézie a prózy pod názvom Gaňova Tarnava. Hodnotil sa výber diela, pamäťové zvládnutie a jazykový
prejav. Gaňova Tarnava je výnimočná tým, že sa jej zúčastňujú prednášajúci z celého Slovenska so zdravotným znevýhodnením. Tento rok sa jej zúčastnilo 36 detí s mentálnym,
telesným a viacnásobným postihnutím, ktoré opäť dokázali
porote svoj rétoricky talent aj napriek hendikepu.
Slovenský olympijský výbor zorganizoval interaktívny
výchovno-vzdelávací projekt „Dotkni sa hviezd“. Cieľom
bolo pobaviť a inšpirovať žiakov k pohybu. Predstavenie
bolo prispôsobené žiakom mladšieho školského veku. Bolo
plné interaktívnych hier, dynamických i poučných vystúpení
a rozhovorov so slovenskými olympionikmi.
V stredu 25. mája pripravil DMS v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Školským úradom Spišská Nová Ves a Spoločným školským úradom v Smižanoch metodický deň,
ktorý bol určený predovšetkým pre učiteľov slovenského
jazyka a literatúry, ako aj pre dejepisárov. Témou prednášky
Mgr. M. Smolca bola najmä osobnosť a prínos Ľ. Štúra.
Riaditeľ tunajšieho DMS Mgr. R. Zacher, PhD. sa vo svojej prednáške zameral predovšetkým na poslanie a význam
Matice slovenskej v minulosti a súčasnosti. Po prednáškach
nasledovala plodná diskusia.
V rámci tretieho ročníka Cassovia Classic 2016 navštívili
krásne štvorkolesové tátoše aj naše mesto. Pred Redutou zaparkovala takmer päťdesiatka najkrajších veteránov
z rôznych kútov Slovenska, ale aj zahraničia. Obdivovať ste
mohli bugaty, staré jaguáre, bentley či autá značky Rolls-Royce.
Súčasťou otvorenia letnej turistickej sezóny v južnej časti
Slovenského raja bol aj prvý ročník Behu v raji. Zoznam
štartujúcich tvorilo vyše 300 pretekárov, na ktorých čakala
10 km trať vedúca od Dobšinskej ľadovej jaskyne, údolím
Hnilca, za tunel v Stratenskom kaňone a späť. Cieľom tohto
podujatia je pritiahnuť návštevníkov a zároveň ukázať krásy
nášho kraja.
Centrum voľného času v stredu 1. júna ocenilo najúspešnejších riešiteľov vedomostných a športových olympiád.
Okrem úspešných riešiteľov, vyhlásená bola aj „Škola
roka“, ktorou sa už opakovane stalo Gymnázium na Školskej ulici. Zo základných škôl do 300 žiakov si titul „Škola
roka“ odniesla ZŠ Cyrila a Metoda a zo škôl nad 300 žiakov ZŠ Nad Medzou.
Súčasťou praktickej časti maturít na Strednej odbornej
škole drevárskej je výstava Priestor. Vernisáž výstavy
sa konala 3. júna. Na tejto výstave prezentujú svoje práce
žiaci študijných odborov tvorba nábytku a interiéru, dizajn
a tvarovanie dreva, propagačné výtvarníctvo a fotografický
dizajn.

SPRAVODAJSTVO

CERTIFIKÁT
ZA SLOVENSKÝ
REKORD
Ďalší Spišskonovovešťan získal certifikát za slovenský rekord. Je ním Dr. Juraj Beňa z n. o. Domovina v Žehre.
Ustanovujúci rekord sa uskutočnil na podujatí Uvítanie
leta, otvorenie turistickej sezóny v Domove sociálnych
služieb Žehra - Hodkovce.
Sympatický rekordman (na foto) sústredil na jedno miesto
najviac opracovaných úžitkových a okrasných samorastov
z dreva. Ich počet bol presne 118 kusov. Záľube sa venuje viac rokov a ruku k dielu priložili aj klienti DSS. Každý
samorast bol svojím spôsobom unikátnym dielom zo stromov. V podstate ide o ozdobný predmet z úlomkov konárov, koreňov, ktoré majú zaujímavý vzhľad, tvar. Mohli ste
tu nájsť napríklad samorast, ktorý vyjadroval slona schovaného v kmeni stromu.

ŠTARTUJE SYSTÉM KVALITY SLUŽIEB
V CESTOVNOM RUCHU
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
odštartovalo po 18-mesačnej prípravnej fáze zavádzanie
Slovenského systému kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR). V Bojniciach sa vyškolili vybraní experti,
ktorí budú pôsobiť vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska.
Od júla budú oslovovať subjekty pôsobiace v turizme s ponukou na certifikáciu kvality ich služieb. V prípade záujmu
ich budú odborne sprevádzať procesom certifikovania.
Ďalší vyškolení hodnotitelia budú následne priebežne kontrolovať dodržiavanie nastavených štandardov v certifikovaných subjektoch.
Podľa novovytvorených štandardov kvality je zatiaľ možné
získať certifikát v nasledujúcich službách: ubytovanie,
gastronómia, zimné lyžiarske strediská, aquaparky
a kúpaliská, sprievodcovské služby a turistické informačné centrá. Od 1. júla 2016 bude spustená aj špeciálna

webová stránka SSKS CR, kde budú sprístupnené všetky
potrebné informácie a následne aj aktuálny zoznam subjektov, ktoré certifikát kvality už získali.
Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny a dobrovoľný nástroj určený organizáciám pôsobiacim v turizme, ktorý je schopný systematicky pomáhať
pri zvyšovaní kvality služieb, získavaní odborných znalostí
a zvyšovaní ich konkurencieschopnosti. Systém vychádza
z jednoduchých zásad riadenia kvality, ktorých základom je
poznanie potrieb zákazníka a neustále zlepšovanie kvality
poskytovaných služieb. Celý systém bol vytvorený na základe licencie osvedčeného nemeckého systému Service
Qualität Deutschland, ktorý prevzali viaceré krajiny a stal sa
východiskom aj pre Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu.
SRRA

„CHALOŠI ZOS SPIŠSKEJ“

O dnešnej mládeži sa hovorí, že nevie, čo od rozkoše. Všetci majú mobily, tablety, notebooky,
ale minimálny záujem o okolie. O „chalošoch zos Spišskej“ sa to ale rozhodne povedať nedá...
Táto partia mladých ľudí sa realizuje hlavne v skejtparku –
netrávia tam však čas len jazdením na doskách. Tohto roku si
na okraji areálu vybudovali mini záhradku a doviezli starší novinový stánok, kde plánujú robiť rôzne výstavy a workshopy.
Koncom apríla si chlapci zorganizovali menší „bašavel“ pri
príležitosti uvedenia nového komiksu jedného z členov. Vydávanie rôznych literárnych samizdatov je totiž ďalšia z ich aktivít – chalani prevádzkujú dokonca vlastné zinovo-hudobné
vydavateľstvo HIGH FOREHEAD. Hádam neprekvapí, že
majú i vlastné hudobné zoskupenia: POD ALTÁNKOM (akustický skejt/folk) a COCO BONGO (punk). Skúsenosti majú
i s organizovaním podujatí. Júnový POZITIF DEJ sa konal
už po štvrtýkrát a mimoriadne sa vydaril. Skejtpark sa zaplnil
ľuďmi zo všetkých kútov Slovenska. Podujatia sa zúčastnilo
približne 200 ľudí. Okrem skejtbordingu sa tu vystavovalo,
koncertovalo, hralo, vymieňalo, učilo i prednášalo. V rámci
výstav sa predstavilo približne 10 umelcov vrátane lokálneho
životno-umeleckého smeru „srandizmu“. Pozitif dej bol zároveň aj poslednou zastávkou ARTHA TOUR (kočovné prepájanie komunít), na ktorej „Chaloši zos Spišskej“ prezentovali
svoje aktivity počas celého týždňa vo viacerých slovenských
komunitných centrách a kreatívnych priestoroch.
„Splnilo sa naše tajné želanie, že Pozitif dej nebude vnímaný len ako skejtová akcia, ale ako multižánrové podujatie, ba priam ako malý festival,“ spokojne konštatoval Kočo,
jeden z organizátorov akcie.
Viac informácií sa dozviete na ich facebooku – Chaloši zos
Spišskej. 
M. Dutková, foto: autor
JÚL 2016

FOTOREPORTÁŽ MESTO PLNÉ DETÍ
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Centrum voľného času pri príležitosti MDD pripravilo pre
deti akciu s názvom Juniliáda. Jednalo sa už o tretí ročník
tejto akcie, ktorej názov je odvodený od mesiaca jún. 4. júna
sa tak zišlo pred CVČ viac ako 150 detí so svojimi rodičmi,
pre ktorých bol pripravený program, občerstvenie a rôzne
aktivity v celom areáli. Deti si zatancovali aj s Dorotkou z Fidorkova.
7. júna promovalo v Spišskej Novej Vsi 64 študentov bakalárskeho a magisterského stupňa Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

BLESKOVKY

SPRAVODAJSTVO

Spišská Nová Ves sa po štvrtýkrát zapojila do najväčšieho
firemného dobrovoľníctva – Naše mesto. V piatok 10. 6.
Spišskonovovešťania skrášľovali svoje mesto. K dobrovoľníkom sa už tradične pridali aj zamestnanci MsÚ a spolu
s pracovníkmi domácich firiem skrášľovali letné kúpalisko.
V areáli ZŠ Ing. O. Kožucha zhruba 40 dobrovoľníkov z radov zamestnancov školy, rodičia, ale i samotní žiaci sa pustili do prác na nádvorí. Do skrášľovania mesta sa zapojilo
aj Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.
Stavbou hmyzieho hotela, opravou hlinených štruktúr a detského ihriska sa zapojilo Materské centrum Dietka.
11. júna mohla verejnosť pred Radnicou v Spišskej Novej Vsi
obdivovať staré skútre. Na 19. ročník Medzinárodného
zrazu historických skútrov pricestovalo okolo 120 účastníkov na 95 motocykloch zo Slovenska, z Čiech, Maďarska, Rumunska a Francúzska. Hlavným organizátorom bol
František Hamrák zo Spišskej Novej Vsi, ktorý je zároveň aj
členom Skúter klubu so sídlom v Brne.
Galéria umelcov Spiša v júni sprístupnila verejnosti dve
nové výstavy – 5. ročník Bienále maľby s podtitulom Živá
maľba a lákadlom je aj Femme Fatale, čiže Osudová žena.
Výstava Živá maľba sa sústreďuje na procesuálnosť maľby
v rozdielnom prežívaní tvorby umelcom, ale aj vo fyzickom
vznikaní maľby v čase a priestore. Femme Fatale (Osudová
žena) prezentuje motív ženy vo východoslovenskom výtvarnom umení od začiatku 20. storočia po súčasnosť v tvorbe
49 umelcov. Návštevníkom tieto výstavy ponúkajú veľa pozoruhodných výtvarných a estetických zážitkov.
V sobotu 11. júna sa uskutočnilo športovo-hudobné podujatie „Basket Music Fest 2016“. Svoje sily si v streetballovom turnaji zmeralo 86 hráčov, ktorí boli rozdelení do 24 tímov. Víťazom Open kategórie sa stal tím Volejbal je pre ženy,
v Young kategórii to bol team Slniečkári. V ženskej kategórii
Mix-Girls si víťazstvo odniesol tím Backstage. Nechýbali ani
sprievodné súťaže ako Slam Dunk, Trojky a Hod z polovice
ihriska. Spestrením programu bolo vystúpenie Boy Wonder,
Denzz Industry, Jogabatic Trio, ako aj Comez Rodeez, ktorý
si počas Graffiti Jamu natáčal videoklip. Počas podujatia ste
si mohli nechať zmerať hladinu cukru v krvi OZ Spišiačik.
V rámci podujatia prebiehala zbierka pre Viktora Pamulu na
rehabilitačný pobyt. Podarilo sa vyzbierať 412 eur.
V čajovni Alchýmka sa 11. 6. 2016 zišli obdivovatelia Rubikovej kocky. Akciu zorganizovali nadšenci Technickej akadémie. V úvode programu pomocou počítačovej prezentácie bola predstavená Rubikova kocka, jej druhý, vynálezca,
ale i technika skladania. Druhá časť patrila besede s hosťami, medzi nimi aj s Michalom Vaskom, žiakom Gymnázia
na Školskej ulici a držiteľom ôsmych slovenských rekordov
v skladaní kocky. Na záver stretnutia si svoje sily vyskúšali
i traja odvážlivci. Prvému, Jakubovi Šimovi, sa podarilo poskladať Rubikovu kocku za vynikajúcich 53 sekúnd.
12. júna sa uskutočnil 19. ročník celoslovenskej prehliadky
rozprávačov Slovenska „Rozprávačske Lodno 2016“. Na
prehliadke, ktorú zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci, súťažili v slovnom prejave majstri hovoreného slova
z celého Slovenska. Novovešťanka Mária Pižemová obsadila krásne 1. miesto.
V stredu 15. 6. 2016 vláda na návrh ministra vnútra Róberta Kaliňáka (Smer-SD) schválila výmenu 25 z celkovo
72 prednostov okresných úradov, medzi nimi aj prednostu
OÚ v Spišskej Novej Vsi, ktorým sa stal Ing. Pavol Bečarik. K výmene došlo po dohode s koaličnými partnermi
vo vláde. Noví prednostovia sú nominantmi vládnych strán
SNS, Most-Híd a #Sieť. Výmena prednostov sa uskutoční
k 1. júlu 2016.
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

SPRAVODAJSTVO
LISTÁREŇ

OZ KLUB KAKTUSÁROV
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
pozýva na tradičnú

21. VÝSTAVU KAKTUSOV,
INÝCH SUKULENTOV
A BONSAJOV,
ktorá sa uskutoční
v dňoch 14. - 17. 7. 2016

v Dome Matice slovenskej, Zimná ulica č. 68,
Spišská Nová Ves denne od 9.00 do 17.00 h
(v nedeľu 17. 7. od 9.00 do 13.00 h).
Počas výstavy zabezpečený predaj prebytkov
a poradenská služba v oblasti pestovania rastlín.
Vstupné dobrovoľné.
Bližšie informácie o klube kaktusárov:
http://kaktusy-ta3.webnode.sk,
http://www.kaktusy.infosk.sk

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:
• 8. júl 2016 v čase od 7.30 h do 16.30 h
Elektrárenská: č. d. 8, Kukučínova: od č. d. 4 po
28 (párne), č. d. 32, 34, M. Gorkého: od č. d. 1 po
19 (nepárne), Obrancov mieru: od č. d. 1 po 12
• 12. júl 2016 v čase od 8.00 h 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
• 22. júl 2016 od 7.40 h do 15.30 h
Letná ul. v úseku od č. d. 27 po č. d. 40;
Hviezdoslavova ul. č. d. 15
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 predchádzanie 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

8

Milí Spišskonovovešťania, táto rubrika poskytuje Problematikou parkovania aj vzhľadom na zmeny, ktoré
priestor pre vaše listy, resp. otázky, pripomienky, podnety, sa udiali na sídlisku Východ (parkovisko pri internáte)
chceme riešiť návrhom nových parkovacích plôch. Radi
a samozrejme, aj odpovede na ne od kompetentných.
by sme šli cestou komplexnejšieho riešenia, teda väčNa starom cintoríne je múr hlavne v zadnej časti, sme- šieho parkoviska, nielen rozšírením existujúcich plôch
rom k zadnej bráne na niektorých miestach v hava- o niekoľko státí. Z hľadiska majetkovo-právneho sa nám
rijnom stave a je len otázkou času, kedy sa zrúti. Je javí ako vhodné územie pri prístupovej komunikácii k objektu Sintra, resp. využitie časti vnútrobloku medzi ulicami
v pláne niečo s tým urobiť v dohľadnom čase?

List Kollárova a Česká. Všetky aktivity budú priebežne konzulO technickom stave múra na starom cintoríne sme informo- tované s príslušným Mestským výborom č. 8.
vaní. V roku 2015 sme začali s opravami na úseku, ktorý Kontrola ZŤP miest je vykonávaná, v súčasnosti sú tieto
bol v najhoršom stave. V tomto roku budeme v rámci pri- miesta spoplatňované v zmysle platného VZN ako záber
delených finančných prostriedkov s opravami pokračovať. verejného priestranstva, teda sa zohľadňuje aj celková
Ing. Juraj Sad, PhD. plocha.
Ing. Peter Susa
ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ
ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mesto plánuje úpravu
parkovacích miest na sídlisku Východ pri kotolni? Na Chcela by som sa opýtať, či bude mesto nejako riešiť
parkovisku je 13 parkovacích miest rezervovaných pre parkovanie pri ZOO? V sezóne a, hlavne, keď je pekne,
ZŤP (rôznej šírky). Parkovisko pri internáte vlastní Hote- autá parkujú na hlavnej ceste, čo je dosť nebezpečné,
lová akadémia a pri geologickom úrade je značka zákaz Aj laik vidí viacero možností riešenia problému.
DM, 5. 6. 2016, odkaz pre starostu
parkovania. Nakoľko v súčasnosti má každá rodina minimálne jedno auto, nie je kde parkovať. Nie je možné
zlikvidovať aspoň zelené ostrovčeky, a tak vytvoriť as- Pre ZOO je vyhradených 95 parkovacích miest. Autá na
poň pár ďalších miest na parkovanie. Kontroluje nie- hlavnej ceste parkovať nemusia, 300 m od ZOO je OC
kto šírku a označenie rezervovaných miest pre ZŤP? Madaras, kde je cca 500 parkovacích miest.
Ing. Jana Dzuriková, riaditeľka ZOO
TH, 7. 6. 2016
Ďakujem za odpoveď.

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK PLATÍ,
OCHRANÁRI VŠAK NIE SÚ
BEZ POCHOPENIA

Slovenský raj / Sezóna odštartovala a najlepšie je sa pripoistiť. Oheň v raji vidia neradi. Nie
sú zástancami policajného štýlu.

