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V KRAKOVE UŽ STÁROČIA
ZVONIA SPIŠSKÉ ZVONY
Spišskú Novú Ves s Krakovom spájajú zvony – stáročia zvonia priamo na Hlavnom námestí v Kostole Nanebovzatia Panny Márie (rovnako nazvaného ako ten v Spišskej Novej Vsi) diela z našej zvonolejárskej dielne. Ulial ich
Ján Weigel zo známej zvonolejárskej dielne majstra Konráda. Primátor mesta Ján Volný navštívil nedávno nám
najbližšiu metropolu – poľský Krakov. V jeho metropolitnej oblasti žije 1,3 milióna obyvateľov, ktorí sú hrdí na
históriu tohto kráľovského mesta.
pokračovanie na str. 3
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V KRAKOVE UŽ STÁROČIA ZVONIA SPIŠSKÉ ZVONY
dokončenie zo str. 1
„Práve kvôli tomuto historickému prepojeniu sme sa rozhodli navštíviť prezidenta
Krakova Jacka Majchrowskeho a pozvať ho na oslavy výročia nášho mesta,“
uviedol Ján Volný. Spoločná história (zvony majú 630 a 631 rokov) sa odrazila aj v ústretovosti hlavy mesta Krakov. „Do metropoly Malopoľska sme prišli
s návrhom usporiadať výstavu, ktorá by tunajším obyvateľom priblížila Spiš. Pán
prezident Majchrowski nám ponúkol priestory samotnej radnice, čo je veľkou
poctou pre naše mesto,“ skonštatoval J. Volný, ktorý sa okrem prezidenta Krakova stretol aj s najvyššími predstaviteľmi Malopoľského vojvodstva.
Vzhľadom k tomu, že toto krásne poľské mesto trápi už roky problém s ovzduším, rozhodli sa Spišiaci priblížiť nielen naše mesto, ale hlavne jeho okolité
prírodné skvosty – Slovenský raj a Poráčsku dolinu. „Pod pracovným názvom
Pozvanie do blízkeho raja chceme propagovať naše prírodné skvosty. Výstava
o krásach nášho mesta a jeho okolia, rovnako ako návšteva najvyššieho predstaviteľa Krakova bude dôstojným pripomenutím si sedemstopäťdesiateho výročia
prvej písomnej zmienky o našom meste,“ dodal J. Volný.
(rep)

PRIBUDLO ĎALŠIE
WORKOUTOVÉ IHRISKO
Workoutové ihrisko na sídlisku Západ je po ihriskách
v Madaras parku a pri cyklochodníku a nábreží Hornádu tretím, kde si môžu obyvatelia mesta zacvičiť
s vlastnou váhou. Ihrisko bolo realizované koncom
roka 2017 dodávateľom, ktorý vzišiel z verejného
obstarávania. Prioritou bola zagarantovaná najvyššia kvalita a bezpečnosť diela. Cena za kompletnú
realizáciu workoutového ihriska je 20 700 € s DPH.
Na plány do budúcnosti sme sa opýtali vedúceho
oddelenia komunálneho servisu MsÚ Ing. Juraja

Workoutové ihrisko na sídl. Mier pri novom
cyklochodníku.

Sada, PhD.: „Mesto má v rozpočte na tento rok vyčlenené finančné prostriedky na budovanie ďalších
ihrísk. Lokalita, ani typ ihriska ešte neboli definitívne
určené. Určite budeme realizovať detské alebo workoutové ihriská v mestských častiach, kde doteraz
ešte neboli nezrealizované.“
Street Workout je vhodná príležitosť pre jedincov z radu dospelých a mládeže, ktorí neradi
chodia do posilňovne a dávajú prednosť pobytu
na čerstvom vzduchu, pretože workoutové ihriská
sa z pravidla nachádzajú na verejných priestranstvách. Tento typ aktivity je veľmi rozšírený po celom svete a v posledných rokoch pribúdajú workoutové ihriská aj v Slovenskej republike, takže
sa stávajú nielen trendom, ale i súčasťou bežného
života.
Princíp spočíva v cvičení s váhou vlastného
tela a prispieva k zlepšeniu fyzickej kondície, rozvoju
sily a vytrvalosti. Nejde však len o posilňovanie, ale aj
o pokoru, morálku, zdravý životný štýl a nadväzovanie priateľstiev. Základom sú rôzne typy cvikov na
bradlách, hrazdách, rebrinách a iných konštrukciách
(zdroj: www.ihriska-bonita.sk/street-workout).
(tom)

