KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA

5/2017

NAJVYŠŠÍ POČET
BICYKLUJÚCICH SA
NA NAJDLHŠOM
ŠOŠOVKOVITOM NÁMESTÍ
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Zľava: Peter Andrikowski, Marián Užák, Ivan Chalupecký, Ján Milčák,
Michal Slivka, Juraj Beňa, Ján Magdoško. Foto: T. Repčiak

PROGRAM:
9.00 - 10.50

Registrácia účastníkov
slovenského rekordu

Kultúrny program - účinkujú:
BDSKrew, Denzz Industry, Kapela
9.00 - 11.00 FFB, Celeste Buckingham, Katka
Landlová, Trial show Jána Kočiša
- majstra sveta
11.00

Pokus o slovenský rekord v počte
bicyklujúcich sa na najdlhšom
šošovkovitom námestí za účasti
prezidenta SR Andreja Kisku

11.30

Štart I. etapy Parasport24 Tour

11.40

Žrebovanie cien čísel všetkých
účastníkov rekordu

12.00

Babkini Vnuci
Vystúpenie ruskej ľudovej hudby

CENA MESTA
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Najvyššie ocenenie mesta si 20. apríla t. r. prevzal Juraj Beňa a Ján Milčák. Primátor
mesta ocenil tiež Ivana Chalupeckého, Michala Slivku, Jána Magdoška, Mariána Užáka, Pavla Andrikowského. Cena primátora mesta Spišská Nová Ves in memoriam bola
udelená aj Ivanovi Tkáčovi.
Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu,
pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe, zveľaďovaní a reprezentácii mesta udeľuje raz ročne Cenu
mesta Spišská Nová Ves.
Kancelárii primátora bolo doručených spolu 6 návrhov na udelenie tohto najvyššieho vyznamenania
mesta. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi napokon na zasadnutí konanom
7. marca 2017 schválili udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2016 RSDr. Jurajovi Beňovi
za výrazný prínos pri rozvoji mesta Spišská Nová
Ves a regiónu Spiš a Mgr. Jánovi Milčákovi za

Viac informácií na str. 3

1. MÁJ V MADARASE
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mimoriadne aktívnu pedagogickú činnosť a rozvoj
telovýchovy a športu.
Primátor mesta Ján Volný sa rozhodol udeliť ocenenie ďalším šiestim osobnostiam, a to Dr. h. c.,
doc. PhDr. Ivanovi Chalupeckému za výrazný
prínos pri sprístupňovaní histórie mesta Spišská
Nová Ves a regiónu Spiš; doc. PhDr. Michalovi
Slivkovi, CSc. za výrazný prínos v oblasti objavovania a popularizácie dejín Spiša; Jánovi Magdoškovi za osobný prínos pri rozvoji športového života
v meste Spišská Nová Ves; Ing. Mariánovi Užákovi a Petrovi Andrikowskému, obom za výrazný
(pokračovanie na 3. strane)
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predaj elektroinštalačného materiálu a svietidiel
servis fotovoltických elektrární

Ponúkame:
• Led sveteLné zdroje a svietidLá
• rozvádzače pre moduLárne prístroje
• eLektromerové rozvádzače pre prípojky

niLoé

CéLiane

vaLena

rozšírenie sortimentu o výrobky firmy
skLadom vypínače a zásuvky niLoé a vaLena
Šafárikovo nám. 1 • 052 01 Spišská Nová Ves
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SPRAVODAJSTVO

CENA
MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
(pokračovanie z 1. strany)

(pokračovanie na strane 5)

VYTVORÍME SPOLOČNE S PREZIDENTOM
SLOVENSKÝ REKORD?

Mesto Spišská Nová Ves pozýva všetkých občanov mesta na

SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ
spojenú s kladením vencov

pri príležitosti 72. výročia ukončenia II. svetovej vojny

5. mája 2017 o 14.00 h

pri Pamätníku oslobodenia na Radničnom námestí.
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV
1. 5. 2017, 10.00 - 16.00 h v ZOO
Celoslovenská preventívna akcia zameraná na ústnu hygienu a nácvik techniky čistenia zubov, ktorú vykonávajú školení študenti odboru Zubného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Univerzity
Komenského a SZU v Bratislave.
5/2017
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OCENENIE PEDAGÓGOV
Najvyššie ocenenie rezortu školstva - Malú medailu sv. Gorazda prevzal riaditeľ Gymnázia na Školskej ulici Jozef Kačenga.
Pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil Košický samosprávny kraj i naše mesto.
kraja. Plakety predsedu KSK odovzdal trom riaditeľom stredných škôl. Jedným z ocenených je riaditeľ
Hotelovej akadémie Mgr. Milan Kudrík Vo funkcii
riaditeľa zrekonštruoval, zmodernizoval a zveľadil
priestory hotelovej akadémie, škole sa podarilo
získať školský internát, dal postaviť športovú halu
s kapacitou 500 miest a vybudovať viacúčelový
športový areál s multifunkčným ihriskom. Ďakovný list prevzali: PhDr. Ružena Kormošová, PhD.
(Gymnázium na Školskej ulici), ME. Arthur Thomas Smith (Gymnázium na Javorovej ulici), Mgr.
art. Pavol Sova (SOŠ drevárska) a Mgr. Monika
Gáborová (SOŠ).
Mgr. Jozef Kačenga pri preberaní ocenenia
Najvyššie ocenenie - Malú medailu sv. Gorazda
si pri príležitosti Dňa učiteľov z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana
prevzal riaditeľ Gymnázia na Školskej ulici Mgr. Jozef Kačenga: „Ocenenie si nesmierne vážim, je totiž výrazom vďaky nielen pre mňa, ale pre celú školu. Myslím, že minister ocenil môj prínos pre kvalitu
vzdelávania a modernizáciu vyučovacieho procesu,
v rámci ktorého sa oranžové gymnázium pretvára
na modernú, príťažlivú vzdelávaciu inštitúciu, hodnú
svojho mena, histórie a značky tej najvyššej kvality.”
Piati spišskonovoveskí pedagógovia boli ocenení
aj Košickým samosprávnym krajom (ďalej len
KSK). Predseda KSK Zdenko Trebuľa odovzdal ďakovné listy a plakety najlepším pedagógom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického

Vedenie mesta Spišská Nová Ves v spolupráci
s oddelením školstva ocenilo pedagógov spišskonovoveských škôl plaketami s obrazom J. A.
Komenského a ďakovnými listami. Slávnostné
oceňovanie mestom sa uskutočnilo 28. marca
v koncertnej sieni Reduty. Ocenenia za celoživotnú
prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže, za vynikajúce výsledky a úspechy vo výchovno-vzdelávacej práci, za prácu v oblasti riadenia
a výsledky dosiahnuté v oblasti školstva a za prínos
a prácu v prospech školy si z rúk primátora mesta
Jána Volného a viceprimátorky Ley Grečkovej prevzalo 51 pedagógov. Zoznam ocenených si môžete prečítať na FB stránke mesta a na web stránke
mesta v sekcii Občan/Školstvo/Z činnosti škôl/
Stredné školy.
E. Kokavcová
foto: zdroj www.minedu sk a www.vucke.sk

Mgr. Milan Kudrík, vpravo

Pedagógovia spišskonovoveských škôl

POSLEDNÁ MÍĽA (LAST MILE)
Cieľom medzinárodného projektu „Posledná míľa” je navrhnúť trvalo udržateľný flexibilný dopravný systém na území Košického
kraja, ktorý bude slúžiť jeho obyvateľom a turistom vo vybraných turistických oblastiach. Vďaka iniciatíve Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš pilotným územím, kde sa o hľadanie optimálnych dopravných riešení budú pokúšať partneri
projektu v spolupráci s miestnymi je Slovenský raj.
Medzinárodný projekt je financovaný z programu Interreg Europe a realizovaný od apríla 2016
v partnerstve 7 partnerov zo 6 krajín. Vedúcim
partnerom je Environmental Agency z Rakúska.
Ďalšími partnermi sú East Tyrol Regional Management (Rakúsko), Club „Sustainable Development of
Civil Society” (Bulharsko), Government of Catalonia
(Španielsko), Upper Sûre Nature Park (Luxembursko), Regional Office for Spatial Planning of Westpomeranian Voivodeship (Poľsko) a za Slovensko
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (ARR). Spomínaná agentúra má v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom záujem
navrhnúť flexibilný dopravný systém (myslia sa
tým také služby, ktoré budú prevádzkované len
na požiadanie, t. j., ak bude po nich dopyt zo
strany domácich alebo turistov), a to pri zapojení
miestnych dopravcov a v spolupráci s miestnymi
samosprávami, podnikateľmi, obyvateľmi a organizáciami cestovného ruchu.
Tento systém by mal slúžiť obyvateľom aj návštevníkom Slovenského raja, ktorí často narážajú na
rôzne ťažkosti s dopravou na poslednom úseku
ich cesty (či už pri príchode do destinácie alebo
pri pohybe po nej) – odtiaľ „posledná míľa”. Aktivity projektu nadväzujú napr. aj na služby ski busu a
letného busu a snahu OOCR Slovenský raj & Spiš
o zlepšenie dostupnosti stredísk cestovného ruchu.
Cieľom je alternatívnymi flexibilnými formami
dopravy zlepšiť prístupnosť odľahlejších turis-
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Minibus na elektrický pohon vozí turistov v obci Byala
z pláže k pamiatkam.
tických miest, samozrejme za súčasnej koordinácie s pravidelnými linkami verejnej dopravy.
Zástupcovia autobusovej a vlakovej dopravy, Úradu
KSK, miestnych samospráv a podnikateľov sa spoločne budú snažiť zanalyzovať súčasný stav, možné prekážky (legislatívne, finančné atď.) a následne
pripraviť regionálny akčný plán s konkrétnymi opatreniami. V ďalšej etape (október 2018 – september
2020) sa budú navrhnuté opatrenia realizovať a monitorovať. Na realizáciu aktivít projektu má slovenský partner plánovanú sumu 171 223 eur. Celkový
rozpočet projektu je na úrovni 1 607 720 eur.
V rámci januárového stretnutia bolo prezentovaných aj niekoľko dobrých príkladov z praxe
v zahraničí – napr. tzv. shuttle bus v Rakúsku, ta-

xík (minibus) v oblasti národného parku či vlak so
zastávkami na vyžiadanie v Španielsku. Za účelom
poznávania príkladov dobrej praxe v manažmente
mobility sú preto podstatnou časťou projektu
aj študijné cesty do partnerských krajín. Jedna z nich sa uskutočnila 6. – 9. marca vo Varne.
Stretli sa tu všetci partneri projektu a diskutovali
o inovatívnych riešeniach pre spojenie „poslednej
míle” v cestovnom ruchu. „Súčasťou programu boli
okrem diskusií, prednášok a workshopov aj praktické ukážky z okolia Varny – sezónna autobusová linka
z Varny do známeho rezortu Zlaté piesky, flexibilné
dopravné služby pre návštevníkov v letnom období vo forme e-áut a malých vláčikov so zastávkami
na požiadanie či možnosti prepravy z centra pláže
v rezorte Byala (50 km od Varny) do historickej lokality. Rôzne prístupy zahraničných regiónov na poli
udržateľnej flexibilnej dopravy, ktoré budú prezentované v rámci projektu vďaka študijným cestám,
by projektovým partnerom mali pomôcť nájsť použiteľné prvky aj pre ich vlastný región,” informovala
Mgr. Mária Dutková, ktorá vo Varne zastupovala
OOCR Slovenský raj & Spiš ako tzv. stakeholderka.
Bližšie informácie o projekte nájdete na www.arr.sk
- sekcia Projekty.
Ing. Lucia Kormošová
ref. cest. ruchu a zahr. vzťahov, MsÚ
Foto: Ing. Radovan Hužvík
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V hokejovom oddiele TJ Slovan Smižany pôsobil na
brankárskom poste až do roku 1982 a významne sa
pričinil v boji o postup do Slovenskej národnej ligy.
Po ukončení hráčskej činnosti sa stal profesionálnym trénerom. V máji roku 1992 inicioval založenie
Hokejového klubu v Spišskej Novej Vsi, ktorého sa
stal riaditeľom. Pod jeho vedením klub postúpil do
novovzniknutej slovenskej najvyššej súťaže - Extraligy. Od roku 1996 pôsobí ako riaditeľ Správy
telovýchovných zariadení. Podieľal sa na založení
Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu a vytvorení Centra talentovanej mládeže v Spišskej Novej
Vsi. Nepretržite 20 rokov je členom Slovenského
olympijského výboru. Pričinil sa o organizovanie
významných medzinárodných športových podujatí
v našom meste, napr. ME juniorov a Majstrovstvá
sveta skupiny C v ľadovom hokeji, Svetová zimná
univerziáda, Európske zimné olympijské dni mládeže, Svetový pohár a Finále Európskeho pohára
juniorov v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe či
nedávno skončené Majstrovstvá sveta U 18 v ľadovom hokeji. Podstatnou mierou sa pričinil o to,
že mesto Spišská Nová Ves má v novodobej histórii
Slovenska dvoch olympionikov, a to rýchlokorčuliarov Matúša Užáka a Tatianu Bodovú.
Marián UŽÁK
Od detstva žije v Spišskej Novej Vsi. Vyštudoval
potravinársku technológiu na Chemickej fakulte
v Bratislave. Firma, ktorú založil, odkúpila staré
priestory mäsovej výroby a bitúnku v Spišskej Novej Vsi a v Levoči. Nasledovali roky inovácií, výstavby, investícií a tvrdej práce so zámerom udržať sa
na trhu a byť vždy krok pred konkurenciou. Toto
úsilie vyvrcholilo otvorením novej modernej fabriky
Mäso Spiš na Podskale. Pripravil zápis a registráciu
výrobkov spišské párky ako zaručenú tradičnú špecialitu (TSG) v Bruseli. Bol tvorcom a otcom zavedenia špecialít na trh pod značkou Zipser. V období
vstupu silných finančných skupín do mäsového
priemyslu pripravil projekt zaradenia firmy Mäso

Spiš do koncernu Tauris, kde pôsobil ako výrobný
námestník. V roku 2007 sa vrátil do Spišskej Novej
Vsi. Dynamicky odštartoval aktivity vo firme Spiš
Market a za krátku dobu s ňou dosiahol obrat z čias
pôsobenia v Mäso Spiš. Okrem slovenského trhu
pôsobí už viac ako 10 rokov v Nemecku a Holandsku. Je významným zamestnávateľom v meste,
priemerný počet pracovníkov sa neustále pohybuje
v rozsahu 250 až 400 zamestnancov.
Peter ANDRIKOWSKI
Narodil sa v Nemecku, v meste Peine. Študoval
večerne a absolvoval elektrotechnickú a obchodnú
odbornú školu. Začal pracovať v pološtátnej firme
Peine AG, ktorá sa zaoberala výrobou a montážou žeriavov. V roku 1988 bola založená v meste
Peine firma Panasonic, kde od jej začiatku pracoval a pomáhal spoločnosť založiť podľa vzoru
materskej firmy v Japonsku. V roku 2000 firma
Panasonic hľadala produkčné miesto vo východnej
Európe a rozhodla sa pre Krompachy. V roku 2000
prišiel na Slovensko pomôcť podnik založiť a získal pozíciu konateľa. Po dvoch rokoch pôsobenia
na Slovensku pomohol spoluzaložiť viacero firiem
v Sp. Novej Vsi a v spišskom regióne. V roku 2003
dostal súhlas a podporu Panasonic založiť firmu
STP A.P., s. r. o., strategický partner - dodávateľ pre
elektronický priemysel a konzumnú techniku, ktorej sa stal majiteľom. Postupne boli postavené haly
na Radlinského ul. Produkcia začala so 16 ľuďmi.
Postupne sa zvyšoval počet zamestnancov. V roku
2009 firmu prevzala firma PASS-SK, s. r. o., ktorá
produkuje a obchoduje v svetovom meradle. V roku
2016 bola zriadená pobočka PASS-SK II a vytvorili sa výrobné priestory o rozlohe 4 400 m2. V tom
istom roku sa musela zvýšiť kapacita pracovných
miest, aktuálne má firma 495 zamestnancov a využíva výrobnú plochu o rozmeroch 10 200 m2.
Ivan TKÁČ
Napriek pomerne krátkej dĺžke svojho bytia dokázal
vo svojom živote nesmierne veľa. Narodil sa v Spiš-

skej Novej Vsi. Po ukončení tunajšieho gymnázia
absolvoval Vysokú školu technickú v Košiciach.
V roku 1992 nastúpil na pozíciu výrobného dispečera do vtedajších Štátnych reštaurátorských ateliérov v Levoči, kde sa stal od r. 1996 vedúcim už
premenovaného Pamiatkového úradu SR Bratislava – Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča.
Pod jeho vedením dosiahol Pamiatkový úrad SR nespočetné množstvo úspechov a ocenení ako napr.
prestížne ocenenie v kategórii najlepšie zreštaurovaných pamiatok – cena Pamiatky a múzea (7x),
cena Ministerstva kultúry SR za obnovu pamiatok
– Fénix (2x). Medzi najvýznamnejšie reštaurované
diela tohto reštaurátorského ateliéru patrí reštaurovanie pamiatky UNESCO, a to najvyššieho gotického oltára na svete z dielne Majstra Pavla, ktorý
sa nachádza v Bazilike sv. Jakuba v Levoči. Ako
šéfredaktor vydal niekoľko kníh s reštaurátorskou
tematikou (štyri publikácie o činnosti Oblastného
reštaurátorského ateliéru Levoča a tri odborno-náučné publikácie). Významné úspechy dosiahol
aj v športovej oblasti. Už ako žiak reprezentoval
Spišskú Novú Ves v hokeji, futbale a basketbale, na
strednej škole k tomu pribudol aj tenis a volejbal.
V roku 1977 bol kadetským reprezentantom ČSSR
v basketbale. V rokoch 1982 až 1990 hral basketbal
za Sláviu VŠT Košice, kde v sezóne 1986 obliekal
jej dres aj v Československej extralige. V kariére
pokračoval v kluboch LIAZ Holýšov a BMZ Spišská Nová Ves. Bol spoluzakladateľom triatlonového klubu ŠK Iglovia SNV a tiež medzinárodných
detských pretekov v plávaní. Po postupe basketbalistov Spišskej Novej Vsi do Slovenskej extraligy
(2002) pôsobil štyri roky vo funkcii manažéra, kedy
dosiahol víťazstvo v Slovenskom pohári a tretie
miesto v extralige. V roku 2007 zmenil manažérsky post za ženskú extraligu vo volejbale a aj jeho
zásluhou spišskonovoveské volejbalistky dosiahli
druhé miesto v Slovenskom pohári a extralige.
Ing. Ivan Tkáč zomrel vo veku 53 rokov
18. 12. 2016.
Andrea Jančíková

PRILOŽILI RUKU K DIELU
Spišskonovoveskí skauti vyčistili
18. marca viaceré časti mesta. Do ich
pozornosti sa dostali viaceré problémové lokality - trávnatý porast popri
železničnej trati smerom k novému
cintorínu, okolie teplovzdušných
šácht pri Hornáde, priestranstvo za
domovom dôchodcov na Tarči a oblasť pri bytovom dome na Filinského
ceste. Deti nachádzali najmä plastový
a papierový odpad, našli sa aj skládky s oblečením. „Keď robíme dobrú
vec a uvedomujeme si, že ju robíme,
tak si môžeme upratovanie aj užívať,”
uviedol organizátor akcie Filip Halečka pre TV Redutu. Skauti takto
celkovo vyzbierali zo štyroch lokalít
približne 8 m3 odpadu.
Podobnú brigádu zorganizovali
2. apríla t. r. aj obyvatelia a záhradkári Červeného jarku (foto). Bol to
podnet dvoch priateľov Martina Žipaja a Petra Valka. Spoločnú brigádu
zhodnotil Martin Žipaj: „Som veľmi
rád, že sa nám s Petrom podarilo zorganizovať jarnú brigádu pod názvom
Za krajší Červený jarok. Nepredpo-

kladali sme takú vysokú účasť, keďže nie všetci obyvatelia našej lokality
boli našou myšlienkou zo začiatku
nadšení. O to viac ma teší ich účasť.
Chcem vyzdvihnúť aj spoluprácu so
záhradkármi, ktorí tu takisto žijú a záleží im na čistom prostredí. Svojou
prácou nám veľmi pomohli a dúfam,
že aj v budúcnosti sa budeme môcť
spoľahnúť na ich pomoc pri iných
aktivitách. Takisto musím spomenúť
aj naše deti, ktoré sa aktívne zapájali
do brigády, verím, že si z toho zoberú iba to pozitívne a že budú dbať
na ochranu životného prostredia.
RNDr. Anna Leskovjanská pripravila
pre naše deti prednášku Spoznávaj
rastliny na našom kopci. Spoločne
absolvovali náučnú prechádzku na
Hlinisku, o ktorom málokto vie, že je
chráneným biotopom a že tam rastú
zákonom chránené rastlinky. Patrí jej
za to veľká vďaka. Máme v pláne si
svojpomocne skrášliť a spríjemniť
okolie našich domovov. Keďže na
Červenom jarku už žije 22 rodín a približne 35 detí, plánujeme výstavbu
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menšieho detského ihriska. Rodina
Henčelova, ako vlastník pozemkov
neurčených na výstavbu rodinných
domov, je ochotná nám poskytnúť
časť z nich na detské futbalové ihrisko, drevené lavičky a nejaké preliezky
pre našich najmenších.”
„Podobné aktivity vítame, ľudia si
musia uvedomiť, že za stav nášho ži-

votného prostredia sme zodpovední
v prvom rade my - obyvatelia mesta.
Dúfame, že sa k týmto aktívnym obyvateľom mesta v budúcnosti pridajú
aj ďalší dobrovoľníci a Spišská Nová
Ves bude aj vďaka nim z roka na rok
krajšia,” dodal vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ Juraj Sad.
T. Repčiak, J. Tomšík

5/2017
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SPRAVODAJSTVO

DESAŤ ROKOV VÝRAZNÝCH ZMIEN MESTA
Primátorská dekáda. Spišská „spiaca krásavica” sa prebudila. Rád sa učím na dobrých príkladoch. Som hrdý na celý región, ale
naše mesto je naj.

Ak existujú príležitosti, pri ktorých
je nutné obzrieť sa za tým, čo človek vykonal, určite medzi ne patrí
desať rokov pôsobenia vo funkcii.
Navyše, ak je ňou pozícia primátora Spišskej Novej Vsi. Ján Volný
pôsobil vo svojej profesionálnej
kariére na rôznych pozíciách, ktoré
formovali jeho život a osobný rast.
Počnúc učiteľským povolaním, cez
novinársku skúsenosť až k pozíciám vo verejnej správe či pôsobenie
v Národnej rade Slovenskej republiky. Všetky skúsenosti zúročil pri
vykonávaní funkcie nanajvýš zodpovednej – v riadiacej pozícii hlavy
takmer 40 tisícového mesta na východe Slovenska. Tohto roku môže
zhodnotiť svetlé i temnejšie stránky
života na primátorskej stoličke.
Ako ste pred desiatimi rokmi začínali?
„Každá zmena povolania prináša so
sebou množstvo obáv, očakávania
i trému. Ja som však mal dobrú skúsenosť, roky som pôsobil vo verejnej
správe v oblasti kultúry aj ako poslanec mestského zastupiteľstva. Navyše
som v úlohe poslanca národnej rady
získal školu diplomacie a politickej
reality, takže som nemal ako primátor
nepatričné očakávania a vedel som si
klásť realistické ciele. Naše mesto bolo
v tom čase, aspoň z môjho pohľadu,
spiacou krásavicou, ktorá čakala na
svoje prebudenie. Mali sme inú predstavu o tempe rozvoja Spišskej Novej
Vsi. Roky mi dali za pravdu. Dnes sa
môžem pozrieť všetkým obyvateľom
mesta do očí, za mnou a mojím tímom
stoja výsledky. Nehovorím, že išlo
všetko hladko a bez problémov, máme
za sebou aj chyby, ktoré nás poučili.
Chyby nerobí iba ten, kto nerobí nič,
to je večná pravda. Ale schopnosť
hľadať riešenia a pozitívne cesty za
každej situácie, to je vlastnosť, ktorá
mňa a mojich kolegov posúva dopredu a spoločne s nami ide dopredu celá
Spišská Nová Ves.”
To sme sa dostali až ku konkrétnym
skúsenostiam v práci. Riadiť chod
mesta je komplexná práca, v sku-
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točnosti ste na pozícii generálneho
riaditeľa firmy, ktorá spravuje územie a majetok desiatok tisíc obyvateľov. Za každé rozhodnutie musíte
cítiť veľkú zodpovednosť. Nezväzuje vám to ruky?
„Aj po rokoch cítim rešpekt, keď si
predstavím, že máme v správe mesto
s každodenným životom tisícok ľudí
a chodom množstva škôl, organizácií,
sme zodpovední za teplo domovov,
vodu, stav komunikácií a mnoho ďalších vecí... Najviac si človek uvedomí
zodpovednosť v čase, keď nám príroda ukáže svoju silu. Záplavy v roku
2010 boli takou situáciou, ktorá overila
našu akcieschopnosť. Pre všetkých to
je veľká škola. Spätosť s obyvateľmi
Spišskej Novej Vsi cítim oveľa viac ako
predtým, takmer každodenne riešim
problémy jednotlivcov i celých rodín,
stretávam sa so seniormi i školákmi.
V podstate mi ostáva len málo dní,
ktoré môžem venovať svojej rodine. Za
trpezlivosť a porozumenie som mojim
blízkym veľmi vďačný.”
Keby sme chceli vymenovať všetky zmeny, ktoré sa v našom meste
udiali za posledných desať rokov,
vystačilo by to na celú prílohu informátora. Dá sa však na toto obdobie
pozrieť aj s nadhľadom a povedať,
ako sa zmenila tvár mesta Spišská
Nová Ves. Čo vy na to?
„Keď sa vrátime v čase o desať rokov
skôr, tak budeme hľadieť na mesto,
ktoré malo námestie zrekonštruované
čiastočne, pri prechádzke mestom by
sme zistili, že ľudia nemali k dispozícii dostatok nákupných zón, chýbala
primeraná infraštruktúra, napr. cestné
prepojenie najväčšieho sídliska Mier.
Na sídliskách stáli pred desiatimi rokmi
staré a nezateplené základné a materské školy. Mesto pôsobilo v tom čase
dosť sivým dojmom. Trápila ho tiež
vysoká nezamestnanosť. Bez veľkých
osláv, nenápadne, nám pribudli stovky pracovných miest, napr. len v jednej z nich firme PASS – SK ich bolo
vytvorených štyristopäťdesiat... Dnes
máme nezamestnanosť nižšiu ako
celoslovenský priemer. Viaceré veci
sú pre občana neviditeľné, nikoho pri
pohľade na Spišskú Novú Ves nezaujíma finančné zdravie nášho rozpočtu
či úverová zaťaženosť, ktorá neustále
klesá. Sme mesto s veľmi dobrým finančným ratingom, s veľmi nízkou cenou za teplo a s výhodnými daňami pre
obyvateľov. Pre mňa je dôležitá tiež iná
zmena. Ľudia sa stávajú oveľa väčšími
lokálpatriotmi, sú na Spišskú Novú Ves
hrdí a vedia sa za ňu postaviť, čo vidno pri spoločných hlasovaniach a na
účasti na mestských akciách. A táto
súdržnosť je oveľa podstatnejšia ako
pretekanie sa o to, kto opraví viac
chodníkov.”
Dobre, že spomínate práve komunikácie. Táto oblasť trápi Spišsko-