V Národnom parku Slovenský raj úspešne odštartovala sezóna, v médiách sa objavili zábery prvých vodákov splavujúcich Prielom Hornádu. Na čo však nemajú turisti zo
Spišskej Novej Vsi zabúdať? „V národnom parku funguje
štandardný režim. Obyvateľom mesta treba v prvom rade
pripomenúť, že v Slovenskom raji nemusia platiť vstupné.
Odporúčame ľuďom využiť možnosť pripoistenia, je to
len dvadsať centov, a to aj formou esemesky,“ hovorí riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Ing. Tomáš
Dražil. Možnosti sms pripoistenia nájdu záujemcovia na
https://www.hzs.sk/poistenie.
Nebezpečenstvom pre prírodu je každoročné vypaľovanie trávy. „Oheň je pre Slovenský raj nebezpečný, preto
v princípe nechceme, aby tam niekto kládol oheň. Návštevný poriadok hovorí o vyhradených miestach, kde sa
dá založiť si ohnisko. V poslednej dobe pribudli ohniská
vďaka švajčiarskemu projektu pre rozvoj centier turistického ruchu v národnom parku, taktiež pribudli napríklad

aj na Podlesku,“ objasňuje T. Dražil (pozn.: Návštevný poriadok nájdete na http://www.npslovenskyraj.sk/files/poriadok).
V Národnom parku Slovenský raj je vybudovaná jedna z najhustejších sietí značkovaných turistických chodníkov na Slovensku. Spolu je v NP vyznačených 288,3 km značenej
turistickej trasy, z toho v ochrannom pásme NP je 73 km.
Napriek tomu, že je v Slovenskom raji zakázané jazdiť si
podľa vlastnej vôle, bivakovať a stanovať, nie sú ochranári
zástancami tvrdého prístupu: „Aj v prípade cyklotrás máme
jasno, ľudia majú využívať vyznačené trasy. Samozrejme,
že v prímestskej oblasti, akou je Košiarny briežok, vieme
prižmúriť oko, ale v centre raja to nejde. Výška pokuty
môže dosiahnuť až šesťdesiatšesť eur, nie sme však zástancami policajného štýlu. Chceme ochrániť národný
park, ale máme pochopenie aj pre turistov a priestupky
sa snažíme riešiť dohovorom,“ dodáva T. Dražil.
(rep)

POZVÁNKA PRE DOBRODRUHOV
ISOMA 1000 MILES ADVENTURE pozýva všetkých dobrodruhov - na bicykloch, bežcov, chodcov, kolobežkárov na
extrémny non-stop ultramaratón 1 600 km najťažšími terénmi z Čiech na Slovensko. Trasa je daná súradnicami
a vyznačením na mape. Štart je 3. 7. 2016 na západe Českej republiky. Plánovaný termín prejazdu Košickým krajom je
11. – 22. 7. 2016. Bližšie informácie na www.1000miles.cz; e-mail: asistent@1000miles.cz; tel: +420 602 461 255.
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61. SPIŠSKÝ TRH 14. - 17. júl 2016

KULTÚRNY
PROGRAM

Pódium pred sochou
gen. J. Nálepku

15. júl 2016
(piatok)
10.00 hod.
Detské súbory ČHONORO
a KHAMORO Spišská Nová Ves
10.30 hod.
X. ročník SLOVÁCI SLOVÁKOM
- 1. časť programu
Mládežnícky folklórny festival
Slovákov žijúcich v zahraničí
FS TURIANSKA DOLINA,
Turie Remety, Ukrajina
FS ĎATELINKA z Varzaľa,
Rumunsko
FS SKOS DETVAN, Vojlovica,
Srbsko
12.30 hod.
ROZMARÍN, DUO MAJORÁN,
SENIOR, LIPA
Spevácke skupiny Sp. Nová Ves
14.00 hod.
Ľudová hudba ROMANA
BARABASA Spišská Nová Ves

15.30 hod.
X. ročník SLOVÁCI SLOVÁKOM
- 2. časť programu
FS TURIANSKA DOLINA,
Turie Remety, Ukrajina
FS ĎATELINKA z Varzaľa,
Rumunsko
FS SKOS DETVAN, Vojlovica,
Srbsko
KARAVANA – koncert reggae
skupiny Spišská Nová Ves
18.00 hod.
OTVORENIE 61. ROČNÍKA
SPIŠSKÉHO TRHU
Skupina historického šermu JAGO,
Folklórna skupina ŠUMIAČAN
zo Šumiaca, Jakubko Hanzely,
FS ČAČINA Spišská Nová Ves,
Tanečný klub METEOR Košice
19.00 hod.
Folklórne súbory ČAČINA,
ČAČINARE - tance, piesne a hudba
zo Spiša, Šariša a Zemplína
JOŽKO JOŽKA – ľudový rozprávač

ZABÁVA SA CELÉ MESTO
21.00 hod.
SPIŠSKÝ VÝBER - rocková
skupina Spišská Nová Ves

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

21.50 hod.
HE GUOFENG - folkový
hudobník, Čína
QIUE‘S - rock and rollový
spevák so skupinou, Čína
22.30 - 1.00 hod.
STARBAND - hudobná
skupina Poprad

16. júl 2016
(sobota)
10.00 hod.
NA ZEMI DOBRE JE MI
- rozprávka pre deti
Divadlo na hojdačke Žilina
11.00 hod.
Ľudová hudba VLADA KUBÁŇA
Spišská Nová Ves
12.00 hod.
Dychová hudba ŽELEZNIČIAR
13.30 hod.
X. ročník SLOVÁCI SLOVÁKOM
- 3. časť programu
FS TURIANSKA DOLINA,
Turie Remety, Ukrajina
FS ĎATELINKA z Varzaľa,
Rumunsko
FS SKOS DETVAN, Vojlovica,
Srbsko

15.30 hod.
SHAMAN - rocková skupina Levoča
17.30 hod.
THE COLT - country-rocková
skupina Spišská Nová Ves
19.00 hod.
Mužská spevácka skupina
RUSÍNSKE HOLOSY, Humenné
PETER STAŠÁK - Kaviareň Slávia

ZABÁVA SA CELÉ MESTO
21.00 hod.
CHINASKI - populárna česká
pop-rocková skupina
22.30 - 1.00 hod.
STARMÁNIA
- hudobná skupina, Bratislava
16. júl 2016, 9.00 hod.
Futbalový štadión
VI. ROČNÍK MEMORIÁLU
ALEXANDRA NAGYA
vo futbale
bývalých
hráčov
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24. – 25. 6. 2016, Radničné námestie

Dni humoru na Spiši
10. 7. 2016, 17.30, Sídlisko Západ I, detské ihrisko

Divadlo na hojdačke
Žilina:
O čertovi
Rozprávka pre deti
14. – 17. 7. 2016, námestie

Radničné námestie

Soboty so začiatkom o 21.15 hod.,
vstup zdarma

Promenádne podujatia
pred Redutou
Radničné námestie

2. 7. 2016

3. 7. 2016, 17.00

Audiovizuálny projekt, v ktorom unikátne saxofónové kvarteto
Saxophone Syncopators naživo doprevádza dva nemé filmy
Charlieho Chaplina so špeciálne skomponovanou hudbou zloženou
zo starých ragtimov.

Benefičný koncert venovaný diabetickým deťom. Účinkujú:
Roman Vitkovský, country-rocková skupina The Colt. V prípade
nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v Koncertnej sieni
Reduty.

Večer s Chaplinom

Sladký život

Spišský trh

9. 7. 2016

10. 7. 2016, 16.00

31. 7. 2016, 17.30, Ferčekovce, ihrisko pri Dunajskej ulici

Manželia Claude a Marie musia postupne stráviť tri svadby svojich
dcér. Ich zaťovia určite nie sú podľa ich ideálnych predstáv...
Komédia, FR, 97 min., MP 15

Rozprávka pre deti

Divadlo Cililing Prešov:
Soľ
nad zlato
Rozprávka pre deti
3. - 6. 8. 2016, 21.15, Radničné námestie

Letný
Bažant kinematograf
3. 8. Kobry a užovky, 4. 8. Pelíšky, 5. 8. Eva Nová,
6. 8. Wilsonov

7. 8. 2016, 17.30, Priestor pred Kinom Mier

Bábkové divadlo
spod Spišského hradu:
Zuzanka
a pán Odilo
Rozprávka pre deti
13. 8. 2016, od 14.00, Radničné námestie

My sme Východ –
Spišská Nová Ves
Drišľak, Helenine oči, Katka Knechtová

26. – 27. 8. 2016, Radničné námestie

Dni mesta
Spišská
Nová Ves
Trh ľudových remesiel
4. 9. 2016, 15.00, Novoveská Huta - Poľovník

10

Letné kino pred Redutou

Divadlo Cililing Prešov:
Soľ
nad zlato
Rozprávka pre deti

Čo sme komu urobili

23. 7. 2016

Muzikál, aneb cesty ku štěstí

Hudobný film s piesňami slávneho muzikálu Starci na chmelu
o dnešných mladých ľuďoch a ich životoch, o túžbe po úspechu,
priateľstve, rivalite, odvahe. A áno, aj o láske. Hudobno-tanečný film,
ČR, r. 2015, MP 12.

30. 7. 2016

Divadlo na hojdačke Žilina: O čertovi
10. 7. 2016, 17.00

13-násť ciest

Koncert country kapely zo Spišskej Novej Vsi

24. 7. 2016, 16.00

Divadlo Motovidlo Sp. Nová Ves:
Budkáčik a Dupkáčik
Rozprávka pre deti

24. 7. 2016, 17.00

Dajte mi pokoj!

Michela Leprouxe, vášnivého milovníka hudby, stretlo nečakané
šťastie. Na blšom trhu objavil vzácnu gramoplatňu . Od tejto chvíle
túži Michel po jednom: v tichu a domácej pohode si vychutnať tento
hudobný klenot. Ale, v tom okamihu... FR, komédia, r. 2014, 96 min.,
MP 15

Folklórna skupina Markušovčan
31. 7. 2016, 16.00

Divadlo Cililing Prešov: Soľ nad zlato
Rozprávka pre deti

20. 8. 2016

31. 7. 2016, 17.00

Pozoruhodný životopisný hraný film o jednom z najslávnejších
amerických hudobníkov a spevákov. USA, 146 min., MP 15

7. 8. 2016, 16.00

Ray Charles

•••
12. a 13. 7. 2016, 19.00, Divadlo Kontra, Zimná 68

Wojtek Kurtyka: Čínsky
Maharadža

Nezvyčajný horolezecký triler ikony svetového himalájizmu, slovenská
a svetová premiéra scénickej verzie knihy Wojteka Kurtyku, ktorý
osobne zavíta aj do Spišskej Novej Vsi. Magický a filozofický príbeh
o prekonaní samého seba. Nielen pre horolezcov!
Vstupné: 7 €

Ľudová hudba Romana Barabasa
Bábkové divadlo spod Spišského hradu:
Zuzanka a pán Odilo
Rozprávka pre deti

7. 8. 2016, 17.00

Železničiar

Koncert dychovej hudby zo Spišskej Novej Vsi

14. 8. 2016, 16.00

Lolo a Piškót straší zoo

Smiešne strašná a strašne smiešna šou pre deti

14. 8. 2016, 17.00

Senior, Duo Majorán, Lipa, Rozmarín
Spevácke skupiny seniorov zo Spišskej Novej Vsi

21. 8. 2016, 16.00

Divadlo TUŠ Poprad: Veselá vandrovka
Rozprávka pre deti

21. 8. 2016, 17. 00

TY & MY

Koncert gospelovej kapely
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ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
Prednášame s láskou
Na krajskej súťažnej prehliadke
v umeleckom prednese
poézie a prózy - Metamorfózy
slova 2016 v rámci
62. ročníka Hviezdoslavovho
Kubína nezabudnuteľnú atmosféru krásy slova
a umeleckého dojmu vytvorili recitátorky Základnej
školy, Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi. Carlota
Sofia da Cruz z 3. A triedy sa v 1. kategórii v prednese
prózy umiestnila na vynikajúcom 1. mieste. Recitátorka
bude školu reprezentovať na celoštátnej súťaži v Dolnom
Kubíne. V 1. kategórii v prednese poézie školu výborne
reprezentovala aj žiačka Sára Mária Hollaarová zo
4. A triedy, ktorá získala 3. miesto.
Stretnutie so spisovateľom
Podpora čítania je dôležitou súčasťou prípravy dieťaťa
na život. Jednou zo zaujímavých aktivít, ktoré patria do
tejto oblasti, bola návšteva spisovateľa Valentína Šefčíka
v Základnej škole na Ul. Z. Nejedlého. Autor štyroch
básnických zbierok odpovedal na množstvo zvedavých
otázok veľmi zaujímavo. Žiaci mali možnosť spoznať
človeka s veľkým láskavým srdcom, so vzťahom k prírode,
deťom, s nevšedným zmyslom pre humor a schopnosťou
vtiahnuť poslucháča do svojho sveta.
Úspechy žiakov nášho mesta
na krajskom prednese v nemeckom jazyku
12. mája 2016 sa konalo okresné kolo prednesu
v nemeckom jazyku. Víťazi jednotlivých kategórií postúpili
na krajské kolo, ktoré sa konalo 17. mája v Kežmarku.
V silnej konkurencii sa nestratili ani žiaci nášho mesta.
V kategórii 3. až 4. ročník sa umiestnila na 3. mieste
Heidi Schwabik zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda, v kategórii
5. až 7. ročník poézia sa umiestnila na 3. mieste Sarah
Poremba zo ZŠ Hutnícka ulica, v kategórii 5. až 7. ročník
próza sa umiestnila na 3. mieste Timea Dimitrovová zo
ZŠ Ing. O. Kožucha, a napokon v kategórii 8. až 9. ročník
sa umiestnila opäť na 3. mieste Aneta Marczyová zo ZŠ
Hutnícka ulica.
Puškinov pamätník
Pomaly, ale isto vstáva z popola ako bájny Fénix súťaž

v prednese poézie a prózy „Puškinov pamätník“.
V sobotu 4. júna sa uskutočnil 3. ročník celoslovenského
finále znovu obnovenej súťaže v meste Lučenec. Súťažili
víťazi okresných a mestských kôl. Základnú školu
na Levočskej ulici reprezentovali žiaci 7. ročníka
a víťazi okresného kola Zuzana Kosturáková a Erik
Andráš. V porote sedeli a umeleckú stránku strážili
herci Eva Pavlíková, Ľubo Paulovič a Andrej Hric. Ruskí
hostia a zároveň členovia poroty hodnotili autentickosť
ruštiny: gubernátor mesta S. Peterburg G. Poltavčenko,
viceprezident Gazpromu A. Medvedev, garantka
na výučbu ruského jazyka v Slovenskej republike –
T. Golubeva a veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku
A. Fedotov. Garantom súťaže bol generálny konzul
Slovenskej republiky v Sankt Peterburgu A. Čisár. Celé
podujatie vyvrcholilo predstavením baletu Luskáčik od
P. I. Čajkovského. Tancovali umelci zo Sankt Peterburgu.
Žiak Erik Andráš obsadil 2. miesto v celkovom poradí
v prednese poézie. Všetky deti, ktoré sa dostali do finále,
cestujú za odmenu do Sankt Peterburgu v sprievode
rodiča. Tento úžasný dar venovala deťom firma Gazprom
v zastúpení svojho viceprezidenta A. Medvedeva.
Novinky zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda
Na slávnostnej akadémii, ktorá sa uskutočnila 1. 6. 2016
v Koncertnej sieni Reduty v Sp. Novej Vsi, boli ocenení
štyria žiaci školy za úspechy v okresných či krajských
kolách predmetových olympiád. Zároveň si štyria učitelia
prevzali ďakovné listy za prácu v klubových radách
predmetových komisií. Krásnym úspechom bolo
získanie 1. miesta a titulu „Škola roka“ v kategórii
Základné školy do 300 žiakov. 26. 5. 2016 sviatok
Božieho Tela oslávili slávnostnou svätou omšou, po ktorej
nasledovala aj oslava Dňa detí. V krajskej dopravnej
súťaži Na bicykli bezpečne, ktorá sa konala 31. 5. 2016
v Sečovciach, skončili žiaci školy na 3. mieste.
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
má za sebou pestrý koniec školského roka
V máji prebehla na škole ústna maturitná skúška,
ktorá len potvrdila vynikajúce výsledky písomnej časti,
keď sa študenti umiestnili na popredných miestach
v rámci okresu. Podrobné výsledky a umiestnenie školy

si môžete pozrieť na stránke NÚCEM v sekcii maturitné
výsledky. Študentky sa zúčastnili charitatívnej burzy
spoločenských šiat, ktorá sa konala 3. 6. počas akcie
Mesto plné detí. Predvádzaním šiat na módnej prehliadke
tak pomohli prispieť k ich predaju a výťažok poputuje do
Domu sv. Jozefa Spišskej katolíckej charity. Poučnou
a zaujímavou bola aj exkurzia do Osvienčimu, ktorej sa
zúčastnili druháci a tretiaci.
Žiaci ZUŠ spríjemnili priestory kaviarne eLAra
V priestoroch kaviarne sa uskutočnila vernisáž výtvarných
diel 15 absolventov II. stupňa výtvarného odboru.
Absolventi Mgr. Jany Nahálkovej a Mgr. Ivana Bobulu si
zvolili vlastný námet, výtvarnú techniku, spôsob. Výtvarné
diela spríjemnia atmosféru kaviarne do 20. 6. 2016.
Svetový deň tanca priniesol tanečníkom veľa
radosti. 29. a 30. 4. 2016 sa žiačky z triedy Mgr. Jany
Kamenickej zúčastnili celoslovenskej kvalifikačnej súťaže
vo výrazových tancoch na Majstrovstvách Európy pod
názvom SHOWTIME – Svetový deň tanca v Leviciach.
ZUŠ reprezentovali žiačky choreografiami „Dance
Odyssey“ v tanečnej disciplíne Hip Hop, „Demon‘s Fight“
v disciplíne Moderný jazz a „Fľaškový“ v tanečnej disciplíne
Štylizovaný folklór. Tanečníčky získali ešte vyššie
ocenenia ako v minulom roku, a to 2 x zlaté umiestnenie
za choreografie „Demon‘s Fight“ a „Fľaškový“. XII. ročník
Celoslovenského festivalu komornej hudby Gelnický
kľúč priniesol žiakom ZUŠ veľa zábavy, tvorivých
skúseností a, samozrejme, aj krásne ocenenia. Všetci
prihlásení pracovali na nácviku spoločnej skladby, ktorá
zaznela v závere festivalu pod taktovkou dirigenta Štátneho
divadla v Košiciach Igora Dohoviča. ZUŠ reprezentovali
štyri komorné zoskupenia, flautový súbor SYRINX
(pod vedením Mgr. Denisy Kotradyovej) získal zlaté
pásmo, sláčikové zoskupenie „MOKAMA“ rovnako
zlaté pásmo (pod vedením PaedDr. Petra Šterbáka)
a tretíkrát zlato s bonusom víťaza vo svojej kategórii,
a to Gelnický kľúč, získal Komorný orchester (pod
vedením Mgr. Mariany Kacvinskej). Prvýkrát sa tejto
súťaže zúčastnilo aj flautové trio MYSTIC, ktoré (pod
vedením Mgr. Denisy Kotradyovej) získalo strieborné
pásmo.