REGIONÁLNA
TURISTICKÁ
KARTA
SLOVENSKÝ
RAJ & SPIŠ
Každý, kto sa ubytuje v niektorom z partnerských
ubytovacích zariadení v našom regióne aspoň na
dve noci, získa od 1. januára 2018 ZDARMA re‑
gionálnu turistickú kartu Slovenský raj & Spiš,
vďaka ktorej môže čerpať početné atraktívne
zľavy na obľúbené turistické služby.
Projekt regionálnej turistickej karty pre rok 2018
pilotne realizuje Oblastná organizácia cestov‑
ného ruchu Slovenský raj & Spiš s finančným
prispením Ministerstva dopravy a výstavby SR
a krajskej organizácie cestovného ruchu Košice
Región Turizmus. Cieľom projektu je motivovať
turistov k ubytovaniu sa a stráveniu dovolenky
práve v našom regióne. Regionálna karta a systém jej využívania je postavený na filozofii, ktorá
úspešne funguje v popredných domácich i zahraničných destináciách.
Regionálnu turistickú kartu Slovenský raj & Spiš
návštevník získa priamo na recepcii partnerského ubytovacieho zariadenia pri prihlásení sa na
ubytovanie. Jej výhody následne môže využívať
po celý čas svojho pobytu v tomto zariadení.
Karta je vystavená na meno a je neprenosná.
Deti do 6 rokov čerpajú zľavy na kartu rodiča
či sprevádzajúcej dospelej osoby, bez potreby
vlastnej karty.