novovešťanov od nepamäti a stále nenachádzame riešenie na zlý
stav chodníkov a ciest, nehovoriac
o chýbajúcich parkoviskách. Na
druhej strane sa čoraz častejšie
ozývajú hlasy tých, ktorí chcú mať
Spišskú Novú Ves zelenšiu, bez hluku a bližšiu k prírode. Ako sa to dá
spojiť?
„Kto chce spravovať sto kilometrov
ciest a dvesto kilometrov chodníkov,
musí si byť vedomý, že sa komplexná
oprava nedá urobiť hneď. To by sme
celý rok, dva nemali peniaze na nič iné
a život v meste predsa nemôže zastať.
Po tom čo sme sa snažili opraviť tú
alebo onú kritickú vozovku, ten alebo
onen chodník, sme dospeli k poznaniu, že čiastočné opravy sú pre občana málo viditeľné. Práve preto sme pristúpili ku komplexnému riešeniu, ktoré
oslobodí mesto od kritiky na dlhé roky.
Doba sa mení a ľudia s ňou, dnes má
takmer každý auto, a nie jedno, potom
sa ozývajú hlasy, že niet kde parkovať.
Ich oponenti chcú zase ekologické
mesto priateľské pre zvieratá, deti
a zeleň. Ale naše mesto je len jedno,
nie je nafukovacie, preto musíme medzi názormi obyvateľov hľadať správne
kompromisy. Investovali sme nemálo
financií do priaznivcov jednej i druhej
strany. Naše mesto vytvára desiatky
nových parkovacích miest ročne, ale
aj počet stromov v meste z roka na rok
rastie napriek nutným výrubom. Keď
žijete s dieťaťom, veľakrát si nevšimnete ako rastie. Preto si rozvoj mesta
k lepšiemu najlepšie všimnú tí, ktorí
v meste nežijú, len sa do neho vracajú.
Keďže sa do neho vracajú radi a osobne mi svoje zážitky zverujú, utvrdzujú
ma tak v nádeji, že sa naše mesto rozvíja k lepšiemu.”
Vo svojej práci sa stretávate s inými starostami a primátormi, politikmi na celoslovenskej i regionálnej
úrovni. Viacerí z nich sú vo svojej
funkcii prvý raz a možno by si nechali poradiť, čomu sa vyhnúť a čo
vo svojej funkcii majú presadzovať.
Čo by ste im poradili?
„V prvom rade nechcem nikomu radiť, ľudia si zvolili svojich zástupcov
slobodne, takých, akí sú a ja nemám
právo im rozdávať rozumy. Sám sa
riadim pravidlom, že v prvom rade by
sme mali byť k sebe slušní. Ak chceme
slušnosť od občanov, musíme im ísť
príkladom. Ak chce primátor niečo hovoriť, mal by ľudí najprv počúvať, preto
vo svojej kancelárii prijímam i notorických sťažovateľov či ľudí opačného
názoru. Každý vás môže pozitívne inšpirovať. Rovnako ako vedenie iných
miest, od ktorých si môžeme vziať príklad. Otázka možno mala znieť opačne
- v čom si dám od iných poradiť.”
Počas desiatich rokov sa nezmenilo iba mesto a jeho ľudia, určite za
ten čas došlo i k zmene postojov

samotnej hlavy mesta. Ako ste sa,
podľa vás, zmenili od roku 2007 vy
sami?
„Nemyslím si, že som sa zmenil. Skôr
by som povedal, že si oveľa viac uvedomujem nadčasovú stránku existencie nášho mesta a Spiša. Som hrdý
na to, že pochádzam z nádherného
regiónu, ktorý by mohol učiť okolitý
svet, čo je to skutočný multikulturalizmus. Keď všetci robia pre spoločné
blaho a pritom nestrácajú svoje špecifiká, navzájom sa obohacujú. Spiš je
najväčší poklad, aký máme, aj keď ho
stále nevieme premeniť na perlu turizmu. Ale aj tu sa veci menia, teší ma, že
prichádza nová, mladá generácia, ktorá bude naše krásy propagovať iným,
zaujímavejším spôsobom.”
V každej práci sa stávajú aj seriózne
i menej vážne situácie. Mohli by ste
poodhaliť zákulisie vášho denného
programu? Čo vás „nabíja” energiou a čo najviac zarmucuje?
„Program mám nabitý od rána do večera, ale je veľmi pestrý a nedá sa opísať štandardný deň, lebo taký nie je.
Zažívam vtipné, smutné i adrenalínové
situácie, ale najradšej si spomínam,
pochopiteľne, na tie príjemné. Najpozitívnejšie sú pre mňa stretnutia s ľuďmi – uvítania malých Spišskonovovešťanov, svadby, prijatia úspešných
rodákov, jubilantov, ale aj „obyčajné”
stretnutia na kultúrnych, športových
a spoločenských akciách. Zarmucuje
ma nenávisť a klamstvá, ktoré s veľkým elánom a finančným nasadením
šíri časť našich oponentov. Ale napokon je to asi tak, že každý robí len to,
čo mu je vlastné a čo najlepšie vie...
Po desiatich rokoch vo funkcii sa
politik zvyčajne „opozerá”, stráca
na popularite. Vo vašom prípade je
to naopak, percento vašej podpory
výrazne stúplo. Ako si to vysvetľujete?
„Klamal by som, ak by som povedal,
že ma to neteší, no zároveň pociťujem
veľkú vďaku a pokoru.”
Posledné otázky sa dajú očakávať.
Za posledných desať rokov ste si
splnili mnoho snov a prekonali veľa
výziev, ktoré naše mesto posunuli
dopredu. Čo by ste chceli, aby sa
v nasledujúcej desaťročnici splnilo
obyvateľom i návštevníkom nášho
mesta?
„Všetko by sa dalo zhrnúť do jednej
vety. Želám si, aby sa ľudia v tomto meste spojili a spoločne zveľadili
Spišskú Novú Ves na takú úroveň, aby
bola hrdou metropolou celého Spiša
a mohli ju tak obdivovať domáci i turisti. To chce veľa práce, dúfam, že na ňu
budeme mať všetci dosť síl, veď „Novejša” bola, je a bude vždy najkrajším
miestom pod slnkom.”
Ďakujeme za rozhovor.
T. Repčiak
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PRVÉ DETSKÉ CENTRÁLNE
IHRISKO
Medzi prioritami mesta v uplynulom roku bolo i vybudovanie
detského centrálneho ihriska
na sídlisku Mier. Ihrisko o rozmeroch 14 x 28 metrov vypĺňa
trojvežový hrad s 2 šmýkačkami,
dvojitá hojdačka, pieskovisko,
kolotoč, tri drevené koníky na
pružine, 4 lavičky na sedenie
a koše na odpadky. Mesto na
jeho výstavbu poskytlo finančné
prostriedky v objeme približne
50 tisíc eur. Slávnostné otvorenie prebehlo 10. apríla 2017. Po
jeho otvorení poslancom MsZ
a predsedom mestského výboru
Jozefom Kačengom a primátorom mesta Jánom Volným
deti MŠ na Ul. Z. Nejedlého ani
trošku nezaváhali a hneď ihrisko
obsadili. „Som rád, že v koncepcii vytvárania, respektíve rekonštrukcie detských ihrísk v jednotlivých častiach mesta, práve prvé

Hliadka MsP na základe zistenia z kamerového systému riešila 28. 3. v uliciach mesta zistené priestupky, ktorých sa dopustili: J. K., Š. T. porušením zákazu vjazdu vyplývajúceho z dopravného značenia.
Priestupky boli vyriešené v kompetencii MsP.

bolo otvorené a dané do užívania
na sídlisku Mier. Verím, že bude
slúžiť verejnosti, ale aj deťom z
materských škôl čo najdlhšie,
že si ho budú obyvatelia sídliska
Mier chrániť a nebude mať taký
smutný koniec ako detské ihrisko pri Lidli,” skonštatoval Jozef

Kačenga. V zmysle prijatej Koncepcie správy a údržby detských
ihrísk na roky 2016 – 2020 mesto
v tomto roku vybuduje ďalšie
dve centrálne ihriská, a to na
Sídlisku gen. Svobodu (Tarča)
a na sídlisku Západ I.
Text a foto: EK

MODRÁ RADNICA SA STALA
MAJÁKOM POZITÍVNYCH ZMIEN
PRE AUTISTICKÉ DETI
Na prelome marca a apríla si aj naše mesto pripomenulo Svetový deň povedomia o autizme.
Prvého a druhého apríla sa rozžiarila spišskonovoveská radnica na modro, podobne ako množstvo svetových kultúrnych pamiatok.
Autizmom trpí celosvetovo asi 67 miliónov ľudí. Na
Slovensku trpí autizmom približne 0,5 % populácie, pričom postihuje 4-krát častejšie chlapcov ako
dievčatá. V súvislosti so snahou upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na problematiku autizmu
vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2007
2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme.
„Doposiaľ sme sa venovali autistickým deťom na
Základnej škole na Hutníckej ulici. Dnes sme odsúhlasili žiadosť Spišskej katolíckej charity na zaradenie základnej školy pre deti s autizmom ako organizačnej zložky Spojenej školy sv. Maximiliána Mária
Kolbeho na Gaštanovej ulici do siete škôl. Základná škola bude vzdelávať detí s autizmom a ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami od 1. 9. 2017,”
uviedol primátor mesta Ján Volný.
Väčšina autistických detí doposiaľ nachádzala odbornú pomoc v neďalekej Levoči, ktorá má
dlhoročnú tradíciu špeciálneho školstva. Novovznikajúce občianske združenie má ambíciu rozvinúť aktivity na pomoc autistickým deťom priamo

v Spišskej Novej Vsi. „V našom meste registrujeme
do dvadsiatky autistických detí, veľakrát sa medzi
sebou rodičia takýchto detí ani nepoznajú. Pre
mnohých rodičov bolo doteraz ťažké vyhľadať pomoc a zabezpečiť, aby sa naše deti posunuli v spoločnosti ďalej,” konštatuje Barbora Artimová.
Očakávania sú veľké, zmena môže priniesť zmenu
postoja verejnosti k autizmu, rovnako ako k deťom
s Aspergerovým syndrómom. „Vývojová krivka
hovorí o náraste počtu detí s podobnou diagnózou a my musíme takýto trend zachytiť a pracovať
s ním. Veríme, že sa vytvorí pre naše deti priestor,
aby mohli byť prínosom pre celú spoločnosť. Nejde
iba o terapiu a relax, myslíme aj na budúcnosť, ktorá sa týka ich možností zamestnať sa. Ako aktivisti
by sme radi organizovali besedy s odborníkmi pre
autizmus, pre lekárov a učiteľov, ktorí s nimi prichádzajú najčastejšie do kontaktu, no i pre širokú verejnosť. Bolo by dobré nasmerovať aj rodičov, aby
sa v prípade potreby mali na koho obrátiť,” dodáva
B. Artimová.
Modrá radnica v Spišskej Novej Vsi sa tak od
30. marca do 4. apríla stala prvým majákom zmien,
ktoré budú na prospech nás všetkých.
(rep)

SKALA ÚTOČISKA
Od 22. marca 2017 to už nie je iba názov knihy povestí Petra Karpinského. Je to aj názov literárnej súťaže, ktorej porotcami boli: PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. (riaditeľ Spišskej knižnice), Ján Petrík (básnik,
predseda literárneho klubu, vydavateľ) a PaedDr. Štefan Šimko (pracovník oddelenia školstva MsÚ Sp.
Nová Ves). Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v Spišskej knižnici. Po prezentácii svojej súťažnej práce
sa mladí autori a autorky od členov poroty dozvedeli viac o svojej tvorbe, ako rozvíjať talent, čoho sa
vyvarovať, o nutnosti čítania, že písanie je druhom terapie. V rámci diskusie sa porotcovia venovali aj
hodnoteniu prác, ktoré sa neumiestnili, odpovedali na otázky publika. Podujatie organizované mestským
úradom, odd. školstva a Spišskou knižnicou má pokračovanie v 1. ročníku, ktorého propozície budú
zverejnené v októbri 2017.
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

18. 3. vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV začal trestné
stíhanie vo veci zločinu v súbehu s prečinom porušovanie domovej slobody na neznámeho páchateľa, ktorý v presne nezistenom čase v dobe od 8. 3.
do 18. 3. 2017 do 8.19 h v záhradkárskej osade zvanej „Na Líške”, v k. ú. mesta SNV, na nezistenom
mieste prekonal oplotenie pozemku majiteľa A. J.,
na chatke vypáčil zámok vchodových dverí, z ktorej
odcudzil benzínovú motorovú pílu a benzínovú motorovú kosačku. Poškodenému spôsobil odcudzením vecí škodu vo výške cca 579 € a poškodením
zariadenia škodu vo výške cca 173 €.

POLICAJNÉ OKIENKO

SPRAVODAJSTVO

Na OO PZ SNV 1. 4. 2017 oznámil J. L. napadnutie neznámou osobou v mestskom parku. Tá mu
spôsobila pomliaždenie oblasti jarmového oblúka
a spánkového kĺbu s dobou PN do 7 dní.
Hliadka MsP riešila na Leteckej ulici priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa nerešpektovaním
ustanovení VZN č. 6/2003 o čistote mesta dopustil
M. H., tým, že znečistil ovzdušie spaľovaním plastov. Náprava bola vykonaná na mieste.
4. 4. v čase okolo 6.00 h v kancelárskych priestoroch administratívnej budovy na Levočskej ulici
v SNV za bližšie nezistených príčin došlo k explózii
propán-butánovej nádoby, následkom čoho došlo
k poškodeniu interiéru kancelárie a poškodeniu
tehlovej steny, čím bola spôsobená škoda budovy
agentúre so sídlom v Bratislave vo výške 2 000 €
a zároveň došlo k zraneniu osoby popáleninami
I. a II. stupňa oboch horných končatín a I. stupňa
v spánkovej oblasti s predbežnou dobou liečenia
do 42 dní. Vec realizuje poverený príslušník OO PZ
SNV ako prečin všeobecné ohrozenie.
Na ceste medzi Sp. Novou Vsou a Odorínom zrealizovala hliadka OO PZ SNV 9. 4. o 22.15 h škodovú udalosť medzi osobným motorovým vozidlom
a lesnou zverou. Dychová skúška u vodiča bola
negatívna.
Poverený príslušník OO PZ SNV začal trestné stíhanie za prečin krádeže, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 19.00 h 2. 4. 2017
do 19.30 h 8. 4. 2017 na Slovenskej ulici, kde odcudzil zo spoločných priestorov kočikárne bytového
domu bicykel značky Author Dexter. Poškodenému
Š. H. spôsobil škodu vo výške 432,30 €.
Hliadka MsP 11. 4. na Zimnej ulici zistila priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustil
E. M. Menovaný vylepoval plagát na stenu verejne
prístupnej budovy. Hliadka na mieste vykonala nápravu. Priestupok bol vyriešený v kompetencii MsP.
Hliadka MsP riešila 12. 4. na Duklianskej ulici zistený priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa
dopustil M. P. tým, že znečistil verejné priestranstvo
vynesením domového odpadu, nábytku a zariadenia domu pred obytný dom na zeleň. Menovaný bol
vyzvaný k odstráneniu skládky. Vec bola riešená
v kompetencii MsP.

Na OO PZ SNV oznámil Ľ. V., že 15. 4. v budove
zimného štadióna počas hokejového zápasu stratil
peňaženku, v ktorej sa nachádzal občiansky a vodičský preukaz a kartička poistenca.
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CENA EMBRACO ZA EKOLÓGIU
Do deviateho ročníka grantového programu Cena Embraco za ekológiu sa zapojilo sedem základných a tri materské školy z okresu Spišská Nová Ves. Svoje projekty na tému Deti a ich noc na Zemi odprezentovali 10. apríla v novom auditóriu spoločnosti Embraco Slovakia, s. r. o. v Spišskej Novej Vsi.
Zmena oproti predchádzajúcim
ročníkom nastala v zadaní témy, tá
bola rovnaká pre základné i materské školy. Pred samotným vypracovaním projektov sa pedagógovia
zúčastnili školenia v Slovenskom
raji. „Pre všetkých sme pripravili
špeciálne školenie, kde sa učili, ako
správne projekt vypracovať. Väčšine
sa to podarilo na výbornej úrovni,”
uviedla riaditeľka OZ Sosna a predsedníčka hodnotiacej komisie RNDr.
Silvia Szabóová. Vybrať tie najlepšie
projekty nebolo pre hodnotiacu komisiu jednoduché. „V tomto ročníku
sme sa rozhodli nedať úplne odbornú tému, akými sú energia, odpad,
voda, zeleň, ale skôr zážitkovú. Téma
„Noc na Zemi” zaujala učiteľov a deti,
pretože v noci sa nemusí len spať, ale
môže sa zažívať všeličo dobrodružné,” skonštatovala S. Szabóová.
Zo základných škôl boli na treťom

mieste s rovnakým počtom bodov
ocenené projekty ZŠ na Ul. Nad
Medzou, ktorá exteriér školy doplní
o produkčnú záhradu a ZŠ zo Spišských Vlách s projektom „My sa noci
nebojíme, my si s nocou poradíme”.
Opakovane ocenená bola i ZŠ na
Ul. Ing. O. Kožucha, ktorá do svojho projektu zakomponovala exkurzie
zamerané na spoznávanie regiónu a
pobyt v prírode. ZŠ na Komenského ul. (na foto) si prostredníctvom
víťazného projektu „Tajomstvo prírodných hodín” pripraví vtáčie a kvetinové hodiny. „Tajomstvo je v tom,
že práve na základe vtáčieho spevu
a rôznych kvetov, ktoré svoje kalichy
otvárajú a zatvárajú v určitú hodinu, vieme z prírody určiť čas, a tak
sa v nej lepšie orientovať,” priblížila
učiteľka RNDr. Marta Mlynarčíková. Z prihlásených materských škôl
dostali finančnú podporu všetky tri.

Výchovno-vzdelávací proces si prostredníctvom svojho projektu spestrí
MŠ na Tehelnej ul. Ocenený projekt
MŠ na Jilemnického ul. je zameraný
na zvýšenie povedomia o hodnotách
prírodného prostredia pre ľudstvo.

MŠ Hrabušice si vďaka ocenenému
projektu upraví areál školy. V rámci
deviatich ročníkov podporilo Embraco Slovakia 45 projektov celkovou
sumou 63 tisíc eur.
Text a foto: E. Kokavcová

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY
Od mája 2017 budú vykonávané preventívne protipožiarne kontroly v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
• v rodinných domoch a obytných domoch,
okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb (na povalách, v suterénnych a pivničných priestoroch, hospodárskych budovách, garážach,
dielňach a pod.) na uliciach: Sládkovičova,
Orlia, Hviezdoslavova, Krížova, Školská,
B. Němcovej, Levočská, J. C. Hronského,
Ing. Straku, Tolstého, Jesenského, Mišíkova, Vajanského, Starosaská, Odborárov,
J. Fabiniho, J. Hollého, Bernolákova,
J. I. Bajzu, Filinského cesta, Kuzmányho,
Kmeťova, Radlinského, Jána Janského, Harichovský chodník, Ľaliová, Astrová, Narcisová, Nezábudková, Púpavová;

Uzávierka priecestia pri sídlisku
Západ I v termíne 24. 4. - 5. 5. 2017
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice oznamuje,
že ŽSR - SMSÚ ŽTS Traťový obvod
Spišská Nová Ves
plánuje v dňoch 24. 4. 2017 od 7.00 hod.
do 5. 5. 2017 do 20.00 hod.
vykonávať rekonštrukciu priecestia v žkm
174,713 trate Košice - Žilina na ceste III/3244
(priecestie pri STK na sídlisko Západ I).
Uzávierka priecestia je v zmysle PD schválenej
OR PZ ODI Spišská Nová Ves,
č. j. ORPZ-SN-ODI-4-006/2017
zo dňa 12. 1. 2017.
V rámci opravných prác na priecestí bude
vykonaná výmena koľají č. 1 a 2 v priecestí
a priecestnej konštrukcie.
Vykonávané práce obmedzia chodcov
pri prechode zo sídliska Západ I
do centra mesta.
Počas opráv bude pracovník ŽSR k dispozícii
chodcom, ktorí budú môcť prechádzať
priecestím podľa jeho inštrukcií.
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• v objektoch právnických osôb a fyzických osôb
- podnikateľov sídliacich na uliciach: sídl. Západ I., Duklianska, Pri Vyšnej Hati, Chrapčiakova, Sládkovičova, Orlia, Vajanského,
Starosaská, Hviezdoslavova (od ulice Odborárov po Chrapčiakovu), Krížova, J. Fabiniho, Odborárov, Štefánikovo námestie,
Ing. Straku, Námestie SNP, Medza, Nad Medzou, Ing. Rojkoviča.
Kontroly budú vykonávať členovia Dobrovoľného
hasičského zboru Spišská Nová Ves, ktorí sa na
požiadanie pred vykonaním kontroly preukážu poverením mesta spolu s občianskym preukazom.
Preventívnou protipožiarnou kontrolou sa preveruje dodržiavanie predpisov na úseku ochrany
pred požiarmi. Členovia kontrolných skupín sú pri

vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol
oprávnení vstupovať do objektov, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej
dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a požadovať odstránenie zistených nedostatkov bez zbytočného odkladu.
Žiadame občanov a príslušných zamestnancov
právnických osôb a fyzické osoby - podnikateľov, aby aj vo vlastnom záujme umožnili vstup
a výkon týchto protipožiarnych kontrol, ktoré
pomôžu odhaliť požiarne nedostatky, a tak predchádzať vzniku požiarov a škôd na živote, zdraví
i majetku. Ďakujeme za pochopenie.
Peter Klein
referát požiarnej ochrany, MsÚ

Mesto Spišská Nová Ves

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:
referent pre cestovný ruch a turistické informačné centrum
Miesto výkonu práce:
Mestský úrad Spišská Nová Ves
– Turistické informačné centrum
Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves
Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer
Predpokladaný termín nástupu:
1. 6. 2017
Kvalifikačné predpoklady:
Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie min.
I. stupňa – so zameraním na cestovný ruch,
manažment cestovného ruchu, marketing.
Adresa a dátum zaslania žiadosti:
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je
potrebné zaslať poštou spolu s požadovanými

dokladmi najneskôr do 10. 5. 2017 na adresu:
Mesto Spišská Nová Ves
Kancelária primátora
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
s uvedením značky na zalepenej obálke
v znení: Výberové konanie - TIC - Neotvárať,
resp. takto označenú zalepenú obálku doručiť
osobne do 10. 5. 2017 do 11.00 h
do podateľne Mestského úradu v Spišskej
Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1,
Spišská Nová Ves, č. d. 106.
Viac informácií nájdete na

www.spisskanovaves.eu
MÁJ 2017

LISTÁREŇ
Milí Spišskonovovešťania, táto rubrika poskytuje priestor pre vaše listy, resp. otázky,
pripomienky, podnety, a samozrejme, aj odpovede na ne od kompetentných.
bytovkami a školou. Určite by o enormnej ohľaduChcel by som poprosiť, či by sa nedal osadiť odvodňovací žľab na priechod pre chodcov na sídplnosti vedeli rozprávať nielen tu bývajúci občania,
lisku Mier, Štúrovo nábrežie 2062/3. Je to dosť
ale hlavne šoféri autobusov. Bolo by preto vhodné
nebezpečné, keď chodíme s kočiarom a zapadne
porozmýšľať nad zakomponovaním tých, zhruba
nám tam koleso. Niektorí vodiči tam chodia ako
300 m cesty, do plánovaných opráv.
blázni a neberú na nás ohľad. Ďakujem.
F. C., 6. 4. 2017, e-mail
Ján, 27. 3. 2017, odkaz pre starostu
Ďakujeme za pripomienku. Zoznam komunikácií
Mesto zváži najvhodnejšie riešenie a zabezpečí
na rekonštrukciu sa odvíja od balíka peňazí, ktorý
realizáciu priebežne pri plnení úloh mestských výje na tento účel schválený. V širšom zozname je
borov.
uvažované aj s touto komunikáciou, no pre účely
Ing. Peter Susa
verejného obstarávania z dôvodu obmedzeného
ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ
rozpočtu sa táto komunikácia dostala pod čiaru.
Investície do miestnych komunikácií bude potrebPripravuje sa ďalšia časť rekonštrukcií ciest v nané riešiť neustále, teda aj s touto komunikáciou,
šom meste, čo je chvályhodné, lenže opäť mi v pláresp. s jej rekonštrukciou sa uvažuje v ďalšom obne opráv chýba časť námestia, ktorá nebola opradobí. Výrazné zvýšenie kapacity parkovacích miest
vovaná už roky. Koniec nášho krásneho námestia,
však v tejto časti z priestorového hľadiska nie je
jeho zimnej strany, mi pripadá ako nechcený prímožné. V minulosti sa upravilo parkovanie vedľa
vesok, o ktorý sa nikto nestará. Úsek od Reduty
trhoviska, ktoré obyvatelia blízkych bytových dopo križovatku s Mlynskou ulicou, kde sú zastávky
mov môžu využívať.
autobusov a ďalej dvojsmerná vozovka medzi činIng. Peter Susa
žiakmi a Hotelovou akadémiou je vo veľmi zlom
stave, nehovoriac o nevyriešenom parkovaní pred
ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

POĎME ČÍTAŤ DO KNIŽNICE
Podujatie Spišskej knižnice sa nieslo v duchu – čítam, aby som vás zaujal, čítam, aby ste si sami prečítali. 56 žiakov - zástupcov všetkých základných
škôl nášho mesta čítalo úryvok zo svojej obľúbenej
knihy, čím deti prezentovali svoj čitateľský vkus, ale
v mnohých prípadoch aj priam umelecký prednes
a rečnícke schopnosti. Deti tak mali možnosť zistiť,
čo čítajú ich rovesníci, získať informácie o knihách,
ktoré ich zaujali i priamo vyberať z bohatej ponuky
kníh. Súčasťou podujatia bol malý prieskum, ktorý
poskytol odpovede na otázky, čo čítajú deti nášho mesta, koľko svojho voľného času venujú čítaniu a pod. O jeho výsledkoch budeme informovať
na webovej stránke Spišskej knižnice. Čitateľskú
štafetu mohli žiaci preniesť do svojej školy, triedy,
informovať tak svojich spolužiakov, kamarátov. Príjemným spestrením bolo čítanie hostí, ktorí prijali
pozvanie a prišli deťom prečítať zo svojej obľúbenej
knihy.
Toto podujatie, ktoré sa uskutočnilo 15. marca 2017,
bolo jedným z tých, ktoré Spišská knižnica organizo-

vala pri príležitosti 65. výročia svojho jubilea, v rámci
Týždňa slovenských knižníc a v neposlednom rade
v roku, ktorý je spájaný s rozvíjaním čitateľskej gramotnosti o čosi intenzívnejšie.
Ďakujeme všetkým hosťom, pedagógom a žiakom,
ktorí podporili túto akciu svojou aktívnou účasťou
a „nakazili” tak vírusom čítania ďalších.
Mgr. Renáta Korbová
SK – úsek literatúry pre deti a mládež

UMELECKÚ OBEC OPUSTIL
ŠTEFAN HUDZÍK

V utorok 4. 4. 2017 nečakane zomrel akademický sochár Štefan Hudzík, ktorý
svojou tvorbou zanechal večnú stopu na Spiši i na Slovensku. Tvorba, dielo, aj
jeho život boli prepojené s regiónom Spiš.
Štefan Hudzík sa narodil 28. januára 1954 v Spišskom Štiavniku. V rokoch 1963
- 1973 navštevoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave v odbore rezbárstvo u L. Korkoša. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave, v odbore figurálne sochárstvo u Jána Kulicha, v poslednom ročníku získal Cenu
Martina Benku. Od roku 1996 pôsobil ako pedagóg na Strednej priemyselnej škole drevárskej v Spišskej
Novej Vsi. Pre jeho sochársku tvorbu je charakteristický historický portrét a tiež reliéfy s náboženskou
tematikou. Vo svojich dielach prechádzal z realistického zobrazenia do abstrakcie, čím sa jeho diela stali
nadčasovými. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Spišského múzea v Levoči, v Galérii umelcov Spiša
v Spišskej Novej Vsi, Tatranskej galérii v Poprade, v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, Biskupskom
úrade v Spišskom Podhradí a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Realizoval monumentálne
práce v architektúre vo viacerých mestách a obciach na Spiši a tiež pamätné medaily s cirkevnou tematikou. Žil a tvoril v Spišskom Štiavniku, kde nečakane zomrel 4. 4. 2017 vo veku 63 rokov.
R. I. P.
Na foto: Štefan Hudzík v rámci „jubilantských” Rozhovorov o umení v Galérii umelcov Spiša
dňa 11. 9. 2014. Foto: L. Benická - archív galérie
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Predškoláci MŠ na Ul. S. Tomášika z triedy
Ľ. Horváthovej a E. Čiripovej si zaspomínali na
tvorbu M. Haštovej. J. Prochotská pri príležitosti 95. výročia narodenia autorky prečítala
ukážky z jej tvorby a na záver sa aj kreslilo.
Študenti stredných škôl na Slovensku si preverili svoje získané vedomosti na písomných
maturitných skúškach, ktoré začali 14. 3.
testom zo slovenského jazyka a literatúry. Nasledujúce dni pokračovali testom z cudzích
jazykov a matematiky. Ústne maturitné skúšky
sú stanovené na obdobie 22. mája až 9. júna
2017.