VÝSLEDKY TESTOVANIA 9 – 2016
V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH NÁŠHO MESTA
6. apríla 2016 sa žiaci 9. ročníka základných škôl zapojili do celoslovenského testovania vedomostí z matematiky a vyučovacieho jazyka. V Spišskej Novej Vsi sa testovania
zúčastnilo 382 deviatakov z 8 základných škôl. Test z matematiky zvládli novoveskí
žiaci s priemerným počtom bodov 12,2 a s priemernou úspešnosťou 62,80 %. Celoslovenská priemerná úspešnosť bola 52,80 % a priemerný počet bodov v SR 10,6.
Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci nášho mesta úspešnosť 66,50 %
a priemerný počet bodov 16,6. Úspešnosť v rámci Slovenska bola 62,60 % a priemerný počet bodov 15,6. V obidvoch testovaných predmetoch dosiahli 100 %-nú
úspešnosť 4 žiaci – Ester Blašková (ZŠ, Nad Medzou 1), Diana Bakošová, Dušan
Oberta (ZŠ, Levočská 11) a Kristína Slaninová (ZŠ, Komenského 2). Plný počet
bodov z matematiky alebo zo slovenského jazyka a literatúry získalo ešte 15 žiakov.
Z matematiky: Radoslava Hatalová, Tomáš Hrúz, Šimon Servatka zo ZŠ, Nad Me-

dzou 1; Gérard Komara, Patrik Selecký, Matej Uhrin zo ZŠ, Levočská 11; Alžbeta
Novotná zo ZŠ, Z. Nejedlého 2; Katarína Csonková zo ZŠ, Ing. O. Kožucha 11;
Adriena Milana Palenčárová, Peter Kresťanko zo ZŠ, Komenského 2; Eduard
Čekel zo ZŠ, Hutnícka 16 a Jakub Raczek zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda.
Zo slovenského jazyka a literatúry: Denis Garčala, Michaela Seböová zo ZŠ, Ing.
O. Kožucha 11 a Lenka Iľašová zo ZŠ, Hutnícka 16.
17 deviatakov - 13 zo ZŠ Nad Medzou a 4 zo ZŠ Komenského – sa dozvedelo výsledky
okamžite po ukončení práce, lebo sa zapojili do e-Testovania. Pri počítači prežívala
najkrajšie okamihy Kristína Slaninová, ktorá v testoch dosiahla plný počet bodov.
V porovnaní s celoslovenskou priemernou úspešnosťou dosiahli žiaci novoveských
škôl lepšie výsledky v obidvoch testovaných predmetoch.
D. Kováčová, odd. školstva, MsÚ

PRVÉ „MALÉ“ VÝROČIE GYMNÁZIA JAVOROVÁ
Gymnázium Javorová, Javorka alebo jednoducho len gympel na Javorke oslávilo
svoje prvé „malé“ výročie. Pred 20-timi rokmi sa na tomto gymnáziu prvýkrát maturovalo. Autorom myšlienky bol Mgr. Vladimír Nováček, ktorý sa spolu s pedagogickým
zborom, radou školy a podporou rodičov žiakov pustil do neľahkej úlohy. „Dôvodov pre
zriadenie novej školy bolo viacero: Existencia kvalitnej jazykovej triedy na ZŠ Javorová
s dlhoročnou históriou, avšak po prechode na stredné školy sa na tieto vedomosti
málo alebo vôbec neprihliadalo a strácal sa tak obrovský náskok žiakov pred rovesníkmi; existoval eminentný záujem transformovať jednu zo ZŠ na Tarči na cirkevnú
ZŠ, čím by sa z „Javorky“ náhle stala škola s vysokým percentom rómskych žiakov
vzhľadom na vtedajšie spádové územie. Neskutočná chuť učiteľov po revolúcii urobiť
školu lepšou a kvalitnejšou, chýbajúca konkurencia pre Gymnázium na Školskej ulici.
V tom čase nebolo jednoduché zamestnať sa na strednej škole pre absolventa učiteľVydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

stva s kvalifikáciou 5 - 12. Riešenie som videl v založení novej školy - osemročného
gymnázia. Práve v roku 1991 vyšiel zákon, ktorý umožňoval založenie takéhoto typu
školy (dovtedy existovali osemročné len športové gymnázia). O tom, že sme to spolu
s obrovskou podporou kolegov zvládli na výbornú, svedčí fakt, že neskôr pri zakladaní
iných osemročných gymnázií školu navštívili riaditelia z mnohých pripravujúcich sa
osemročných gymnázií a náš učebný plán sa stal základom pre vznik mnohých škôl
na Slovensku. Obáv bolo viacero, avšak prekonalo sa všetko, a tak po rokoch som
mohol s kľudným svedomím dobrovoľne odísť z pozície riaditeľa. Boli to najkrajšie
roky môjho života,“ uviedol prvý a zakladajúci riaditeľ Mgr. Vladimír Nováček.
Už dvadsať rokov táto škola produkuje mnoho mladých, šikovných, ambicióznych ľudí,
ktorí sa pomocou získaných vedomostí a zručností púšťali do ďalšieho štúdia alebo našli
svoje uplatnenie v rôznych zamestnaniach tu na Slovensku alebo v zahraničí.

7/2016
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SPRAVODAJSTVO, OZNAMY

V NAŠEJ ŠKOLE JE DOBRE

Základná škola, Hutnícka ul. č. 16 v Spišskej Novej Vsi
v tomto školskom roku vypracovala projekt, ktorý podporila
Nadácia pre deti Slovenska spoločnosti Kooperatíva, z nadačného fondu Deti v bezpečí. Jedným z cieľov projektu
je úprava prostredia školy. Na prvom stupni zabezpečili
molitanové skladačky, z ktorých vytvorili relaxačné zóny pre
malých žiačikov. Žiaci druhého stupňa svojpomocne pracovali na výrobe lavičiek z europaliet. V rámci realizácie projektu sa v triedach 1. až 3. ročníka realizoval preventívny
prosociálny program Srdce na dlani. Program sa zaoberá
pochopením vlastných emócií a emócií ostatných ľudí. Prvá
časť programu je zameraná na pozorovanie prejavov emócií
a empatiu, aktivity sú primerané veku – kreslenie, rozprávanie, hranie rolí, dramatizácia. Lektorka využíva príbehy,
ktoré sú deťom blízke, prípadne pracuje s rozprávkami. Ďal-

šia časť sa venuje ovládaniu impulzívneho správania a riešeniu problémov. Preventívny program sa uskutočňoval aj
na druhom stupni v triedach 7. ročníka pod názvom Cesta
k emocionálnej zrelosti. Program pozostával z 10-tich vyučovacích hodín a realizoval sa na triednických hodinách.
Jeho cieľom bolo navodenie vzájomnosti v skupine, spoločné zdieľanie rozličných pocitov, rozoberanie rôznych životných situácií. So žiakmi boli rozoberané témy
rodiny, rozdielov medzi chlapcami a dievčatami, zdieľanie
situácií, pri ktorých sa rozbúcha srdce, situácie, na ktoré
treba mať odvahu. Zároveň sa trénovali spôsoby riešenia
konfliktov. Lektorka pri tom využívala metódu riadenej diskusie, kombinovanej so sociálno-psychologickými hrami.
„Projekt pokračoval do konca školského roka, kedy sa
mali dokončiť začaté preventívne programy. V triedach,

kde sa realizoval projekt, predpokladáme uvedomenie
si nutnosti prosociálneho správania. Konflikty detí tak
učíme riešiť úspešne nielen pre aktérov, ale aj pre celú
skupinu. V triedach 1. stupňa boli deti motivované ku konaniu drobných dobrých skutkov, ktoré boli následne
spoločne rozoberané. Zámerom projektu je teda to, aby
v škole bolo každému dobre,“ uviedla koordinátorka projektu Mgr. Zuzana Hronová. Projekt podporila v grantovom
programe Deti v bezpečí Kooperativa. 
red.

MORSKÉ TÉMY PROJEKTOV ZAUJALI
DETI NA NAŠICH ŠKOLÁCH
ponúka voľnú pracovnú pozíciu

UČITEĽ/KA
ANGLICKÉHO
JAZYKA

od 1. septembra 2016.
Viac informácií na www.jssnv.sk,
kontakt: js@jssnv.sk
0905 727 558.

VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA
A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, BRATISLAVA
Palackého č. 1, 811 02 Bratislava
Prečo študovať na VŠZaSP
sv. Alžbety v Bratislave?
• VŠ bola prijatá za člena EUA a signatárov
Veľkej Charty Bolonskej univerzity
• škola s druhým najnižším školným v SR
• študenti dostávajú štipendiá:
sociálne a motivačné
(prospechové a mimoriadne)
Je tu možnosť študovať na detašovanom
pracovisku v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI,
študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA.
Prihlášky odoslať na adresu:
VŠZaSP sv. Alžbety, P. O. Box 104,
810 00 Bratislava
Informácie - tel. č. 0911 104 940,
resp. Zimná ul. 48, SNV
Ďalšie informácie nájdete
na www.vssvalzbety.sk
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Materská škola na Ulici P. Jilemnického v našom meste sa
zapojila do európskeho výtvarného projektu Eurozprávky.
Ide o výtvarný projekt, ktorý je realizovaný v spolupráci
s 3. Európskou školou v Bruseli pri príležitosti predsedníctva Slovenska v rade EÚ od 1. júla t. r. Jednotlivé materské
školy na Slovensku zapojené do projektu výtvarným spracovaním, editovaním publikácie i dramatickým stvárnením
prezentujú rozprávku z niektorej z členských krajín EÚ. Úlohou predškolákov a ich učiteliek v tejto MŠ je prezentovať
taliansku rozprávku O princovi krabovi. Deti sa v úvode
oboznamovali s krajinou (Taliansko), spoznávali jej zvyky,
tradície, kultúru, národné jedlá a potom sa ponorili do sveta
vodnej rozprávky spoločnou tvorbou scény, výtvarných
priestorových i plošných prác. Učiteľky vytvorili publikáciu, ktorej súčasťou je prezentácia nášho mesta, materskej
školy i text samotnej rozprávky. Publikácia je v slovenskom
i anglickom jazyku. Práce sa blížia k záveru a predškoláci
z triedy motýlikov už predstavili rozprávku aj dramatickým
stvárnením pre ostatných škôlkárov z tejto MŠ, ale aj prvákov ZŠ Z. Nejedlého v rámci aktivity Trieda baví triedu. Naše
mesto i krajinu budú prezentovať na vernisáži v Bruseli
(september 2016) a neskôr v Bratislave (október, november 2016) a zároveň učiteľky PaedDr. Šmelková
a Hrubínová svojou účasťou na medzinárodnej konferencii budú prezentovať výsledky náročnej, ale veľmi
zaujímavej práce.
Projekt „Môj priateľ- delfín skákavý“ pre 1. stupeň ZŠ je
realizovaný buď v rámci vyučovania alebo odpoludňajších
činností školských klubov. Zahŕňa celkom 3 vyučovacie ho-

diny, počas ktorých sa deti prostredníctvom prezentácií s video ukážkami zoznamujú s biológiou týchto výnimočných
morských cicavcov, s ich správaním, spôsobmi komunikácie, ale aj s hrozbami, ktorým musia čeliť, vrátane krutého
obchodovania s delfínmi a bohužiaľ aj ich zabíjaním. Deti sa
prostredníctvom skutočných príbehov zoznamujú aj s delfínom ako „lekárom“ a delfínom v literatúre a filme.
„Cieľom projektu je viesť deti k láske a úcte nielen voči
týmto „anjelom morí a oceánov“, ale ku všetkým živým
tvorom na našej úžasnej a jedinečnej planéte, k ochrane
prírody a k daru života v jeho fascinujúcej podstate a všetkých jeho podobách,“ uviedla realizátorka projektu MUDr.
Eleonóra Lukáčová. V tomto školskom roku sa projektu
zúčastnilo celkom 433 žiakov základných škôl zo Spišskej
Novej Vsi, Harichoviec, ale aj Ostravy. Projekt vedie Rob
Groves, 61 - ročný Angličan žijúci v Crawley je bývalý športovec, ktorý pred 11-mi rokmi utrpel veľmi vážny úraz. Ten
ho v dôsledku ochrnutia dolných končatín pripútal na invalidný vozík. Rob sa však nevzdal a začal sa venovať hand-cyclingu, športovej jazde na špeciálne upravenom bicykli
na ručné ovládanie. Pred dvoma rokmi sa mu podarilo vyzbierať sumu viac ako 10 000 libier na výstavbu športového
klubu – „Crawley handcycling club“ s cieľom inšpirovať mladých ľudí s fyzickým hendikepom.
A pretože Rob zároveň patrí k tým, ktorých delfíny očarili
a ktorí sa odmietajú zmieriť s barbarským zabíjaním delfínov
v japonskom Taiji, rozhodol sa zrealizovať jedinečný projekt s názvom Coastline of England Hand-Cycle challenge
2016. 
(red)

PREVÁDZKA MATERSKÝCH ŠKÔL
POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

So začiatkom letných prázdnin sa brány na školách zatvárajú. To však nie celkom platí pre materské školy, v ktorých
býva prevádzka v tom čase v tzv. letnom režime. V tejto súvislosti vám prinášame plán prevádzky deviatich materských
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sp. Nová Ves.
Rozpis prevádzky:
1. 7. – 22. 7. 2016
MŠ, Ul. P. Jilemnického: pre spádové MŠ: Komenského ulica, Ul. J. Hanulu, Lipová ulica, Ul. S. Tomášika
MŠ, Gorazdova ulica: pre spádové MŠ: Slovenská ulica, Hviezdoslavova ulica, Ul. I. Krasku, Ul. E. M. Šoltésovej
25. 7. – 12. 8. 2016
MŠ, Ul. E. M. Šoltésovej: pre spádové MŠ: Ul. J. Hanulu, Lipová ulica, Ul. I. Krasku, Ul. P. Jilemnického
MŠ, Slovenská ulica: pre spádové MŠ: Gorazdova ulica, Hviezdoslavova ulica, Komenského ulica, Ul. S. Tomášika
15. 8. – 26. 8. 2016
MŠ, Ul. J. Hanulu: pre spádové MŠ: Lipová ulica, Slovenská ulica, Gorazdova ulica, Ul. I. Krasku
MŠ, Ul. S. Tomášika: pre spádové MŠ: Komenského ulica, Ul. P. Jilemnického, Ul. E. M. Šoltésovej, Hviezdoslavova ulica

Materské školy bez prázdninovej prevádzky: Komenského ulica, Ul. I. Krasku, Hviezdoslavova ulica, Lipová ulica.
Materské školy na Ul. Z. Nejedlého a Stolárskej ulici sa budú striedať v ročných intervaloch z dôvodu prevádzkovania
detských jaslí. V júli 2016 budú v prevádzke MŠ a DJ na Ulici Z. Nejedlého. MŠ a DJ na Stolárskej ulici budú tento
rok bez prevádzky.

JÚL 2016
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KULTÚRA
PAVOL BREIER: ĽUDIA HIMALÁJÍ

Zimná 46, Spišská Nová Ves

Tvorivá dielňa k výstave Femme Fatale zameraná
na figurálnu kompozíciu - maľovanie postáv rudkou,
uhlíkom a suchým pastelom.

PROGRAMY/DIELNE/KONCERTY

Dielňa k aktuálnej výstave Bienále maľby V.?/Živá maľba je zameraná na popisnú farebnosť na obraze, ťah
štetca a využitie základných a komplementárnych farieb pomocou temperovej, akvarelovej farby a lepením
jednotlivých kúskov materiálov (nite, povrazy, vata).

6. 7. 2016, streda, 10.00 – 12.00
vstupné: 1 €/osoba

STÁLE EXPOZÍCIE

VÝTVARNÝ WORKSHOP:
ZÁHRADNÝ ATELIÉR

• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA
• ZÁHRADA UMENIA

AKTUÁLNE VÝSTAVY
FEMME FATALE

do 4. 9. 2016
Motív „osudovej ženy“ vo východoslovenskom výtvarnom umení od začiatku 20. storočia po súčasnosť.
Výber diel z tvorby 49 východoslovenských autorov.

BIENÁLE MAĽBY V. ?/ŽIVÁ MAĽBA

do 4. 9. 2016
Názov piateho ročníka Bienále maľby – Živá maľba prezentuje procesuálnosť maľby (autor – čas – priestor),
zažívanie a mapovanie okolitého sveta v dielach siedmich mladých výtvarníkov: J. Florek, M. Kochan, A. Krivanská, P. Koyšová, F. Sabol, R. Sedlačík, J. Toman

PETER ŽUPNÍK: FRAGMENTY

do 4. 9. 2016
Banerová výstava výtvarnej fotografie zachytávajúca
nevidené detaily sakrálnej architektúry východného
Slovenska.

FIGÚRKY

do 4. 9. 2016
Fotografická výstava o ľuďoch a zvykoch pod Himalájami, sviatok bohyne Kumárí a tibetský nový rok –
Sonam losar medzi nepálskymi Šerpami.

Tvorivá dielňa určená pre deti z prímestských táborov.
Tvorba, maľba a inštalácia papierových modelov –
návštevníkov galérie na Záhrade umenia.
15. 7. 2016, piatok, 16.00 – 19.00
vstupné: 3 €/osoba

ŽENY ON LINE 4:
SATÉNOVÉ KVETY

Strihaním a skladaním farebných saténových stúh do
určených tvarov – lupeňov a následným lepením tavnou pištoľou sa vytvorí zaujímavý kvet, ktorý poslúži
ako módny doplnok.
Podujatie organizované k 61. Spišskému trhu.

PRÁZDNINY V GALÉRII

tvorivé dielne a odborný výklad pre detské
prímestské tábory
1. - 29. 7. 2016, vstupné: 1 €/účastník,
doprovod zdarma, výtvarný materiál v réžii galérie.
Doba trvania: cca 60 min.

Program Spišského osvetového stredis

JÚL 2016

MAĽOVANIE HROU

VSTUPNÉ

JEDNA VÝSTAVA/CELÁ GALÉRIA:
• dospelí: 1 €/2,50 €
• deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 0,50 €/1,50 €
• rodinná vstupenka/2 dospelí + max. 3 deti:
2,50 €/5,50 €
NEDEĽA ZA 10 CENTOV, 11.00 - 16.00
• symbolických 10 centov pre všetky
kategórie návštevníkov

OTVÁRACIE HODINY
• utorok – piatok: 9.00 – 16.30
• nedeľa: 11.00 – 16.00

KONTAKT/INFORMÁCIE
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie
Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves,
tel. 053/417 46 21, 0910 873 046
www.gus.sk
sekretariat@gus.sk,
Facebook: Galéria umelcov Spiša

JÚL 2016

ka

18. - 21. 7. 2016, Rekreačné stredisko Turistický raj Košariská, Slovenský raj - Kláštorisko

„MUŠKY RAJA“

Letný workshop pre deti vo veku 10 - 14 rokov ponúka inšpiratívne a atraktívne edukačné aktivity,
poznatky o faune a flóre, histórii, tradíciách. Program plný turistiky, tvorivých dielní, športových
a umeleckých aktivít a jeden špeciálny „Kartuziánsky deň“.