Najnovšie workoutové ihrisko pribudlo na sídl. Západ I

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Zoznam všetkých partnerských ubytovacích
zariadení vydávajúcich turistickú kartu, ako
aj zoznam zľavnených služieb, ktoré držiteľ
karty môže čerpať, sa nachádza na webe:
http://www.vraji.sk/leto/turisticka-karta-slovensky
-raj-spis
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MEDZINÁRODNÝ
DEŇ
TURISTICKÝCH
SPRIEVODCOV
GOTIKA NA DOTYK
21. február 2018 (streda)
10.00 – 16.00 hod.
VÝTVARNÝ WORKSHOP:
GOTIKA TROCHU INAK
Kreatívna tvorivá dielňa v priestoroch stálej
expozície Terra Gothica spojená
s komentovanou prehliadkou.
GUS, Zimná 46, tel.: +421 53 417 46 21
17.30 hod.
TEMATICKÁ PREHLIADKA MESTA
V ZNAMENÍ GOTIKY
Námestím vás v dobovom oblečení prevedie
historik a skúsený sprievodca Miroslav Števík.
Zraz pred Provinčným domom.
Múzeum Spiša, Letná 50, tel.: +421 53 442 37 57
19.00 hod.
VEČERNÝ VÝSTUP DO KOSTOLNEJ VEŽE
VO SVETLE SVIEČOK
Užite si gotickú atmosféru večernej veže
so zaujímavým výkladom. Bezplatné vstupenky
si vyzdvihnite v Turistickom informačnom centre
najneskôr do stredy do 17.00 hod.
Kapacita je obmedzená.
TIC, Letná 49, tel.: +421 53 442 82 92
SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM
KOŠICE
POBOČKA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Multifunkčné energetické a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14, tel.: +421 53 429 75 46,
e-mail: banicke.centrum.snv@gmail.com,
dana.rosova@gmail.com
6. február 2018 o 16.00 hod.
vernisáž výstavy a prednáška
TATRY NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÁCH
v spolupráci s Múzeom v Kežmarku
Prednášajúca: Dana Rosová
Trvanie výstavy: 7. 2. – 14. 3. 2018
13. február 2018 o 16.00 hod.
vernisáž výstavy
ALEXANDER LUCZY – TULÁK HÔR
Trvanie výstavy: 14. 2. – 29. 3. 2018
20. február 2018 o 16.00 hod.
prednášky spojené s autogramiádou
SMRŤ SI NEVYBERÁ – ZÁCHRANNÉ AKCIE
V TATRÁCH
Prednášajúci: PaedDr. Jaroslav Švorc
ÚMRTIA VO VYSOKOHORSKOM TERÉNE
NA ÚZEMÍ VYSOKÝCH TATIER
a KOSTROVÉ NÁLEZY VO VYSOKÝCH
TATRÁCH V ROKOCH 1991 – 2015
Prednášajúci: MUDr. Anton Gavel,
MUDr. Ján Bavaj, MUDr. Lukáš Hamerlík
27. február 2018 o 16.00 hod.
prednášky spojené s autogramiádou
TATRANSKÉ MOTÍVY
NA POŠTOVÝCH ZNÁMKACH
Prednášajúci: Mgr. Rastislav Ovšonka
HISTÓRIA TURISTIKY V IGLOVE
Prednášajúci: Ján Petrík
Na vernisáže a prednášky – vstup voľný.
20., 21. a 22. február 2018
PREDNÁŠKY S VIDEOPROJEKCIOU
A SÚŤAŽAMI PRE ŠKOLY
v spolupráci s Oblastnou organizáciou
cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš
a Mgr. MichaIom Buzom
(10 najkrajších turistík na Spiši)
Návštevy prosíme nahlásiť vopred,
vstupné 1 €.
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KOŠICKÝ KRAJ JE SÚČASŤOU
PROJEKTU CYKLOPORTÁLU
Cyklotrasy v Košickom kraji už nájdu vyznávači pohybu na dvoch kolesách na portáli Slovenského cykloklubu www.ke.cykloportal.sk. K doterajším podstránkam štyroch krajov tak pribudol piaty. Súčasťou
sú okrem základných údajov aj koordináty GPS.
Na území Košického kraja je v súčasnosti vyznačených 1 638 km cykloturistických trás. Tieto cyklotrasy sú propagované prostredníctvom webových
stránok KSK, správcov cyklotrás, organizácií cestovného ruchu a samospráv. Poskytujú základné
informácie o trasách, ich smerovanie, dĺžku, povrch
a prevýšenie, avšak bez možnosti stiahnutia GPS
koordinátov, prípadne možnosti upozorniť na problém na trase.
Kvalitná a jednotná prezentácia a informovanosť
v oblasti cykloturistických trás je na Slovensku všeobecným problémom. Z tohto dôvodu Slovenský
cykloklub, ako najvyššia autorita v oblasti cykloturistických trás na Slovensku, zriadil a prevádzkuje
cykloturistický portál www.cykloportal.sk. Prezentované sú tu len povolené, registrované a vyznačené cykloturistické trasy, a to v delení podľa jednotlivých krajov.
„Zriadením ke.cykloportal.sk sme získali jednotnú

internetovú platformu na prezentáciu cykloturistických trás. Cykloturistom to prinesie možnosť pracovať s dátami na vyššej úrovni. Svojím zameraním na
špecifickú cieľovú skupinu umožňuje portál lepšiu
prezentáciu tohto segmentu. Veríme, že prinesie aj
viac cykloturistov do Košického kraja,“ hovorí krajská cyklokoordinátorka Adriana Šebešová.
Podstránka ke.cykloportal.sk, ktorá sa bude postupne dopĺňať a aktualizovať, predstavuje komplexný informačný portál o cykloturistických trasách v Košickom kraji, vrátane zobrazenia na mape
a možnosti stiahnutia GPS koordinátov v 2-sekundových intervaloch s presnosťou na 2 metre. Portál
bude zároveň prinášať informácie o rôznych cyklistických podujatiach v kraji. Stránka bude prepojená
so stránkami a aplikáciami organizácií cestovného
ruchu v Košickom kraji, správcov cyklotrás, samospráv a KSK. Na portáli bude postupne sprístupnených 87 cykloturistických trás s dĺžkou cez
1 600 km a stovky fotografií.
Portál kompletne spravuje Slovenský cykloklub, čo
zaručuje poskytovanie profesionálnych informácií.
Ing. Adriana Šebešová
Foto: PaedDr. Imrich Makara