BLESKOVKY

SPRAVODAJSTVO

V priestoroch Galérie umelcov Spiša sa 20. 3.
uskutočnil jubilejný 50. ročník festivalu umeleckého slova v prednese poézie a prózy žien
s názvom Vansovej Lomnička. Podujatia sa
zúčastnili recitátorky, ktoré reprezentovali
náš okres na krajskom a celoslovenskom kole
festivalu. Svojou interpretáciou zaujalo porotu 5 recitátoriek, ktoré postúpili do krajského
kola.
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Mestským kultúrnym
centrom v Levoči usporiadali 25. 3. krajskú
súťažnú prehliadku neprofesionálnej inštrumentálnej hudby pod názvom Divertimento
musicale 2017, ktorá sa konala v Mestskom
divadle v Levoči. Z regionálnych kôl na krajskú
súťaž postúpili 4 kolektívy. Zúčastnené kolektívy sa predstavili v prevažnej miere skladbami
klasikov, ale nechýbali aj upravené skladby pre
deti.
Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe
(ďalej len GEKE) udelilo titul Európske mesto
reformácie desiatim mestám na Slovensku
najviac spätých s reformáciou. Medzi nimi
je i Spišská Nová Ves, jedno z miest, ktoré
v roku 1569 prijalo vierovyznanie Spišského
mestského seniorátu - Confessio Scepusiana. Udelenie titulu sa uskutočnilo 26. 3. počas
slávnostných služieb Božích v Evanjelickom
kostole v Banskej Štiavnici. Titul odovzdal generálny tajomník GEKE Michael Bűnker, biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
v Rakúsku.
V nedeľu 26. 3. Klub slovenských turistov AC
LB Spišská Nová Ves a Regionálna rada Klubu
slovenských turistov Spišská Nová Ves otvorili letnú turistickú sezónu akciou s názvom
100 jarných kilometrov. Milovníci prírody
a turistiky absolvovali prvé jarné kilometre
z plánovaných sto na trase od kostola v Smižanoch cez Kalváriu, Šibeň až na Sans Souci.
Tam už bola pre všetkých turistov pripravená
malá odmena v podobe odznaku.
Spišské divadlo zaplnili 29. – 30. marca malí divadelníci. Deti navštevujúce dramatické krúžky
predviedli divadelné predstavenia v rámci regionálnej súťaže Z rozprávky do rozprávky.
Spomedzi 8 predstavení trojčlennú porotu
najviac zaujala divadelná hra Kapsľa od Studio
12+20 zo Základnej umeleckej školy v Spišskej
Novej Vsi. Víťazstvom si tak zabezpečili posun
do krajského kola.
Železnice SR zostavili v marci investičný plán
na roky 2017 – 2019, v ktorom sa počíta s rôznymi opravami na 25 železničných staniciach
vrátane železničnej stanice v Sp. Novej Vsi,
kde by sa mali vynoviť priestory pre cestujúcich
a zaviesť aj nové informačné zariadenie.
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Začiatkom apríla zverejnila Zdravotná poisťovňa Dôvera rebríček hodnotenia nemocníc
na základe výpovedí viac ako 7 000 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej
zo slovenských nemocníc. Nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi v kategórii Všeobecné nemocnice skončila na 14. mieste zo
44 hodnotených nemocníc. Všetky nemocnice
dosiahli priemernú známku 1,64, čo predstavuje v porovnaní s minulým rokom (1,66) mierne zlepšenie.
3. apríla sa v koncertnej sieni Reduty konalo
tradičné predveľkonočné stretnutie rodín Veľka noc prichodzi... Program zameraný na
zvyky a obyčaje Veľkej noci spestrili svojím
vystúpením deti z MŠ na Stolárskej ulici, DFS
Ihrik, Základná umelecká škola v SNV i folklórne súbory Smižančanka a Brižečky. Stretnutie bolo obohatené o výstavky veľkonočných
a jarných dekoratívnych výrobkov a nechýbali
i voňavé perníky.
V Dome kultúry Mier 3. 4. známi slovenskí herci
v podaní Katarína Ivanková, Tomáš Palonder,
Mirka Partlová a Jakub Ružička odohrali životný príbeh legendárnej mexickej maliarky Fridy
Kahlo s názvom Frida – Maľovať a milovať.
Predstavenie plne lásky, humoru, podmanivej
hudby, živého orchestra a tanca sa divákom
v sále natoľko páčilo, že hercov odmenili záverečným standing ovation.
Majstri detektívnych románov, pod týmto
názvom vyhlásil vo februári 2017 Úsek beletrie
Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi kvízovú
súťaž pre dospelých čitateľov a milovníkov napätia. 13 kvízových otázok priblížilo čitateľom
život a tvorbu vybraných autorov detektívok
s cieľom pobaviť ich a preskúšať vedomosti
z tohto žánru. Súťaže sa zúčastnilo 31 čitateľov
Spišskej knižnice, z nich 23 bolo úspešných,
odpovedalo na všetky otázky správne a bolo
zaradených do žrebovania. Traja výhercovia
prevzali 6. apríla z rúk riaditeľa Spišskej knižnice, PhDr. Jozefa Lapšanského, PhD. výherné
ceny – najnovšie detektívne romány.
Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Galériou umelcov Spiša usporiadalo 6. - 7. apríla
okresné kolo 63. ročníka prehliadky a súťaže
v prednese poézie, prózy a tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie pod názvom
Hviezdoslavov Kubín. Najlepší recitátori postúpili do krajského kola súťaže do Michaloviec.
V uliciach miest a obcí po celom Slovensku
sa 7. apríla konala zbierka Ligy proti rakovine
s názvom Deň narcisov. Aj v uliciach nášho
mesta ste mohli stretnúť dobrovoľníkov s pokladničkami, ktorí za dobrovoľný finančný
príspevok každého odmenili žltým narcisom –
symbolom onkologických pacientov.
Medzinárodný deň Rómov si v našom meste
8. 4. pripomenuli darovaním krvi na tamojšom
hematologicko-transfúznom oddelení nemocnice s poliklinikou a pracovným aktívom
zameraným na čistotu a zdravie v spolupráci
s oddelením životného prostredia Okresného
úradu v Spišskej Novej Vsi. Hlavným organizátorom bol Regionálny úrad splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity.

SPRAVODAJSTVO

KALENDÁR SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
OPÄTOVNE ZVÍŤAZIL
V Štátnej vedeckej knižnici (ŠVK) v Banskej Bystrici sa 6. apríla 2017 uskutočnila vernisáž výstavy najkrajších kalendárov, kníh a propagačných
materiálov Slovenska ocenených v súťaži, ktorú
každoročne vyhlasuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so ŠVK.
Do 25. ročníka súťaže Najkrajší kalendár Slovenska
bolo prihlásených 43 kalendárov od 35 vystavovateľov. Prvé miesto vo svojich kategóriách získali
Západoslovenské tlačiarne v Skalici, Slovenská
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči,
Eduard Timko, Prešovský samosprávny kraj, Mesto
Spišská Nová Ves s kalendárom Mohlo to byť aj
inak, Obec Čečejovce, PRESCO GROUP Slovakia, Gupress, s. r. o., a Miroslav Saniga. Kompletný
zoznam výsledkov je uvedený na webovej stránke
www.najkalendar.sk.
Mesto Spišská Nová Ves teda opätovne obhájilo
prvenstvo. „Tohtoročnou myšlienkou bolo ukázať,
ako niektoré historické udalosti ovplyvnia ďalší život
v meste zásadným spôsobom. Ak by veža nevyhorela, dodnes by vyzerala inak, reduta taktiež mohla
vyzerať úplne inak či dokonca mohla stáť na inom
mieste. Ak by naše mesto nebolo v poľskom zálohu,
nevznikla by Provincia XIII (neskôr XVI) spišských
miest a možno by dodnes bola radnica v dnešnom
Provinčnom dome. Mementom, hlavne v dnešnej
dobe, by mal byť osud spišskonovoveskej synagógy,” priblížila nosnú tému kalendára Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora. „Vydávaním
našich kalendárov sa snažíme upozorniť na význam
niektorých historických udalostí, pamiatok mesta,

ale aj mnohých osobností spojených so Spišskou
Novou Vsi,” dodala A. Jančíková. Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov udelil v tomto
roku mestu Spišská Nová Ves aj ocenenie za osobitný autorský prístup pri zachovávaní tradícií
a pri propagácii kultúrneho dedičstva.
(red)

NOVINKY NAŠEJ ZOO
Zoologická záhrada otvorila 22. apríla svoju 28. sezónu. Novinkou pre verejnosť je
premostenie areálu ZOO a ostrova v strede jazera.
Spišskonovoveská zoologická záhrada každoročne zveľaďuje a skrášľuje priestory a snaží sa návštevníkom prinášať novinky. Spestrením otvorenia
tohtoročnej sezóny v Zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi bolo slávnostné otvorenie nového
mosta cez jazero. „Pred vznikom ZOO sa jazero
využívalo na člnkovanie a člnky mali svoj prístav na
strove. Po vzniku ZOO slúžilo jazero a ostrov vodnému vtáctvu, čiže návštevníci sa na ostrov už nedostali,” priblížila kúsok histórie ZOO jeho riaditeľka
Ing. Jana Dzuriková. Výstavba mosta vyrobeného
z dreva a rybárskych sietí prebehla v závere roka
2016 a vyžiadala si finančnú čiastku 58 379 eur.
Finančne na jeho výstavbu prispeli i Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj a mesto Spišská Nová Ves. „Vybudovaním mosta sme prepojili
pavilón Aquaterra so ZOO, na jednej časti ostrova

sme vytvorili chovné zariadenie pre lemurov kata.
K piatim jedincom pribudnú do konca roku ešte ďalšie dva. V druhej časti ostrova môžu návštevníci pozorovať vodné vtáctvo,” vysvetlila J. Dzuriková. Most
symbolicky otvoril popredseda NR SR Béla Bugár
(predseda strany Most-Híd), ktorý si tiež adoptoval
pumu americkú, čím prispeje na náklady na jej chov.
Na návštevníkov ZOO čakajú nové prírastky kozy
kamerunskej, walliskej, lamy krotkej a rácky hortobágyskej. Nováčikom sú i skunky pruhované. V súčasnosti sa v ZOO nachádza viac ako 500 zvierat
130-tich druhov. Najmladšia a najmenšia zoologická záhrada na Slovensku sa z roka na rok teší
rastúcemu počtu návštevníkov. Vlani spišskonovoveskú ZOO navštívilo rekordných 109 155 ľudí.
E. Kokavcová
foto: archív ZOO

V nedeľu 9. 4. sa v priestoroch Nemocnice
Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi uskutočnil
3. ročník súťaže pre študentov 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt pod názvom Medik roka
2017. Dvadsiatich študentov čakali náročné
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DEPORTÁCIE
ZO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
V tomto roku si pripomíname 75. výročie deportácií židovských občanov zo Slovenska. Od marca do
októbra 1942 a následne v roku 1944 boli aj zo Spišskej Novej Vsi deportované židovské dievčatá,
mladí chlapci i celé rodiny. Len niekoľkým z nich sa podarilo vyhnúť vysťahovaniu vďaka hospodárskej výnimke a v roku 1944 tým, že sa im podarilo ukryť v meste, v Slovenskom raji i okolitých
dedinách. Už druhé desaťročie dejiny židovskej komunity v našom meste skúmajú gymnazisti v projekte Stratení susedia, v ktorom sa vystriedalo viacero generácií. Mapovali hlavne osudy mladých ľudí
v období holokaustu. S cieľom poučiť sa a pripomenúť, že aj tieto dejiny sú súčasťou histórie nášho
mesta, pokúsime sa priblížiť dobu, kedy právo nahradilo bezprávie.
PRVÉ DEPORTÁCIE
Na základe fonogramu Okresného úradu zo dňa
25. 3. 1942 podľa vyhlášky o sústredení Židov, mali
byť nasledujúci deň odovzdaní do koncentračného
strediska v Žiline lekári bývajúci v obvode Spišská
Nová Ves, ktorým bola zakázaná lekárska prax a neboli zaradení do nemocníc alebo štátnych ústavov
v Tatranskej župe. V Spišskej Novej Vsi v tom čase
bolo 10 lekárov, z ktorých nasledujúcich päť lekárov
prebral 27. marca žilinský veliteľ. Boli to: Dr. Arpád
Deutsch (1897), Dr. Eugen Gömöri (1889), Dr. Hugo
Stein (1900), Dr. Maximilián Liebman (1892) zo Spišských Vlách a Dr. Július Littman (1888) z Krompách.
Ako vyplýva z hlásenia okresného náčelníka, ktoré
zaslal 4. júna 1942 župnému úradu Tatranskej župy
do Ružomberka, títo Židia – lekári boli o 10 dní
neskôr veliteľstvom strediska prepustení a vrátili sa do svojich bydlísk. Dr. H. Stein a jeho kolega
M. Liebman boli však 28. mája v tom istom roku
ako transportní lekári vysťahovaní. V meste zostali
v marci 1942 Dr. Johana Banyaiová – zubná lekárka,
jej manžel bol lekárom v štátnej nemocnici, ženský
lekár Dr. Arpád Feher, Dr. Arnošt Singer, Dr. Arpád
Hegyi (1887), ktorý o dva mesiace neskôr bol tiež
spolu s manželkou Alžbetou a 18-ročnou dcérou
Zuzanou zaradený do transportu.
MUŽSKÝ TRANSPORT
Podľa správy Okresného žandárskeho veliteľstva
v Spišskej Novej Vsi bolo na príkaz OÚ v Spišskej
Novej Vsi zo dňa 27. 3. 1942 zadržaných a zatknutých za účelom dodania do Žiliny 68 Židov z mesta
a jeho blízkeho okolia. Najmladší, t. j., 16-roční zo
zatknutých boli Alexander Braun a Salamon Frankl.
Len 10 z nich prekročilo vek štyridsať rokov. Podľa
zamestnania to boli prevažne robotníci, zopár roľníkov, niekoľko čalunníkov. Zatknutý bol typograf
Armín Muck (1903), pekár Lax Šalamun (1908), obchodník Ľudovít Kerekeš (1910), súkromný úradník
Imrich Korach (1911), šofér Juraj Goldstein (1911),
kuchár Henrich Gewurz (1914), krajčír Samuel Birnbaum (1920), obuvník Emanuel Frankl (1901), stolár František Klein (1913), maliar Filip Schlezinger
(1901), drogista Viliam Krauss (1916), mäsiar Jozef
Freund (1909), dvaja holičskí pomocníci Emanuel
Frankl (1922) a Eugen Schwarz (1913) a medik Ladislav Šimkovič (1917). 29. 3. 1942 ráno o 7.50 hod.
boli zo železničnej stanice v Spišskej Novej Vsi deportovaní 96-ti Židia do Žiliny. Okrem Židov z mesta
boli odtransportovaní aj Židia zo Smižian, Koterbach (dnešné Rudňany), Betlanoviec, Vydrníka,
Hincoviec, Krompách, Vyšných a Nižných Sloviniek
a Spišských Vlách. Veliteľom eskorty transportu zo
Spišskej Novej Vsi do Žiliny bol žandársky dôstojník
- zástupca Andrej Mičák, ktorému boli k dispozícii
dvaja členovia HG a dvaja príslušníci FS.
ŽENSKÝ TRANSPORT
23. 3. 1942 bolo do Popradu odvedených priamo
zo Spišskej Novej Vsi prvých 20 Židoviek. 2. 4. 1942
bola prevedená v Spišskej Novej Vsi kontrola Židoviek a tieto mali byť zaradené do koncentračného
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

strediska v Poprade v ten istý deň najneskôr do 16tej hodiny. Keďže predpísaný počet 114 Židoviek
nemohol okresný náčelník dosiahnuť, bol nútený
zaradiť aj bezdetné Židovky, pretože v telegrame
nebolo uvedené, aké Židovky treba do koncentračného strediska zaradiť. Šesť zachovaných listov
zoznamu s dodatkom povolaných Židoviek zostavenom v KS v Poprade dňa 5. 4. 1942, ktoré boli
poslané cez Žilinu a Zwardoň do Auschwitzu, obsahuje 62 mien dievčat a žien zo Spišskej Novej Vsi a
okolia. V tomto transporte bola zaradená aj Margita
Teitelbaumová, rod. Schwarzová (*13. októbra 1911
- zmenené na 1912 - v Spišskej Novej Vsi). Z pôvodných 68 jedna Židovka bola prepustená, pretože
nedosiahla vek 16 rokov, niektoré mali udelenú výnimku. Dve boli zo zoznamu vyškrtnuté pre nemoc,
jedna bola v zaisťovacom tábore v Ilave. Ostatné
Židovky pochádzali: 1 z Rudnian, 14 zo Spišských
Vlách, 4 z Betlanoviec, 3 z Hincoviec, 1 zo Spišského Hrušova, 14 z Krompách, 2 z Markušoviec
a 3 z Poráča.
RODINNÝ TRANSPORT
Mesto Spišská Nová Ves zažilo tri tragické dni koncom mája 1942. Do vojenských kasární v blízkosti
železničnej stanice boli zvážaní a sústreďovaní Židia
z celého okresu. Pripravoval sa rodinný transport,
ku ktorému boli pripojené aj dobytčie vagóny so
Židmi z okresu Levoča. V podvečer 28. 5. 1942 bol
transport č. 37 s 1 032 deportovanými z okresov
Spišská Nová Ves a Levoča vypravený z novoveskej železničnej stanice. Jeho cieľovou stanicou
bola Treblinka. Transport skončil v Lublinskej oblasti. Bolo v ňom 174 mužov od 16 do 55 rokov,
333 detí vo veku do 16 rokov, 405 žien od 16 rokov a 120 mužov nad 55 rokov. Muži z transportu
boli umiestnení v koncentračnom tábore Majdanek,
ženy, deti a starci cez geto v Izbici do koncentračného tábora Sobibor. Mnohí neprešli prísnou selekciou a zahynuli krátko po príchode. Do transportu
bola zaradená aj Šarlota Kerekešová s práve narodenou dcérkou, 1-ročná Evička Davidovičová
s jej štyrmi súrodencami, 4-ročná Agneska Kunová a ďalšie deti, ktorým nebolo dopriate prežiť.
V transporte boli zaradení žiaci Židovskej ľudovej
školy zo Spišskej Novej Vsi spolu s riaditeľom Martinom Szekerešom. Najstaršou deportovanou bola
90-ročná Ernestína Korachová, rod. Rosenthalová
(1852), manželka MUDr. Filipa Koracha, ktorý patril k prvým detským lekárom na Spiši, zakladateľka
Židovského ženského spolku v Spišskej Novej Vsi,
účastníčka a organizátorka mnohých charitatívnych
a kultúrnych akcií v meste. Do transportu bola zaradená pod poradovým číslom 746. Z uvedeného
transportu sa nikto nevrátil.
K 1. 9. 1942 zostalo v okrese Spišská Nová Ves
147 Židov.
Zdroj: Štátny archív v Košiciach,
pracovisko Archív Spišská Nová Ves.
Spomienky Margity Teitelbaumovej, rod. Schwarzovej, Waltera Morgenbessera a Waltera Bauera.
Pripravila: Ružena Kormošová

úlohy i simulované situácie z bežnej praxe
lekárov, prostredníctvom ktorých si preverili
svoje teoretické i praktické vedomosti. V rámci
workshopov si odskúšali laparoskopickú operáciu na trenažéri. Víťazom tohto ročníka sa
stal Filip Olekšák z Levoče. Všetci zúčastnení
finalisti získali garantované pracovné miesto
v jednej z nemocníc Svet zdravia.
Druhý aprílový víkend sa v Obchodnom centre
Madaras konal Veľkonočný jarmok remesiel.
Na výber bolo veľké množstvo veľkonočných
dekorácií, napr. perníčky, veľkonočné vajíčka,
maľované obrazy na koži, drevené hračky či
domáce potravinové výrobky.

BLESKOVKY

SPRAVODAJSTVO

Primátor mesta Ján Volný prijal 11. 4. v obradnej sieni radnice hokejistov zo ZŠ na Komenského ulici, ktorí získali bronzové medaily
na Majstrovstvách sveta v extralige kadetov
a zároveň 18. 4. prijal účastníkov Majstrovstiev
sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov,
ktoré sa 13. – 23. 4. konali v Spišskej Novej
Vsi a Poprade.
Občianske združene „Sme iní, nie horší”
a DSS Domovina, n. o. Hodkovce v spolupráci
s ďalším sociálnymi zariadeniami usporiadali
10. – 12. 4. na Letnej ulici Veľkonočný dufart.
V ponuke bol pestrý sortiment výrobkov s veľkonočnou tematikou vyrobených klientmi domova sociálnych služieb.
Už tradične sa na Veľký piatok 14. 4. uskutočnil pre všetkých veriacich Pašiový ekumenický sprievod. Program sprievodu pozostával
z troch zastavení s krátkym zamyslením. Záver
sprievodu tvorila spoločná modlitba a záverečné požehnanie.

Jazyková škola, Javorová 16
Spišská Nová Ves
informuje o
voľnom pracovnom mieste

UČITEĽA
ANGLICKÉHO JAZYKA

na plný úväzok od 1. 9. 2017
Základné podmienky:
vysokoškolské vzdelanie
2. stupňa v odbore,
prax na základnej alebo strednej škole
minimálne 3 roky.
Kontakt: js@jssnv.sk, 0905 727 558

KLUB DÔCHODCOV
KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie,
ktoré sa uskutoční
18. 5. 2017 (štvrtok)
o 10.00 hod.
v Klube dôchodcov
na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás.
5/2017
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KULTÚRA

Knižné
novinky

Spišskej knižnice
Centrálna budova, Letná ulica 28
PRE DETI
Emily BONE: Jedinečný svet vlakov. Preskúmajte fantastický svet železníc – luxusný parník pre
kráľovnú, superrýchle vlaky na magnetickom vankúši, vlaky, čo sa šplhajú vysoko do hôr a mnoho,
mnoho ďalších.
O zlatom vajíčku. V tomto výbere rozprávok
nájdete známe rozprávky, ale spoznáte aj tie menej
známe. Rozprávky eskimácke, africké, kubánske,
sibírske či japonské. Precestujte s rozprávkami
celý svet.
H. WICHOVÁ: Tri pátračky. Nová detektívna
séria pre dievčatá. Tri priateľky rozbiehajú pátranie.
Knihy aj o tom, že internet je plný nepredvídateľných nástrah!
PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
Frank SCHÄTZING: Bleskové správy. Novinár Tom Hagen prináša reportáže z bojmi zmietaných krajín Blízkeho východu. Až v Afganistane
ho šťastena opustí, jeho profesionálna povesť je
zruinovaná.
Reneé KNIGHT: Cudzinec. Vzrušujúci triler plný kľukatých zvratov. Cathrine sa na nočnom stolíku zjaví záhadný román. Minulosť ožila
a Cathrinin svet sa rúca.
Alica EŠTOKOVÁ: Cesta do Provensálska.
Život je plný prekvapení. Presvedčí sa o tom aj
zdravotná sestra v bratislavskej nemocnici. Autorka sa v románe pokúša vyriešiť dilemu, či máme
právo hľadať šťastie tam, kde ho naši najbližší
môžu stratiť.
PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
Peter TÓTH: Komando 52. Autor bestselleru
Krycie meno Bežec, svojou novou knihou otvára
čitateľom ďalšie komnaty sveta tajných služieb,
v ktorých boli až doteraz ukryté tie najšpinavšie
operácie SIS.
Rhonda BYRNE: Sila. Príručka ako používať
najväčšiu silu v celom vesmíre – Silu, ktorá vám dá
všetko, čo chcete. Na to, aby bolo čokoľvek vytvorené alebo zmenené, postačí jediné... Sila.
Andrea VOTRUBCOVÁ: Skládaný patchwork.
Kniha je výnimočná svojím zameraním na konkrétny patchworkový štýl – skladaný patchwork. Krok
za krokom je popísaných 10 základných skladaných blokov a ich využitie pri zhotovení módnych
doplnkov.
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
Astrid LINDGREN: Mio, môj Mio. Príbeh deväťročného chlapca, o ktorého sa nikto nezaujíma,
a tak sa vydáva do čarovnej krajiny hľadať vlastného otca.
Vera SCHAUBER: Veľká kniha o svätých.
V tejto knihe ožívajú osudy svätcov, aby nám prostredníctvom svojich životov ukázali cestu, ako sa
máme priblížiť k Bohu i ľuďom.
Paulo COELHO: Špiónka. Mýtus o osudovej
žene, exotickej tanečnici, dôverníčke bohatých
a mocných mužov, ktorá sa do dejín zapísala ako
Mata Hari.
Letná ulica 28 - 053/415 03 01
pobočka Mier - 053/446 26 26
mier@spisskakniznica.sk
www.spisskakniznica.sk
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ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
6. - 7. 5. o 15.30, vstupné: 4 €/3,50 €
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
USA, 87 min., MP.
6. - 7. 5. o 17.00, vstupné: 4 €/3,50 €
ŠPUNTI NA VODE
ČR, komédia, 84 min., MP-12.
FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame
vám možnosť zakúpiť si nový členský preukaz, ktorý platí celý rok 2017 na celom
Slovensku. Cena je 5 € a na každý klubový
film je zľava. Vstup pre divákov, ktorí nie sú
členmi FK, je neobmedzený. Tešíme sa na
stretnutie s vami každý utorok pri dobrom
filme v kine Mier.
1. 5. o 16.30 a 19.00
KONCERT KANDRÁČOVCI
FILMOVÝ KLUB
2. 5. o 19.00, vstupné: 2 €/4 €
BELGICA
Belgicko/Francúzsko, dráma, holandsky
s českými titulkami, 126 min., MP-15.
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
3. 5. o 17.00, vstupné: 4 €/3,50 €
CUKY LUKY FILM
SR, 100 min., MP.
3. 5. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 €
PÁPEŽ FRANTIŠEK:
MODLITE SA ZA MŇA
Argentína/Španielsko/Taliansko, životopisná
dráma, slov. titulky, 124 min., MP-12.
4. 5. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 €
5. 5. o 16.30, vstupné: 4 €/3,50 €
CHATRČ
USA, dobr. dráma, 132 min., titulky, MP-12.
5. 5. o 19.00, vstupné: 5 €
6. 5. o 19.00, vstupné: 4 €
STRÁŽCOVIA GALAXIE 2
USA, akčný, 137 min., slov. titulky, MP-12.