22. 7. 2016 o 18.30 h
fontána pred Evanjelickým kostolom na Radničnom námestí Spišská Nová Ves

UMENIE V PARKU

Vernisáž výstavy diel neprofesionálnych výtvarníkov a študentov zo Spiša. Výstava potrvá do 31. 8. 2016.
Vstup voľný.

do 24. 7. 2016

EKOVÝKRES, EKOKOMIX 2016

Výstava regionálnej výtvarnej súťaže žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ. Vstup voľný.

do 27. 7. 2016

SPIŠSKÁ PALETA

Výstava diel členov Art klubu za rok 2015. Vstup voľný.
Spišské osvetové stredisko, Zimná č. 47, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 52 50,
fax: 053/442 40 92, e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, www.osvetasnv.sk

DIVADLO

KONTRA
Dom Matice slovenskej na Zimnej 68

1. júl o 20.00 hod. - Spišský hrad

Marek Koterski:

NENÁVIDÍM
Vynikajúca komédia, ktorá získala na Kremnických
Gagoch Cenu Stana Radiča „Objav roka.”
NOVÉ PREDSTAVENIE DIVADLA KONTRA
19. a 20. júl o 19.00 hod.

Wojtek Kurtyka:

ČÍNSKY MAHARADŽA
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, životné reflexie,
skvelý humor… Nielen pre horolezcov!
Vstupné: 7 €
Predstavenie podporilo MK SR, Poľský Inštitút
a Lesy Mesta Spišská Nová Ves.
29. júl o 20.00 hod. - Spišský hrad

Letná 63, SNV

30. 6. (štvrtok) o 19.00 h - Otvorenie výstavy s akustickým koncertom. Vernisáž mladej začínajúcej
umelkyne Kristíny Zvalenej a piesne dvojice Maj. Dur. hrajúcej osobnostné piesne a zhudobnené básne za
doprovodu akustických nástrojov. Dobrovoľné vstupné.
18. 7. (pondelok) o 18.00 h - Súťaž v spoločenskej hre Doubble. Hra je ľahko pochopiteľná, rýchla
a zábavná. Pravidlá vysvetlíme na začiatku. Štartovné: 0,50 €, prví traja dostanú zaujímavé ceny.
Verejné pitie čaju v parku pred čajovňou, pri pamätníku spojené s ochutnávkou - prineste si misku, hudobné
nástroje, hry... Termín upresníme na našej FB stránke. Dobrovoľné pitné.
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Conor McPherson:

RUM A VODKA
Komédia, na ktorú nepriveďte svoje mamy alebo
svokry! Mix, čo aj „mŕtveho postaví na nohy“.
Vstupné: 5 €
Kapacita sály je len 30 miest.
Odporúčame si rezervovať miesta vopred.
Rezervácie: 0907 908 986.

7/2016
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Knižné
novinky

Spišskej knižnice
v Spišskej Novej Vsi
Letná 28
www.spisskakniznica.sk
CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28
PRE DETI
Gabriela FUTOVÁ: Očko špehúň - tajný život
môjho brata. Komixová podoba pre časopis Fifík sa
dočkala knižnej podoby. Kniha o chlapcovi, ktorý sa
rozhodne stať detektívom, je plná humorných situácií.
Marta HLUŠÍKOVÁ: Až raz budem kapitánom.
Príbeh sedemročného Samka, ktorý uverí, že aj sny sa
môžu naplniť. Nájde si nielen nového kamaráta, ale aj
ozajstnú veľkú rodinu.
Annabel PITCHER: Kečupové oblaky. Pätnásťročná Zoe má netradičného priateľa – pána Harrisa,
v cele smrti v texaskej väznici. Píše mu listy s nádejou,
že aspoň niekto ju pochopí. Obaja totiž môžu za smrť
niekoho blízkeho.
PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
Peter ADAMECKÝ: Piešťanská spojka I. a II. diel.
Skrytý súboj tajných služieb sa veľmi ľahko môže zmeniť na krvavý konflikt plný nenávisti a vybavovania si
starých účtov.
Robert HARRIS: Index strachu. Americký vedec
a génius spolu so svojím partnerom investičným bankárom vyvinul revolučnú formu umelej inteligencie, ktorá
sleduje ľudské emócie a umožňuje predvídať pohyby
na finančných trhoch.
Paolo GIORDANO: Osamelosť prvočísel. V centre príbehu plného napätia stoja nezvyčajné príbehy
Alice a Mattiu, oba kruto poznačené traumatickým zážitkom z detstva.
PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
Rastislav MAĎAR: Ochrana zdravia na cestách.
Cieľom publikácie je podať praktické informácie
o zdravotných nástrahách číhajúcich na cestovateľov
v zahraničí a o spôsoboch, ako im predchádzať formou
odpovedí na 100+1 najčastejších otázok.
Valerij SINEĽNIKOV: Návod na život. Populárny
ruský autor vysvetľuje, aké zásady je nutné dodržiavať
pre zdravý, šťastný a naplnený život.
Thomas Hylland ERIKSEN: Syndrom velkého
vlka. Kniha sa zaoberá otázkou, čo je šťastie a ako
k nemu dospieť.
POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7
Jana BARILLOVÁ: Pod trnkovým kríkom. Deti
v materských školách a žiaci v základných školách
s veľkou obľubou recitujú jej básne. Nečudo, sú o prírode, zvieratkách a zaujímavých veciach. Kniha je plná
farebných ilustrácií a nádherných básní.
Jill MANSELL: Srdcu nerozkážeš. Krásna fotografka Sophie je zábavná, má veľa priateľov, ale bráni
sa láske. Čo sa skrýva za jej odmietavým postojom, sa
rozhodne zistiť Josh Strachan.
Ivan TRUCHLIK: Encyklopédia futbalu. Unikátna
kniha prináša prehľad všetkých doterajších majstrovstiev sveta a Európy vo futbale, medzinárodných súťaží
na ostatných kontinentoch a taktiež najvýznamnejších
európskych a čiastočne aj mimoeurópskych klubových
súťaží.
Zmena výpožičných hodín
počas letných prázdnin (júl - august)
Sídlo centrály – Letná 28
pondelok - piatok: 8.00 - 17.00 h,
streda: 10.00 - 16.00 h, sobota: zatvorené
Pobočka MIER – Šafárikovo námestie 7
pondelok - piatok: 9.00 - 11.30 h., 12.00 - 17.00 h
streda: 10.00 - 16.00 h, sobota: zatvorené
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Multifunkčné energetické a banícke centrum,
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.

•••

staršieho a Michala Buzu mladšieho
Výstava predĺžená do 31. 8. 2016.

OČI PLNÉ DÚHY
Tradičná výtvarná výstava v rámci celoslovenského
podujatia v prospech osôb s mentálnym postihnutím
s označením Deň krivých zrkadiel.
Organizátor: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi
Spoluorganizátor: Mesto Spišská Nová Ves
a Slovenské technické múzeum Košice – pobočka
Spišská Nová Ves
do 10. júla 2016
Realizované za finančnej podpory
Košického samosprávneho kraja

•••

Výstavy

VÝSTAVA DIEL UMELCOV
Z PEKINGU - TONGZHOU

Alpy a Tatry objektívom fotoaparátu Michala Buzu

Vernisáž: 15. júla 2016 o 16.30 h

BUZOFCI NA HORÁCH
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KULTÚRA

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
1. - 3. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €
HĽADÁ SA DORY
Pokračovanie kultovej animovanej komédie
Hľadá sa Nemo. USA, 111 min., MP-7.
1. - 2. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
a 4. 7. pondelok o 19.00
PREDTÝM, AKO SOM ŤA POZNALA
USA, 110 min., české titulky, MP-12.
3. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €
študenti, dôchodcovia: 4,50 €
4. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
WARCRAFT: PRVÝ STRET
USA, dobrodružný/fantasy, slovenský dabing,
123 min., MP12.
DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ
PREMIETANIE o 10.00
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
4. 7. o 10.00, vst.: 3,50 €, 2D
ANGRY BIRDS VO FILME
USA, animovaná rozprávka, 97 min., MP.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
17. 7. o 17.00, vst.: dosp.: 5 €
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €
18. 7. o 17.00, vst.: dosp.: 4 €
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK

8. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
WARCRAFT: PRVÝ STRET

17. - 18. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
OSLNENÍ SLNKOM
Taliansko, krimi dráma, 124 min., titulky, MP-15.

8. - 9. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
OČISTA 3
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
9. - 10. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €
HĽADÁ SA DORY
10. - 11. 7. o 19.00 , vst.: dospelí: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
LUCIE: PRÍBEH JEDNEJ KAPELY
DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ
PREMIETANIE o 10.00
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
12. 7. o 10.00, vst.: 3 €
KUNG FU PANDA 3
USA, rodinná komédia, 95 min., MP.
EURÓPSKE KINO ZA EURO
12. 7. o 19.00, vst.: 1 €
MLADOSŤ
13., 15. a 16. 7. Kino Mier nepremieta.

FILMOVÝ KLUB
5. 7. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €
OKHWAN NA CESTE ZA SLOBODOU
SR/ČR, dokument, 68 min., anglicky s titulkami,
MP-12.
6. - 7. 7. Kino Mier nepremieta.

DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ
PREMIETANIE o 10.00
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
8. 7. o 10.00, vst.: 3 €
MALÝ PRINC
Francúzsko/Taliansko, anim. rodin., 108 min., MP.

DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ
PREMIETANIE o 10.00
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
14. 7. o 10.00, vst.: dospelí: 4 €
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €
DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK
USA, animovaná komédia, 95 min.

DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ
PREMIETANIE o 10.00
19. 7. o 10.00, vst.: dospelí: 4 €
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €
DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK
EURÓPSKE KINO ZA EURO
19. 7. o 19.00, vst.: 1 €
MA-MA

25. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
MIKE A DAVE ZHÁŇAJÚ BABY
24. - 25. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
JULIETA
DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ
PREMIETANIE o 10.00
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
26. 7. o 10.00, vst.: 3,50 €
ANGRY BIRDS VO FILME
EURÓPSKE KINO ZA EURO
26. 7. o 19.00, vst.: 1 €
SAMBA
Francúzsko, r. 2015, 120 min., titulky, MP-15.
27. - 28. 7. Kino Mier nepremieta.

20. - 21. 7. Kino Mier nepremieta.
DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ
PREMIETANIE o 10.00
22. 7. o 10.00, vst.: dospelí: 4 €
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €
DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK

DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ
PREMIETANIE o 10.00
29. 7. o 10.00, vst.: 2,50 €
PAT A MAT VO FILME
29. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €
KROTITELIA DUCHOV 2

22. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
MIKE A DAVE ZHÁŇAJÚ BABY

29. - 31. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
JASON BOURNE

22. - 23. 7. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
UČITEĽKA

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
30. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
31. 7. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €
DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
23. 7. o 17.00, vst.: dosp.: 5 €
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 €
24. 7. o 17.00, vst.: dosp.: 4 €
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK

1. 8. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
KROTITELIA DUCHOV 2

JÚL 2016
júl, august 2016
Kaštieľ

24. 7. 2016 (nedeľa) o 15.00 h,
pódium pred Radnicou

LEGENDA O TARZANOVI

Výstava mladých umelcov
zo Smižian.

Dychová hudba zo Spišskej Novej Vsi

OČISTA 3

júl, august 2016,
Banketová sála KD

august, september - pódium pred
Radnicou

PLÁN PREMIÉR

7. 7. 2016

MIKE A DAVE ZHÁŇAJÚ BABY
14. 7. 2016

DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK
UČITEĽKA

21. 7. 2016

28. 7. 2016

LIGHTS OUT
JASON BOURNE
KROTITELIA DUCHOV

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

www.spisskanovaves.eu

ZASTAVME/UMENIE!

VÝSTAVA PRÁC
ABSOLVENTOV
VÝTVARNÉHO
ODBORU ZUŠ
D. ŠTRAUCHA SMIŽANY
10. 7. 2016 (nedeľa) o 15.00 h,
pódium pred Radnicou

ENIX

Hudobná skupina
z Letanoviec

ŽELEZNIČIAR
PRIPRAVUJEME:

KULTÚRNE LETO
Promenádne koncerty

7. 8. 2016 (nedeľa) o 15.00 h

JANKO POLIENKO

Predstavenie Divadla na hojdačke
o. z. Žilina

21. 8. 2016 (nedeľa) o 15.00 h

ZAHURACI

Country & Bluegrass skupina
zo Spišských Vlách

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

7/2016
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FEJTÓN
PRAZŇINOVE ŠAĽENSTVO
Ferčekovska cetka Jola je žena na urovni, nehodzi ľem tak bodajdze. Aj na ľetnu dovoľenku
je pripravena jak še patri – lodičky na golf, nafukovace kreslo a krem proti solnečnemu napalmu ma v prednej hyži už od februara. Už od
teho hnusneho mešaca k nam cetka Jola hodzi, žeby še podzeľila o erudovane informacije
z oblasci cestovneho rozruchu. Tak sme še
doznaľi, že v kubanskej Guantanamere neni
dobre stupac po agave, bo to tam maju za kaktus. O tydzeň nam zaš vyšvetľovala (ľem tri hodziny) jak še neda stracic f podžemju Moskvy,
bo furt vyndzece v Kremľu a doložila to informaciju, že z egyptskych pyramidoch padaju
šutre a z teho modreju nechty na paľcoch
a to še vola prekľace farahunoch. Tri tyždne
do nas pučila francuzske pomenovaňa jedalnička v Mekdonaldze a potym še naučila sebeobraňovac pred virtualnym obťažovateľom
a skušala to na mne. Šicka radosc raz skonči,
a tak še aj ona dočkala jula a postavila nas do
pozoru pred štreku. Šumne sme cetke Jole
zamavali s uprimnym usmevom na pyskoch,
vedome sebe teho, že nam konečne začali
prazdniny, ciho, ceplo, kľud. A to aj keby sme
ľeželi vedľa zbijačky v bani dagdzi v Novoveskej
Huce. Hvala!

Vlasto Bogár

KRÍŽOVKA
Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júla na
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v augustovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ...NEZNÁMOU KRAJINOU,
KAM ĽUDSKÉ OKO NEDOVIDÍ. Výhercom tajničky z č. 6/2016 sa stáva Milan JURIK z Novoveskej Huty. Blahoželáme .
Autor:
Fr.
Cvengroš
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20. ROČNÍK SPIŠSKÝCH ŠPORTOVÝCH
HIER DETÍ A MLÁDEŽE

Spišské športové hry detí a mládeže

20. ročník Spišských športových hier sa konal 10. júna
2016. Zúčastnilo sa ich 817 športovcov z Havlíčkovho
Brodu, Starej Ľubovne, Svitu, Krompách, Levoče,
Gelnice, Helcmanoviec, Spišského Hrušova, Smižian,
Letanoviec, Margecian, Hrabušíc a športovcov z domácich
základných a stredných škôl. Žiaci základných a stredných
škôl súťažili v basketbale chlapcov, volejbale žiačok
a študentiek, atletike, futbale, bedmintone, florbale
žiakov a študentov, hokejbale, streľbe, vybíjanej,
plávaní, stolnom tenise na športoviskách základných
škôl a STEZ-u. 78 predškolákov z 13 materských škôl
malo svoje športové hry Olympijských hviezdičiek.
Olympijský oheň na futbalovom štadióne zapálila Klaudia
Farkašovská, členka AŠK Slávia, ktorá ho priniesla
s členmi olympijskej štafety Františkom Kunzom, zlatým
medailistom LOH v Moskve a Pavlom Hurajtom, ktorý na
ZOH z Vancouvru v behu na 15 km získal bronzovú medailu.
Členmi štafety bol kolektív basketbalistov Gymnázia zo
Školskej ul. (na Majstrovstvách Slovenska stredných škôl

Foto: Š. Šimko

získali 3. miesto) a družstvo volejbalistiek z Gymnázia na
Školskej ul. (na Majstrovstvách Slovenska stredných škôl
vybojovali bronzovú medailu). Na slávnostnom úvodnom
ceremoniáli sa podieľali žiačky ZŠ Z. Nejedlého vedené
M. Pazerovou a X. Frančákovou. Účastníkom sa prihovorili
predseda Slovenského olympijského výboru František
Chmelár, zástupca partnerského mesta Havlíčkov
Brod Ivan Kuželka, riaditeľ firmy Embraco Giuseppe
Daresta a oficiálne ich otvoril primátor mesta Ján Volný.
Olympijský klub Spiš reprezentoval jeho predseda Viliam
Mjartan, MsZ a Radu športových klubov zastupoval Jozef
Kačenga. Dynamický program pripravila Parašutistická
skupina COMPACT, bubnová show Campana Butacada,
tanečná skupina HIP-HOP DENZZ INDUSTRY, mažoretky
z Krompách. Po vyhlásení výsledkov malého spišského
maratónu sa účastníci rozišli na športoviská. Súťaženie
sa nieslo v duchu fair play a olympijských ideálov. Veď
o 8 týždňov sa začnú LOH v Rio de Janeiro.
Výsledky jednotlivých súťaží nájdete na web stránke mesta.