PROJEKT PRE BEZPEČNOSŤ
SENIOROV
Rada vlády pre prevenciu kriminality SR schválila
pre naše mesto projekt „Akadémia seniorov“, ktorý bude realizovať Mestská polícia v Spišskej Novej
Vsi.
Cieľ projektu je prevencia kriminality prostredníctvom zvýšenia právneho vedomia a získania praktických skúsenosti seniorov a občanov zdravotne
postihnutých. Projekt bude realizovaný cez témy:
Bezpečné chovanie a ochrana voči cudzím osobám
Domáce násilie
Pravidlá cestnej premávky
Prvá pomoc
Protipožiarna ochrana
Účastníkom budú odovzdané osobné alarmy, reflexné prvky a bezpečnostné taštičky. Všetky nákla-

dy spojené s projektom sú pre seniorov bez úhrady.
V projekte bude zapojených 170 účastníkov cez
kluby dôchodcov a zväzy zdravotne postihnutých,
ktorí prihlásili už viac ako 110 záujemcov.
V prípade záujmu seniorov je možné zaradiť do
projektu ďalších 60 osôb. Prihlásiť sa je potrebné
na MsP v SNV najneskôr do 5. 2. 2018, príp. e-mai
lom na adresu michal.komara@mestosnv.sk, tel.
053/44 220 30 - 32 s uvedením mena a priezviska,
dátumu narodenia a kontaktu. Prednášky budú v zasadačke Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi. Po
naplnení počtu 170 účastníkov ďalšie prihlášky budú
zaevidované v evidencii pre prípad opakovania projektu, o čom budú záujemcovia informovaní.
JUDr. Michal Komara, PhD.
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INFOMÚZEJKA MÚZEA SPIŠA
ZÍSKALA ĎALŠIE NOVÉ KNIHY
Infomúzejka (knižnica/študovňa/čitáreň) Múzea Spiša
v Spišskej Novej Vsi sa neustále snaží obohacovať
svoj fond o nové zaujímavé tituly, ktoré čitateľ nikde
inde v širokom okolí nenájde. Najhodnotnejšími knihami, ktoré sa podarilo Infomúzejke s pomocou Fondou
na podporu umenia získať, sú obidva diely rozsiahlej
publikácie Historia Scepusii venovanej dejinám Spiša. Na tomto diele pracovali niekoľko rokov špičkoví
odborníci zo Slovenska i Poľska. Čitateľov môžu zaujať aj knihy o národnostiach Spiša a o Majstrovi
Pavlovi z Levoče, ktorého levočský oltár v uplynulom roku slávil 500 rokov svojej existencie. Etnografia je zastúpená napríklad publikáciou o textilných
remeslách na Slovensku. Čitateľsky atraktívnymi
sú aj tituly Kulinárna kultúra regiónov Slovenska

a Čo ponúkala hradná kuchyňa. Na svoje si prídu
tiež milovníci kvetov v knihách ako Tatry a kvety
alebo Xerotermné rastliny v záhrade. Tých, ktorých
zaujíma fauna zasa môžu upútať publikácie o bezstavovcoch a plazoch. Okrem toho sa knižnici ešte
v uplynulom roku podarilo získať výmenou s inými múzeami a inštitúciami ďalších 83 zaujímavých titulov.
Všetky tieto a mnohé ďalšie knihy, ktoré nie je možné nájsť inde, sú čitateľom k dispozícii prezenčne
každý pracovný deň od 9.00 do 16.00 h v Infomúzejke Múzea Spiša, Letná 50, kde môžu využiť aj
kopírovacie a skenovacie služby. Tešíme sa na vašu
návštevu.
Mgr. Martin Furmanik, PhD.
knihovník Múzea Spiša

Vianoce prišli aj do ZŠ, Z. Nejedlého 2. Jednou
z obdarovaných bola žiačka 3. A triedy, Jarka
Lapšanská, ktorá už 7 rokov žije v Dome Charitas
sv. Jozefa. Osud jej nadelil ťažké zdravotné postihnutie. Podnetom na vianočné prekvapenie pre
Jarku bol benefičný program Deti mestu, ktorý organizovala ZŠ Z. Nejedlého. Výťažok z neho bude
použitý pre Jarku na rehabilitačný pobyt v kúpeľoch, na ktorý jej prispela aj firma ORTOKOMPLET
a primátor mesta Ján Volný.