13. 5. o 17.00, vstupné: 4 €/3,50 €
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
BABY ŠÉF
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
14. 5. o 17.00, vstupné: 4 €/3,50 €
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA

7. - 8. 5. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 €
CHATRČ
USA, dobrodružná dráma, 132 min., titulky,
MP-12.

14. 5. o 19.00, vstupné: 5 €/4,50 €
15. 5. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 €
KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
USA, akčný, fantazijný, dráma, slovenské
titulky, 126 min., MP-12.

8. 5. o 15.30, vstupné: 4 €/3,50 €
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
BABY ŠÉF
USA, animovaná rodinná komédia,
97 min., MP.

FILMOVÝ KLUB
16. 5. o 19.00, vstupné: 2 €/4 €
MUŽ MENOM OWE
Švédsko, dráma/komédia, švédsky s českými titulkami, 116 min., MP-15.

8. 5. o 17.00, vstupné: 4 €/3,50 €
CUKY LUKY FILM
SR, 100 min., MP.
FILMOVÝ KLUB
9. 5. o 19.00, vstupné: 2 €/4 €
DENNÍK RUŠŇOVODIČA
Srbsko/Chorvátsko, 85 min., čierna komédia, české titulky, MP-15.
ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY
AJ PRE VEREJNOSŤ
10. 5. o 14.00, vstupné: 2,50 €
BALERÍNA
Francúzsko, rodinný, anim., 89 min., MP.
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
10. 5. o 17.00, vstupné: 3 €
VŠETKO ALEBO NIČ
SR/ČR, romantická komédia, 105 min.,
MP-15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
17. 5. o 17.00, vstupné: 4 €/3,50 €
CUKY LUKY FILM
17. 5. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 €
LADY MACBETH
Veľká Británia, dráma, anglický s českými
titulkami, 89 min., MP-15.
18. - 19. 5. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 €
VOTRELEC: COVENANT
USA, akčný, sci-fi, horor, 105 min., titulky,
MP-15.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
20. - 21. 5. o 17.00, vstupné: 4 €/3,50 €
DEEP:
DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU
Špan., anim. rodinná komédia, 92 min.

10. 5. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 €
DENNÍK RUŠŇOVODIČA

20. 5. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 €
21. 5. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 €
LADY MACBETH
Veľká Británia dráma, anglický s českými
titulkami, MP-15, 89 min.

11. - 13. 5. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 €
PÁD
USA, rom./fantasy, 91 min., čes. tit. MP-12.

22. 5. o 17.00, vstupné: 4 €/3,50 €
CHATRČ
USA, dobr. dráma, 132 min., titulky, MP-12.

FILMOVÝ KLUB
23. 5. o 19.00, 2 €/4 €
OLLI MÄKI
Fínsko/Švédsko/Nemecko, fínsky, anglický
s čes. tit., životop., 92 min., MP-15.
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
24. 5. o 17.00, vstupné: 4 €/3,50 €
PUTOVANIE TUČNIAKOV: VOLANIE
OCEÁNU
Francúzsko, 82 min., český dabing, dokumentárny film.
24. 5. o 19.00, vstupné: 3 €
ÚNOS
SR, thriller, 95 min., orig. verzia, MP-15.
25. 5. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 €
PÁPEŽ FRANTIŠEK:
MODLITE SA ZA MŇA

26. 5. a 28. 5. o 19.00, vstupné: 5 €
27. 5. a 29. 5. o 19.00, vstupné: 4 €
PIRÁTI KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA
USA, dobr., akčný, 135 min., MP-12.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
27. 5. o 17.00, vstupné: 5 €/4,50 €
28. 5. o 17.00, vstupné: 4 €/3,50 €
DEEP:
DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU
Španielsko, anim. rod. komédia, 92 min.
FILMOVÝ KLUB
30. 5. o 19.00, vstupné: 2 €/4 €
TANEČNICA
Francúzsko/Belgicko/ČR, životopisný, francúzsky s českými titulkami, 92 min., MP-15.
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
31. 5. o 19.00, vstupné: 4 €/3,50 €
POLINA
Francúzsko/USA, titulky, 112 min., MP-15.
facebook.com/Kino.Mier.SNV

Program Spišského osvetového stredis
ka
MÁJ 2017
do 7. 5. 2017
Výstavná miestnosť
Spišského osvetového strediska
UKÁŽEME, ČO DOKÁŽEME
Výstava výtvarných prác žiakov Spojenej
školy v Spišskej Novej Vsi
Vstup voľný.
10. 5. 2017 o 9.00 h
Spišská knižnica Spišská Nová Ves
ŠTÚROV ZVOLEN
Vstup voľný.
11. 5. 2017 o 16.30 h
Výstavná miestnosť
Spišského osvetového strediska
SPIŠSKÁ PALETA
Vstup voľný.

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

18. 5. 2017 o 10.00 h
Foyer Spišského osvetového strediska
EKOVÝKRES, EKOKOMIX
Vstup voľný.
14. 5. 2017 o 14.30 h
Kultúrny dom Nižné Repaše
MAKOVICKÁ STRUNA
Vstup voľný.
21. 5. 2017 o 14.30 h
Kultúrny dom Poráč
HOSPODI POMILUJ
Vstup voľný.
25. - 28. 5. 2017
Spišská Kapitula, Spišské Podhradie
SPIŠSKÝ JERUZALEM
Vstup voľný.

PLÁN PREMIÉR
4. 5.

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2
LADY MACBETH

11. 5.

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI

18. 5. DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU
VOTRELEC: COVENANT
25. 5. PIRÁTI KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
Všetky doplňujúce údaje nájdete na: www.stercentury.sk

5/2017
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

profesionálneho divadla
60 rokov
v Spišskej Novej Vsi
4. 5. štvrtok o 19.00 h
9. 5. utorok o 10.00 h, pre dôchodcov
12. 5. piatok o 19.00 h
110. repríza

Vst.: 6 €
Vst.: 3 €
Vst.: 6 €

Jozef Gregor Tajovský:

ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)
Klasika v spišskom nárečí.
5. 5. piatok o 19.00 h
26. 5. piatok o 19.00 h

60. repríza

Vst.: 6 €
Vst.: 6 €

Martin Kukučín:

RYSAVÁ JALOVICA

Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.
14. 5. nedeľa o 16.00 h

Vst.: 3 €

Monika Gerbocová
(na motívy Rozprávky bratov Grimmovcov):

SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV

Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krásavicu.
16. 5. utorok o 10.00 h, pre dôchodcov
19. 5. piatok o 19.00 h

Vst.: 3 €
Vst.: 6 €

Jozef Mokoš:

JÁNOŠÍK, ALEBO PRAVDA JE LEN JEDNA

Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a národná legenda.
18. 5. štvrtok o 19.00 h
27. 5. sobota o 19.00 h

Vst.: 8 €
Vst.: 8 €

BRANDON THOMAS / EMIL SPIŠÁK:

CHARLEYHO TETA

Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias.
21. 5. nedeľa o 16.00 h

70. repríza

Vst.: 3 €

Milan Žitný:

DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

Štúdio SD
3. 5. streda o 19.00 h

Vst.: 3 €

F. M. Dostojevskij: BIELE NOCI

Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.
10. 5. streda o 19.00 h

Vst.: 3 €

A. P. Čechov: UJO VÁŇA (A TÍ DRUHÍ)

Komické príbehy ľudí, ktorí sa spovedajú zo svojich nenaplnených túžob.
17. 5. streda o 19.00 h

Vst.: 3 €

George Bernard Shaw: DON JUAN V PEKLE

Za hriešny život pošle autor Dona Juana do pekla na stretnutie sa so svojimi
obeťami.
28. 5. nedeľa o 16.00 h

Vst.: 3 €

FRANTIŠEK PAVLÍČEK:

TRI ZLATÉ VLASY DEDA VŠEVEDA

Rozprávka o dobrom Plavčíkovi, krutom kráľovi a o múdrom dedovi Vševedovi.
Skupinové objednávky alebo rezervácie
na tel. čísle 053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk
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II. OBDOBIE PROFESIONÁLNEHO
DIVADLA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
Po druhý raz sa 11. januára 1980 zdvihla opona v divadelnej sále spišskonovoveskej Reduty pri príležitosti slávnostnej premiéry inscenácie Tajovského
hry Ženský zákon, ktorou začínalo svoju činnosť znovuzriadené (po druhý raz)
profesionálne divadlo v Spišskej Novej Vsi. Uplynulo dlhých 16 rokov od nie
dostatočne premysleného rozhodnutia zrušiť Krajové divadlo. Podtatranské
divadlo nedokázalo vyplniť prázdny priestor po profesionálom divadle, aj keď
zastrešovalo výborný amatérsky Divadelný súbor Hviezdoslav s jeho veľmi
dobrými inscenáciami a pozývalo na pohostinské vystúpenia Štátne divadlo
z Košíc, ale najmä Divadlo Jonáša Záborského z Prešova a Divadlo Jozefa
Gregora Tajovského zo Zvolena. Na pohľad možno krátke, len šesťročné obdobie, zanechalo na Spiši tak výraznú stopu, že krátko po jeho zrušení sa začali
ozývať požiadavky na vrátenie profesionálneho divadla do Spišskej Novej Vsi.
Jeho absenciu nemohli nahradzovať ani vyspelé ochotnícke súbory ako bol
spomínaný DS Hviezdoslav alebo Divadelný súbor Borodáč.
Nebolo v silách prešovského DJZ vykonávať zájazdovú činnosť na celom východnom Slovensku. Tlak, ktorý vyvíjali obyvatelia, neignorovali ani okresné
štruktúry a snažili sa nájsť spôsob a vhodný moment na vyriešenie situácie.
Po začatí tzv. obrodného procesu prijal Východoslovenský krajský národný
výbor v roku 1968 uznesenie o zriadení profesionálneho divadla v Spišskej
Novej Vsi. K jeho realizácii však nedošlo. No po založení trnavského Divadla
pre deti a mládež v roku 1974 sa od roku 1975 čoraz intenzívnejšie objavovali
hlasy požadujúce vznik profesionálnej scény. Na základe iniciatívy miestnych
a obecných orgánov vzniklo v roku 1976 pri Podtatranskom divadle Spevoherné štúdio. To však z rozličných dôvodov nemalo dlhé trvanie.
V druhej polovici 70. rokov nastala pre založenie profesionálnej scény v podstate priaznivá situácia. Po dlhých rokoch sa rozhodlo, že sa v Prešove postaví
nová divadelná budova pre DJZ. Zainteresovaným bolo jasné, že vzhľadom
na parametre nového divadla nebude možné inscenácie, ktoré vzniknú v novej divadelnej budove, bolo možné preniesť na akékoľvek iné javisko. DJZ sa
popri košickom Štátnom divadle malo stať druhým „kamenným divadlom“ na
východnom Slovensku. Celá táto časť Slovenska by zostala nepokrytá zájazdovou divadelnou činnosťou. To bolo v rámci vtedajšej kultúrnej politiky nemožné. Takže aj výsledky tejto analýzy napomohli podporiť úsilie miestnych
a okresných a už aj krajských štruktúr presadiť, aby MK SSR ako jediný možný
zriaďovateľ súhlasilo so vznikom nového divadla. Na prvej slávnostnej premiére
nového súboru sa zúčastnil námestník ministra kultúry SSR Imrich Mikuš, tajomník Východoslovenského Krajského výboru Komunistickej strany Slovenska Rudolf Blaho, podpredseda Východoslovenského národného výboru Jozef
Dobšinský a predstavitelia okresov Prešov a Spišská Nová Ves. V podobnom
duchu informovala o tejto udalosti takmer všetka slovenská tlač a elektronické
média.
Inscenáciu hry J. G. Tajovského Ženský zákon pripravil prešovský tvorivý tím.
Režisér Eduard Gűrtler, dramaturg Oleg Dlouhý, výtvarník scény Štefan Burta,
kostýmy navrhla hosťujúca Ľubica Jarjabková, ušili a vytvorili ich prešovské
divadelné dielne. „Domáci“ boli len herci Eva Zboinská (Z. Javorová), Magda
Miklošová (Anička), Štefan Labanc a Peter Lejko alternovali Jana Maleckého,
Maru, jeho ženu, stvárnila Anna Kucková (neskôr Strnadová), Miška alternovali
Vladimír Kriško a Vladimír Bálint a Doru hneď tri herečky – Júlia Paulínyová,
Anna Stejskalová, Ľubica Smatanová a Števka Jaroslav Trón a Jozef Friňák.
Aké divadlo vzniklo v Spišskej Novej Vsi? Oficiálny názov malo Súbor pre deti
a mládež Divadla Jonáša Záborského v Prešove, Pobočná scéna Spišská
Nová Ves. Je neuveriteľné, ale akoby sa boli dejiny profesionálneho divadla na
Spiši zopakovali. Lenže po druhý raz to mohla byť fraška. Porovnajme si vznik
oboch divadiel:
1. V roku 1957 je do Spišskej Novej Vsi dislokovaný jeden zo súborov Dedinského divadla obohatený o členov z iných súborov toho istého divadla.
Riaditeľstvo, dramaturgia, výtvarníci boli v Bratislave. V Spišskej Novej Vsi bol
herecký súbor, umelecký šéf a režisér, neskôr ďalší režisér.
Podobne v roku 1980 vzniká Súbor DaM. V Spišskej Novej Vsi je herecký súbor,
umelecký šéf a všetko ostatné je v Prešove (riaditeľstvo, administratíva, dramaturgia, režiséri, výtvarníci, umelecko-dekoračné dielne a pod.).
2. V krátkom období sa Štátna zájazdová scéna, pobočná scéna Spišská Nová
Ves osamostatňuje a stáva sa z nej plnohodnotné Krajové divadlo. Dobudovává sa obslužný aparát, dramaturgia, prijíma sa ďalší režisér, vybudovali sa
umelecko-dekoračné dielne.
Súbor DaM zostáva pod prešovským riadením, dlho až do konca roku 1991.
Až zmenené spoločenské formy umožňujú jeho osamostatnenie a vznik Spišského divadla (1992).
Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ Spišského divadla
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1. 5. 2017 (pondelok) Amfiteáter Madaras park
Divadlo CILILING Prešov
14.00 h
SOĽ NAD ZLATO rozprávka pre deti
15.00 h

FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA

pri MKC Spišská Nová Ves
Tance, piesne a hudba z regiónov Spiša, Šariša a Zemplína
1. 5. 2017 (pondelok) o 16.30 a 19.00 h
Dom kultúry Mier
KANDRÁČOVCI koncert
Vstupné: 15 €. Vypredané.
Upozorňujeme divákov, že v žiadnom prípade nie je povolené
posadiť si deti bez vstupeniek na kolená - vstup nebude povolený
z bezpečnostných dôvodov. Ďakujeme za pochopenie.
15. 5. 2017 (pondelok) o 18.00 h
Koncertná sieň Reduty

KAVIAREŇ REDUTA
- HUDOBNÝ KOKTAIL PETRA STAŠÁKA

Prvé televízne nahrávanie ŠLÁGR TV.
Hudobný program Petra Stašáka a jeho hostí.
V programe účinkujú Karel Peterka - ČR, Frankie Zhyrnov - ČR,
manželia Silvia a Peter Klimentovci, KOLLÁROVCI, Peter Stašák.
Moderujú: Peter Stašák a Magdaléna Kráľová
Vstupné: 16 €

PRIPRAVUJEME:
7. 6. 2017 (streda) o 19.30 h, Dom kultúry Mier
Radošínske naivné divadlo Bratislava

STANISLAV ŠTEPKA: LÁS-KA-NIE 2
Vstupné: 15 €

14. 6. 2017 (streda) o 18.00 h, Dom kultúry Mier
SIMA BAND, SIMA MARTAUSOVÁ a BAND
Koncert populárnej speváčky so skupinou.
Vstupné: 15 €
24. 6. 2017 (sobota) o 16.00 h, Dom kultúry Mier

VÍLA ELLA

V pútavom hodinovom programe plnom chytľavých melodických
pesničiek o zvieratkách si môžu deti zaspievať a zatancovať spolu
s vílou.
Vstupné: 6 €, vhodné pre deti od 2 rokov, 60 min.

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51, MKC – Dom kultúry
Mier, 053/44 287 66
TIC – Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

Multifunkčné energetické
a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14, Sp. Nová Ves
T.: 053/429 75 46
Vstupné do expozície, na výstavu:
dospelí 1 €, deti, žiaci, študenti
a dôchodcovia 0,50 €.
Po - pi: 9.00 – 15.00 h
Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 h
Vstup voľný
STM KOŠICE – VYSUNUTÁ
EXPOZÍCIA
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI
Banícky spolok Spiš
a Mesto Spišská Nová Ves
STÁLA VÝSTAVA
ZBIERKA NERASTOV
reprezentujúca viac ako 1 300 kusov
vzoriek zo Slovenska,
Čiech a 23 krajín sveta
VÝSTAVY
SLOVO, HUDBA A OBRAZ V ÉTERI
do 30. 6. 2017
Výstava historických
rádioprijímačov a TV prijímačov
od roku 1948 zo súkromnej zbierky
Petra Valla z Hrabušíc.

DIVADLO

KONTRA

Nová premiéra divadla Kontra
RON HUTCHINSON:

MESIAC A MAGNÓLIE
ALEBO AKO ZÍSKAŤ
10 OSCAROV
I. premiéra: 5. máj o 19.30 h
II. premiéra: 6. máj o 19.30 h
8. máj o 17.00 a 20.00 h
11. máj o 19.30 h
12. máj o 19.30 h
15. máj o 19.30 h
16. máj o 19.30 h
25. máj o 19.30 h

Brilantná komédia o zákulisí vzniku „Odviate vetrom”, jedného z najslávnejších
filmov všetkých čias. Čo si počať, ak
čas neúprosne beží a scenárista nečítal predlohu? Legendárny hollywoodsky producent David O. Selznick zamyká
režiséra a scenáristu vo svojej kancelárii
a prinúti ich k nadľudskému výkonu…
Dokonalé obsadenie, duchaplný humor,
briskné dialógy, závratné tempo a neskutočná zábava. Slovenská premiéra.
Vstupné: 8 €

SPIŠRELIKFILA 2017
- Kresťanské motívy na známkach
od 18. 5. do 6. 6. 2017
Vernisáž: 17. 5. 2017 o 16.00 h

18. a 19. máj o 19.00 h
WILLIAM SHAKESPEARE:

PREDNÁŠKA
23. 5. 2017 o 16.00 h - Vstup voľný
O UMENÍ MAJSTROV NESKOREJ
GOTIKY V ZNÁMKOVEJ TVORBE
Prednášajúci: František Divok

Strhujúca adaptácia nadčasového príbehu o ľudských vášňach, túžbe po moci,
zločine a treste. Hypnotizujúce predstavenie, ohromujúce svojou silou. V máji
hosťujúce na medzinárodnom festivale v
Albánsku.
Vstupné: 6 €

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ
18. 5. 2017
Filatelia ako ju nepoznáme.
Čo sa dozvieme
z poštovej známky?

Prezentácia s kvízom v podaní
filatelistov.
Svet zvuku ináč ako ho poznáme.
Spoznáš si svoj hlas?
V réžii Petra a Rasťa Vallovcov.
Vstupy od 8.00 do 15.00 h
pre žiakov ZŠ.
(Záujemcov prosíme nahlásiť sa
vopred najneskôr do 16. 5. 2017 na
dana.rosova@gmail.com, 0911 849 131)

MACBETH

24. máj o 19.00 h
MARK O’ROWE

HOWIE A ROOKIE
Tarantino v zrážke s Homérom. Temné
zákutia Dublinu. Nasvrabený matrac. Dve
mŕtve bojové exotické ryby. Humor a horor. Pomsta a obeta. Hit z Edinburghu,
Londýna a New Yorku.
Vstupné: 7 €

Kapacita sály je len 30 miest.
Odporúčame si rezervovať miesta
vopred. Rezervácie: 0907 908 986

CANTUS VILLA NOVA
miešaný spevácky zbor
mesta Spišská Nová Ves privíta

3. 5. 2017 o 17.00 h

v koncertnej sieni Reduty svojho hosťa
30-členný miešaný spevácky zbor
LAUDA zo Sankt Peterburgu.

www.babkovedivadlosnv.eu

Pozývame priaznivcov zborového spevu. | Vstup voľný.
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

uvádza rozprávku

GIŇOLOVE STAROSTI
14. 5. 2017 o 16.00 h

hosťujúce predstavenie bábkového divadla ANIMA | Vstupné 2 €

www.babkovedivadlosnv.eu
5/2017
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školskej indonézskej uniforme.
Denias (120 min) * Laskar Pelangi (120 min)
Premietanie dvoch indonézskych hraných filmov
s anglickými titulkami.
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

STÁLE EXPOZÍCIE
•
•
•

DEŇ A NOC GALÉRIE V RÁMCI NOCI
MÚZEÍ A GALÉRIÍ / KRIŽOVATKY:
ĎALEKÝ VÝCHOD BLÍZKY VÝCHODU

3. ročník kreatívneho multikultúrneho dialógu
v rámci Noci múzeí a galérií venovaný kultúre Indonézie.

TERRA GOTHICA
JOZEF HANULA
ZÁHRADA UMENIA

AKTUÁLNE VÝSTAVY
OD INSITY K ART BRUT

do 30. 7. 2017
Prejavy a interpretácie naivného umenia, folk art
a art brut z unikátnej zbierky Pavla Konečného (CZ)
v dielach 51 marginálnych autorov z 8 krajín strednej Európy.

PAVEL KONEČNÝ (CZ):
SVET OUTSIDEROV

do 30. 7. 2017
Fotografická výstava českého zberateľa art brut z
Olomouca dokumentuje jedinečnosť a nepredstieranú radosť z tvorby talianskych outsiderov,
s ktorými sa autor stretával na svojich cestách v rokoch 2011 - 2015.

SYMFÓNIA PRE PÄŤ ZMYSLOV

Michal Czinege (SK/FIN), Jakub Hvězda (CZ),
Patrícia Koyšová (SK)
do 30. 7. 2017
Unikátna výstava edukačného charakteru.

GALÉRIA PRI DUFARTE – ZO ZBIEROK
15. 5. - 29. 10. 2017
„Banerová“ výstava zo zbierok k 30. výročiu založenia galérie.

PROGRAMY / DIELNE
PRE VEREJNOSŤ
3. 5. 2017, 19.00 - 20.30, vstupné: 3 €/osoba

KONCERT / IGOR KUCER:
ANDY WARHOL EMOTION TOUR

Venované pamiatke Andy Warhola a jeho matky:
netradičný hudobný projekt vychádzajúci z autentických nahrávok J. Zavackej Warholovej z 50. rokov 20. st. Emotívny zážitok pre všetky kategórie
milovníkov hudby.
15. - 19. 5. 2017

TÝŽDEŇ V GALÉRII / KRIŽOVATKY:
ĎALEKÝ VÝCHOD BLÍZKY VÝCHODU

3. ročník kreatívneho multikultúrneho dialógu v rámci Noci múzeí a galérií venovaný kultúre
Indonézie

INDONÉZSKE ZASTAVENIA PRE ŠKOLY

15. - 19. 5. 2017, 9.00 - 16.00 h
Vstupné: 1 €/akcia
Výtvarný materiál v réžii galérie. Na uvedené aktivity je potrebné vopred sa objednať.
Indonézska rozprávková postavička - Tvorba
rozprávkových bytosti z indonézskej rozprávky. Pre
školy, s lektormi.
Detský fotoateliér - Ateliérové fotenie detí v

INDONÉZSKE ZASTAVENIA
PRE VEREJNOSŤ
20. 5. 2017, galéria otvorená 13.00 - 22.00 h
VÝSTAVY PODĽA PONUKY:
STÁLE EXPOZÍCIE A AKTUÁLNE VÝSTAVY
13.00 - 22.00 h, vstup zdarma
GALERIJNÝ TRH: REMESLÁ VČERA A DNES
14.00 - 18.00 h, vstup zdarma
Trhujte a skúšajte - voľné dielne pre veľkých i malých so zameraním na rôzne textilné a výtvarné
techniky.
FOKUS NA INDONÉZIU: OBRAZOM I SLOVOM
O KULTÚRE A ŽIVOTE V INDONÉZII
15.00 - 17.00 h, vstup zdarma
Zuzana Hermanová (žila v Indonézii, pôsobila na
viacerých ostrovoch ako sprievodkyňa poznávacích
zájazdov, prekladateľka pre filmárov, dobrovoľníčka),
predstaví domorodé kultúry, výstup na sopku, potápanie, národné parky, pamiatky UNESCO aj každodenný život v krajine „gumeného času“.
Michaela Bartková / veľvyslanectvo Indonézie v SR.
KONCERT S HEVHETIOU
ZUZANA EPERJEŠIOVÁ: SKYVA
19.00 - 20.30 h, vstupné: 3 €/osoba
Večerné vystúpenie klaviristky, speváčky a hudobnej
skladateľky z Košíc, víťazky súťaže DEBUT 2017.
21. 5. 2017, galéria otvorená 11.00 - 16.00 h
STÁLE EXPOZÍCIE A AKTUÁLNE VÝSTAVY

PROGRAMY / DIELNE
PRE ŠKOLY
2. - 31. 5. 2017, 9.00 - 16.00 h
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma. Doba
trvania: cca 60 - 90 min. Doneste si so sebou biely
výkres A4. Výtvarný materiál v réžii galérie. Programy
určené pre MŠ, ZŠ a rodiny s deťmi a ZUŠ.