ÚSPECH TANEČNÍKOV BDSKREW
NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA

V piatok a sobotu 20. – 21. mája
2016 sa v Košiciach v Kunsthalle
uskutočnili
Majstrovstvá
Slovenska v HipHope (ďalej len
MSR). Zorganizovala ich Slovenská
tanečná organizácia disciplín IDO.
Na MSR úspešne reprezentovali
naše mesto tanečníci z BDSkrew
Spišská Nová Ves, ktorí sa
v každej zo svojich kategórií
pretancovali až do finále
v silnej konkurencii okolo 1 300
tanečníkov z celého Slovenska.
Okrem medailových umiestnení si
vytancovali aj mnoho nominácií na Majstrovstvá sveta v Taliansku, Majstrovstvá Europy v Česku alebo iných súťaží.
Tanečné majstrovstvá boli len vyvrcholením mimoriadne úspešného roka pre BDSkrew, počas ktorého zbierala jedno úspešné
umiestnenie za druhým, či už na súťažiach IDO alebo medzinárodných tanečných battloch, v ktorých získala veľa víťazstiev či
medailových umiestnení. Porota a vedenie STO IDO sa zhodli v tom, že BDSkrew aj napriek malej finančnej základni je
jednoznačne najlepšia tanečná škola na Spiši a jedna z najkvalitnejších a najúspešnejších na východnom Slovensku,
čo dokazuje aj svojimi výsledkami a úspešnými projektmi počas celého roka. Tanečný rok zavŕšila záverečnou show
26. 6. 2016 v DK v Smižanoch. https://www.facebook.com/bdskrewsnv/?fref=ts
Výsledky z Majstrovstiev Slovenskej republiky
Detská vek. kategória: Sólo dievčatá, 6. miesto: Michaela Barilová; Sólo dievčatá, 7. miesto: Nina Drusová
Juniorská vek. kat.: Sólo dievčatá, 3. miesto: Tereza Repaská; Sólo dievčatá, 12. miesto: Nina Hamráková; Duo, 16.
miesto: Nina Hamráková a Zoja Iľašová; Sólo chlapci, 3. miesto: Jakub Hoza; Sólo chlapci, 7. miesto: Šimon Meindl; Sólo
chlapci, 9. miesto: Andrej Petrek; Formácia, 7. miesto: Padavani na ceste okolo sveta; Formácia, 9. miesto: Tune of yours.
Hlavná vek. kat.: Sólo chlapci, 2. miesto: Viktor Kuzl; Sólo dievčatá, 3. miesto: Nataša Kucírková; Sólo dievčatá, 5. miesto:
Nicol Kellnerová; Sólo dievčatá, 9. miesto: Klaudia Vilmanová; Duo, 3. miesto: Martin Kapusta a Nataša Kucírková; Battle
hiphop, 2. miesto: Nataša Kucírková; Duo, 14. miesto: Viktor Kuzl a Tereza Repaská;
Viac na https://www.facebook.com/bdskrewsnv/?fref=ts
red.
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

BEH: Maratón Podhaľanský – PLR: B 20. P. Hus - 4:00:20 hod., C - 13. M. Fuker 4:05:01 hod.; Vranovská desiatka: B - 1. T. Kamas - 35:45 min., D - 6. P. Pavol - 45:30 min.;
Forum Fun Run - 5 km – PP: M - 5. M. Plačko - 20:30 min., 156. R. Kurian - 39:56 min.,
Ž - 15. Z. Kartusková - 28:53 min., 77. N. Kurianová - 39:59 min.; Pivovarsko-hradná sedemtisícovka: B - 1. T. Kamas - 31:36 min.;
Beh v raji - Stratená – 10 km: A - 14. E. Henček - 38:15 min., 22. M. Neupauer - 40:11 min.,
27. B. Toporcer - 41:01 min., B - 2. T. Kamas - 25:26 min., 12. V. Veľký - 41:47 min.,
18. M. Bigoš - 43:54 min., C - 9. M. Hrušovský - 40:12 min., D - 6. P. Pavol - 45:02 min.,
8. O. Kozák - 46:50 min., 9. J. Tekely 46:55 min., Ž - 11. L. Baronová - 46:32 min.,
23. M. Snopková - 49:20 min., 27. V. Kamenická - 50:14 min.; Večerný beh – SNV: 10 500 m:
A - 8. V. Majerčák - 36:53 min., 9. E. Henček - 37:04 min., 10. M. Plačko - 37:53 min.,
B - 1. Š. Sumerling - 35:05 min., 2. T. Kamas - 35:19 min., 3. S. Imrich - 38:17 min. v rámci okresu, 7500 m: C - 6. M. Hrušovský - 29:48 min., 7. M. Fuker - 31:25 min.,
D - 3. P. Pavol - 31:01 min., 6. O. Kozák 32:06 min., 7. J. Tekely - 33:17 min., 4500 m:
E - 7. L. Baronová - 18:45 min., 8. M. Snopková - 20:13 min., 9. M. Berníková - 20:35 min., F
- 2. D. Garneková - 20:30 min., 3. Z. Kartusková - 20:43 min., 5. M. Valenčíková - 22:14 min.;
Starostovská desiatka – Hôrka: A - 7. M. Plačko - 39:26 min., 9. E. Henček - 40:14 min.,
10. B. Toporcer - 42:36 min., B - 1. T. Kamas 37:28 min., 6. V. Veľký - 43:27 min., 8. Ľ. Kotrady - 45:34 min., C - 4. M. Fuker - 47:43 min., D 3. P. Pavol - 47:19 min., 5. J. Tekely - 49:39 min.,
12. O. Majerník - 64:44 min., E - 1. O. Kozák 49:47 min., F - 3. M. Snopková - 52:50 min., H
- 6. Z. Kartusková - 54:04 min., 7. D. Garneková - 56:38 min.; Nový Targ - Zakopane – maratón: D - 1. V. Šmida - 3:52:21 hod., 2. J. Tekely - 4:25:34 hod.; Záhorácky maratón:
D - 1. V. Šmida - 3:32:55 hod., 5. J. Smolár 4:39:36 hod.; Grand Prix Turiec - 15,6 km: A 8. M. Neupauer - 1:46:17 hod.; VitalCity SkyRace - Smolník – 27 km: 27. M. Neupauer 3:48:25 hod., 39. S. Smorada - 4:20:30 hod.,
47. Š. Sumerling - 4:28:48 hod., 69. Ľ. Morihladko - 5:12:27 hod.; Šebešska pätnástka: B
- 1. T. Kamas - 55:56 min.
KARATE: Na 1. Majstrovstvách SR Goju Ryu konaných 11. 6. 2016 v Košiciach karatisti KK Iglow získali tri zlaté, tri strieborné a tri bronzové medaily. Za účasti 26 klubov sa karate klub IGLOW Spišská Nová Ves umiestnil na 8. mieste. Výsledky: Kata 10 - 11-roční: 3. V. Antoš; Kumite 8 – 9-roční, 28 kg: 1. M. Krivda; Kumite 10 – 11-roční,
35 kg: 2. P. Mrovčák; Kumite 10-11-roční, 40 kg: 1. D. Kešelák, 2. D. Olbert; Kumite 10-11-ročné, 35 kg: 2. Z. Černická; Kumite
12 – 13- roční, 40 kg: 1. J. Černický; Kumite
12 – 13-roční, 50 kg: 3. J. Černický, 3. Š. Javorský.
DŽUDO: 28. 5. 2016 sa v Žiline konali Majstrovstvá Slovenska v judo mladších a starších žiakov, kde pretekári Džudo klubu Spišská Nová Ves dosiahli tieto výsledky: kategória
mladších žiačok do 40 kg Simona Horváthová - 2. miesto, do 44 kg, Sára Špinerová 2. miesto; v kategórii starších žiakov a žiačok do
44 kg Natália Hnatová - 3. miesto, do 50 kg Peter Bosák - 2. miesto.
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STEZ

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

Ranné plávanie

LETNÉ KÚPALISKO T.: 053/416 63 53
Verejnosť

7.00 - 8.15

9.00 - 19.00
9.00 - 19.00
9.00 - 19.00
9.00 - 19.00
9.00 - 19.00
9.00 - 19.00
9.00 - 19.00

7.00 - 8.15

SAUNA T.: 053/416 63 54

CERAGEM - masážne stoly T.: 053/416 63 54
Zatvorené

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35, 416 63 37
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.
piatok - sobota

Od 1. 7. 2016 otvorené denne: 9.00 - 19.00 h
V prípade nepriaznivého počasia bude letné kúpalisko zatvorené.
Parná sauna počas otvorenia letného kúpaliska bude zatvorená.

MASÁŽE

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

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 053/416 63 35

V mesiacoch júl a august bude suchá sauna zatvorená.

22. - 23. 7.

www.stez.sk

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves

Spišských 333 EXTREME

TENISOVÉ KURTY T.: 0903 403 459

Správca kurtov: Jaroslav Zajac, Rudo Pavlík, Miroslav Kačenga
Otváracie hodiny: pondelok - nedeľa od 9.00 do 21.00 hod.
Cenník prenájmu pre verejnosť:
9.00 - 14.00
4 €/hod./kurt
14.00 - 21.00
6 €/hod./kurt

2. - 6. 7. sobota - streda BIRELL CUP - ženy a muži
8. - 11. 7. piatok - pondelok FISHER SLOVAKIA CUP - mladšie žiačky a 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.
16. 7. sobota

9.00 - 16.00

VI. ročník Memoriálu Alexandra Nagya
vo futbale bývalých hráčov

KOLKÁREŇ T.: 053/416 63 35

Cenník prenájmu: 16 €/hod./4 dráhy
Prípravný zápas muži SNV A, SNV B,
16. 7. sobota
10.00
Šemša, Fiľakovo, Košice, Rimavská Sobota

ŽIACI YOUNG ARROWS VICEMAJSTRAMI SLOVENSKA
A VÍŤAZMI SLOVENSKÉHO POHÁRA

Posledný májový víkend sa konali v Trenčíne Majstrovstvá Slovenskej republiky vo
florbale mladších žiakov. Hráči klubu FbC Young Arrows Spišská Nová Ves pod vedením trénera Tomáša Gavina si účasť na finálovom turnaji vybojovali v ťažkej kvalifikácii východoslovenského regiónu, odkiaľ postupovali do Trenčína len dva najlepšie
tímy. Na samotnom turnaji sa predstavilo 8 najlepších družstiev, ktoré boli rozdelené do
dvoch štvorčlenných skupín. Young Arrows si po víťazstvách nad Tsunami Bratislava,
Žatvou Dolný Kubín a Ice Players Sereď, vybojoval postup do semifinále, kde porazil
družstvo zo Zvolena. Vo finále na našich florbalistov čakal minuloročný majster Florko
Košice, súper ktorého v tejto sezóne dokázali viackrát zdolať. No tentoraz sa športové
šťastie odklonilo a gólom 5 sekúnd pred koncom predĺženia podľahli Košiciam 4 : 5. No
aj konečné 2. miesto na Slovensku je pre klub, ktorý pôsobí v našom meste piaty rok,
veľkým úspechom, pod ktorý sa podpísali hráči: P. Holečko, T. Bartoš, R. Augustiňák,
E. Malec, R. Kuda (C), D. Holečko, F. Ferenčík, A. Macejko, S. Adamcová, B. Ječim,
B. Horváth, T. Kavulič, D. Janošík, O. Tirpák, K. Cmorejová.
Len o necelý týždeň neskôr sa starší a mladší žiaci predstavili v Nitre na 8. ročníku o Slovenský pohár vo florbale. Naše tímy si záver sezóny plne užívali a v oboch kategóriách
(U13, U15) excelovali a vybojovali prvenstvá. V kategórii U13 sa Patrik Holečko stal
najlepším brankárom a v kategórii U15 bol za najlepšieho obrancu vyhlásený DoJA
minik Holečko a najlepším brankárom kapitán Matej Ondas.

BASKETBALOVÉ MAJSTROVSTVÁ ŽIAKOV

Posledný májový víkend patril v spišskonovoveskej športovej hale basketbalistom. O majstrovský titul bojovali
žiaci.
Už súťažný ročník 2015/2016 priniesol v podaní zverencov trénera Karabína veľkú spokojnosť. Žiaci odohrali
v regióne 16 zápasov a v krajskej súťaži obsadili prvé
miesto. V predchádzajúcich ročníkoch vo finálovej fáze
Spišiaci siahali na medaily, ale nie vždy úspešne. Basketbalové tímy zo stredu a západu Slovenska sú náročnými
súpermi, čo sa nakoniec aj potvrdilo.
V silnej konkurencii odohrali Spišskonovovešťania kvalitné stretnutia. Porazili Inter Bratislava 56 : 39, Levice
52 : 39 a Svit 68 : 36. Nestačili na Žiar n/H, s ktorým prehrali 47:62, prehrali aj so Žilinou 40 : 72. V konečnom účtovaní to stačilo na nepopulárne štvrté
miesto. Víťazom turnaja sa stalo družstvo zo Žiaru nad
Hronom, pred Žilinou a tretím Interom Bratislava. Na pia-
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tej priečke skončili Levice a šieste miesto patrilo Svitu.
Pozitívom bolo, že až traja hráči zo Spišskej Novej
Vsi sa dostali do ALL Stars A – Dávid Kozel, Matej
Stanko a Alex Javorský.
Najlepším strelcom turnaja sa s 86 bodmi stal Matej
Stanko z BK 04 AC LB Spišská Nová Ves.
Spišská Nová Ves si opäť nesiahla na medailu. Na jednej strane smútok, na strane druhej veľmi dobrý pocit
z celého turnaja. Organizáciou a športovou úrovňou bol
finálový turnaj výborný. Na Spiši nám opäť rastú kvalitné
basketbalové talenty a nedávna sezóna 2015/2016 ukázala, že aj do A – tímu Spišskej Novej Vsi sú pre mladých
hráčov dvere otvorené.
Na extraligovú sezónu 2015/2016 mužov BK 04 AC LB
sa už aj zabudlo a seniorsky tím sa už pomaly pripravuje
na letnú prípravu na ďalší súťažný ročník. Basketbalový
ruch v športovej hale neutíchol. Posledné majstrovské

stretnutia základnej časti mali doma juniori Spišskej Novej
Vsi. Práve táto veková kategória je najdôležitejšia z pohľadu účinkovania A – mužstva Spišiakov. V uplynulej sezóne po prvýkrát v histórii klubu dostali mladíci obrovský
priestor v najvyššej slovenskej súťaži. V dobrom svetle sa
ukázalo viacero mladých talentov, no na druhej strane sa
to prejavilo na výsledkoch juniorov. Hráči pôsobiaci v A –
mužstve chýbali v juniorke, čím sa sila tímu oslabovala.
Na jednej strane teší, že konečne mladíci dostávajú príležitosť hrávať za A – mužstvo, čo je aj pre samotných
chlapcov obrovská motivácia. Na strane druhej troška
mrzí, že juniori nepostúpili medzi štyri najlepšie tímy Slovenska na záverečný turnaj o majstrovský titul.
Aj záver sezóny ukázal, že so skúsenosťami z mužskej
extraligy by Spišskonovovešťania bojovali o najvyššie
priečky.

Jozef Petruška

JÚL 2016

ŠPORT

VÍŤAZNÝ FUTBALOVÝ ZÁVER

V poslednú májovú sobotu sa posledný raz v sezóne 2015/2016 išlo v Spišskej Novej Vsi
na druholigový futbal. V súboji s Haniskou sa jednalo už len o prestíž. Hostia chceli odčiniť
päťgólovú prehru z domáceho prostredia, Spišiaci mali hlavný cieľ - s víťazstvom sa rozlúčiť s fanúšikmi.
Už po štvrťhodine hry sa im cieľ napĺňal, keď miláčik domácich tribún Ferdinad skóroval. Po
polhodine hry už domáci viedli dvojgólovým rozdielom, keď strelecký účet si vylepšil Boroš.
Zverenci trénera Ondáša si s prehľadom v prvom polčase vedenie kontrolovali.
Druhý polčas už herne zaostal za tým prvým. Ani domáci, ani hostia sa už do útoku veľmi

KOLKÁRSKE FINÁLE

V jarných mesiacoch sa Spišská Nová Ves stala centrom kolkárskeho športu na Slovensku. Po
úspešnej organizácii Slovenského pohára žien, v ktorom dominovali domáce kolkárky, metropola Spiša hostila počas druhého májového víkendu slovenskú mužskú elitu.
Počas dvoch dní najlepší slovenskí kolkári súťažili o titul Majstra Slovenska. Spišská Nová Ves
sa zhostila organizáciou turnaja na výbornú a najlepšou odmenou boli výkony hráčov. V silnej
konkurencii sa poradie na prvých miestach stále menilo. Prepisovali sa aj rekordy dráh na
spišskonovoveskej kolkárni a za dva dni sme mohli vidieť excelentné výkony toho najlepšieho,
čo v kolkárskom športe na Slovensku máme.

netlačili. Šancí bolo pomenej, a tak sa len čakalo na záverečný hvizd hlavného rozhodcu.
S veľkým prehľadom dotiahli Spišskonovovešťania stretnutie do víťazného konca.
Aj keď v zákulisí boli rôzne turbulencie, klub súťaž ustál a zachránil. Ako ukázal celý priebeh
2. ligy, táto súťaž do Spišskej Novej Vsi patrí. Na začiatku sezóny mala Spišská najvyššie
divácke návštevy. Odohrala veľa kvalitných stretnutí. Dobrý futbal sa znova vrátil do metropoly Spiša. Je chvályhodné, že to všetko dokázali takmer s vlastnými odchovancami. Tréner
Branislav Ondáš mal k dispozícii hráčov, ktorí nechali za Spišskú srdce na ihrisku. A to je to
hlavné pozitívum celého pôsobenia Spišskej Novej Vsi v 2. lige. 
Jozef Petruška

Víťazom a zároveň majstrom Slovenskej republiky na rok 2016 sa stal Ján Jasenský z Interu Bratislava. Na druhom mieste sa umiestnil Radoslav Foltín z TJ Slavoj Veľký Šariš
a na treťom mieste skončil Peter Nemček z TKK Trstená. Po zmodernizovaní interiéru spišskonovoveskej kolkárne hlavne domáci športovci majú ideálne podmienky na tréning, ligové,
resp. extraligové zápasy.
Po dvoch vydarených podujatiach na celoslovenskej úrovni si Spišská Nová Ves v kolkárskej
rodine vybudovala dobré meno.
Jozef Petruška

OBHÁJILI TITUL

V polovici apríla sa študentky SOŠ ekonomickej už po tretíkrát zúčastnili Majstrovstiev
Slovenskej republiky vo florbale. Dejiskom majstrovstiev sa tento rok stal Trenčín. Účastníkmi boli reprezentantky všetkých 8 krajov. Po zápasoch v skupine sa dostali dievčatá do
semifinále.
Výsledky v skupine: SOŠE – Senica 4 : 0, SOŠE – Lipany 4 : 3 a SOŠE – Trenčín 4 : 0.
V semifinále porazili Športové gymnázium z Banskej Bystrice 4 : 0, a tak si zabezpečili účasť
vo finále. OA M. Hodžu z Trenčína sa po víťazstve nad Žilinou dostalo tiež do finále. Opäť sa
opakoval minuloročný scenár. Zápas bol veľmi napínavý, dievčatá bojovali, no gól nepadol
v riadnom hracom čase, ani v 5 minútovom predĺžení. Prišli na rad trestné strieľania.
V nich boli úspešné Kristína Hudáková a Klára Grossová, ktoré rozhodli o víťazovi tohtoročných majstrovstiev. Dievčatá z SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves tak obhájili titul
„Školský majster Slovenskej republiky“.
Najlepšou strelkyňou turnaja sa stala Kristína Hudáková – SOŠ ekonomická SNV.
Celkové poradie: 1. SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves, 2. OA M. Hodžu Trenčín,
3. Športové gymnázium Banská Bystrica.
Školu reprezentovali: K. Hudáková, V. Polláková., V. Grossová, K. Grossová, M. Hlucháňová, D. Novottová, K. Bdžochová, M. Žondová, L. Štirbanová, P. Klimašová, M. Rerková, J. Rejdovjanová. 
PaedDr. Zuzana Halasová

SPIŠSKÝ HASIČSKÝ DEŇ 2016

V sobotu 4. 6. 2016 sa ihrisko ZŠ Hutnícka zaplnilo mladými hasičmi, ktorí si zmerali sily
v disciplínach CTIF a poobede v šesťdesiatkach. Celá súťaž bola prenášaná hasičskou televíziou FireTV. V krásnom slnečnom počasí si medzi chlapcami postup na krajské kolo hry

MESTSKÁ LIGA VO FUTBALE

Mestská liga v Spišskej Novej Vsi má už dlhoročnú tradíciu. Za vyše dvadsať rokov vystriedala viaceré ihriská,
v rôznych športových areáloch v meste – dlhé roky sa hrala
v priestoroch strednej školy banícko-geologickej. Potom
sa presťahovala do areálu futbalového štadióna. V časoch
najväčšej slávy mala mestská liga dokonca dvojstupňovú
súťaž, keď sa hrala 1. a 2. liga. Počet klubov sa postupne
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

„Plameň“ vybojovalo domáce družstvo ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves. 2 miesto
DHZ Danišovce, 3. miesto DHZ Bystrany. V kategórii dievčat vyhralo družstvo DHZ Danišovce,
2. miesto DHZ Markušovce, 3. miesto DHZ Spišské Vlachy.
Najväčší záujem však pútala súťaž v behu na 60 m s prekážkami. Súťaže sa zúčastnilo 53 pretekárov v piatich kategóriách. Zúčastnené deti sa potešili, že si mohli zabehať na profesionálnej
kladine od firmy Knězek, na ktorú prispel KSK.
V prípravke dominoval Filip Ferenc ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp. N. Ves, druhý skončil Martin Plaček DHZ Zákopčie, tretí Martin Ďurkáč ZŠ Podvysoká. Najviac obdivu získal štvrtý len
trojročný Jakub Hlušek DHZ Zákopčie.
Kategóriu mladších dievčat vyhrala Terézia Srogončíková DHZ Púchov, 2. miesto patrilo Magdalénke Štinčíkovej DHZ Svit a 3. miesto Michaele Petruškovej ZK IMA ZŠ Hutnícka SNV.
Mladší chlapci mali víťaza z domácich radov. Michal Rerko ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp. N. Ves
si pripísal druhé víťazstvo v SL v 60. 2. miesto obsadil Tomáš Kucej DHZ Púchov a 3. miesto
dosiahol Michal Marton. Tak, ako kategória mladších chlapcov, aj kategória starších dievčat mala rovnaké umiestnenie na stupňoch víťazov ako na prvom kole v Martine. 1. miesto
Ema Strelová ZK IMA ZŠ Hutnícka SNV, 2. miesto Radka Červeňová DHZ Spišská Teplica
a 3. miesto Soňa Kukučková DHZ Radôstka.
Starším chlapcom opäť kraľovali chlapci DHZ Šuňava. 1. miesto obsadil Marek Švajka,
2. miesto Jakub Fridman. Tretí skončil Róbert Fris ZK IMA ZŠ Hutnícka SNV.
Deti si zapísali do celkového hodnotenia ligy body a vybojovali si miestenku na Majstrovstvá
Slovenska v Banskej Štiavnici.  Jozef Strela, ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves

zredukoval, ale táto obľúbená súťaž nezanikla. Za ostatné
obdobie sa domovom mestskej ligy stalo ihrisko ZŠ Z. Nejedlého ulici.
V súťažnom ročníku 2015/2016 mala mestská liga osem
účastníkov. Ťahákom predposledného kola bol súboj
prvých dvoch mužstiev. Vedenie si dovtedy držala SGS
Tarča, no Freesport vymyslel na ňu dobrú taktiku. Hráči

Freesportu pozorne bránili, a hlavne mali nebezpečné
protiútoky. SGS Tarča sa gólovo doťahovala, ale vždy
v nesprávny moment inkasovala. V konečnom účtovaní
Freesport zvíťazili o tri góly 8 : 5 a dostali sa do čela tabuľky
Mestskej futbalovej ligy v Spišskej Novej Vsi a toto vedenie si udržali až do konca a stali sa celkovým víťazom ligy.
Jozef Petruška
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ŠPORT, POZVÁNKY, OZNAM

ÚSPEŠNÉ
SPIŠIAČKY

PROPOZÍCIE

8. ročníka
ŠTAFETOVÉHO
BEHU SPIŠIAKOV

6. august 2016 (sobota) o 17.15 hod.

Na stupni víťazov Vanesa Kobeľáková (v strede).

Na letných majstrovstvách Slovenska v plávaní 9 – 10-ročných
žiakov v Košiciach sa predstavili i plavci Klubu plávania Sp.
Nová Ves. Najúspešnejšia z nich bola Vanesa Kobeľáková,
ktorá sa stala „Majsterkou Slovenska“ v disciplíne 50 m
prsia. Na 100 m prsia získala striebornú medailu a bronz
si vybojovala v disc. 200 m prsia a 50 m motýlik. Ďalšia
pretekárka – Tamara Hrubá získala bronz v disc. 200 m
voľný spôsob.
-MK-

pred Reštauráciou Poľovník v Novoveskej Hute
USPORIADATEĽ:
Občianske združenie Novoveská Huta
ŠTARTUJÚ:
Zmiešané 5-členné družstvá mužov a žien
bez vekového obmedzenia
z okresov SN, PP, KK, LE, GL.
Účasť na vlastnú zodpovednosť!
TRATE:
Bežia sa okruhy na asfalte v dĺžke
1 km - 2,2 km - 1 km - 2,2 km - 1 km.
Každý člen beží 1 úsek.
KATEGÓRIE:
Zaradenie do kategórie určuje súčet rokov
členov družstva: do 199 rokov a nad 200 rokov.
PRIHLÁŠKY:
Na uvedenú adresu, resp. v deň behu
do 17.00 na mieste štartu.
ŠTARTOVNÉ: družstvo - 10 €.
INFORMÁCIE:
Rudo Mikolaj, Poľná 5, 053 31 Novoveská Huta
Tel.: 053/441 30 13 po 20.00 hod.
Mob.: 0944 546 455
E-mail: hutabeh@centrum.sk

Spoločnosť

Joga v dennom živote
Pobočka Spišská Nová Ves
www.yoga.sk

Pozývame vás na letné kurzy JOGY
júl – august 2016
Jogacentrum Spišská Nová Ves, Letná 55

Cvičenia sú na poschodí vľavo.
Info: 0907 477 955, e-mail: jvdz.snv@centrum.sk
DEŇ
ČAS
ZAMERANIE
KONTAKT
Joga pre
začiatočníkov
PON
18.00 - 19.30
0949 604 723
a mierne
pokročilých
Joga pre
začiatočníkov
UTO
17.00 - 18.30
0948 519 292
a mierne
pokročilých
Joga pre
STR
9.00 - 10.00
0905 236 248
seniorov
Ranné
PON - PIA 6.00 - 7.00
0949 266 517
cvičenie jogy

Kultúrny dom, Smižany
DEŇ

UTO

ČAS

ZAMERANIE
Joga pre
začiatočníkov
18.30 – 20.00
a mierne
pokročilých

KONTAKT
0910 224 447

DETSKÁ TENISOVÁ PRÍPRAVKA
odborné vedenie * krásny tenisový areál pri nemocnici
* šport rozvíjajúci telo aj ducha

pre deti od 5 rokov
priebežne pondelok až piatok od 16.00 do 18.00 h

pre bližšie informácie a pre nahlásenie detí volajte: 0949 089 743

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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VITAJTE MEDZI NAMI
Svetlana Pramuková

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V MÁJI OSLÁVILI

Emma Gadušová

Nikola Holubová

Terézia Pokutová

Lucas Max Olejník

Jakub Hudáček

Sára Bukovinská

Barbora Capáková

Šimon Hojnoš

Jakub Jendričák

Samuel Baluch

Tamara Lenardová

Vanesa Makulová

Melánia Gad

Lukáš Straka

Matej Baláž

Kvetoslava Ferencová

Hana Mihaliková

Stela Krokusová

Ján Tarbaj

Andrej Geletka

Tatiana Fantová

92 rokov

Františka Vykoupilová
Mária Meľuchová

91 rokov

Teodora Makarová
Edita Čarnogurská
František Vikartovský
Oľga Reichwalderová

90 rokov

František Mišenda
Magdaléna Vandrová
Ing. Pavol Vaľko
Alžbeta Krajčová

85 rokov

Anna Rinčová
Elena Pálfyová
Mária Dávidová
Mária Barbuščáková
Emília Timková
Božena Cehláriková

80 rokov

Vilma Čarňanská

Mária Gálová
Alojz Krestian
František Paľa
Alžbeta Halásová
Anna Kleinová
Helena Maričáková
Alžbeta Sujová
Ján Džubák
Ing. Karol Hric
Ján Martinkovič

Ingrid Jasečková
Eleonóra Štubňová
Milan Grega
Peter Kuzl
Ján Hric
MUDr. Judita Jacková
Alžbeta Malinová
Ing. František Rusnák
Ing. František Vantuško

75 rokov

Stanislav Vytykáč
Mariana Babíková
Mária Vantrobová
Eva Jánošíková
Žofia Dzurňáková
Helena Jedináková

Františka Valkošáková
Mária Gajdošová
Ing. Viliam Mjartan
Helena Gromovská
Valéria Kakalejčíková
Milan Krempaský
Erika Novotná
Jozef Hrušovský
Magdaléna Zajacová
Mária Šmidová
MUDr. Monika Parová

70 rokov

Helena Kuchárová
Miroslav Récky
PhDr. Eva Tulejová
Eva Tauberová
Mária Zouharová
Ján Hric
Pavol Kreppel
Marie Súkeníková
Milan Svitek
Viera Surgentová
Jozef Hronček
Emília Macalová
Karol Grék
Anna Kačengová
Ľudmila Bizubová
Marián Prevendár

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 MÁJI NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Anna Servatková
Margita Barbušová
Helena Žišková
Jozef Valigura
MVDr. Ján Horváth
Matilda Garbašová
Anna Šofranková
František Cisko

1923
1924
1924
1925
1929
1930
1931
1931

Ing. Juraj Šulek
Gabriela Papcúnová
Alžbeta Dutková
Jozef Babik
Vít Bušovský
Ema Brutvanová
Jolana Marečáková
Andrej Mucha

1933
1934
1936
1937
1937
1938
1938
1938

Mária Hricová
Mária Tomšíková
Ing. Mária Mlynarčíková
Mária Klučková
Ing. Darina Zvolenská
Ján Šebest
Branislav Sopúch
Anna Kopaničaková

1939
1941
1943
1943
1945
1946
1946
1951

Jarmila Porubská
Anna Cipkalová
Ján Krempaský
Jozef Jančura
Ján Smoleja
Ivan Turzák
Milan Štefaňák

1952
1953
1954
1954
1954
1961
1963

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
Ako ticho žil, tak ticho od nás odišiel.
Vyslovujem úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 22. 4. 2016 rozlúčiť
s mojím milovaným manželom, otcom a dedkom Štefanom JURAŠKOM, ktorý
nás opustil vo veku nedožitých 68 rokov.
S úctou a vďakou manželka Anna, dcéra Silvia s rodinou, synovia Martin
a Branislav s rodinami, syn Štefan a ostatná smútiaca rodina.

Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte a v srdci večnú spomienku
si uchovajte.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 20. 5. 2016 s mojím manželom
Jozefom VALIGUROM.
Ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Anna a dcéry s rodinami.

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, kolegom, susedom a známym,
ktorí sa 10. 5. 2016 prišli rozlúčiť s mojím drahým manželom, starostlivým
ockom, krstným otcom, bratom a švagrom Milanom ŠTEFAŇÁKOM, ktorý
nás náhle a nečakane opustil vo veku 53 rokov.
Zároveň ďakujeme ZPOZ pri MsÚ a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú
rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Jarka a dcéry Saška a Vika.

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa
23. 5. 2016 prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, dedkom a bratom Vítom
BUŠOVSKÝM, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 79 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a ZPOZ pri MsÚ J. Kučinskému za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina

Neplačte, ja neodchádzam navždy, to iba trochu skôr nadišiel môj čas,
nesmúťte veď zomrieť musí každý. Dá Boh, že vo večnosti stretneme sa zas.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa prišli 16. 5. 2016 rozlúčiť
s mojím drahým manželom, naším otcom, mojím synom a naším bratom
Ivanom TURZÁKOM, ktorý nás 12. 5. 2016 po ťažkej chorobe navždy opustil
vo veku 55 rokov.
Ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Jana, dcéra Ivana s rodinou, syn Ján, mama Emília,
bratia Milan, Dušan a Stano.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli
1. 6. 2016 rozlúčiť s našou mamkou Matildou GARBAŠOVOU.
Ďakujeme kolektívu Nemocnice v SNV – odd. vnútorného lekárstva, odd.
JIS a ODCH za starostlivosť počas hospitalizácie našej mamky na týchto
oddeleniach. Osobitné poďakovanie patrí MUDr. J. Fecikovi a ved. lekárovi
ODCH MUDr. Š. Drobnému.
Naše poďakovanie patrí aj Rím.-kat. cirkvi farnosť Ferčekovce v SNV
a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
dcéra Danka s rodinou, syn Ján s rodinou
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Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte a v srdci večnú spomienku si
na mňa zachovajte.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným,
kolegom, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 1. 6. 2016 s mojím bratom
Jánom SMOLEJOM, ktorý nás navždy opustil po ťažkej chorobe vo veku
nedožitých 62 rokov.
Poďakovanie patrí Pohrebnej službe S. Badzíková za dôstojnú rozlúčku.
S vďakou sestra Darina s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
9. 6. 2016 sme si pripomenuli 60-te nedožité narodeniny nášho drahého
Ing. Miroslava KOŠÍKA, ktorý nás 15. 2. 2015 náhle navždy opustil.
Slzy sú niekedy vzácnejšie ako úsmev. Úsmev rozdávame skoro každému, ale
plačeme len pre toho, na kom nám naozaj záleží. Chýba nám veľmi, ale v srdci
každého z nás je jeho miesto.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali, milovali a nezabudli.
S úctou a láskou spomínajú mamka, sestry s rodinami a deti s rodinami.

JÚL 2016
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S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa
14. 6. 2016 prišli rozlúčiť s našou mamkou Helenou ILKOVIČOVOU, ktorá
nás navždy opustila vo veku 91 rokov.
S úctou syn Ján, dcéry Magdaléna a Ľudmila s rodinami.

Už veľmi dlho nie si medzi nami. Vraciame sa k Tebe spomienkami.
6. 7. 2016 uplynie 10 smutných rokov od odchodu našej drahej Majky
BARTOŠOVEJ, rod. Boržíkovej.
Všetkým, ktorí ju mali radi a nezabudli ďakujeme za tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína rodina a priatelia.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal! Len láska, úcta a spomienky v srdci nám
vždy ostávajú.
10. 6. 2016 uplynulo už 5 rokov od úmrtia nášho manžela. ocka, svokra, dedka,
pradedka, brata a uja Jána LIPTÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku a modlitbu.
Ďakujeme.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
8. 7. 2016 si s bolesťou v srdci pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho drahého
manžela a otca Jozefa SABOLA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.

„Odišiel si ticho, už nie si medzi nami. no v našich srdciach žiješ už len
spomienkami. Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré
spomíname, sú slová, ktoré Ti už nepovieme, už niet návratu ani nádeje,
len cesta k Tvojmu hrobu nás zavedie.“
18. 6. 2016 uplynul smutný rok od úmrtia môjho manžela, nášho otca, svokra,
dedka Dušana MIKLOŠA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Anna s deťmi, ich rodinami a vnúčatami
Zarinkou a Ivkom a ostatná smútiaca rodina.
* Redakcia prosí o ospravedlnenie za neuverejnenie tejto spomienky v Ičku
6/2016.

Odišla... Jediná na svete, kto by ju nemal rád, čo vie odpúšťať a tak veľmi
milovať, ktorá vždy poteší, tak jemne pohladí, jediná na svete, čo nikdy
nezradí. Na ňu nám ostane najkrajšia spomienka, tá bytosť najdrahšia –
to bola maminka.
12. 7. 2016 si pripomíname 2. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá
mamička Mgr. Elena BALÁŽIOVÁ.
So srdcom plným krásnych spomienok na ňu s láskou spomína smútiaca
rodina.

Čas tlmí bolesť, ale spomienky nevymaže.
2. júla 2016 si pripomenieme smutnú udalosť, keď nás pred dvoma rokmi
navždy opustil Ing. Vojtech KRÁL.
Ďakujeme všetkým, ktorí si pripomenú s nami.
S láskou aj bolesťou spomína manželka Helena, dcéra Iveta, syn Vojtech,
nevesta Dagmar a vnuci Ubko, Maťko a Miško.
„Chýbaš nám stále viac.“
„Miloval si život, tak veľmi si chcel žiť, no prišla ťažká choroba a musel si
nás navždy opustiť. Ťažko je nám bez Teba, smutný je náš dom, iba láska,
dobrota a Tvoj nákazlivý smiech, tak strašne chýba v ňom.“
3. 7. 2016 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec,
dedko Dušan GOČ.
S úctou a láskou spomínajú manželka Alžbeta, dcéry Renátka a Erika s rodinami
a syn Dušan.
4. 7. 2016 uplynú 3 roky od úmrtia nášho milovaného syna Mgr. Dalibora
ŠULGANA.
Venujte mu, prosíme, tichú modlitbu.
smútiaca rodina

Spite sladko svoj večný sen, v spomienkach sme pri
Vás každý deň.
S bolesťou v srdci si dovoľujeme pripomenúť všetkým
známym, že 6. 7. 2016 si pripomenieme smutný rok,
keď nás opustila naša drahá mamka, babka, prababka
a svokra Alžbeta DUDINSKÁ a 21. 6. 2016 uplynulo
23 rokov, keď nás opustil náš otec Pavol DUDINSKÝ
z Novoveskej Huty.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou dcéry a syn s rodinami.
Nezabúdame, spomíname.
11. 7. 2016 uplynie 5 rokov, čo nás bez rozlúčky navždy
opustila starostlivá mamka, babka a prababka Magda
SOKOLOVÁ, rod. Bednáriková.
20. 11. 2016 uplynie už 28 rokov, čo nám navždy odišiel
otec, dedo a pradedo Jozef SOKOL.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im tichú
spomienku spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú deti Ľuba, Miroslav, Jana
s rodinami.
„Nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie
ste medzi nami.“
12. 7. 2016 uplynie 15 rokov od úmrtia našej drahej
mamky Anny TIMKOVEJ, rod. Bajtošovej.
Zároveň si v tomto roku pripomíname 100. výročie
narodenia nášho obetavého otca MVDr. Jána TIMKA.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosíme, tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami.
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

12. 7. 2016 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustila naša drahá Anna KUPČÍKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel Štefan, deti Ľuba, Štefan, Marián s rodinami

Mama, dnes už nie si s nami. Si medzi anjelmi. Keď nás počuješ tam
zhora, vedz, že Ťa milujeme najviac na svete. Navždy zostaneš v našom
srdci a v našich myšlienkach. Veríme, že si teraz naším strážnym anjelom.
Prosíme, buď vždy nablízku. Veľmi nám chýbaš.
15. 7. 2016 uplynú 3 roky, odkedy nás opustila naša mamka, babka Veronika
ZOŠÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku a modlitbu.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Stanka, Marcela s Hansom, syn Michal
s rodinou a vnučky Lucka a Dominika.
Nie je smrť tam, kde bol život vyplnený prácou, láskou a obetavosťou...
So žiaľom a bolesťou v srdci si spomíname na prvé výročie úmrtia nášho
milovaného Dušana LESKOVJANSKÉHO, ktorý nás nečakane opustil po
tragickej udalosti pri záchrannej akcii po páde vrtuľníka v Prielome Hornádu
v Slovenskom raji dňa 17. 7. 2015.
„Dušanko, veľmi nám chýbaš. Nezabudneme na Teba. Ďakujeme Ti za tých
36 rokov, ktoré si bol s nami.“
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a mali radi.
mama, brat a celá smútiaca rodina
Odišiel tíško, nečakane, tak ako vietor v búrke stromy láme. Skromný vo
svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.
19. 7. 2016 si pripomenieme 8 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš
láskavý otec, dedko a svokor Emil BALUCH.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
Kto v srdci žije, neumiera...
20. 7. 2016 si pripomenieme dva smutné roky, odkedy
nás navždy opustila naša jedinečná, nezabudnuteľná
mamka, stará mama a svokra Anna JANISKOVÁ.
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším
otcom, starým otcom a svokrom Jánom JANISKOM na
jeho poslednej ceste 7. 6. 2016.
Týmto chceme poďakovať aj Pohrebnej službe R. Findura
za dôstojnú rozlúčku.
Prosíme, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
dcéra Janka a syn Ľuboš s rodinami
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.
24. 7. 2016 uplynie 15 rokov, kedy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, dedo, pradedo Alojz HIŽNAY.
S láskou a vďakou spomínajú manželka Mária, dcéra Eva, syn Alojz, nevesta
Danka, vnúčatá Roland, Erik, Deniska, Romanka a pravnúčatá Adamko,
Emmka, Patrik.