PÄŤ ZMYSLOV ČLOVEKA

Novinka. Úspešný interaktívny vzdelávací program
- poďme sa spolu hrať a objavovať výtvarné umenie pomocou zmyslov s detským sprievodcom.

SGRAFITO

Tvorba zaujímavých ornamentov výtvarnou technikou sgrafito a odkrývanie farebných voskových dekorov „ukrytých“ pod čiernym tušovým podkladom.

SLOVENSKÝ ORNAMENT OČAMI
SPIŠIAKOV

Tvorba vlastného ornamentu v netradičnom výtvarnom prevedení technikou suchá ihla. Rytie ornamentu do tetrapackovej podložky, príp. CD nosiča
spojené s ručnou tlačou do hĺbky.
POZOR - 31. 5. 2017 uzávierka výtvarnej súťaže
v Národopisnom múzeu Smižany

KONTAKT: tel. 053/417 46 21, 0910 873 046, www.gus.sk, sekretariat@gus.sk
Facebook: Galéria umelcov Spiša

Letná 63
SNV
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Herné pondelky - Počas celého dňa sa môžete prísť naučiť a zahrať
si vlastné alebo ,,čajovňové“ hry. Po celý čas vám bude pripravený
vysvetliť pravidlá ktorejkoľvek hry lektor, Ján Pramuk. Prvý pondelok
v mesiaci vás naučí jednu z hier. V máji sa môžete tešiť na hru roka
2014 Istanbul, o stratégii a obchodovaní na tureckom trhu.

KULTÚRA

3. 5. 2017 MINIFUTBAL žiakov a žiačok ZŠ
4. - 5. 5. 2017 FLORBAL dievčat SŠ
9. 5. 2017 MALÝ FUTBAL žiakov ZŠ
10. 5. 2017 NA BICYKLI BEZPEČNE
11. 5. 2017 VYBÍJANÁ žiačok ZŠ
17. 5. 2017 od 9.00 h
Koncertná sieň Reduty
SLÁVIK SLOVENSKA 2017
okresné kolo 27. ročníka celoslovenskej súťaže
v interpretácii ľudovej piesne. Vstup voľný.
18. 5. 2017
ATLETIKA žiakov a žiačok ZŠ
31. 5. 2017 od 9.00 h
SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA
a ŠKOLA ROKA
1. 6. 2017 od 15.30 h - areál pred
CVČ Hutnícka, sídl. Západ l
JUNILIÁDA - MDD
súťažno-zábavné popoludnie
Vstup voľný. V prípade dažďa sa
Juniliáda uskutoční 8. 6. 2017.
DENNÉ LETNÉ TÁBORY
3. - 7. 7. 2017 / 4 dni
Cena: 24 €/4 dni * 6 €/1 deň
Miesto: CVČ Hutnícka, sídl. Západ I
Vedúci / info: K. Bigošová - 0914 176 083,
Bc. K. Štrauchová - 0904 306 520
10. - 14. 7. 2017 / 5 dní
Cena: 30 €/5 dní * 6 €/1 deň
Miesto: CVČ Hutnícka, sídl. Západ I
Vedúci / info: Z. Košová - 0911 307 468,
Mgr. E. Fabianová - 0907 690 394
17. - 21. 7. 2017 / 5 dní
Miesto: Klub mladých, Zimná 48
Cena: pondelok, streda, piatok / 5 €,
utorok - výlet Tricklandia 7 €, štvrtok - výlet
Hasičské múzeum Martin 7 €
Vedúci: Mgr. Zuzana Hennelová,
PhDr. Ľubica Šefčíková
Možnosť výberu aktivít podľa záujmu:
Spoločenské (ZOO, lanový park, dopravné
ihrisko, turistika, rôzne súťaže a hry, tanec,
spev, karaoke). Kreatívno-tvorivé (výrobky z
papiera, ilustrácie, lepenie, výtvarné techniky).
Pohybovo-športové (futbal, volejbal, florbal,
vybíjaná, trampolíny, fit lopty, kolobežky,
motokáry, XBOX 360)
POBYTOVÝ LETNÝ TÁBOR
31. 7. - 4. 8. 2017 alebo 7. - 11. 8. 2017
Miesto: SCM Mraznica Hnilčík
Cena: 75 €/dieťa
Vedúci: Z. Hennelová - 0911 420 590,
M. Farkalín - 0911 213 902
V cene: ubytovanie, strava, doprava, bazén
Prihlášky potrebné doručiť
vedúcim tábora do 20. 6. 2017.
Centrum voľného času Hutnícka 18,
Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 37 58
e-mail: cvcsnv@azet.sk
www.cvcadam.sk
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OZNAMY, POZVÁNKY, INZERCIA
www.dietka.sk

PROGRAM MATERSKÉHO
CENTRA DIETKA

„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“
Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3

HRAVÉ HODINY ANGLIČTINY
PRE DETI OD 2 ROKOV
1., 10., 15., 24., 29. 5. o 16.30 h
Prihlášku: min. deň vopred sms
na 0904 459 497,
lektorka Linda Melikant
Poplatok: 3 €/rodina

STRETNUTIE PODPORNEJ
SKUPINY DOJČIACICH
MATIEK A TEHULIEK

Piatok 5. a 19. 5. o 9.00 h
Skupina je otvorená aj pre nové
maminy.
Prihlášku: deň vopred
0903 740 739 - sms
Certifikovaná poradkyňa v dojčení
OZ Mamila Anna Ogurčáková
Poplatok: 2 €/osoba

CVIČENIE NA
PODPORU SPRÁVNEHO
PSYCHOMOTORICKÉHO
VÝVOJA DIEŤATKA

Prihlášku a info: 0903 493 922
Poplatok: 3 €/dieťa

KURZ NOSENIA DETÍ A
VIAZANIA BABYŠATIEK I.

Streda 17. 5. o 15.30 h
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku
nevadí, požičiame, príp. poradíme
pri výbere.
Prihlášku a info: Mgr. B. Vajová
0948 480 510 alebo barbora.
vajova@gmail.com
Poplatok: 12 €/rodina

KURZ ZDRAVÉ
PREBAĽOVANIE

Štvrtky od 9.00 do 12.00 h
Poplatok za jednorazový vstup:
1,50 €/rodina

24. 5. o 15.30 h
Ako na moderné látkové plienky,
ako zostaviť výbavičku a odučiť od
nočníka.
Bližšie info a prihlášku:
0948 480 510 alebo
na barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 5 €/osoba

PORADENSTVO PRI
DOJČENÍ

PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295
Anna Ogurčáková - 0903 740 739
Silvia Pramuková - 0948 040 302

MAĽOVANIE NA TVÁR

STRETNUTIE NOSIACICH
MAMIČIEK

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

9. 5. o 10.00 h
Piknik nosiacich mamičiek pri
príležitosti Európskeho týždňa
nosenia detí 2017.
Bližšie info a prihláška:
0948 480 510 alebo
na barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 2 €/osoba

LOGOPEDICKÉ
INDIVIDUÁLNE
PORADENSTVO

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

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI

10. 5. o 17.30 h
Tvorivé dielne pre deti od 3 r. pod
vedením výtvarničky Mgr. art. Ľudmily Amálky Valenčíkovej.
Prihlášku a info:
0908 269 914 - sms
Poplatok: 4 €/dieťa

PONUKA SLUŽIEB v
HERNI MC DIETKA
HERŇA Dietka (predaj detského
a tehotenského tovaru)
Utorky od 14.00 do 17.00 h

PORADENSTVO
V NOSENÍ DETÍ

Mgr. Barbora Vajová
0948 480 510 alebo
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)

27. 5. o 9.00 h, Banketová sála KD

MÁJOVÁ PÄTNÁSTKA
šachový turnaj pre všetkých

27. 5. o 20.00 h, Spoločenská sála KD

OLDIES PARTY

do 30. 5. 2017, Kaštieľ - Výstava

MARCO GERBI (IT):
„DOMANDE SENZA
RISPOSTA“
Otázky bez odpovedí

5. 5. o 20.00 h, Spoločenská sála KD

DISKOZÁBAVA

Pre mladých v ľudovom štýle a disko
(MEDIUM, SPIRIT, DJ STEVE)
14. 5. o 14.30, 16.30 h, Spoločenská sála KD

DEŇ MATIEK

80 MINÚT
Slávnostná akadémia žiakov ZŠ Komenského ul.
20. 5. o 18.00 h., Spoločenská sála KD

DUO JAMAHA

Koncert známej hudobnej skupiny z TV Šlágr
Vstupné: 8 €

22. - 30. 5. o 17.00 h, Spoločenská sála KD

ABSOLVENTSKÉ VYSTÚPENIA
A VYRADENIE ABSOLVENTOV VO, TO, LDO, HO
ZUŠ D. ŠTAUCHA

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Májová zábava pre všetkých
(Sám Sebou, Star band)

PRIPRAVUJEME
2. 6. 2017

VÝSTAVA

J. Srna (keramika), D. Baláž (maľba), P. Smik
(tavené sklo) 17.00 h - vernisáž
3. 6. 2017, pred Radnicou

DEŇ DETÍ

4. 6. 2017 o 15.00 h
Areál TJ Slovan Smižany

XXVI. SMIŽIANSKE
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
XII. JARMOK ĽUDOVÝCH
REMESIEL
Zmena programu vyhradená!
Informácie, rezervácie a predpredaj vstupeniek:
tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, tel.: 053/443 36 66
www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

26. 5. 2017 O 18.00 h
Zlatá pivnička, Letná 72

ZOZNAMKA
HRAJÚ:
OĽGA BELEŠOVÁ,
ROMAN POMAJBO

exkluzívne v letnej záhrade
pod holým nebom
Vstupné: 20 €
(v cene uvítací drink + autogramiáda
a fotenie s umelcami)
Rezervácie:
www.LAcademy.sk, 0907 514 608
Predpredaj vstupeniek:
Zlatá pivnička, Letná 72
5/2017

17

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

RELAX

FEJTÓN
MÁJ, LÁSKY ČAS

Sused ma už dlhšie povzbudzoval. Tak som sa
rozhodol, že máj bude skutočne mojím mesiacom lásky a poslal som správu Etelke – mačička,
dlho sme sa nevideli, žena odchádza na víkend
k svokre a tak ďalej... Správa nebola doručená, tak
som to ešte vyskúšal na Katke, Martine a Jozefe,
pre istotu som niečo napísal aj Skarlet. Snažil som
sa, dokonca som zbehol do fitka, že niečo zhodím
a zvyšok svalstva utužím, potom som dal solárko
a nový zostrih. Hádam to bude stačiť. Odpovedali
tri adeptky lásky, ale iba Skarlet prejavila záujem
o stretnutie. Mal som to premyslené, vezmem ju
do raja, romantická večera, bôčik alebo hotelové
strapačky s klobásou. Šupnem do nej tri deci červeného, a to by som chcel vidieť, či nezmäkne ako
vajco v octe. Všetko išlo podľa plánu a Skarleta sa,
chvalabohu, po rozvode neprestala o seba starať.
V boxoch sa sedí bezpečne, hodiny hudieš do samičky bez toho, aby si musel vynoriť hlavu z intímča. Žiaden problém, až na to, že boxy vyzerajú
jeden ako druhý a stane sa, že si ho zmýliš. Tak
som si to aj ja zle spočítal a zablúdil som k susednému, kde sedeli ruka v ruke moja žena a sused
– povzbudzovák. Budúci rok asi zmením kalendár
a plynule prejdem z apríla do MDD .
Vlasto Bogár

KRÍŽOVKA
Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. mája na adresu redakcie s heslom „Krížovka”. Meno výhercu uverejníme v júnovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ... ABY ŽENÁM LÁSKOU ZRUMENELI
LÍČKA. Výherkyňou tajničky z č. 4/2017 sa stáva Agnesa Piatnicová zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme .

Aj v dnešnej dobe niektorí ľudia
sú veľmi chudobní...
(tajnička)
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SPRAVODAJSTVO

ZO ŽIVOTA
NAŠICH
ŠKÔL
STÁŽE ŠTUDENTOV SOŠ DREVÁRSKEJ
V ZAHRANIČÍ
Od septembra 2016 do marca t. r. mali študenti a učitelia SOŠ drevárskej príležitosť spoznať
vďaka finančnému grantu na projekt Erasmus +
Odborné vzdelávanie a príprava nové krajiny,
ľudí, školy, firmy, spôsob práce a život v nich.
Šesť študentov odboru Dizajn a tvarovanie dreva
a dvaja učitelia sa zúčastnili tradičného rezbárskeho sympózia v Bystřici pod Hostýnem v SŠ
nábytkárskej a obchodnej, nasledovala 3-týždňová stáž študentov z odboru Technik drevostavieb a mechanik počítačových sieti v Estónsku v meste Parnu na brehu Baltského mora. Vo
februári t. r. šesť študentov odboru Fotografický
dizajn strávilo tri týždne prácou v profesionálnych fotoateliéroch pod vedením renomovaných
fotografov. V marci projekt vyvrcholil poslednou stážou vo Valencii v Španielsku. Opäť šesť
študentov z odboru Drevárstvo a nábytkárstvo
a z odboru Propagačné výtvarníctvo a dve učiteľky strávili tri týždne v treťom najväčšom meste
Španielska. Nábytkári pracovali v nábytkárských
firmách, kde pomáhali vyrábať nábytok na export
a pre náročných zákazníkov. Výtvarníci pracovali
v reklamných agentúrach pri navrhovaní, výrobe,
tlači aj inštalácii. V apríli a máji SOŠ drevárska
prijala študentov a učiteľov z Litvy a Estónska.
3. ROČNÍK DYCHOVEJ SÚŤAŽE
Utorok 4. apríl 2017 bol pre našu ZUŠ vzácnym dňom. Od skorého rána boli všetci učitelia
v strehu, aby zabezpečili pokojný priebeh 3. ročníka krajskej súťažnej prehliadky v hre na
dychových nástrojoch, ktorú škola organizuje
každé dva roky. Zasúťažiť si prišlo 114 mladých
talentov z Prešovského a Košického kraja. Po
dlhom čase zaznievali na súťažných pódiách hudobné nástroje ako je hoboj, lesný roh či fagot.
Okrem spomínaných nástrojov sa súťažilo v hre
na zobcových a priečnych flautách, klarinete
a saxofóne. ZUŠ reprezentovalo 16 žiakov, získali 3 umiestnenia v bronzovom pásme: Lenka
Kopaničáková, Ján Čonka a Pavol Dzurik.
Strieborné pásmo si svojím výkonom zaslúžili:
Sára Závecká, Soňa Školníčková, Judita Kotradyová, Tamara Ďurišková, Katharine Anna
Kuzma, Lucia Leskovjanská, Katrin Nicoleta
da Cruz, Katarína Pjonteková, Jakub Šťastný,
Alex Farkašovský a Gabriela Krokkerová a najcennejšiu trofej, umiestnenie v zlatom pásme
si za svoj výkon odniesli Karolína Kozáková
a Viktória Jakubcová. Žiakov pripravili učitelia
dychového oddelenia: Denisa Kotradyová, Tatiana Prejsová, Jozef Vysokai a Marek Kacvinský.
ČITATEĽSKÁ ŠTAFETA
Žiaci ZŠ na Lipovej ulici sa snažia nachádzať
krásu ukrytú v literatúre. V roku Čitateľskej gramotnosti preniesli „Čitateľskú štafetu” Spišskej
knižnice 28. marca 2017 medzi svojich rovesníkov, kamarátov, spolužiakov. Deti 2. - 4. ročníka
sa snažili získať na čítanie ich obľúbenej knihy
svojich spolužiakov. Na popoludňajšom podujatí „Čítame s deťmi” rozvíjali stop čítaním svoju
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predstavivosť a fantáziu. Pri skupinovom čítaní
využili riadené aktivity čítaním príbehu od Márie
Ďuríčkovej spolu aj so svojimi rodičmi a starými
rodičmi. Žiaci siedmeho ročníka spríjemnili hodiny čítania svojim mladším spolužiakom čítaním
z knihy Gabriely Futovej Naša mama je bosorka.
Piataci sa prostredníctvom úryvkov z tvorby slovenských a svetových rozprávkarov preniesli do
sveta víl, čarodejníkov i prostého ľudu.
DEŇ VODY
22. 3. 2017 si žiaci II. stupňa ZŠ Z. Nejedlého pripomenuli Svetový deň vody, ktorý vznikol
na podnet Organizácie spojených národov. Uvedomujúc si význam tejto vzácnej tekutiny a jej
prepojenosť so všetkými oblasťami života sa
snažili nielen oblečením modrej farby, ale aj svojou činnosťou vnímať ju ako nenahraditeľnú tekutinu. Na vyučovacích hodinách vytvárali pojmové mapy, plagáty, cinquain, miniknižky o vode,
viacslovné pomenovania, výtvarne zobrazili Noemovu archu. Na vyučovaní cudzích jazykov si
obohatili slovnú zásobu, riešili tajničky a osemsmerovky. Matematické úlohy zo skutočného
života boli hlavnou témou na hodine matematiky. Na prírodovedných predmetoch sa hovorilo
o skupenstvách vody, vlastnostiach rôznych druhov vôd a vodných elektrárňach. Počas veľkej
prestávky sa všetci mohli občerstviť pri stánku
s pitnou vodou. V rámci aktivít Zelenej školy žiaci počas celého vyučovacieho dňa lepili kvapky
vody na plagát, ktorý symbolizoval vďačnosť za
to, že žijeme v krajine, v ktorej zatiaľ máme dostatok vody. Zároveň si pripomenuli, že nie všetci
ľudia na Zemi majú šťastie na priezračnú vodu.
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ ZOO
Aby bola naša zoologická záhrada pútavá aj
zvonku, v rámci projektu „Naše mesto” a v spolupráci s oddelením školstva MsÚ zorganizovala
výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl v kategóriách 1. - 4. ročník a 5. - 6. ročník. Autori
a autorky najkrajších a najúspešnejších prác
ich prenesú na plochu vonkajšieho oplotenia
zoologickej záhrady spoločne so svojimi spolužiakmi. Táto časť súťaže sa uskutoční 9. júna.
Na oplotení zoo tak budete môcť vidieť výtvarné
diela týchto autorov: Paula Drabiščáková, Liliana Slivková, Petra Ivančáková, Katarína Nováčková, Kornélia Sroková, Bianka Čaplová,
Dominika Fabiánová, Kristína Szuperáková,
Daniela Hajdučková, Šimon Repaský, Emka
Slebodníková, Paula Šoltýsová, Patrícia Rusnáková a Lenka Macejová.
FESTIVAL EVOLUTIONS PRAHA
V rámci programu aktivít eTwinningového projektu „Jedlo ako liek, jedlo ako jed” sa 3 učitelia a 41 žiakov ZŠ na Levočskej ulici zúčastnili
v marci t. r. Festivalu Evolutions v Prahe. Hneď
po vstupe do výstavnej haly ich privítali fľašou minerálnej vody zo stredného Slovenska. Potešilo
ich aj konštatovanie, že výstavu absolvovali ako
jediná škola nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech.
„Chceli sme, aby sa žiaci zoznámili s netradičnými spôsobmi stravovania, prírodnou kozmetikou,
chutnými zdravými sladkosťami, možnosťami alternatívnej medicíny a množstvom iných netradičných spôsobov, ako si osvojiť filozofiu, že vlastný
život a zdravie záleží v prvom rade od každého
človeka,” uviedla PaedDr. Anna Macková.
JAVORKA V BRATISLAVE,
BRATISLAVA NA JAVORKE
Po tom, čo Dominik Joppa a Štefan Pružinský,
študenti osemročného štúdia, získali 4. miesto

v krajskom kole súťaže Zenit v kategórii Webdesign, rozhodli sa zmerať si sily aj so zvyškom Slovenska a do súťaže Junior Internet v kategórii
JuniorWEB sa prihlásili s vlastným frameworkom
Stuff, ktorý sami navrhli a naprogramovali. V Bratislave ukázali, že v programovaní webstránok sú
doma, za čo získali Špeciálnu cenu dekana Fakulty informatiky a informačných technológií
STU. No neboli sami, ktorí hájili farby Spišskej
Novej Vsi v našom hlavnom meste. V národnom
kole Olympiády z anglického jazyka si Andrea
Lengvarská vybojovala 7. miesto a Soňa Tomčíková získala 5. umiestnenie. Doma, na Javorke,
mali študenti možnosť diskutovať s dvoma zamestnancami Americkej ambasády. Pán Liam
Sulivan, pôsobiaci ako ekonomický špecialista
a pani Juliet Gomez Khile, pracovníčka politického oddelenia Americkej ambasády, si pre študentov pripravili veľmi hodnotnú prednášku venovanú vzájomnému pochopeniu, medziľudským
vzťahom, tolerancii a úcte človeka k človeku.
AKTIVITY ZŠ NA KOMENSKÉHO UL.
Aktuálny školský rok je Rok čitateľskej gramotnosti, v rámci ktorého ZŠ Komenského ul. pripravila pre svojich žiakov aktivity, ktoré by mali
priviesť deti k pravidelnému čítaniu. Pre celú školu bol zorganizovaný Čitateľský maratón na tému
Voda v rôznych podobách. Okrem 226 žiakov sa
do maratónu zapojili aj rodičia. Celkovo sa prečítalo za jednu vyučovaciu hodinu 145 strán. Čítalo
sa po slovensky, anglicky a rusky. V literárnej súťaži v tvorbe poézie a prózy Skala útočiska obsadila M. C. Kánoczová, IV. A 1. miesto a L. Kleščová, IV. A 2. miesto. Prvákom v rámci Týždňa
hlasného čítania chodili ráno čítať rozprávkovú
knihu ich ocovia a mamy. Ďalšie aktivity školy:
prednes Hviezdoslavov Kubín, Shakespeare´s
memorial, zápis prvákov do mestskej knižnice,
Poďme čítať do knižnice, čítanie v školskej knižnici, tvorenie projektov slovenských spisovateľov... Žiaci deviateho ročníka ZŠ Komenského
dosiahli v novovzniknutej hokejovej súťaži
pod názvom KADETI, krásne 3. miesto. V tejto
vekovej kategórii súťažilo 12 družstiev z celého
Slovenska.
MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU
Deti materských škôl nášho mesta prezentovali 29. marca 2017 svoje recitátorské schopnosti
v rámci 3. ročníka súťaže, ktorú organizuje Spišská knižnica. Do súťaže sa zapojilo 14 materských škôl. 25 malých škôlkarov súťažilo v dvoch
kategóriách – poézia a próza. Spomedzi nich sa
najlepšie darilo v próze: 1. Simonke Kleinovej
(MŠ evanjelická), 2. Teodorovi Zalčíkovi (MŠ E.
M. Šoltésovej), 3. Karolíne Garstkovej (MŠ Gorazdova) a Lucii Viežbovej (MŠ Jilemnického).
V próze boli najlepší: 1. Emília Oravcová (MŠ
evanjelická), 2. Jakub Kolesár (MŠ Jilemnického), 3. Slávka Kotradyová (MŠ Slovenská).
ÚSPECH NA LOGICKEJ OLYMPIÁDE
Žiaci z intelektovo nadaných tried Základnej
školy Ing. O. Kožucha sa po roku opäť zúčastnili na celoslovenskom kole logickej olympiády
v Prešove. Tamojšia Prešovská univerzita privítala výber 100 najlepších žiakov z celého Slovenska, ktorí sa popasovali s príkladmi a rébusmi,
pri ktorých museli uplatniť svoje logické myslenie. Deti sa v tejto náročnej konkurencii nestratili
a zaznamenal úžasný úspech v podobe 3. miesta Martina Dama, žiaka IX. ročníka ZŠ na Ul. Ing.
O. Kožucha.
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NOVOVESKÉ ÁČKO VYBOJOVALO
FLORBALOVÚ EXTRALIGU
Keď v roku 2011 zakladali v Spišskej Novej Vsi prvý
florbalový klub s názvom Floorball club Young Arrows, nikto netušil, že partia florbalových nadšencov okolo Petra Mišendu, Gaba Ličáka a Tomáša
Slivu sa dokáže o 6 sezón tešiť z postupu do mužskej extraligy.
„Nebola to ľahká cesta, začínali sme vo veľmi skromných podmienkach, v malých telocvičniach s drevenými vlastnoručne vyrobenými nízkymi mantinelmi,
bez akejkoľvek podpory, ale chuť a snaha dokázať,
že sme chalani, ktorí na to majú, nás poháňala dopredu,” spomína na začiatky zakladateľ a predseda
klubu Peter Mišenda. Začínali v neregistrovanej
Košickej lige, kde sa učili v prvej sezóne pravidlá
a zvykali si na náročné zápasové tempo. Ďalšie dve
sezóny pôsobili v regionálnej 2. lige mužov, kde
bolo vidieť herné napredovanie.
Keď si so Sabinovským béčkom vybojovali v sezóne 2013/2014 postup z regiónu do celoslovenskej 1. ligy, položili tak základy pre ďalšie klubové
úspechy. To už mali k dispozícii originálne klubové
mantinely a v športovej hale dostali aj priestor na
2 tréningy týždenne.
Celkové 7. miesto v sezóne 2014/2015 a vyradenie
vo štvrťfinále vo štvrtom zápase v predĺžení proti
Detve pred domácim publikom v sezóne 2015/2016
jasne naznačovali, že ak nepoľavia, môžu pomýšľať
ešte na lepšie umiestnenie.
Medzitým niektorí hráči dostali možnosť hosťovania
v extraligových kluboch a mali tak možnosť okúsiť
najrýchlejší a najkvalitnejší florbal na Slovensku.
Matúš Bučák si vybojoval v drese ATU Košice v sezóne 2014/2015 celkové 2. miesto a bol zároveň
aj členom reprezentačného tímu juniorov na MS vo
fínskom Helsingborgu a Lukáš Mišenda mal veľmi
úspešnú sezónu v Žiline, kde získal 1. miesto v extralige a s béčkom aj 3. miesto v 1. lige. Obaja sa
vrátili do domáceho klubu a ich príchod sa prejavil
v progrese kvality celého tímu.
Do mužského kolektívu zavítali ďalší noví hráči –
Peter Hanzely a Koščo, ktorí začínali s ligovým
florbalom v Žiline, ako aj bývalí spišskonovoveskí
hokejisti Heizer, Džerenga a Rády. Hernú činnosť
obnovili aj dlhodobo zranení hráči – Koczka a Slezák a tímu začali pomáhať aj domáci odchovanci
Ličák a Michal Hanzely. Všetci títo chalani prispeli
výraznou mierou k posilneniu ofenzívy aj defenzívy
mužského tímu. Príležitosť v A tíme začali dostávať aj talentovaní juniori (Koršala, Tropko a Hyroš). Rozšírenie kádra sa podpísalo na obrovskom

Horný rad zľava: Peter Mišenda - vedúci a lekár, Michal Hanzely, Peter Hanzely, Oliver Hyroš, Adam Tropko, Dušan Koščo,
Ján Volný - primátor, Erik Rády, Štefan Jerga, Dávid Heizer, Viliam Slezák. Spodný rad zľava: Libor Koczka – kapitán,
Gabriel Ličák, Marcel Bendík, Ján Bendík, Erik Ondov, Boris Koršala, Michal Šimko - tréner, Lukáš Mišenda - tréner, Michal
Vadovský a úplne vpredu Dávid Džerenga so synčekom. Na fotografii chýba Matúš Bučák, ktorý neodohral sériu play off.

úspechu a celkovom víťazstve v 1. lige mužov, kde
mali po základnej časti na konte z 22 zápasov 17
výhier, 3 remízy a len 2 tesné prehry, ktoré ich stáli
prvenstvo a možnosť vyberať si súperov do play off
z prvého miesta. 19 kôl neprehrali a plný bodový
zisk nemali len doma s Partizánskym (8 : 8) a v Púchove (8 : 8), kde nenastupovali v kompletnej zostave. Neporaziteľnosť im zobrala až v 20. kole Trnava
(7 : 4) a hneď na to aj Meteníci z Likavky (11 : 9).
Základnú časť však zakončili domácim víťazstvom
proti Púchovu (16 : 12).
So štvrťfinálovým súperom z Partizánskeho sériu vyhrali na zápasy celkovo 3 : 0 (12 : 6, 4 : 2
a 8 : 3). Súperom v boji o finále im bola skúsená Trnava a po dvoch domácich neľahkých výhrach (11 : 7
a 5 : 4) cestovali na západ. „Prvý zápas na pôde
súpera nám nevyšiel (6 : 13), navyše sme stratili kvôli
tvrdým trestom dvoch kľúčových hráčov, ale nedeľňajšia odveta „na Jozefa” 19. 3. vyšla dokonale. Víťazstvom 7 : 6 v zápase a celej sérii 3 : 1 na zápasy
sme mali obrovský dôvod na radosť. Vybojovali sme
v 1. lige pre Spišskú Novú Ves historické finále, kde
nás čakal veľmi kvalitný tím s extraligovými skúse-

nosťami – FBC Predátor Sabinov,” uviedol ďalej
Peter Mišenda.
Náročnú finálovú sériu začínali dvojzápasom
v Sabinove a zaslúženou výhrou v prvom zápase
(9 : 7) v skvelej diváckej atmosfére položili základ
budúceho celkového víťazstva. Druhý zápas bol
viac v réžii domáceho tímu. Súper sériu víťazstvom
10 : 6 vyrovnal na 1 : 1, ale pomer zápasov zo Sabinova bol pre nich splneným cieľom. Pred oboma odvetnými zápasmi doma sa núkala v prípade oboch
výhier šanca na priamy postup do extraligy. „Na
posledné dva zápasy v lige na domácej palubovke
s obrovskou podporou fanúšikov nikdy nezabudneme. Podarilo sa, dali sme to! V dramatických zápasoch so šťastným koncom pre Young Arrows (10 : 8
a 5 : 4) sme sa stali po 5 registrovaných sezónach
extraligistami. Doma sme celú sezónu vrátane play
off nenašli premožiteľa. Ďakujeme všetkým za podporu a tešíme sa už teraz na novú sezónu, ale už
s extraligovou príchuťou,” zhodnotil vytúžený záver
sezóny Peter Mišenda.
FK

BRONZOVÍ KADETI
Hokej v Spišskej Novej Vsi má dlhoročnú tradíciu a v sezóne 2016/2017
sa o najväčší úspech postarali hokejoví kadeti. V novovytvorenej kategórii
v premiére dosahovali mladí hokejisti
Spišskej Novej Vsi výborné výsledky.
Svojimi výsledkami prekvapovali už
v základnej časti, ktorú vyhrali. Rovnako sa im v silnej konkurencii darilo
aj v nadstavbovej časti a v trojlístku
silných mužstiev Slovana Bratislava
a Trenčína bojovali o medailu.
Čiastkovým úspechom bolo víťazstvo po základnej časti, keď z dvanástich účastníkov v 22 zápasoch len
trikrát prehrali. Nasledovala nadstavbová časť a boj o konečné medailové
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umiestnenie. V skupine šiestich tímov
bojovali Spišiaci do posledného kola
o čo najlepšie umiestnenie a o medailovej pozícii sa rozhodlo na ľade
v Trenčíne. Súťaž vyhral Slovan Bratislava, druhý skončil Trenčín a bronzová priečka patrí Spišskej Novej
Vsi.
Kadeti sa tak zapísali do kroniky
hokeja v Spišskej Novej Vsi, keď po
junioroch a dorastencoch získali pre
svoj klub medailové umiestnenie. Ich
úspech bol ocenený aj na slávnostnom prijatí na pôde spišskonovoveskej radnice (foto).
Jozef Petruška
Foto: Erika Kokavcová
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ŠPORTOVEC REGIÓNU SPIŠ
ZA ROK 2016

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Olympijsky
klub Spiš a mesto Spišké Vlachy zorganizovali vyhlásenie najúspešnejších športovcov regiónu
Spiš. Oceňovanie sa uskutočnilo 16. marca 2017
v Spišských Vlachoch za účasti 200 športovcov,
trénerov, funkcionárov, hostí a predstaviteľov obcí
a miest, ktorí využili priestor na slávnostné ocenenie
športovcov svojej obce, mesta.
Medzi najlepších športovcov Spiša sa tohto roku
dostal vodný lyžiar Martin Bartalský, športoví strelci Diana Beníková a Peter Mlynarčík, Svetlana
Kočíková za parkúrové skákanie, Zuzana Holečková za triatlon a duatlon, Jakub Puhala za horskú
cyklistiku, bežkár Jozef Šefčík. Náš región úspešne reprezentuje aj vytrvalostný bežec Ján Zimmermann, basketbalista Matej Majerčák a dlhodobo
úspešný tenista Lukáš Klein.
Tímové ocenenia za výkony v roku 2016 si odniesli
kadeti basketbalového klubu BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, mladší žiaci Florbalového klubu
Young Arrows a A-mužstvo Futbalového klub
Spišská Nová Ves. Ocenené boli aj mažoretky
Cheeky girls z Krompách a Shining stars z Prakoviec.
Cena fair play predstavuje vrchol morálneho ocenenia športovca. Za rozvoj a podporu futbalu v Hrabušiciach si ju tohto roku odniesol Peter Dičák, ale
aj maratónec Emil Hudák, futbalový tréner Eugen
Pavlík a dlhoročný rozhodca v atletike a štartér
Štefan Tkáč. Medzi ocenenými nechýbali ani fair

play dámy – trénerka gymnastiky a cvičiteľka Irena
Kovalčíková i učiteľka telesnej výchovy a trénerka
aerobiku Eva Murgáčová.
Firma Embraco aj tento rok prevzalo záštitu nad vyhlasovaním kategórie Talent roka, kde sú zaradení
športovci do pätnásť rokov - futbalistka Karolína
Dovalová, šortrekárka Lucia Filipová, športoví
strelci Júlia Košárová a Michal Gabonai, džudistky Simona Horváthová a Sára Špinerová, bežkár
Adam Koštiaľ, cyklista Filip Majerský, atlét Alexander Petruška, plavec Samuel Slimák a najmladší športovec Leonard Pikla za 3D lukostreľbu.
O bližšie informácie a dojmy z priebehu príprav
a samotného podujatia sme požiadali prednostu
spišskonovoveského okresného úradu Ing. Pavla
Bečarika (na snímke pri odovzdávaní ocenenia).
Ako vnímate organizovanie tohto podujatia
z pohľadu prednostu okresného úradu?
S plnou zodpovednosťou a vážnosťou som prevzal
pomyselnú štafetu spoluorganizovania vyhodnotenia najlepších športovcov okresov Spišská Nová
Ves, Levoča a Gelnica. Vnímal som to ako možnosť
zviditeľnenia a ocenenia celoročnej práce a úsilia
nielen športovcov, ale aj ich trénerov, podporovateľov a športových funkcionárov. Som veľmi rád, že sa
podujatie podarilo zorganizovať na vysoko profesionálnej úrovni, za čo vďačíme hlavne organizačnému
výboru, mestu Spišské Vlachy, zástupcom športových organizácií mesta Spišská Nová Ves, ako aj
sponzorom podujatia. Do budúcna je potrebné dať
väčší dôraz na elektronizáciu spracovania a doručovania podkladov pre vyhodnotenie.
V čom bol tento ročník výnimočný?
Popri vyhodnotení štyroch tradičných kategórií
v zmysle štatútu podujatia bola tento rok udelená
aj zvláštna Cena predsedu Olympijského klubu Spiš,
čo bolo pre ocenených prijemným prekvapením.
Odniesli si ju futbalista a primátor Gelnice Dušan
Tomaško a lokálne televízie Reduta a Levoča.
Kde sa uskutoční jubilejný 45. ročník vyhlásenia
najúspešnejších športovcov regiónu Spiš v roku
2018?
Symbolickú štafetu prevzala starostka obce Hrabušice Jana Skokanová.

FANTASTICKÝ ÚSPECH SPIŠSKÝCH
KOLKÁROV
Historický úspech sa podaril spišským
kolárom, keď v sobotu 8. 4. 2017 si po
domácom víťazstve nad mužstvom
MKK Piešťany vybojovali v kolkárskej extralige druhé miesto. Kolkári
fantastickým finišom štyroch víťazstiev
za sebou zmazali 5-bodové manko
a vybojovali si tak právo účasti v Česko-slovenskej kolkárskej interlige v nasledujúcom ročníku. O tento úspech sa
zaslúžilo mužstvo poskladané výlučne
z odchovancov: Jozef Pešta, Dávid
Klubert, Vladimír Pešta, Ján Pešta, Rastislav Bajtoš, Peter Valigura
a Štefan Benko.
Pod úspešný ročník kolkárov sa podpísalo aj „B” mužstvo, ktoré v 1. kolkárskej lige obsadilo výborné 2. miesto.
Rastislav Bajtoš

TJ TATRAN Spišská Nová Ves horný rad zľava: Ján Pešta, Dávid Klubert, Vladimír Pešta, Rastislav Bajtoš, dolný rad zľava: Peter Valigura,
Štefan Benko, Jozef Pešta kapitán
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BASKETBAL: V Športovej hale v Spišskej Novej Vsi
sa konali krajské majstrovstvá chlapcov (14. marec) a
dievčat (16. marec) v basketbale základných škôl
Košického kraja za školský rok 2016/2017. Celkové
poradie – chlapci: 1. Spišská Nová Ves (ZŠ Ing. O.
Kožucha SNV), 2. Rožňava (ZŠ Hronca), 3. Michalovce (Školská II.), 4. Košice II (Trebišovská 12). Celkové
poradie - dievčatá: 1. Košice IV. (ZŠ Užhorodská),
2. Spišská Nová Ves (ZŠ Ing. O. Kožucha), 3. Rožňava (ZŠ Pionierov), 4. Košice III. (ZŠ Krosnianska).
GYMNASTIKA: Gymnastický štvorboj žiačok a žiakov základných škôl okresu Spišská Nová Ves sa konal v Spišskej Novej Vsi 23. marca 2017 na Základnej škole Komenského ul. Organizátor CVČ Spišská
Nová Ves a vedenie ZŠ pripravili pre kategórie 1. - 3.
roč., 4. - 6. roč. a 7. - 9. ročník gymnastický štvorboj.
Zárukou zodpovedného hodnotenia bola Mgr. Irena
Kovalčíková a kolektív rozhodkýň Puhalová, Toporcerová, Košová, Ovčiariková a Bobková. Výsledky
nájdete na web stránke mesta.
KARATE: Zverenci Karate klubu Iglow sa 18. 3. 2017
sa zúčastnili 3. kola žiackej ligy VÚKABU a TAÚKA
2017, ktorá sa konala v Košiciach. Celkom získali
33 medailí, z toho 10 zlatých (2x Zuzana Černická,
Marek Krivda, 2x Jakub Černický, Dominik Kešelák,
Maroš Janovčík, Zoja Zimnikovalová, Juraj Černický,
Šimon Javorský), 9 strieborných (2x Matias Petruška, 2x Peter Mrovčák, Oliver Slivka, Šimon Javorský,
2x Sára Krivdová, Zoja Zimnikovalová a 14 bronzových (2x Adam Cunik, Jakub Černický, 2x Oliver Slivka, Zoja Zimnikovalová, 2x Patrik Olbert, 2x Dominik
Olbert, Juraj Černický, Matias Petruška, Matúš Marčišovský, Dominik Kešelák). V sobotu 1. 4. 2017 sa
mladí karatisti zúčastnili 3. kola Slovenského pohára
detí a žiakov v Starej Ľubovni. Na súťaži sa umiestnili
na celkovom 6. mieste zo zúčastnených 48 klubov z
celého Slovenska. Domov si priniesli 5 zlatých (Adam
Cunik, 2x Marek Krivda, Peter Mrovčák, Patrik Olbert)
a dve bronzové medaily (Adam Cunik, Patrik Olbert).
BEH: Švošovská pätnástka B - 1. T. Kamas - 57:35
min, Ženy – 5 300 m: F - 6. M. Valenčíková - 26:10
min; Čečehovský polmaratón: D - 1. M. Hrušovský
- 1:34:11 hod.; Beh k Hubertovi - Kežmarok - 16 km:
A - 5. V. Majerčák - 1:09:35 hod., 10. L. Dzurenda 1:12:30 hod., 18. F. Murgáč - 1:27:27 hod., B - 2. T.
Kamas - 1:08:17 hod., 8. M. Bigoš - 1:18:15 hod.,
13. M. Koperdák - 1:21:44 hod., C - 3. B. Brajer 1:29:35 hod., 6. M. Richveis - 1:28:00 hod., D - 1. M.
Hrušovský - 1:19:22 hod., E - 3. M. Převor - 1:29:30
hod., 4. L. Baronová - 1:29:31 hod., 6. K. Majerčáková - 1:30:58 hod., F - 5. Z. Kartusková - 1:40:27
hod.; Podtatranský krosový polmaratón – Svit: A
- 10. L. Dzurenda - 1:47:05 hod., B - 19. J. Bakó 2:12:31 hod., 24. R. Kurian - 2:15:29 hod., 28. J. Urban - 2:21:55 hod., C - 12. B. Brajer - 2:14:52 hod., D
- 17. J. Tekely - 2:30:58 hod., 22. J. Smolár - 2:44:00
hod., E - 17. L. Štundová - 2:49:30 hod., F - 4. Z.
Kartusková - 2:37:11 hod., 6. D. Garneková - 2:49:39
hod.; ČSOB MARATHON – Bratislava: A - 137. B.
Toporcer - 3:37:26 hod., B - 177. P. Hus - 3:52:01
hod., D - 25. J. Smolár - 4:42:08 hod., Polmaratón:
A - 78. M. Užák - 1:27:50 hod., B - 254. J. Urban 1:47:54 hod., C - 19. I. Korpala - 1:36:10 hod., 71. P.
Čisár - 1:49:00 hod., D - 2. P. Pavol - 1:32:42 hod.,
E - 148. K. Puškárová - 1:57:51 hod., 10 km: B - 1. Š.
Sumerling - 36:02 min.; Beh Hornádskou dolinou Kysak – polmaratón: A - 6. F. Kapzdorfer - 1:31:20
hod., 25. O. Bukšar - 1:45:30 hod., B - 2. T. Kamas
- 1:20:27 hod., 18. Ľ. Kotrády - 1:39:41 hod., 24. M.
Koperdák - 1:42:04 hod., C - 8. V. Veľký - 1:35:42
hod., F - 1. L. Baronová - 1:48:15 hod.; Beh oslobodenia – Lykavka: Muži - 9,6 km B - T. Kamas - 34:57
min., Ženy - 5 km: F - 6. M. Valenčíková - 20:20 min.
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STEZ Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves
KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935

1. 5.
pondelok
13.00 - 20.00
8. 5.
pondelok
13.00 - 20.00
Ostatné dni krytá plaváreň otvorená podľa rozpisu
Ranné plávanie
6.30 - 7.45

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

6.30 - 7.45

Školy
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

verejnosť
verejnosť
Verejnosť
15.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.30
9.00 - 20.30
9.00 - 20.30

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

SAUNA 1
sanitár
14.00 - 20.00 M
14.00 - 20.00 Ž
14.00 - 20.00 M
14.00 - 20.00 Ž
7.30 - 12.00 M
13.00 - 19.00 Ž
7.30 - 12.00 M
13.00 - 19.00 Ž

SAUNA 2
sanitár
14.00 - 20.00 Ž
14.00 - 20.00 M
14.00 - 20.00 Ž
14.00 - 20.00 M
7.30 - 12.00 Ž
13.00 - 19.00 M
7.30 - 12.00 Ž
13.00 - 19.00 M

MASÁŽE T.: 053/416 63 54
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové
kamene, chiropraxia, mäkké techniky.
utorok - piatok
14.00 - 20.00
sobota - nedeľa
9.00 - 20.00
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 0905 954 792, 0904 325 343.

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

sanitár
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
8.00 - 19.00
8.00 - 19.00

TENISOVÁ HALA T.: 0903 403 459

Správca haly: Rudo Pavlík, Miroslav Kačenga - 0903 403 459
Otváracie hod.: PO - NE 9.00 - 21.00
Cenník vstupu

9.00 - 14.00
14.00 - 21.00

www.stez.sk

4 €/hod/kurt
6 €/hod/kurt

Správca: Dana Klubertová - 0907 428 935, cenník prenájmu: 16 €/hod/4 dráhy

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.
SNV - TYDAM Košice, basketbal,
starší mini žiaci
Majstrovstvá Slovenska vo florbale
4. 5. štvrtok 12.00 - 18.00
študentiek SŠ
Majstrovstvá Slovenska vo florbale
5. 5.
piatok 8.00 - 12.00
študentiek SŠ
5. 5. - piatok Majstrovstvá Slovenska mažoretiek
7. 5. nedeľa
10.00 - 13.00 SNV - Košice, basketbal, žiaci
13. 5. sobota
ŠKBD - Petržalka, basketbal, kadetky
14. 5 nedeľa
ŠKBD - Trnava, basketbal, kadetky
19. 5. - piatok Majstrovstvá Slovenska v basketbale
21. 5. nedeľa
mladších žiakov
1. 5. pondelok 9.00 - 12.00

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466
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
36 €/hod.
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením
60 €/hod.
½ hracej plochy k tréningovej jednotke
35 €/hod.
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna Patrika Brezovaja.
6. 5. sobota

17.00

FK SNV - FC ŠTK 1914 Šamorín,
II. liga SFZ dospelí

7. 5. nedeľa

15.00

FK SNV - ŠK Novohrad Lučenec,
II. liga žien

13. 5. sobota

17.00

FK SNV - MFK Skalica,
II. liga SFZ dospelí

20. 5. sobota 10.00/12.00

FK SNV - MFK Sobrance,
II. liga starší a mladší dorast

21. 5. nedeľa

11.00

FK SNV - MFK Zemplín Michalovce,
I. liga žiačok

15.00

FK SNV - Štich Humenné,
II. liga žien

24. 5. streda

17.00

FK SNV - FC Nitra,
II. liga SFZ dospelí

28. 5. nedeľa

17.00

FK SNV - MŠK Žilina B,
II. liga SFZ dospelí

Plán stretnutí starších a mladších žiakov v I. lige bude známy až po ukončení
základnej časti súťaže.

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V STREĽBE
Spišská Nová Ves patrí, podľa odborníkov, medzi
historicky významné strelecké strediská, a to už
od 16. storočia. Slávnu históriu potvrdzuje i aktivita a úspechy moderných strelcov. Počas víkendu sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnili Otvorené
majstrovstvá Slovenskej republiky v národných disciplínach: RVzPi 2 x 30, ŠtVzPi 20 +20 + 20
a ŠpVzPi 30 + 30.
Na stálej vzduchovkovej strelnici „Kúpalisko” prebehlo 1. apríla 26 štartov, majstrovstiev sa zúčastnilo 15 športovcov. Ďalšie prvenstvo majstrovstiev
spočíva v tom, že to bolo prvýkrát v histórii, keď sa
na Slovensku konala strelecká súťaž v olympijskej
disciplíne „Rýchlopalná pištoľ 2 x 30” zo vzduchových zbraní. Spolu s ostatnými národnými disciplínami tvorí základ prípravy na „guľové” disciplíny
s perspektívou najmä u mládeže. Vďaka podpore
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mesta a aktivite dvoch športovo-streleckých klubov: Rušňové depo a Klub spišských strelcov, rozhodol Slovenský strelecký zväz, že prvé majstrovstvá budú práve v Spišskej Novej Vsi.

Spišiaci sú najaktívnejší na Slovensku v presadzovaní streleckých disciplín zo vzduchových
zbraní, ktoré kopírujú medzinárodné a olympijské
guľové disciplíny. Veľkou výhodou je, že streľba
prebieha na vzdialenosť 10 metrov a so vzduchovou zbraňou, kde nachádzajú uplatnenie najmä športovci z radov mládeže. V minulosti boli
na Slovensku aktivity iba na klubovej úrovni, no
tentoraz padlo rozhodnutie veci „doťahovať”
a po úspešných troch ligových kolách sa uskutočnili aj historicky prvé Majstrovstvá Slovenska.
V Spišskej Novej Vsi aj preto, že tu majú rýchlopalníci „hniezdo”. Lukáš Daniel, Peter Mlynarčík
i nádejný mladučký Lukáš Filip predviedli svoje
umenie v stálej vzduchovkovej strelnici na kúpalisku.
Ing. Jozef Borz

MÁJ 2017
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MÁJ PATRÍ FUTBALU
Futbalisti FK Spišskej Novej Vsi sa lúčia so sezónou 2016/2017 v máji
v domácom prostredí. Na pláne sú štyri zápasy proti atraktívnym súperom ako sú Nitra, Skalica, Žilina či Šamorín. Na tieto športové predstavenia a zároveň rozlúčku s úspešnou sezónou pozýva Futbalový klub
širokú futbalovú verejnosť.
Program májových domácich zápasov A-tímu:
sobota
6. 5. 2017 o 17.00 h FK Spišská Nová Ves – FC ŠTK 1914 Šamorín
sobota
13. 5. 2017 o 17.00 h FK Spišská Nová Ves – MFK Skalica
streda
24. 5. 2017 o 17.00 h FK Spišská Nová Ves – FC Nitra
nedeľa
28. 5. 2017 o 17.00 h FK Spišská Nová Ves – MŠK Žilina B
Cena vstupného je jednotná v hodnote 2 €. Všetky ženy, deti do 15 rokov, vozičkári a ZŤP majú vstup
na zápasy zadarmo. Vždy aktuálny zápasový a výsledkový program FK Spišská Nová Ves nájdete na
klubovej internetovej stránke www.fksnv.sk.

VOLEJBALOVÁ EXTRALIGA OPÄŤ
NA SPIŠI
V prelínacej súťaži o extraligu bojovali víťazi
I. ligy BK97 Stova Spišská Nová Ves (východ)
a VK Nové Mesto nad Váhom (západ). Prelínacia
súťaž pozostávala z dvoch turnajov a bojovalo
sa o dve miestenky do extraligy. Prvý turnaj organizoval VK Nové Mesto nad Váhom, druhý TJ Slávia
TU Zvolen. Celkovými víťazkami po dvoch turnajoch sa napokon stali volejbalistky Spišskej
Novej Vsi, ktoré vyhrali tri zo štyroch zápasov
a nazbierali deväť bodov.
„V prvom rade chcem zablahoželať dievčatám k víťazstvám. Rozhodla veľká bojovnosť a chuť či vôľa
po víťazstve. Dievčatá takmer do bodky plnili taktické pokyny,” povedal tréner dnes už extraligových
Spišiačok Radovan Žigraj.
V Spišskej Novej Vsi sa extraliga naposledy hrala
v sezóne 2014/2015, kedy sa na Spiši dokonca hralo finále o majstrovský titul a tiež finále Slovenského
pohára.
Po strastiplnej ceste a skvelej sezóne sa tak po
troch rokoch opäť pôjde v Spišskej Novej Vsi na už
tradičný extraligový zápas.
Výsledky 2. turnaja vo Zvolene:
TJ Slávia TU Zvolen - VK Nové Mesto nad Váhom
2 : 3 (22, 20, -20, -27, -8). VK Nové Mesto - BK97
Stova Spišská Nová Ves 1 : 3 (21, -17, -21, -20).
BK97 Stova Spišská Nová Ves - TJ Slávia TU Zvolen 3 : 0 (15, 17, 20)
Výsledky 1. turnaja v Novom Meste nad Váhom:
VK Nové Mesto nad Váhom - TJ Slávia TU Zvolen

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
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pre deti od 5 rokov
pondelok až piatok od 16.00 do 18.00 h

Pre bližšie informácie volajte: 0949 089 743

3 : 1 (17, 14, -22, 16). TJ Slávia TU Zvolen - BK97
Stova Spišská Nová Ves 0 : 3 (-12, -21, -25). BK97
Stova Spišská Nová Ves - VK Nové Mesto nad
Váhom 0 : 3 (-18, -23, -22). Konečné poradie:
1. BK97 Stova Spišská Nová Ves (3-1, 9 bodov),
2. VK Nové Mesto nad Váhom (3-1, 8), 3. TJ Slávia
TU Zvolen (0-4, 1).
Jozef Petruška

GYMNASTKY MAJSTERKAMI
SLOVENSKA
Ďalší pozoruhodný úspech zaznamenali mladé
gymnastky RTVŠ MIX pod vedením trénerky Ireny Kovalčíkovej, keď zo slovenského šampionátu
Team GYM si v najsilnejšej konkurencii za posledné
roky priniesli domov po minuloročnom striebre konečne i najcennejšie medaily. Dievčenské družstvo
súťažiace v troch disciplínach: v pohybovej skladbe, v akrobacii a v trampolíne nenašlo premožiteľky
medzi 9 zúčastnenými družstvami. Niekoľkoročná
tréningová snaha mladých gymnastiek T. Antalovej, N. Bobkovej, K. Fedákovej, L. Ferenčákovej,
E. Marciovej, A. Staviarskej, T. Tarkovacsovej,
Z. Tekelyovej, N. Tkáčovej a D. Žilavej tak priniesla vytúženú zlatú odmenu.

odborné vedenie - krásny tenisový areál
pri poliklinike šport rozvíjajúci telo i ducha

9 finalistiek,
exkluzívna
porota

Moderuje:

Michal Hudák
Hosť:
Beáta Dubasová
www.agenturastyl.sk

16. 6. 2017 (piatok) • 19.00 hod.
• Spišské divadlo • Spišská Nová Ves
5/2017
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KONIEC
FBK KOMÉTA – MAJSTERKY SR
obrovskom úspechu mužov v 1. lige, keď si
ky už nedokázali odpovedať. Stretnutie skončilo
BASKETBALOVEJ Povybojovali
postup medzi slovenskú elitu, Kométa
2 : 1 pre Pruské, ktoré tak vyrovnalo celú sériu na
Spišská Nová Ves vo finále mala za súperky diev2 : 2 na zápasy. O nových majsterkách Slovenska
SEZÓNY
sa tak rozhodlo vo štvrtok 13. apríla v Pruskom. Po
čatá z Pruského. Po dvoch stretnutiach na pôde
Posledný domáci zápas sezóny 2016/2017 odohrali basketbalisti Spišskej Novej Vsi v netradičnom
čase 24. marca v piatok podvečer proti Nitre. Už pri
pohľade na zostavu hostí bolo možno vytušiť, že
Spišiaci sa môžu rozlúčiť so svojím publikom tým
najlepším výsledkom. Od prvej minúty sa domáci
ujali vedenia a bodové skóre postupne narastalo.
Po prvej štvrtine viedla Spišská Nová Ves 28 : 20
a do polčasu ešte domáci zvýšili náskok na 57 : 38.
Po záverečnej siréne Spišiaci oslavovali vysoké
víťazstvo 108 : 75. Ako sa hovorí, koniec dobrý,
všetko dobré. Aj víťazstvom nad Nitrou sa zverenci
trénera Korfantu rozlúčili so sezónou a svojimi fanúšikmi tým najlepším spôsobom, keď pred týmto
zápasom ťahali sériu nevydarených zápasov. Erich
Korfanta (tréner Sp. Novej Vsi): „Vedeli sme, že
Nitra má veľmi dobré prvé polčasy, a tak sme na
nich zámerne vybehli hneď od úvodu zápasu a táto
taktika sa ukázala ako správna. Po predlhej dobe
sme nastúpili v kompletnom zložení a na výkone
to bolo citeľne vidieť. Som rád, že sa nám s našimi
skvelými fanúšikmi podarilo rozlúčiť výhrou. Teraz
si treba s čistou hlavou sadnúť a porozmýšľať, ako
to bude v budúcom ročníku. Myslím si, že odkedy
som prišiel k tímu, tak sme urobili dosť dobrého a je
na čom stavať. Ešte raz ďakujem chalanom za prístup v tomto zápase a fanúšikom za podporu počas
celej sezóny.”
SNV – Nitra 108 : 75 (28 : 20, 57 : 38, 88 : 53)
BK 04 AC LB: Juríček 17, Krajňák 16, Antoni 13,
Henry 10, Majerčák 9 (Šolevič 17, Lenárt 6, Osvald
6, Marshall 5, Hovaňák 5, Muránsky 2, Ovčiarik 2)
Sezóna 2016/2017 bola lepšia ako tá predchádzajúca, v ktorej Spišská Nová Ves zaznamenala nelichotivý rekord, keď nevyhrala ani jedno majstrovské stretnutie. V tejto sezóne už takáto bilancia nie
je, to skôr po polovičke súťažného ročníka začali
Spišiaci vyhrávať zápasy a dokázali nielen doma,
ale aj na pôde súperov bodovať naplno a pri troške
šťastia mohli pomýšľať aj na play off priečku.
Jozef Petruška

Riaditeľka Základnej umeleckej školy
J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi
v súlade s §5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008
Z. z. o základnej umeleckej škole v znení
vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie
talentové skúšky
do hudobného, výtvarného,
tanečného
a literárno-dramatického odboru
na školský rok 2017/2018
Termín konania skúšok:

9. a 10. máj 2017
od 13.00 do 17.00 h
Miesto:

budova ZUŠ - J. Fabiniho 1, Sp. Nová Ves
Bližšie informácie - web: www.zussnv.sk,
e-mail: m.kacvinska@zus-snv.sk,
tel.: 0918 566 799

24

súperiek bol stav na zápasy vyrovnaný 1 : 1. V poradí tretí zápas vyhrali Spišiačky 7 : 6 a čakal na
nich posledný domáci krok za ziskom titulu. No
takéto zápasy bývajú vždy najťažšie. Dôležitosť
zápasu a výsledku hlavne domácim hráčkam poriadne zväzovala ruky a v koncovke chýbal dostatočný pokoj a čas na zakončenie. Päť minút pred
koncom Pruské dokázalo streliť gól, na čo Spišiač-

senzačnom výkone a výsledku 10 : 7 sa florbalistky Kométy Spišská Nová Ves stali majsterkami
Slovenska. „S dievčatami som od štvrtého ročníka
základnej školy a zisk titulu je pre nás všetkých určitým zadosťučinením. Patrí im za predvedený výkon
veľká vďaka,” povedal po zisku titulu tréner Kométy
Jozef Grega.
Jozef Petruška

Na zápase Majstrovstiev sveta U 18 medzi Českou republikou a Ruskom privítali tisíce divákov na spišskonovoveskom
zimnom štadióne naše „zlaté Kométky” – majsterky Slovenska vo florbale. Víťazný tím tvoria: Nina Vartovníková, Barbora
Kocúrová, Sára Adamcová, Martina Mazúrová, Viktória Grossová, Klára Grossová, Katarína Marcinková, Júlia Janiglošová,
Anna Bajtošová, Sára Hanuščinová, Simona Olekšáková, Tatiana Hlebová, Kristína Hudáková, Paulína Hudáková, Lucia
Gavalierová, Karin Vospálková a kapitánka tímu Janka Dupčáková. Tréner: Jozef Grega. Aistenti: Norbert Gross, František
Hudák. Vedúci: Vladimír Koňak.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Spišskej Novej Vsi
pozýva svojich členov na tieto aktivity
Cvičenie v športovo-relaxačnom centre Fit House,
Slnečné nábrežie 3447/1 (nad Tescom)
Turistická vychádzka Štrbské pleso, Jamské pleso
3. 5. (streda) (cca 9,5 km, nenáročná) Odchod rýchlikom o 7.05 h do Štrby,
ved.: Ing. V. Čarnogurský
Turistická vychádzka Stará Bystrica a rozhľadňa na Bobovci
10. 5. (streda) Odchod rýchlikom o 5.05 h do Žiliny (túra mierne náročná, cca 6 km - predpokladaný
návrat o 18.55 h), ved.: L. Lučivjanský
Spoločenské posedenie pri príležitosti Dňa matiek s KD Lipa.
14. 5. (nedeľa)
Reštaurácia Paríž o 15.00 h, poplatok: 12 €
Poznávací výlet Jasov (kláštor, hrad, jaskyňa), Medzev.
17. 5. (streda)
Odchod z parkoviska oproti okresnému súdu o 8.00 h, poplatok 5 €
Zábavno-športové dopoludnie (mini pohostenie, párky, káva, čaj).
19. 5. (piatok)
Stretnutie pred športovou halou o 9.30 h, poplatok: 1,50 €. Prihlásiť sa do 18. 5.
Turistická vychádzka Ružomberok - Čutkovská dolina
24. 5. (streda)
Odchod 5.05 h do Ružomberka, ved.: Ing. J. Šmelko.
Rekreačný pobyt v Piešťanoch. Potrebné zakúpiť si lístky s miestenkou na odchod zo
30. 5. (utorok)
SNV 7.05 h a spiatočný lístok na pondelok 5. 6. odchod z Piešťan 10.54 h.
Pripravujeme: Turisticko-rekreačný pobyt v Zuberci 2. - 8. 9. 2017 (6 nocí, 7 dní polopenzia).
Program: turistika a výlet do Krakowa a Wieliczky (soľná baňa). Poplatok 111 € pobyt + 15 € bus.
Prihlásiť a zaplatiť za celý pobyt môžete v KD na Levočskej ul. 18. 5 a 25. 5. od 10.00 do 12.00 h.

každý utorok
od 9.00 h

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ZO č. 2 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Srdečne vás pozývame na autobusový zájazd, ktorý sa uskutoční 25. 5. 2017
Važec (jaskyňa) - Liptovský Mikuláš (pamiatky mesta) - Liptovský Ján (miniatúry, kúpanie)
Odchod autobusu o 7.30 h z Fabiniho ulice Spišská Nová Ves
Poplatok: 5 €. Prihlásiť sa a zaplatiť môžete
každú stredu od 9.00 - 11.00 h na Levočskej ulici 14.
Tešíme sa na vás. Výbor ZO č. 2, Janka Gudzanová, predseda
MÁJ 2017

OZNAMY, INZERCIA

OZNÁMENIE O ZBERE ODPADOV
S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves termíny
pre jarný zber odpadov s obsahom škodlivých látok v jednotlivých častiach mesta. Medzi tento
odpad patria: použité batéria a akumulátory, elektroodpad z domácností s obsahom škodlivín
(chladničky, televízory, monitory), žiarivky, odpadové motorové a prevodové oleje, rozpúšťadlá,
staré farby, laky, handry a rukavice znečistené olejom, obaly znečistené olejom a pod. V rámci
tohto zberu budú zbierané i elektroodpady z domácností bez obsahu škodlivých látok.
Zber sa bude realizovať prostredníctvom mobilnej zberne, ktorá bude pristavená po dobu 20 minút na
vybraných stanovištiach. Pri preberaní odpadu je potrebné sa riadiť pokynmi obsluhy mobilnej zberne
a preukázať sa OP. Odpad bude prevzatý len od občanov mesta. Zber týchto odpadov je bezplatný.
Zoznam stanovíšť v jednotlivých lokalitách mesta:
1. Nov. Huta - námestie (reštaurácia Poľovník)
2. Ferčekovce - križovatka Trančianskej a Muráňskej
3. sídl. Tarča - parkovisko pri OD, Lipová 20
4. sídl. Mier - parkovisko OD Prima (Šafárikovo nám.)
5. sídl. Západ - parkovisko za OD (Kolárska ul.)
6. Blaumont - parkovisko Filinského
7. Telep - Kuzmányho/Radlinského
8. Hurbanova ul. - pri kotolni
9. Gorkého ul.
10. parkovisko pri býv. OD „Hypernova”
11. Slovenská 44 - pri kotolni
12. Mlynská ul. - MPC starý vchod
13. Ing. O. Kožucha - parkovisko pred futbalovým štadiónom

16. 5.
16. 5.
16. 5.
16. 5.
16. 5.
16. 5.
16. 5.
17. 5.
17. 5.
17. 5.
17. 5.
17. 5.
17. 5.

9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
12.00 - 12.20
12.30 - 12.50
13.00 - 13.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
12.00 - 12.20
12.30 - 12.50

PODNIKATELIA, FYZICKÉ OSOBY
NEVYHADZUJTE SVOJE PENIAZE,
ZNÍŽTE SI FAKTÚRY ZA ELEKTRICKÚ ENERGIU
• Nečakajte na poslednú chvíľu (fyzické osoby rok 2018, podnikatelia ihneď)
• Neplaťte za predimenzovaný hlavný istič, resp. pokuty za nedodržaný účinník
PONÚKAME:
• Odbornú konzultáciu
(odborná spôsobilosť § 24, oprávnenie IP), výpočet
optimálneho hlavného ističa (bez poplatku)
• Spracovanie žiadosti pre VSD, a. s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie
• Realizáciu optimalizácie odberu
(výmena hlavného ističa, úprava merania)
• Vypracovanie revíznej správy
KONTAKT: Ing. Štefan Staroň, 0908 318 063, starons@post.sk
PhDr. Peter Darvaši, 0903 226 403, peterdarvasi.elektro@gmail.com
ZO č. 13 SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Levočská ul. 14, Spišská Nová Ves pozýva svojich členov na:

• jarnú vychádzku - Košiarny briežok.

Odchod - Tarča Kamenný obrázok, Mier ZŠ Z. Nejedlého
4. 5. 2017 (štvrtok) o 9.00 h.

• posedenie pri príležitosti Dňa matiek
13. 5. 2017 (sobota) o 16.00 h v reštaurácii Hotela Preveza.
Poplatok: členovia 10 €, nečlenovia 12 €. Tešíme sa na vás.

www.spisskanovaves.eu

1. 5. 2017

STATIM, Štefánikovo námestie 10

T.: 053/442 82 77

2. - 14. 5. 2017

Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19

T.: 0901 961 073

15. - 18. 5. 2017

Signum, Nábrežie Hornádu 11

T.: 053/441 01 92

19. - 21. 5. 2017

Počas celého roka môžu občania mesta horeuvedené odpady bezplatne odovzdať na Zbernom dvore
na Sadovej ulici (ut - pi od 8.00 - 16.00; so 8.00 - 12.00 h). Tento odpad bude občanom prevzatý po
predložení občianskeho preukazu.
odd. komunálneho servisu, MsÚ

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

Rozpis pohotovostných
služieb lekární

TESCO, Medza 15,

T.: 053/417 68 84

22. - 31. 5. 2017

Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19

T.: 0901 961 073

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

UPOZORNENIE
NA PRERUŠENIE
DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta bude
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných
prác na zariadení nízkeho/vysokého napätia v termínoch:
16. 5. 2017 / 7.30 - 18.00 h
• F. Hečku: č. d. 24
• F. Urbánka: nepárne čísla od č. d. 45 po 79
17. 5. 2017 / 7.30 - 18.00 h
• Palárikova: č. d. 17, 19, 21
• I. Stodolu: č. d. 20
• F. Urbánka: č. d. 18, nepárne čísla od č. d. 21
po 43
18. 5. 2017 / 7.30 - 18.00 h
• I. Stodolu: od č. d. 1 po 11, 13, 15, 17, 19
• R. Jašíka: od č. d. 1 po 10
19. 5. 2017 / 7.30 - 18.00 h
• Palárikova: č. d. 9, 11, 13, 15
22. 5. 2017 / 7.40 - 18.00 h
• F. Urbánka: nepárne čísla od č. d. 45 po 79
• F. Hečku: č. d. 24
23. 5. 2017 / 7.30 - 18.00 h
• Palárikova: č. d. 28, 30, 32, 34, 36
24. 5. 2017 / 7.30 - 18.00 h
• Palárikova: párne čísla od č. d. 2 po 26
25. 5. 2017 / 7.30 - 18.00 h
• F. Hečku: č. d. 24
• F. Urbánka: č. d. 28, 30, 32, 34, 36, nepárne čísla
od č. d. 45 po 79
29. 5. 2017 / 7.30 - 18.00 h
• B. Němcovej: č. d. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1662
• Hviezdoslavova: párne čísla od č. d. 20 po 38,
35
• Ing. Straku: č. d. 1, 3, 7
• Námestie SNP: č. d. 1, 3, 5, 7
• Odborárov: č. d. 40
30. 5. 2017 / 7.30 - 18.00 h
• Odborárov: č. d. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
31. 5. 2017 / 7.30 - 18.00 h
• Fabíniho: č. d. 15, 20
• Hviezdoslavova: č. d. 37, 39, 41 - 51
• Chrapčiakova: č. d. 36, 38
• Odborárov: č. d. 10 - 26, 35
• Sládkovičova: č. d. 13
• Vajanského: č. d. 24 - 47
Aktuálne informácie nájdete na: www.vsds.sk/edso/
domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky

5/2017
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VITAJTE MEDZI NAMI

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V MARCI OSLÁVILI
94 rokov

Katarína Žigová

Sabína Sekeľová

Martin Centko

Tomáš Pramuka

Magdaléna Jankovičová
Ján Barilla

Samuel Fabiny

Filip Krajňák

92 rokov

Adam Leskovjanský
Pavlína Horváthová
Richard Reich

Anna Zummerová
Andrej Hojnoš

Gabriela Bevilaqua
Alžbeta Reichová
Aurélia Jindová

91 rokov

Katarína Kaščáková

Anna Hrubá
Ján Labuda

Juraj Puhalla

Richard Brandobur

90 rokov

Lukáš Pirník

Tamara Hricová

Jozef Wagner
Mária Kičáková

Vanesa Giňová

Dávid Hudi

85 rokov

Laura Minďašová

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.

Jozef Varša
Mária Jahodová
Edita Bucková
Pavlína Gombová
Anna Štefanová
Alojz Markulík

80 rokov

Mária Krajňáková
Ing. Jozef Badár
Alžbeta Čikkelová
Helena Vigašová
Martin Žiak
Anna Ďuráková
Vladimír Bebjak
Valéria Smiková
Mária Pivovarníková
Alžbeta Štelbacká
Juraj Horváth
Štefan Klembara
Terézia Lapšanská
Jozef Belko

75 rokov

Magdaléna Komárová
Albín Seman
Dušan Weisenpacher
Veronika Karabinová
Ing. Rudolf Pflug
Jozef Lazár

Alžbeta Greschnerová
Jozef Pavelek
Mgr. Jozef Para
Jozef Košík
Jozef Maškulka
Elena Zumríková
Michal Kakalejčík
Mária Matiščíková
Katarína Nováková
Alžbeta Kufčáková
Mária Suchá
Elena Smorodinová
RSDr. Leopold Böttcher
Mgr. Pavol Graus

70 rokov

Ján Jurtinus
Anna Piatnicová
Ján Čonka
Mária Tomková
Helena Kosťová
Štefan Katrenec
Angela Vytykáčová

Helena Špesová
Emília Vartovníková
Mária Zvarová
Jozef Tkáč
Imrich Drencsényi
Jozef Kičák
Peter Košík
Milan Palitefka
Angela Vargová
Kristina Fabiniová
Božena Zeleňáková
Daša Hronská
Marie Kondrátová
Anna Kozáková
Agnesa Golitková
Anna Šťastná
Mária Neuvirthová
Mária Vaňová
Štefan Majovský
MUDr. Soňa Šimková
Mária Korkošová
Rudolf Klein
Helena Kočíková

VO MARCI NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Margita Gajdošová
Mária Ferencová
JUDr. Július Jaduščák
Rozália Klempárová

1924
1925
1928
1929

Mária Suranovská
Mária Barbuščáková
Ing. Pavol Hošták
Ján Bobrík

1931
1931
1931
1935

Gertrúda Dovalová
Viktória Servatková
Valéria Tuščáková
Gertrúda Paterová

1936
1936
1939
1941

Margita Ogurčáková 1942
Ján Bordiga
1944
MUDr. Alžbeta Hanuščinová1944
Galina Katreničová
1945

Milan Kažmír
Martin Slezák
Marián Leník
Antónia Dudášová
Iveta Gondová

1947
1953
1957
1967
1969

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
Stále je ťažko a smutno nám všetkým, už nič nie je také, aké
bolo predtým. Všade okolo chýba Tvoj hlas, mala si rada život,
my Teba a Ty nás.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom, susedom, priateľom a známym, ktorí sa prišli
15. 3. 2017 rozlúčiť s mojou manželkou, našou mamkou,
nevestou Antóniou DUDÁŠOVOU, ktorá nás opustila
vo veku 49 rokov.
Naše poďakovanie patrí Rím.-kat. farskému úradu v SNV
a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
manžel Peter, dcéry Peťka a Ivanka a ostatná smútiaca
rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým kolegom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 28. 3. 2017
s našou milovanou MUDr. Alžbetou HANUŠČINOVOU,
ktorá nás opustila vo veku 72 rokov.
Naše poďakovanie patrí Rím.-kat. farskému úradu v SNV zvlášť duchovným otcom p. P. Kandrovi, J. Hagovskému,
O. Palušákovi, P. Solárovi a MsÚ SNV.
S vďakou smútiaca rodina.
Opustil nás človek zlatého srdca, ktorý celý život rozdával
lásku a smiech. Navždy ostane v našich srdciach.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým manželom, otcom, dedkom, svokrom,
švagrom a príbuzným Tomášom HORŇÁKOM, ktorý nás
opustil 9. 4. 2017 vo veku 76 rokov.
S úctou manželka, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Čas plynie, spomienky ostávajú.
18. 4. 2017 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia môjho
manžela, otca, dedka a pradedka Jána ŠTRAUCHA.
S úctou a láskou smútiaca rodina.
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S tichou spomienkou k vášmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky na vás spomíname. Aj keď nie ste medzi nami, v našich
srdciach zostávate s nami.
2. 2. 2017 sme si pripomenuli 14. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka
Jozefa FANA a 1. 4. 2017 sme si pripomenuli
6. výročie úmrtia našej mamy, babky a prababky Márie
FANOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami a ostatná
rodina.
Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ
spomienkami.
8. 4. 2017 uplynul druhý rok, kedy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, dedko Juraj LISOŇ.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
S úctou a vďakou spomínajú manželka Katarína, dcéry Jarmila, Denisa, Katarína a Lucia s rodinami, synovia Juraj a Ján.

14. 4. 2017 uplynulo už 25 rokov, odkedy nás
navždy opustil náš otec Dezider SVAČEK.
18. 6. 2017 si pripomenieme 15. výročie
úmrtia našej sestry Marty SVAČEKOVEJ.
Ďakujeme za tichú spomienku tým, ktorí ich
poznali a mali radi.
S láskou a úctou spomínajú deti a súrodenci Anna a Jozef s rodinou.
24. 4. 2017 sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia môjho manžela, nášho ocka a starkého Jána TOMAJKU.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
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SPOMIENKY
Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič
už nie je také, aké bolo predtým. Odišli ste
bez rozlúčky tíško a navždy, zostal smútok
a na duši jazvy. Už len kytičku kvetov vám
môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky
s láskou spomínať.
9. 3. 2017 sme si pripomenuli 5 rokov,
odkedy nás opustila naša mamka, babka a prababka
Margita ULIČNÁ a 23. 6. 2017 si pripomenieme 16 rokov od
úmrtia nášho otca, dedka a pradedka Štefana ULIČNÉHO.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Vlasta a Anna s rodinami.

Uplynulo 12 rokov od chvíle, keď nás navždy opustili naši rodičia, mamka Anna
FILIPOVÁ a otec Pavol FILIP.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte
im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia Marián, Pavol
a Miloš s rodinami a dcéry Katka a Mariana
s rodinami.
V týchto dňoch sme si tiež pripomenuli
9. výročie, odkedy nás navždy opustil náš
brat Michal FILIP a 19. výročie úmrtia nášho brata Ladislava FILIPA.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte
im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú bratia Marián, Pavol
a Miloš s rodinami a sestry Katka a Mariana
s rodinami.
Kto zomrel milovaný, zostáva žiť v spomienkach.
Pred ôsmimi rokmi odišla naša drahá mamka, babička
a svokra Magdaléna Alžbeta STANISLAVOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú spomienku.
dcéry Iveta a Kamila s rodinami
Myseľ hodnotí krásne chvíle s Tebou strávené, čo nevrátia sa
nikdy, navždy sú vzdialené...
Uplynul smutný rok, odkedy nás navždy opustil môj milovaný
manžel, náš starostlivý ocko Milan ŠTEFAŇÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S úctou, láskou a vďakou spomína manželka, dcéry
a ostatná rodina.
A kto raz mamičku pochová, v srdci si obrázok uchová,
po celý život si spomína, čo je láska mamkina.
1. 5. 2017 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustila
naša mamička, babička, prababička, svokra, sestra, teta
a švagriná Matilda BOSÁKOVÁ, rod. Jasečková.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Viera, synovia a dcéry
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Spomínajme na ňu v modlitbách.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal! Len láska, úcta a spomienky
v srdci nám navždy ostávajú.
3. 5. 2017 uplynú 4 roky od úmrtia môjho manžela, otca, dedka, svokra a švagra Ing. Michala GONDU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka a synovia s rodinami

9. 5. 2017 si pripomenieme 20. výročie úmrtia môjho manžela, ocka, deda a strýka Dušana VILČEKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka a deti s rodinami

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
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Nie je pravda, že čas hojí rany. Len tú bolesť zatláča tak hlboko
do duší a srdca, že ju na povrchu nie je až tak vidieť.
So srdcom plným krásnych spomienok, s láskou a vďakou si
3. 5. 2017 pripomenieme 5 rokov, odkedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tati a dedko Ján KROHLÁK.
S láskou spomínajú manželka, tri dcéry a osem vnúčat.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali
a nezabudli.
Odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami.
4. 5. 2017 si pripomenieme 3. výročie úmrtia môjho manžela, otca, brata, starého, prastarého a krstného otca Dušana
BRZIAKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.
Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺkli zlaté srdcia, ktoré sme mali tak radi, stuhli ruky,
ktoré nám pomáhali a oporou boli...
5. 5. 2017 uplynie rok, odkedy nás navždy
opustila naša milovaná mamka Ema
BRUTVANOVÁ a zároveň si tento rok pripomíname aj 27. výročie úmrtia nášho drahého tatka
Jozefa BRUTVANA, ktorý nás navždy opustil 9. 9. 1990.
S láskou a úctou na vás spomíname. Ostávate navždy v našich
srdciach.
deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých,
ktorých si mal rád. Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti, nech
Ti dá Pán Boh večnej milosti.
7. 5. 2017 uplynie 20 rokov od úmrtia môjho manžela, nášho
otca a dedka Valenta NIKOROVIČA.
S láskou spomína manželka Elena, synovia Valentín a Vladko s manželkami, vnúčatá, ktoré si mal tak rád – Terka,
Janka, Dušan, Maťko, Michalka, Zuzana, Valentínek
a ostatná rodina.
„S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.”
Žalm
Odišli moji najbližší, milovaní - otec Emil
ČARNOKÝ pred desiatimi rokmi, 8. 5.
2007; mama Mária ČARNOKÁ pred ôsmimi rokmi, 7. 5. 2009 a vnuk Marek VIETORIS pred tromi rokmi, 11. 10. 2014.
Zostala som sama, opustená s modlitbou, tichou spomienkou a s nádejou, že sa raz všetci stretneme vo večnosti.
smútiaca Mária
Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých
a všetko, čo si rada mala. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plamienku sviečok na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť.
8. 5. 2017 uplynú tri roky, odkedy nás opustila naša mamka,
babka Božena PLATOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S úctou spomínajú synovia Silvester, Richard a Miroslav
s rodinou.
Bolesťou unavená, tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, ktorých si rada mala. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti
dá Pán Boh večnej milosti. Už len kyticu z lásky Ti na hrob
môžeme dať, za všetko krásne ďakovať a s láskou v srdci spomínať.
10. 5. 2017 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mamička, babička, svokra Mgr. Mária
PALUŠÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou, vďakou a úctou spomína manžel, dcéry s rodinami,
vnúčatá a ostatná rodina.
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Kto žije v srdciach svojich blízkych, nie je mŕtvy, iba vzdialený.
9. 5. 2017 uplynie už 10 rokov od úmrtia našej drahej Anny
FUKEROVEJ, rod. Smižanskej.
S láskou a úctou spomínajú na Teba manžel Jozef, synovia
Jozef, Miroslav a Peter s rodinami, sestra a ostatná smútiaca
rodina.
Zavrel si oči a navždy stíchol Tvoj hlas, mal si rád život a miloval všetkých nás. Čas potichučky plynie, ale rana v srdci veľmi
bolí a zabudnúť nedovolí.
10. 5. 2017 uplynie rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko Ján ŠEBEST.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
manželka Božena, dcéry Adriana, Miruľka s priateľom, syn
Ján, Jaroslav s rodinou a vnúčatá Rastik, Romanko, Jakubko
a Jojo z Ameriky
S tichou spomienkou k Vášmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky na vás spomíname. Aj keď nie ste medzi nami, v našich
srdciach zostávate s nami.
9. marca 2017 sme si pripomenuli 5 rokov,
odkedy nás opustila naša babka a prababka Margita ULIČNÁ a 23. 6. 2017 si
pripomenieme 16 rokov od úmrtia nášho dedka a pradedka
Štefana ULIČNÉHO.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú Mirka s pravnukom Paťkom
a Danka Jakubcová s rodinou.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, ako
bolo predtým. Všade nám chýba aj po roku Tvoj hlas. Mal si
rád život, my Teba a Ty nás.
12. 5. 2017 uplynie smutný rok, kedy skončil pozemský život
môjho manžela, nášho otca a dedka Andreja MUCHU.
Je smutné spomínať na chvíle, ktoré sa už nikdy nevrátia.
S úctou a vďakou spomínajú manželka, dcéry Viera a Eva
s rodinou.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ho mali radi
a nezabudli.
Je ťažké nad hrobom bezmocne stáť a plamienkami sviečok sa s vami rozprávať. Aj
keď ten milostivý čas ubieha, na našich zosnulých zabudnúť sa nedá.
15. 5. 2017 uplynie 5 rokov od úmrtia môjho manžela, syna, brata, zaťa,
švagra, krstného otca, uja Martina
RUSŇÁKA a 4. 5. 2017 si pripomenieme 6 rokov od úmrtia môjho svokra, manžela, nášho ocka a dedka Ladislava
RUSŇÁKA.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.
Láskavé srdce odišlo v diaľ, len spomienka zostala a žiaľ. Tíško
spi, snívaj večný sen, no v našich srdciach žiješ každý deň.
15. 5. 2017 si pripomenieme 20. výročie úmrtia môjho manžela a nášho otca Petra BEČARIKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia a dcéra
s rodinami i ostatná smútiaca rodina.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska
však smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú mamičku,
manželku, dcéru, sestru, švagrinú, tetu a babku Miloslavu
BARBUŠČÁKOVÚ, ktorá nás 17. 5. 2006 navždy opustila.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých,
ktorí ju milovali.
S láskou smútiaca rodina.
Veľmi nám chýbaš.
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S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plamienku sviečok na Teba myslíme...
18. 5. 2017 si so smútkom pripomíname prvé výročie, kedy
nás opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko Jozef
VALIGURA.
S úctou a láskou spomínajú manželka Anna a dcéry Anna,
Mária a Darina s rodinami.
Dobrý a čestný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho
mali radi. Ďakujeme Ti, ocko, za všetko, čo si pre nás urobil.
Už môžeme len položiť kyticu, zapáliť sviečku a pri nej spomínať.
18. 5. 2017 uplynie smutný rok od úmrtia nášho milovaného
manžela, otca a dedka Jozefa JANČURU.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka Janka, dcéra Katka
s priateľom, synovia Dušan a Martin s priateľkami a vnúčik
Dušanko.