7/2016
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SPOMIENKY
20. 7. 2016 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil náš otec, dedko a pradedko
Michal BABEJ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

26. 7. 2016 uplynie 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil môj manžel,
otec a dedko Dušan HRUŠOVSKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Odišiel si ticho, nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spomienkami.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré spomíname.
22. 7. 2016 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko,
svokor Jozef KOVÁČ.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi, venujte mu spolu s nami spomienku.
S úctou a láskou spomínajú synovia Jozef, Ján a dcéra Dana s rodinami,
priateľka Mária.

26. 7. 2016 si pripomíname deň, kedy nás navždy opustila naša milovaná Iveta
ŠTEFÁNIKOVÁ.
Tvoje zlaté srdce, Ivetka, zostane navždy s nami. Bude nám žehnať na ceste,
ktorou už 11 rokov kráčame sami.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej úsmev v spomienke...
My spomíname s láskou.

Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy,
na ktoré radi spomíname. Kto v srdci žije, neumiera.
22. 7. 2016 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustila naša priateľka Zdenka
SZIGETYOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú Vierka, Marta a Darka.

„Škoda dobrého človeka,“ hovorieval RNDr. Juraj ZEMANČÍK do
28. 7. 1996, kedy náhle zomrel.
„Škoda dobrého človeka,“ hovorí manželka Irenka, syn Valér s rodinou, dcéra
Beáta s rodinou.

Odišla tichučko ako odchádza deň.
24. 7. 2016 uplynie 11 rokov od úmrtia našej milovanej dcéry Lucky
JÁNOŠOVEJ, ktorá nás opustila po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 19 rokov.
S láskou a úctou na spoločné chvíle spomínajú rodičia, bratia a ostatná rodina.

Čas rýchlo plynie a my už štvrtý rok s bolesťou a smútkom iba spomíname
na nášho milovaného Ing. Oldricha DRAŽILA. Olko nás navždy opustil
28. 7. 2012.
Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami venujú mu v tento smutný deň tichú
spomienku.
S láskou a úctou manželka Gabika, synovia Miloš a Tomáš s rodinami a ostatní
smútiaci príbuzní.

Odišiel si tíško. Už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spomienkami.
26. 7. 2016 uplynie 25 rokov, keď nás opustil môj manžel, otec, dedko
a pradedko Emil HOLEČKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou manželka Mária, dcéry Mária, Zdenka a Emília s rodinami.

Odišiel a v srdci nám bolesť zanechal. Rýchlo, bez rozlúčky, to nik nečakal.
Čas plynie, ale bolesť v srdci a slzy v očiach ostali.
31. 7. 2016 uplynie rok od chvíle, kedy nás náhle opustil môj milovaný manžel,
brat, švagor, krstný otec Rudolf TIMKO.
Odpočinutie večné daj mu, ó, Pane!
S láskou a vďakou spomína manželka Emília a smútiaca rodina.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali, mali radi
a nezabudli.

Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť v srdci trvá a nedá zabudnúť.
26. 7. 2016 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec Marián FRANČÁK.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

JUBILANT
ŠTEFAN TKÁČ
Neuveriteľné, ale tento vitálny muž sa
dožil 9. júna 2016 osemdesiatky.
Narodil sa v Spišskej Novej Vsi a tomuto mestu zostal verný celý svoj život.
Jeho profesionálna kariéra bola spojená
s drevárstvom, nábytkárstvom. Po ukončení štúdia na SPŠD pôsobil v Novom Domove a potom od
roku 1959 - 2003 v SOU nábytkárskom ako telovýchovný inštruktor, učiteľ odborných predmetov, zástupca riaditeľa pre
odborný výcvik a istý čas bol poverený aj vedením SOU ako
riaditeľ. Hlavne dnes, keď sa hovorí o duálnom vzdelávaní,
živo diskutuje a obracia pozornosť, že sme to už dávno mali...
Významné miesto zaujal aj v športovej oblasti. Členom TJ Tatran sa stal v roku 1961, neskôr trénerom II. triedy a ústredným rozhodcom v atletike. Doteraz pomáha pri organizovaní
Večerného behu mestom, Behu Slovenským rajom, veď bol
pri ich zakladaní. Spoluorganizoval Spišské hry a všetky atletické podujatia v meste. Klobúk dolu pred tým, koľko km
musel „obehať“, aby navštívil sponzorov, zozbieral príspevky
pre zdarný priebeh podujatí.
Štefan „ŽIVIO“, nestrácaj dych pri organizovaní telovýchovných podujatí, hoci niekedy chceš so všetkým končiť. Buď
dlho zdravý a vitálny, aby si mohol ešte pomáhať a vychovávať
nástupcov.
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Dovoľte mi touto cestou vysloviť úprimné a srdečné poďakovanie LEKÁRNI FARMÁCIA na
Ul. J. Fabiniho 15 (oproti stanici) v Spišskej Novej Vsi za vysoko ľudský, odborný a profesionálny
prístup majiteľky a personálu k pacientom. Len málokedy sa človek stretne s „človekom“, ktorý je
ochotný podať pomocnú ruku pacientovi a urobiť mnoho úkonov nad rámec jeho povinností. A toto si
zaslúži naozaj môj obdiv a hlbokú úctu. ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE za všetko, čo ste pre mňa urobili,
pretože aj vďaka vám som mohla úspešne zvládnuť liečbu mojej choroby.
S poďakovaním a úctou Mgr. Adriána Kočanová.

Klub dôchodcov v Novoveskej Hute
vás srdečne pozýva na autobusový zájazd

RAJECKÁ LESNÁ – ČIČMANY,

ktorý sa uskutoční 27. 7. 2016 (streda)
s odchodom o 5.00 h od Reštaurácie Poľovník.
Prihlásiť sa do 20. 7. 2016. Poplatok: 10 €.
Tešíme sa na vašu účasť.
výbor KD

Rozpis pohotovostných
služieb lekární
1. - 3. 7. 2016

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

4. - 10. 7. 2016

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

11. - 24. 7. 2016

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

25. - 31. 7. 2016

Pri stanici, Odborárov 47, T.: 053/429 86 93

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

6. 7. 2016

Turistická vychádzka
- Starý Smokovec,
odchod zo žel. stanice o 7.05 h

8. 7. 2016

Varenie a ochutnávka
múčnych jedál.

11. 7. 2016

Obhliadka mesta Košice.
Zraz na žel. stanici o 8.45 h.

19. 7. 2016

Turistická vychádzka - Dobšinská
ľadová jaskyňa.
Odchod rýchlikom o 5.51 h

27. 7. 2016

Gánovce - kúpanie.
Odchod vlakom o 8.51 hod.

Pohotovostná služba je do 20.00 hod.,
v sobotu, v nedeľu a sviatok od 8.00 do 20.00 hod.
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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.
ZÁZEMIE – ZÁZRAČNÉ
ZELENÉ MIESTO
(Vyšná Hať - fľúder)

PONUKA SLUŽIEB
V HERNI MC DIETKA

Víkendové workshopy
Bližšie info na FB Zázračné
zelené miesto.
Pripravujeme letnú poldennú
škôločku (ako adaptačný pobyt
pre budúcich škôlkarov)

HERŇA DIETKA
DOČASNE ZATVORENÁ.
PORADENSTVO PRI DOJČENÍ

Bližšie info na FB
Materské centrum Dietka.

LOGOPEDICKÉ INDIVIDUÁLNE
PORADENSTVO

PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295
Anna Ogurčáková - 0903 740 739

MAĽOVANIE NA TVÁR

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

www.dietka.sk

POZVÁNKY, OZNAMY

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)

bar & café & summer terrace - Metropol ****

1. 7. 2016 - PIATOK – 21.00 h

otvárame pre vás letnú sezónu 2016 v štýle

LATINO
Vstupné: 10 €

.WELCOME DRINK

.SKVELÁ ATMOSFÉRA

.TANEČNÉ ANIMÁCIE

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. 8 – staré mesto (sever) – ulice: Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova, J. Fabiniho, Ing.
Straku, Odborárov, Duklianska 1 - 57, Ing. Rojkoviča, Pri
Vyšnej Hati, Sládkovičova, Krížova, Orlia, Jesenského,
Tolstého, Mišíkova, Puškinova, Železničná, Mudroňova,
Kollárova, Slovenská, Svätoplukova, Rastislavova, Levočská, Školská, Starosaská, Nad Medzou a MsV č. 9
- Telep – ulice: Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J.
I. Bajzu, Kmeťova, Radlinského, Harichovský chodník,
Jána Janského, Ľaliová, Púpavová, Astrová, Narcisová,
Nezábudková.
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. júla 2016. Záujemcom bude pridelená samostatná
hnedá zberová nádoba o objeme 240 l.
Rozvoz nádob v zmysle doručených žiadaniek pre uvedenú
lokalitu budeme realizovať 20. júla 2016 v čase od 8.00 h.
Zberové nádoby budú v jednotlivých rodinných domoch odovzdávané priebežne. Pri preberaní nádoby je potrebné preukázať sa platným OP.
Občania, ktorí nebudú v uvedenom čase zastihnutí, ako i občania, ktorí nestihli kampaň z MsV č. 1, 2, 6 a 7 si môžu
zberovú nádobu vyzdvihnúť 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. 8 – staré mesto – sever, MsV č. 9 – Telep
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: ...................................................................................................
Adresa:..........................................................................................................................................

PONUKA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI
2016 - 2017
A  ATLETIKA (Benko) - CVČ Levočská, Hutnícka
B  BRUŠNÉ TANCE ZŠ, SŠ (Kaľavská), streda CVČ Levočská  BASKETBAL chlapci, dievčatá
C  COUNTRY TANCE, 2.- 6. roč. ZŠ (Bigošová,
Štrauchová) pondelok od 14.30 do 16.00 - CVČ
Hutnícka  CYKLOTURISTIKA (Pitko) - CVČ Hutnícka
D  DOPRAVNÝ (Hennelová, Šefčíková) - DDI 
DŽUDO F  FLORBAL (Košová) streda od 14.30 do
16.30 - CVČ Hutnícka  FLORBAL (Pitko, Hennelová)
- CVČ Levočská  FUTSAL (Košová) streda od 14.30
do 16.30 - CVČ Hutnícka  FUTBAL - veľký aj malý,
ZŠ Z. Nejedlého  FIT LOPTY (Košová) utorok, štvrtok
od 13.00 do 17.00 - CVČ Hutnícka G  GITARA
začiatočníci a pokročilí (Sedlák) - CVČ Hutnícka H  HIP
- HOP- tanečná skupina DENZZ INDUSTRY 5. - 9.
roč. ZŠ, SŠ (Wallachová) - CVČ Levočská, Hutnícka 
HVIEZDIČKA MŠ utorok od 14.00, štvrtok od 10.00 h
(Štrauchová, Bigošová) - CVČ Hutnícka  HOKEJBAL
ZŠ Komenského J  JUMPING - cvičenia na trampolíne
(Košová) utorok, štvrtok od 14.00 do 17.00 - CVČ
Hutnícka  JAZYK ŠPANIELSKY pre začiatočníkov ZŠ,
SŠ, dospelí (info: Bigošová, Štrauchová) K  KARAOKESPEV 5. - 9. roč. ZŠ (Bigošová) pondelok, utorok,
streda, štvrtok od 13.00 - CVČ Hutnícka  KARATE L 
ĽADOVÝ HOKEJ dievčatá, chlapci M  MINIHERŇA
(Košová) štvrtok od 13.00 do 17.00 - CVČ Hutnícka 
MAŽORETKY 2. - 4. roč. ZŠ, 5. - 7. roč. ZŠ (Štrauchová,
Bigošová) utorok, štvrtok od 14.00 do 15.00; 15.30 do
16.30 - CVČ Hutnícka  MINIVOLEJBAL - ŠPORTOVÁ
PRÍPRAVA pre 4. - 5. roč. ZŠ (Fabianová) utorok, piatok
od 15.00 do 16.30 - Gymnázium Javorová P  PEER
KLUB pre SŠ R  RELAXAČNÉ PLÁVANIE – pre
ZŠ (Pitko, Košová) piatok od 15.00 do 18.00 - ZŠ Z.
Nejedlého  ROZTLIESKÁVAČKY 6. - 9. roč. ZŠ, SŠ
(Bigošová, Štrauchová) štvrtok od 15.30 do 16.30 - CVČ
Hutnícka S  STOLNÝ TENIS (Pitko) - CVČ Levočská 
TRAMPPLÍNY ZŠ, SŠ (Košová) utorok, štvrtok od 17.00
do 18.00 - CVČ Hutnícka  SPOLOČENSKÝ TANEC 1. - 4. roč. ZŠ (Štrauchová) štvrtok od 14.30 do 15.30
- CVČ Hutnícka  STONOŽKA MŠ - tanečná skupina MŠ
(Bigošová, Štrauchová) utorok od 16.00 do 17.00 - CVČ
Hutnícka  SPINNING - 5. - 9. ZŠ, SŠ (Fabianová) streda
od 14.00 do 18.00 - CVČ Hutnícka Š  ŠACH – pre
2. - 9. roč. ZŠ (Štrauch) štvrtok od 16.00 do 17.00 CVČ Hutnícka T  TURISTIKA (Pitko) - CVČ Hutnícka
V  VOLEJBAL - ZŠ pre 7. - 9. roč. ZŠ (Fabianová)
pondelok, štvrtok od 15.30 do 17.30 - Gymnázium
Javorová  VOLEJBAL - SŠ (Košová) pondelok od 17,00
- 19,00 - ZŠ Komenského Z  ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
PRIJÍMAME PRIHLÁŠKY DO 10. 9. 2016 na adrese:
CVČ, Hutnícka 18, Sp. Nová Ves (osobne) s poplatkom 1 € (za mesiac) alebo poplatok na celý školský
rok 10 €. Bližšie informácie o pravidelných stretnutiach (deň, čas) vám poskytneme v CVČ, Hutnícka 18
osobne alebo na tel.: 053/442 37 58.
PRIHLÁŠKY: CVČ, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves *
na FB adrese: CVČ ADAM SNV * na www.cvcadam.sk.
Viac o činnosti a rozšírenej ponuke športových
a iných záujmových útvarov nájdete už počas letných
prázdnin na www.cvcadam.sk.
POĎAKOVANIE: CVČ ako správca detského dopravného ihriska ďakuje v mene všetkých detí navštevujúcich dopravné ihrisko pánovi Henrichovi
Hadušovskému a jeho firme MIGI, s. r. o, za nezištnú materiálnu pomoc pri úprave a zveľadení areálu
detského dopravného ihriska v Spišskej Novej Vsi .
PhDr. Ľubica Šefčíková, riad. CVČ
Centrum voľného času Hutnícka 18,
052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053 442 37 58,
e-mail: cvcsnv@azet.sk, www.cvcadam.sk

Tel.: ................................................. E-mail: ..................................................................................
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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POZVÁNKY, OZNAMY

UZÁVIERKA LETNEJ UL.

13. 7. od 6.00 h do 17. 7. 2016 o 20.00 h

Zrušené * náhradné zastávky MHD
Radnica Letná * Hviezdoslavova (pri ZIO bare, nie DOS!)
Sídl. Východ (smer do mesta) * pri plote OA

KOMPLETNÁ UZÁVIERKA

od 14. 7. o 4.00 h do 17. 7. 2016 o 20.00 h

uzavreté: Letná ul., Zimná ul., Štefánikovo nám.,
Elektrárenská ul., Školská ul., Ing. O. Kožucha
Zrušené * náhradné zastávky MHD
Štefánikovo námestie (smer Radnica) * bez náhrady
Štefánikovo námestie (smer AS) * bez náhrady
Radnica Zimná * bez náhrady
Radnica Letná (smer AS) * Levočská ulica
Radnica Letná (smer Západ/NsP) * Hviezdoslavova ulica
Sídl. Východ (smer AS; Embraco) * pri plote OA
Sídl. Východ (smer Madaras/Tarča) * pri plote OA

Zmenené trasy prímestských liniek a viac informácií nájdete na
www.spisskanovaves.eu
Upozorňujeme ctených cestujúcich na rozdielnosť trás MHD
13. 7. a v dňoch 14. - 17. 7. 2016.

NA
OZ

POPIS OBCHÁDZOK AUTOBUSOV
POČAS 61. SPIŠSKÉHO TRHU

M

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Súťaž bude prebiehať

od 1. 7. do 20. 8. 2016.

v Zdravotnom stredisku
na Sídl. Mier,
Štefánikovo nám. 3
v Spišskej Novej Vsi
(oproti kinu).
Tel.: 053/459 74 08

Výhercovia súťaže budú odmenení
vecnými cenami.
Výsledky súťaže budú uverejnené v Ičku
a vývesných skrinkách vo Ferčekovciach.
Ing. Ondrej Majerník, predseda MsV č. 3

vaši všeobecní lekári

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO č. 12,
Levočská 14, Spišská Nová Ves

pozýva svojich členov a ich rodinných príslušníkov na

1-dňový autobusový výlet 23. 7. 2016 na trase SNV – Betliar
– Gombasecká jaskyňa – kúpele Číž a späť.

Zraz účastníkov o 7.00 h na parkovisku za Domom kultúry. Poplatok za účastníka 5 €.
Nahlásiť sa môžete na Levočskej ul. č. 14 v stránkové dni – vo štvrtok od 9.00 do 11.00 h.
Uzávierka výletu je 21. 7. 2016. T.: 0905 519 440 – Baranyi, 0915 446 799 - Jurčák
výbor ZO č. 12

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
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vyhlasuje

10. ročník súťaže
O najkrajší balkón
a najkrajšiu predzáhradku.

NOVÁ
LEKÁRSKA SLUŽBA
PRVEJ POMOCI
PRE DOSPELÝCH

eurobus, a. s., DZ Sp. Nová Ves

POHOTOVOSTNÉ
SLUŽBY

Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce

1. 7. 2016
začína prevádzku

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

JÚL 2016

OZNAMY, POZVÁNKY, INZERCIA

LEVOČSKÁ PÚŤ 2016
V súvislosti so zavedením vlakov osobnej dopravy na
trati Spišská Nová Ves – Levoča počas konania Levočskej púte v dňoch 2. a 3. júla 2016 oznamujeme:
• Vlaky budú jazdiť podľa cestovného poriadku (viď.
príloha) a nebudú zastavovať na zastávkach Harichovce a Levočské Lúky. Vlaky do/z Levoče sú vedené tak, aby boli vytvorené prípoje v Spišskej Novej
Vsi od/na vlaky hlavného ťahu Košice – Žilina – Bratislava.
• Cestujúci si cestovné lístky na vlak budú môcť za-

Sobota - 2. júl 2016

Spišská Nová Ves – Levoča
Spišská N. Ves

Levoča

odchod

príchod

8503
8507
8509
8511
8515
8517
8519

7:15
9:15
11:15
13:12
15:15
17:15
19:15

7:32
9:32
11:32
13:29
15:32
17:32
19:32

Vlak

Levoča
odchod

Spišská N. Ves
príchod

8504
8506
8508
8512
8514
8516
8518

8:25
10:25
12:25
14:25
16:25
18:25
20:25

8:41
10:41
12:41
14:41
16:41
18:41
20:41

Vlak

Levoča – Spišská Nová Ves

kúpiť v ktorejkoľvek stanici v pokladniciach (alebo
priamo pri nástupe do vlaku v Spišskej Novej Vsi
a v Levoči bez prirážky u sprevádzajúceho personálu).
• V ŽST Levoča bude pokladnica otvorená v sobotu
2. 7. 2016 v čase 12.00 - 20.25 hod. a v nedeľu
3. 7. 2016 v čase 6.00 - 16.25 hod.
• Kontrola cestovných dokladov bude prebiehať
v Spišskej Novej Vsi a v Levoči už pri nástupe do
vlaku, resp. vo vlaku.

Nedeľa - 3. júl 2016

Spišská Nová Ves – Levoča
Spišská N. Ves

Levoča

odchod

príchod

8501
8503
8505
8507
8511
8513
8515

5:15
7:15
8:05
9:15
13:12
14:05
15:15

5:32
7:32
8:22
9:32
13:29
14:22
15:32

Vlak

Levoča
odchod

Spišská N. Ves
príchod

8500
8502
8504
8508
8510
8512
8514

6:25
7:40
8:25
12:25
13:37
14:25
16:25

6:41
7:56
8:41
12:41
13:53
14:41
16:41

Vlak

Levoča – Spišská Nová Ves

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi,
DSS „Náš dom“
pozýva obyvateľov mesta na výstavu

„OČI PLNÉ DÚHY“
v Multifunkčnom banícko-energetickom centre,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves.
Výstava potrvá do 31. 7. 2016.
Prezentácia výtvarných prác ľudí s mentálnym
postihnutím z Košického samosprávneho kraja.
Tešíme sa na vás.

VYTVORTE SI SVOJ
VLASTNÝ PRIESTOR
Rozhodnite sa bývať v novej obytnej štvrti
Pod Modrým vrchom.
Ponúkame na predaj dom s pozemkom
za cenu bytu v uvádzacej cene 99 900 €,
preto neváhajte, a využite aj vy túto jedinečnú
ponuku splniť si sen o vlastnom bývaní.
Staviame už v auguste!
Viac info na www.pmv.sk

Vlaky nezastavujú v Harichovciach ani v Levočských Lúkach! Vo vlakoch platia štandardné tarifné podmienky.

Turnaj slovenských a českých nádejí

FISHER SLOVAKIA CUP
Turnaj mladších žiakov a žiačiek

8. – 11. 7. 2016

Spišská Nová Ves, Tenisový areál, J. Jánskeho

Viac informácií: Ičko 5/2016, str. 20 alebo www.kidstour.cz

Vstupenky na EĽRO aj v našom TIC

Organizačný výbor festivalu Európske ľudové remeslo Kežmarok ponúka záujemcom možnosť zakúpiť si
v predpredaji vstupenky na podujatie Európske ľudové remeslo, ktoré sa uskutoční 8. - 10. 7. 2016.
Vstupenky pre dospelého návštevníka stoja v predpredaji 5 € na jeden vstup alebo 8 € na trojdňový
neobmedzený vstup. Vstupenky sú v predaji do stredy 6. 7. 2016 alebo do vypredania zásob v Turistickom informačnom centre, Letná 49, Spišská Nová Ves, tel.: 053/415 29 13, 429 82 93.

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
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
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COOP Jednota Liptovský Mikuláš SD, divízia Sp. Nová Ves

Vážení zákazníci,
naša predajňa Supermarket Tempo Sp. Nová Ves,ul. Elektrárenská 1 oslavuje 15. výročie
svojho otvorenia. Pri tejto príležitosti chceme poďakovať všetkým svojim zákazníkom
za prejavenú dôveru a zároveň Vás pozvať na nákupy v kultúrnom prostredí s pestrou
ponukou tovarov.

- výrobky vlastnej značky
- akciové tovary
- regionálni dodávatelia
- rôzne súťaže
COOP Jednota – najlepšie domáce potraviny.
Vedenie COOP Jednoty

Dolaďte si krivky do
plaviek a zbavte
sa celulitídy !!!

28
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+ 421 919 048 068
+ 421 915 390 702

MÁTE TECHNICKÝ PROBLÉM ? PRÁVE STE NAŠLI RIEŠENIE !

WWW.SERVIS-REPAS.SK
INFO@SERVIS-REPAS.SK

----------------------- OPRAVÍME ----------------------Záručný a pozáručný servis IT, herných konzol, telefónov, notebookov
a proﬁ audio techniky
----------------------- ZOŽENIEME ----------------------Široký sorrment náhradných dielov priamo od výroby za najnižšie ceny.
Predaj repasovaných zariadení za zlomkové ceny s plným operačným systémom a zárukou.
Predaj nového
tovaru na splátky.
n
----------------------- VYRIEŠIME ----------------------Riešenie bezpečnostnej problemaaky pre ﬁremných aj súkromných klientov.
----------------------- POMÔŽEME ----------------------Technická asistencia na diaľku.
(telefonicky, Skype, vzdialené ovládanie plochy alebo online chat na našej stránke)
- vhodné pre seniorov alebo pri vycestovaní do zahraničia.
----------------------- NAUČÍME ----------------------vzdelávacie kurzy na rôzne zariadenia a aplikácie pre seniorov a začiatočníkov.
----------------------- NAINŠTALUJEME ----------------------montáž, demontáž, konﬁgurácia TV, domáca sieť, audio technika, herné konzoly atď.
----------------------- BONUSY ----------------------ZÁKAZNÍCKA KARTA VÝHOD A POŽIADAVIEK, RÔZNE SÚŤAŽE KAŽDÝ MESIAC, BEZPLATNÁ DIAGNOSTIKA,
ODVOZ A DOVOZ ZARIADENÍ PRIAMO K VÁM NA POŽIADANIE
A OMNOHO VIAC
VI !

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
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PREDÁM / PRENAJMEM
Predám byt - mezonet vo výmere 122 m , Nábrežie Hornádu v SNV. Cena dohodou. T.: 0905 432 434.
Dám do dlhodobého prenájmu zrekonštruovanú garsónku v centre mesta. T.: 0911 530 825.
Prenajmem rodinný domček na bývanie na Nám. M. Pajdušáka 4 pri kostole v Smižanoch.
Viac informácií na tel. č.: 0948 100 624.
Predám 2-rodinný dom, rozloha 2 x 105 m2, 2 garáže,
suterén, lokalita Ferčekovce alebo vymením za 2 – 3-izb.
byt + doplatok. RK nevolať. T.: 0903 449 565.
Predám RD v centre mesta SNV - Ul. Čsl. armády, so záhradou a 2 garážami. Obytná plocha domu - 126 m2, celková plocha pozemku - 550 m2. Cena: 135 000 €.
T.: 0907 337 697.
DÁM DO PRENÁJMU PRIESTORY vhodné na: kozmetiku * pedikúru * vizážistiku * nechtový dizajn a pod.
Rozloha: 55 m2. T.: 0911 801 313.
Predám stavebný pozemok v Slovenskom raji Hnilčík –
Cechy o rozlohe 2 938 m2. K pozemku vedie asfaltová
cesta, je možnosť napojenia na obecný vodovod a na pozemku je elektrika. Hranicou pozemku od lesa je vyregulovaný potok. Pozemok je vhodný na výstavbu rodinného
domu, rekreačné využitie, napr. dom, tenisové kurty, bazén. T.: 0905 138 614, nie RK.
Predám pozemok v chatovej oblasti Pod Tepličkou.
Krásne tiché prostredie. T.: 0917 853 942.
Predáme záhradu so záhradnou chatkou v lokalite Červený jarok. T.: 0903 261 962.
Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti Červený
jarok. T.: 0903 621 805.
Predám murovanú chatu so záhradou o rozlohe 600 m2
v lokalite Červený jarok. Cena dohodou.
T.: 0915 908 535.
V Spišskej Novej Vsi ponúkam na predaj rozľahlú garáž. Kontakt: laurapprv@gmail.com, 0917 287 034 - po
17.00 h.
Predám úplne novú Biolampu Wellness Energie,7 svetelných filtrov, časovač, kĺbový stojan na stôl, všetko v hliníkovom kufri. Cena: 140 € (foto na www.lepsiacena.sk).
T.: 0903 189 429.
Predám úplne novú Orthomagon-pulznú magnetoterapiu
- podložka na celé telo, vrátane návodu - pomoc na cca
60 chorôb. Výroba Nemecko. Cena: 249 €.
(www.lepsiacena.sk). T.: 0903 189 429.
Predám detskú sedačku na jedenie a hranie, polohovateľnú. T.: 0910 373 872.
Predám chlapčenské oblečenie od 0 - 3 rokov.
T.: 0908 196 535.
2

KÚPIM / HĽADÁM / PRÁCA
Opatrujem detičky u mňa doma. Môže ísť o hodinové
alebo celodenné stráženie. Som mamička na MD.
T.: 0904 380 033.
Spoločnosť ENKINet, s. r. o., so sídlom v SNV ponúka 1 voľné pracovné miesto na pozíciu: Programátor, požadované znalosti: PHP a HTML pokročilé.
Vhodné aj pre študentov/absolventov. Naštartujte
svoju kariéru v novom kolektíve. Bližšie informácie:
office@enki.sk . T.: 053/321 44 14.
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
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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
NEFUNGUJE VÁM POČÍTAČ? Ponúkam IT služby,
inštalácie Windows 7, 10, Linux, nastavenie internetu,
wifi a pod. Servis vykonávam prevažne u seba doma.
Podrobnejšie na: www.erikspic.sk,
mobil: 0903 101 667.
MASÉRKA MAŤKA – PLAVÁREŇ / SAUNA SNV vám
v lete ponúka MASÁŽE AJ V PRIESTOROCH LETNÉHO
KÚPALISKA. Za priaznivého počasia otvorené denne
9.00 – 19.00 h. Píšte, volajte a objednajte sa. Teší sa
na vás Maťa s pomocníkmi. T.: 0904 325 343.
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
RÝCHLOČISTIAREŇ TESCO SNV vyzýva svojich zákazníkov, aby si prišli vyzdvihnúť svoju starú zákazku. Ak si zákazník túto nevyzdvihne do 3 mesiacov od dátumu prijatia,
zákazka sa daruje Charite.
Zharmonizujte si váš domov, pracovné alebo obchodné prostredie pomocou čínskeho umenia FENG
SHUI, ktoré môže zlepšiť vaše zdravie, vzťahy, financie, pracovné alebo študijné výsledky. Certifikované
poradenstvo FENG SHUI. T.: 0905 148 994.
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.
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.
HĹBKOVÉ TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky,
postele. PRIEMYSELNÉ ČISTENIE - jednorazové čistenie: garáže, sklady, haly... T.: 0908 074 479.
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
STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba bytového jadra na kľúč od 2 700 €, sociálne kúpeľne,
zatepľovanie, všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. Rezanie otvorov do panelu do
hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu až do 20 %.
T.: 0903 373 486.
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
NOVINKA: Angličtina pre deti HELEN DORON organizuje toto leto DENNÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU HELEN
DORON pre deti od 3 - 9 rokov. Pre viac informácií volajte 0911 556 011.

NEVIETE KAM NA DOVOLENKU? AREÁL KÚPALISKA
na južnom Slovensku v TORNALI môže byť to pravé.
Rezervácie na tel. č.: 0903 612 174.
„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.
VLASTIMIL BRATEK - BRATEX BUILDINGS - kompletná rekonštrukcia bytov, rodinných domov (exteriér,
interiér). Záruka minimálne 5 rokov. T.: 0905 310 411.
STAVBYLESŇÁK, Miloslav Lesňák. ZA ROZUMNÚ
CENU - prerábanie bytových jadier * práca s kameňom
* kozuby * obkladačky * dlažba * omietky * lepenie asfaltovej izolácie na strechy. ZÁRUKA 5 rokov.
T.: 0940 244 394, 0902 870 130.
CHCETE SI ODDÝCHNUŤ, RELAXOVAŤ - ponúkam
CHATU pre 8 - 10 osôb v peknom, tichom prostredí pre
rodiny POD TEPLIČKOU - obývačka, 2 spálne, veľká
kuchyňa, WC, sprcha, T a S voda, von 2 veľké terasy,
altánok, krb, piecka, hojdačka. T.: 0949 506 425.
Potrebujete POMOC V NEMECKOM JAZYKU? Ponúkame administratívne práce pri vybavovaní rôznych dokumentov a formulárov pre nemecky hovoriace krajiny
(napr. pre pracujúcich v AT/DE). Preklady, vypisovanie, vybavovanie, e-mail./telef. služby a fotokopírovanie dokumentov. Viac info na: www.podpora5ka.sk,
info@podpora5ka.sk ; T.: 053/321 441 441.
PRACOVALI STE V ZAHRANIČÍ počas posledných
4 - 5 rokov? Je až 90 % pravdepodobnosť, že máte nárok na VRÁTENIE DANÍ! My vám ich pomôžeme získať
späť JEDNODUCHO a BEZPEČNE! Kalkulácia daňového preplatku BEZPLATNE A NEZÁVÄZNE. Veľká Británia, Írsko, Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Belgicko,
USA, Dánsko, Nórsko, Švédsko. www.VratMiDan.sk,
info@vratmidan.sk ; T.: 0904 601 321.
PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS, upratovacie služby pre vaše byty a firmy. Čistenie kobercov,
sedačiek, podláh, pravidelne i jednorázovo.
T: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891.
www.upratovaniesnv.sk
Stavebné pozemky s inžinierskymi sieťami na predaj v lokalite Malé pole nad Ferčekovcami v Spišskej
Novej Vsi. V ponuke pozemky s rozlohou od 500 m2.
Viac informácií nájdete na stránke www.malepole.sk
alebo na tel. čísle 0902 205 847.
LACNÁ DOVOLENKA. Ponúkam ubytovanie v Tornali, v lukratívnej časti kúpaliska. V ponuke sú 2 chatky
5 + 4 – terasa, komplet vybavenie. Rezervácie na tel.
č.: 0905 708 480.
DENNÉ LETNÉ TÁBORY PRE DETI A TEENAGEROV
– program plný angličtiny, hier, výletov a zábavy počas
júla a augusta od 9.00 do 16.30 h od pondelka do
piatku. Cena 99 € alebo 89 € (2 a viac detí pri zápise).
VISTA, jazyková škola, Levočská 1, SNV.
T.: 0902 961 150.
HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých druhov
matracov, postelí, kobercov a iných čalúnených nábytkov v 2 fázach. 1. Čistenie do hĺbky niekoľkých cm
na sucho. 2. Čistenie na mokro špeciálnym čistiacim
prostriedkom. T.: 0949 353 731.
LETNÉ JÚL/AUGUST KONVERZAČNÉ KURZY ANGLIČTINY A NEMČINY za špeciálnu cenu 89 €. VISTA,
jazyková škola, Levočská 1, SNV.
T.: 0902 961 150.
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ČO VÁS B

NA VŠETKO,
ČO VÁS BAVÍ

Kombinovaná spotreba a CO2 automobilov Rapid Spaceback ScoutLine: 3,6 – 4,9 l/km, 94 – 114 g/km. Ilust

Kombinovaná spotreba a CO2 automobilov Rapid Spaceback ScoutLine: 3,6 – 4,9 l/km, 94 – 114 g/km. Ilustračné foto.

paceback ScoutLine s cenovou výhodou až 1 900 €. Je jedno,
vý nadšenec
alebo máte radšej pokojné prechádzky s rodinou.
ŠKODA Rapid Spaceback ScoutLine s cenovou výhodou až 1 900 €. Je jedno,
outLine čivyhovie
všetkým
požiadavkám.
Terazprechádzky
aj s výhodným
ste adrenalínový
nadšenec
alebo máte radšej pokojné
s rodinou.
ŠKODA Rapid ScoutLine vyhovie všetkým požiadavkám. Teraz aj s výhodným
a jednotku
len za 1 % z ceny vozidla, pričom si prvú splátku
Financovaním na jednotku len za 1 % z ceny vozidla, pričom si prvú splátku
svojich možností.
svojho
predajcu
ŠKODA
dnes
nastavíte podľaNavštívte
svojich možností.
Navštívte
svojho predajcu
ŠKODAešte
ešte dnes
a príďte si po nový model ŠKODA Rapid v limitovanej edícii ScoutLine.
vý modelwww.skoda-auto.sk
ŠKODA Rapid v limitovanej edícii ScoutLine.
o.sk Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
AUTOVES s.r.o.

www.autoves.sk

ý predajca
vozidiel
Duklianska
55 ŠKODA:
Mob.: 0903 645 111
052 01 Spišská Nová Ves
www.autoves.sk
Mob.: 0903 645 111
Nová
Ves1
Untitled-167

21.6.2016 16:30:14