V januári 2017 uplynulo 100 rokov od narodenia a 18. mája si
pripomenieme 10 rokov od úmrtia stredoškolského profesora
Zoltána MIKULU.
Miloval svoje rodné mesto, dušou športovec viedol svojich
študentov k športu a láske k Slovensku.
Spomínajte s nami.
S láskou dcéra Agata, vnuk Tomáš a vnučky Lucia, Lujza,
Dorota a Barbora s rodinami.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho mali
radi.
20. 5. 2017 si pripomenieme 1. výročie úmrtia manžela, otca
a dedka Víta BUŠOVSKÉHO.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Veľmi nám chýba Tvoja fyzická prítomnosť, no Tvoju lásku
každý deň okolo seba cítime, bolesť sa už trochu otupila, no
krásne spomienky na Teba navždy vo svojich srdciach nosíme.
22. 5. 2017 uplynie 7 rokov, odkedy od nás navždy odišiel
náš milovaný manžel, ocko, dedko Ján SLEJZÁK.
S láskou v srdci si na Teba spomínajú manželka Emília, syn
Marián, dcéra Slávka s rodinami a dcéra Lucia.

Chvíle prežité s Tebou nedajú zabudnúť.
25. 5. 2017 si pripomenieme 5. výročie, kedy nás opustil milovaný manžel, starostlivý otec a dedko Ernest LOJA.
S úctou a láskou spomínajú manželka Marta, synovia Tomáš
a Marián s rodinami.

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac, ako tí ostatní.
O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť...
25. 5. 2017 uplynie smutných päť rokov, odkedy odišiel
do večnosti náš milovaný otec, svokor a dedko Štefan
BREZOVAJ.
S pokorou si na spoločné prežité chvíle spomínajú synovia
Patrik a Branislav s rodinami, dcéra Martina a ostatná rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
Odišiel, keď zo života radosť mal mať, osud bol naňho krutý,
nedoprial mu žiť, nedal mu ani toľko času, aby sa s nami mohol rozlúčiť.
26. mája 2017 si pripomíname nedožité 50. narodeniny
nášho drahého Róberta ROJKOVIČA.
S láskou a uboleným srdcom na neho spomína celá rodina.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na Teba nezabudli.

26. 5. 2017 si pripomenieme 5 rokov, ako nás navždy opustila naša matka, babka Mária ZAJACOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú syn Marek a dcéra Terézia
s rodinami.
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Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás.
Odišiel si navždy, hoc túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že
musel si nás opustiť. Hoci si odišiel a nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš s nami. Už len kytičku kvetov Ti môžeme
na hrob dať a pri plamienku sviečky s úctou spomínať.
26. 5. 2017 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil náš láskavý a starostlivý manžel, otec a dedko Ladislav JAREMBÁK.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali
a nezabudli.
S láskou a vďakou spomínajú manželka Anna, deti Ladislav,
Branislav, Adriana, Anička s rodinami, vnúčatá Kamil,
Tamarka, Viktória, Tomáš, Nikolaus.
Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Mala si rada
život, mala si rada smiech, verila si v život, milovala svet. Odišla si navždy, hoc si túžila žiť, nebolo dopriate, aby si mohla
s nami byť.
26. 5. 2017 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomenieme
10. výročie úmrtia našej milovanej manželky, mamičky, sestry, dcéry a švagrinej Renky KUZLOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
smútiaca rodina
... nič nezahojí ranu spôsobenú Tvojím úmrtím...
26. 5. 2017 uplynie 7 smutných rokov, čo nás náhle
opustil náš milovaný manžel, otec, syn a brat Radoslav
KREMPASKÝ.
S láskou spomína manželka Zuzana, syn Boris, rodičia
a brat Stanislav s rodinou.

Milujem pravdu nielen z mravného hľadiska,
ale aj ako matematik. Ako priama čiara je
najkratším spojením dvoch bodov, tak je
pravda najkratšou cestou k uskutočňovaniu
našich predstáv.
(M. R. Štefánik)

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ. Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
29. 5. 2017 si s bolesťou v srdci pripomenieme 5. výročie,
odkedy nás opustil môj manžel, náš drahý otecko, dedko,
krstný a svokor Jozef PASTVA.
Prosíme všetkých, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, syn Lukáš
s manželkou, vnučka Karolínka, syn Jozef a dcéra Stanislava.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
30. 5. 2017 si pripomíname 15. výročie úmrtia manžela,
otca, švagra a strýka Ondreja TOKARČÍKA.
Ďakujeme všetkým, ktorí s nami ticho spomínajú.
manželka Eva a dcéry Monika a Ingrid

POĎAKOVANIA
Zo srdca ďakujem MUDr. Márii Mihalkovej z ambulancie všeobecného interného lekárstva, poliklinika pri Hornáde, ktorá pre môj akútny stav zariadila
prevoz na odd. JIS, interná nemocnica, Svet zdravia, Sp. N Ves.
S úctou sa skláňam a vyjadrujem veľké poďakovanie MUDr. Jurajovi Fecikovi za odborný prístup, ústretovosť a ľudskosť. Ďakujem milým sestričkám Čechovej, Schneiderovej, Schloserovej za obetavú starostlivosť počas
hospitalizácie 3. marca 2017 a v neposlednom rade MUDr. Oľge Francisty.
vďačná Valéria Suržinová
Vyslovujem vrelé poďakovanie primárovi gynekologicko-pôrodníckeho odd.
Nemocnice svet zdravia v Spišskej Novej Vsi MUDr. Štefanovi Novysedlákovi, jeho operačnému tímu a ostatným, ktorí mi pomohli prinavrátiť zdravie.
vďačná pacientka

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

1. a 8. 5. Účasť na podujatiach mesta
12. 5. Varenie a ochutnávka múčnych jedál

Mesto Spišská Nová Ves a Klub Spoločnosti M.
R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi pozývajú na

14. 5.

PIETNU SPOMIENKU

15. 5.

pri príležitosti 98. výročia tragického
úmrtia M. R. ŠTEFÁNIKA
4. 5. 2017 o 14.00 h pri pamätníku
na Štefánikovom námestí 1.

Dom i Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi
pozývajú pri príležitosti 195. výročia narodenia, zaspomínať si na
významnú osobnosť štúrovského obdobia

JANKA FRANCISCI RIMAVSKÉHO
15. 5. 2017 o 15.00 hod. v Dome MS,
Zimná ulica 68, Spišská Nová Ves

Videoprezentáciou a hovoreným slovom sa predstaví
Mgr. R. Wencelová i členovia DS Hviezdoslav.
Program bude pokračovať Valným zhromaždením MO MS.
Účasť matičiarov je žiaduca!

22. 5.
26. 5.

Spoločenské stretnutie pri dobrej muzike v reštaurácii
Paríž, pri príležitosti Dňa matiek o 15.00 h. Prihlásiť sa
do 10. 5. Prípitok, zákusok, večera, káva v cene 12 €.
Beseda s náčelníkom MsP JUDr. Michalom Komarom,
PhD., v klube o 14.00 h
Prehliadka pamiatok - Spišský Hrhov, Levoča
Odchod z aut. stanice o 8.30 h
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

MESTSKÁ POLÍCIA V SNV

STRATY A NÁLEZY

5. 4. 2017 bol na útvare MsP odovzdaný nález - dámske hodinky zo žltého kovu, nájdené na zástavke MHD Letná ul. pred Radnicou 31. 3. 2017.
PC: IC466/2017.
23. 3. 2017 o 15.00 h bol na útvare MsP odovzdaný nález - 1 ks kľúč od
OMV, 1 ks nedefinovateľný (asi od nádrže) a 5 ks FAB kľúčov, nájdených
na Duklianskej ul. na trávnatej ploche vedľa ZŠ. PC: IC 400/2017
Staršie nálezy nájdete na internetovej stránke www.spisskanovaves.eu
v sekcii mestská polícia v rubrike „Straty a nálezy”.

Oznamujeme chovateľom psov a mačiek, že hromadné očkovanie uvedených zvierat proti besnote sa uskutoční
v nasledovných termínoch:
• 5. mája 2017 od 8.00 do 16.00 h vo Veterinárnej nemocnici Spišská Nová Ves, Duklianska 46 (pred sídl. Západ I).
• 6. mája 2017 od 8.00 do 10.00 h v Novoveskej Hute pred pohostinstvom.
Za očkovanie proti besnote sa bude účtovať poplatok vo výške 7 €. Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie proti besnote, nakoľko
sa jedná o nebezpečnú nákazu so smrteľným priebehom, je povinné. Nesplnením si tejto povinnosti sa vystavujú riziku postihu.
Tel.: 053/446 26 23, 0905 506 126
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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2. – 3. 6. 201 7

2. 6. 2017

(piatok)

CENTRAL PARK

priestor pri Evanjelickom
kostole, Radničné námestie
10.00 Akrobati ulice
Boys Of Courage
10.00 - 15.00 Prezentácia
Galérie umelcov Spiša
a tvorivá dielňa
„Pohľadnica 5 zmyslov“
10.00 - 15.00 Chillout zóna
a prezentácia stredných škôl
a Klubu mladých
13.00 Stand up mladých

DOM SLUŽIEB,

Štefánikovo námestie 10
11.00 Street/spiš art galéria –
uvedenie do života

PARK PRED REDUTOU,

Radničné námestie 4
9.00 - 15.00 Mesto plné detí
Zábavné atrakcie, vlasový
dizajn, maľovanie na tvár,
športové súťaže, Prezentácia
a tvorivé dielne Spišského
osvetového centra, Správy
NP Slovenský raj, Les
v meste, Ukážky Horskej
záchrannej služby Slovenský
raj, kynologické ukážky MKK
Tatran, Bábkové divadlo
spod Spišského hradu: Bábky
v parku, Múzeum Spiša:
Hádankovo v múzeu
Poznáš svoje mesto? zábavnovedomostná súťaž o zaujímavé
ceny pre žiakov ZŠ
9.00 Sranda banda komediálna show pre celú
rodinu
9.45 Tancujúce psy
10.00 Wikiho zábavná show
s Mimónmi spojená s tvorivou
dielňou a fotením

Úsmevník - scénky
z humoristickej relácie
Ma-ra-tón zo 60-tych rokov
minulého storočia; hostia: Ján
Petrík a Martin Horbal,
vstup voľný.
18.00 7&7 TOUR 2017
Humorom popretkávaná
talkshow so živou hudbou
skupiny AYA a hovoreným
slovom slovenského
spisovateľa Jozefa Banáša,
vstup voľný.

KAVIAREŇ eLAra

Letná 34

10.00 - 13.00 Kreslíme
s Ivanom Popovičom
Kreatívna tvorba pre deti
s vynikajúcim slovenským
karikaturistom
17.00 Spišský salón
kresleného humoru
Vernisáž výstavy karikatúr
Boba Perneckého
Krst knihy Michala Buzu
Jak vypiješ, ta šmakuje
Autogramiáda
B. Perneckého a M. Buzu

DIVADLO KONTRA

Zimná 68

18.00 Ron Hutchinson: Mesiac
a magnólie alebo ako získať
10 Oscarov
Brilantná komédia o zákulisí
vzniku „Odviate vetrom”,
jedného z najslávnejších
filmov všetkých čias.
Dokonalé obsadenie,
duchaplný humor, briskné
dialógy, závratné tempo
a neskutočná zábava,
vstupné 6 €.

SPIŠSKÉ DIVADLO,

Radničné námestie 4

11.00 Tancujúce psy
11.30 Fantastická bublinová
show spojená s tvorivou
dielňou
12.30 SAULE - cirkusové
predstavenie Kufrík
13.00 Fantastická bublinová
show spojená s tvorivou
dielňou
14.00 Princezná so zlatou
hviezdou v podaní BDSKrew
14.50 Žrebovanie cien súťaže
Poznáš svoje mesto?

20.00 Brandon Thomas/Emil
Spišák: Charleyho teta
Najslávnejšia anglická
bulvárna komédia všetkých
čias. Komické situácie plné
pesničiek, príbeh plný
zvratov. Zábava od
začiatku až do konca,
vstupné 6 €

KONCERTNÁ SIEŇ
REDUTY

Zimná 46

Radničné námestie 4

3. 6. 2017

(sobota)

GALÉRIA UMELCOV
SPIŠA

11.00 - 16.00 Veselý kontajner
Tvorivá dielňa - výroba
veselého papierového
kontajnera

14.00 Spomienka na maratón
Pri príležitosti 90. výročia
rozhlasového vysielania
Vydáva
Mestský rádio
úrad vRegina
Spišskej Novej Vsi
z Košíc
pripravilo

www.spisskanovaves.eu

CENTRAL PARK

priestor pri Evanjelickom
kostole, Radničné námestie
10.00 - 14.00 Chillout zóna
Klubu mladých

PARK PRED REDUTOU

Radničné námestie 4

14.30 Sčamba
Koncert hudobno-zábavnej
ľudovej skupiny z východného
Slovenska
16.00 Imitátor Petr Jablonský
a Ľudová hudba Romana
Barabasa
Uvedenie knihy Michal Buzu:
Jak vypiješ, ta šmakuje
17.30 Sám sebou
Koncert spišskej kapely
z Jamníka
18.30 Janko Kulich & Kolégium
Koncert nezameniteľného
pesničkára so skupinou
20.00 Lojzo
Koncert obľúbenej kapely,
ktorá svojim humorom upúta
akékoľvek publikum
21.30 Funny Fellows
Veselý koncert s prvkami
humoru a kabaretu
14.00 - 18.00 Múzeum v kufri
- hádankovo aj pre dospelých,
načo naši predkovia používali
zaujímavé a pekné historické
predmety
14.00 - 18.00 Zábavné atrakcie
Wipe Out hojdačka a Wipe Out
Zametač
14.00 - 23.00 VILLA NOVA
WINE FEST
Jedinečná možnosť ochutnať
kvalitné vína 15 vinárstiev na
jednom mieste pred Redutou

DIVADLO KONTRA

Zimná 68

18.00 Ron Hutchinson: Mesiac
a magnólie alebo ako získať
10 Oscarov
Brilantná komédia o zákulisí
vzniku „Odviate vetrom”,
jedného z najslávnejších
filmov všetkých čias. Dokonalé
obsadenie, duchaplný humor,
briskné dialógy, závratné
tempo a neskutočná zábava,
vstupné 6 €.

SPRIEVODNÉ PODUJATIE
4. 6. 2017, Športová hala
9.00 Basket Music Fest
Športovo-hudobný festival
s benefičným charakterom,
vstup voľný

ZĽAVNENÁ TURISTICKÁ
PONUKA POČAS
PODUJATIA:
Bezplatný výstup na najvyššiu
kostolnú vežu Slovenska
2. 6. 2017 o 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
3. 6. 2017 o 14.00, 15.00, 16.00
ZOO: 2. a 3. 6. 2017 zľava
30 % pre všetky kategórie
návštevníkov
Monkeyland, lanový park:
2. a 3. 6. 2017
akcie: 1 + 1 zdarma
Galéria umelcov Spiša
Akciové vstupné 0,10 € pre
všetky kategórie návštevníkov
2. 6. 2017: 9.00 - 16.30
3. a 4. 6. 2017: 11.00 - 16.00
Aktuálne výstavy:
Symfónia pre päť zmyslov
Michal Czinege (SK/FIN),
Jakub Hvězda (CZ),
Patrícia Koyšová (SK)
Od insity k art brut
Galéria pri dufarte
Pavel Konečný (CZ):
Svet outsiderov
Stále expozície:
Terra gothica - Gotická cesta
v obrazoch zbierok galérie
Jozef Hanula - Expozícia
zo zbierok galérie v piatich
nosných okruhoch
Záhrada umenia stála exteriérová expozícia
16 sochárskych diel
Múzeum Spiša
2. 6. 2017: 8.00 - 16.00 akciové
vstupné 0,50 € pre deti na
všetky výstavy: Dobrú chuť,
ctihodní mešťania; Voda, duša
zeme; Srnčia zver; Vedecká
hračka - nutná rezervácia
vopred na t. č. 053/44 237 57
Rodinný a adrenalínový pobyt
- www.spisskanovaves.eu/
navstevnik

VEŽA RÍM.-KATOLÍCKEHO
FARSKÉHO KOSTOLA
NANEBOVZATIA
PANNY MÁRIE
19.00 Večerný výstup
na najvyššiu kostolnú vežu
Predpredaj vstupeniek v TIC
do 17.00 hod., Letná 49,
vstupné: 3 €

5/2017
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13. máj 2017 o 15.00 v chráme Premenenia Pána
Účinkujú:
Ján Babjak, sólista Opery SND, spev
Miroslav Dudík, husľový virtuóz
Vladimír Dobrík, spev a recitácia
Martina Ovečková, klavírny a organový sprievod
Kňazský Zbor sv. Jakuba

Záhradkárske potreby
Zimná 90 (oproti Redute), SNV
Tel.: 053/441 03 92
Radi vás privítame vo väčších priestoroch
s rozšírenou ponukou.
Naši pracovníci vám ochotne
a odborne poradia a navrhnú vhodné riešenie.
•
•
•
•
•

kvalitné osivá a sadivá za tradične dobré ceny
jarné cibuľoviny
bio prípravky na ochranu rastlín
organické a minerálne hnojivá
mykorhízne huby, sadba húb pre domáce
pestovanie
• sadbové zemiaky
• náradie, substráty, hnojivá a všetko potrebné
pre vašu dobrú úrodu

NOVINKA!

široký sortiment kŕmnych zmesí a doplnkov
výživy pre hospodárske zvieratá

Informácie o ponúkaných službách nájdete na www.arbospis.sk.
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Spišská burza starožitností a kuriozít 2017
Soboty / 29. 4. * 27. 5. * 24. 6. * 22. 7.* 26. 8.
Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti,
zberateľské predmety a predmety minulých čias
❃❃❃❃❃❃❃❃
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Tel.: +421 910 149 926
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od 8.00 do 15.00 hod na starom trhovisku oproti OC Sintra
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Zápis detí do materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Spišská Nová Ves na školský rok
2017/2018 sa bude konať v termíne

od 2. 5. do 31. 5. 2017
Miestom na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materských škôl (zoznam viď. www.ssz.snv.sk) je každá materská škola. V materských školách
sú zverejnené podmienky prijatia. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej
školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školy.
Správa školských zariadení

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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PREDÁM / PRENAJMEM
Predám 1-izb. byt v centre mesta - zateplený,
slnečný, 4. posch. + výťah, s balkónom, rozloha
44 m2. T.: 0905 331 510.
Dám do prenájmu 1-izb. byt na sídl. Tarča,
1. posch. Voľný ihneď. T.: 0949 592 191.
Vymením 3-izb. čiastočne prerobený byt za
2-izb. v pôvodnom stave alebo kúpim 2-izb. byt
na sídl. Mier. T.: 0904 018 188.
Dáme do prenájmu priestory - Letná 46, SNV
vhodné na kancelárie, služby (kaderník, masér,
kozmetika, krajčírstvo a pod.) a na obchodnú
činnosť. Informácie osobne v predajni Zdravotníckych pomôcok a na tel.: 053/441 07 11,
0905 961 490.
Predám rodinný dom, stavaný pre dve rodiny
- má 2 samostatné 3-izb. byty. Rozloha jedného
bytu je 105 m2. K domu patria 2 garáže. Nachádza sa v dobrej lokalite SNV - časť Ferčekovce.
Cena - 145 000 €. T.: 0903 449 565.
Predám bungalov v Spišských Tomášovciach,
skolaudovaný v 11/2016, rozloha pozemku
700 m2. RK, prosím, nevolať. T.: 0944 397 790.
V Harichovciach v blízkosti nových rodinných domov predám roľu o rozlohe 2 126 m2 po
20 €/m2. T.: 053/449 62 00.
Predáme záhradku v lokalite Červený jarok,
murovaná chata 16 m2, pivnica, kuchyňa, podkrovie, elektr. 220, 380 W. Dobrý prístup autom.
T.: 0908 084 093, 0908 164 235.

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

Predám chatu v Poráčskej doline. Pozemok
350 m2, prístrešok, krb, zariadenie a 7 lôžok.
Cena 24 000 €. T.: 0902 547 208, 053/446 34 77.
Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti
Červený jarok. T.: 0903 621 805, 0911 693 447.
Predáme záhradu s chatkou na Červenom jarku. T.: 0903 261 962.
Predám traktorové brány - 2 ks v zachovalom
stave. Cena dohodou. T.: 053/449 62 00.
Predám automatickú práčku LG - 1 200 ot., plnená spredu, ale úzka, 6 kg prádla, veľmi málo
používaná, ako nová. Pôvodná cena 449 €, predám za 190 €, príp. dohoda. T.: 0949 795 939.
Predám vyklápaciu váľandu s úložným priestorom. Cena 35 €. T.: 0903 678 815.
Predám pánsky/chlapčenský bicykel asi
15-ročný, zachovalý, zn. OLPRAM Spider za
50 € a dámsky tiež asi 15-ročný zachovalý,
málo využívaný, zn. IROK DNP 26” za 100 €.
T.: 0944 174 430.
Predám CITROËN C3 1.1i ATTRACTION, benzín, r. v. 2010, 26 150 km, bielej farby, zimné +
letné pneumatiky, prvý majiteľ, auto garážované,
v super stave. Cena 4 500 €. T.: 0911 604 647.

HĽADÁM
Hľadáme 4-izb. alebo 5-izb. byt v Sp. Novej Vsi
alebo v Smižanoch. T.: 0918 805 625.
Opatrujem detičky u mňa doma - hodinové alebo celodenné stráženie. Som mamička na MD.
T.: 0909 102 037.

RÔZNE
NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet
a je práve nedeľa? Rozbitý displej? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky u vás
doma 24 h/7dní v týždni za prijateľné ceny.
Inštalácia Windows! Opravy notebookov! Inštalácia a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich
stratených či zmazaných dát! Nastavenie
internetového pripojenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! Volajte: 0904 318 235.
Poradenstvo zdarma! E-mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu
Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE:
www.rekonstrukcie.eu * fb.rekonstrukcie.eu *
T.: 0917 562 510.
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
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Ponúkame vám NATOČENIE svadby, životného jubilea vo FULL HD KVALITE. CENA 250
€ + možnosť fotiek z videozáznamu - FB/Alfavideo. T.: 0944 684 303.
STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba bytového jadra na kľúč od 2 800 €, 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.
Vlastimil Bratek - BRATEX BUILDINGS kompletná rekonštrukcia bytov, rodinných
domov (exteriér, interiér). Záruka minimálne
5 rokov. T.: 0905 310 411.
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
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.
„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.
Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily
* pasce na líšky a kuny * liahne na vajíčka,
odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky.
Robíme rozvoz po celom Slovensku. Viac na
www.123nakup.eu . T.:0907 181 800.
Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové
jadrá), rekonštrukcie bytov a domov, všetky
vodárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov, preplach. potrubia), rezanie do panelu
- búranie panelov, montáž pláv. podláh, sadrokartónu. T.: 0903 277 634.
HĹBKOVÉ 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.
MASÁŽE, Zimná 102, Spišská Nová Ves najlacnejšie masáže v okolí. Tešíme sa na
vašu návštevu.
T.: 0917 507 854 * www.masazesnv.sk
LINGVISTA ponúka úradné/neúradné preklady, výučbu jazykov, doučovanie školských
predmetov a tlmočenie. V lete kurzy angličtiny
pre deti vedené britskou lektorkou.
T.: 0915 964 533 * www.lingvista.sk

MÁJ 2017

INZERCIA

osobné autá, motocykle, štvorkolky, autobusy, tuning, služby motoristom

POZVÁNKA

7

SPIŠSKÝ AUTOSALÓN

5. - 8.
máj 2017

AUTOKLUB PP
AUTO VALAS SnV
AUTOVeS SnV
BRAnTneR nOVA SnV
CAMeA CAR PRešOV
DOVe POPRAD
eUROCAMP POPRAD
MeTIS SLOVenSKO SnV
LUnA MOTOR L.MIKULáš
PK AUTO PRešOV
PP AUTO POPRAD

www.ocmadaras.sk
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

TS Car PoPrad
C.B.oNE HaNdlová
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NOVÁ
ŠKODA OCTAVIA.
NEPOROVNATEĽNÁ.

NEPOROVNATEĽNÝ
PRIESTOR

NEPOROVNATEĽNÉ
TECHNOLÓGIE
NEPOROVNATEĽNÝ
DIZAJN
NEPOROVNATEĽNE
ZÁBAVNEJŠIA

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu OCTAVIA: 3,9 – 6,6 l/100 km, 98 – 154 g/km. Ilustračné foto.

ŠKODA OCTAVIA si za�tie roky vytvorila samostatnú triedu, preto je ťažké ju porovnávať.
Kryštalický dizajn, nové Full LED svetlá a�nadštandardný priestor z�nej robia sebavedomú osobnosť.
Majte prehľad o�premávke, počasí aj vozidle s�novým systémom infotainmentu Columbus
a�zabávajte sa na�cestách s�pripojením WiFi. Nová ŠKODA OCTAVIA je ako žiadna iná.

skoda-auto.sk
Váš autorizovaný
autorizovaný predajca
predajcavozidiel
vozidielŠKODA:
ŠKODA:
AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0903 645 111, 0911 645 111, www.autoves.sk