BLESKOVKY
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Najstarší environmentálny medzinárodný festival
Ekotop film sa opäť konal v našom meste. Dopĺňali
ho interaktívne aktivity na témy odpady, recyklácia,
klimatické zmeny, energie a ich zdroje. Tzv. Junior
festivalu sa zúčastnili stovky žiakov a študentov.
Barborské slávnosti prežili účastníci baníckeho
spolku Spiš v spišskonovoveskej Redute. Tak ako
každý rok zaujali nových členov tradíciami a prednáškami na tému baníctva.
Študenti všetkých ročníkov Gymnázia na Javorovej vymenili učebnice za Mikulášsky deň. Deň pre
študentov priniesol viaceré aktivity – knižná šifra,
spoločenské hry, umelecké a športové aktivity.
Starší žiaci uprednostnili prezentácie o možnostiach štúdia v zahraničí.
Katolícka charita zorganizovala podujatie Špirála
lásky. Symbolické sviečky, ktoré si mohli obyvatelia mesta zakúpiť a podporiť tak charitu, ukladali
do symbolickej špirály okolo fontány v parku pred
evanjelickým kostolom.
Tri dni pred sviatkami patrili Vianočnému trhu na
námestí. Počas víkendu si jeho návštevníci mohli
vyberať zo širokého sortimentu, program dopĺňal
atmosféru podujatia. Vianočný trh zaradili medzi
jedno z mála podujatí, ktoré v Košickom kraji podporilo domácich výrobcov.

Pohľad do infomúzejky Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Zdroj: Archív Múzea Spiša v SNV.

OSLOBODENIE - DRAHO
VYKÚPENÁ SLOBODA
Útok na Spišskú Novú Ves začal 27. januára 1945
o 6.00 hod. Zo severu na mesto útočili tri prápory
159. pevnostnej brigády – 491., 500. a 493. samostatný guľometno-delostrelecký prápor. Zo severovýchodu útočili ďalšie dva prápory brigády –
361. a 494. samostatný guľometno-delostrelecký
prápor. Z juhu útočili na mesto prápory kpt. Petrova a mjr. Trapeznikova zo 138. streleckej divízie 17. gardového streleckého zboru. Rozkaz
znel jasne, ovládnuť mesto a otvoriť ľavému
krídlu vojsk 18. armády ďalšiu cestu na západ.
Ako prvý vošiel do mesta 500. samostatný guľometno-delostrelecký prápor. Roty por. Ovčinnikova a por. Kaverga rýchlo dosiahli ulíce v centre mesta. Nemecké jednotky takýto rýchly útok
zo všetkých strán nečakali. Postupne do mesta
vnikali aj ďalšie prápory 159. pevnostnej brigády
a 138. streleckej divízie. Nemci sa však nechceli vzdať len tak ľahko. Bojovalo sa o každú ulicu,
o každý dom. Nemecké velenie si uvedomilo, že
mesto dlho neudržia. Hlavné nemecké sily preto
začali mesto opúšťať a smerovali na Poprad. Ihneď ich však začali prenasledovať vojská 17. gardového streleckého zboru. 20. samostatnému
guľometno-delostreleckému práporu sa totiž nepodarilo ovládnuť Smižany, ako to bolo v pláne
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
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a zabrániť Nemcom v úteku. Napriek tomu bolo do
zajatia vzatých 162 nemeckých vojakov a zadržané bolo množstvo trofejného materiálu. V bojoch
o Spišskú Novú Ves padlo a neskôr na následky
zranení v týchto bojoch zomrelo 38 vojakov a dôstojníkov Červenej armády. Ďalších 39 sovietskych
vojakov zomrelo na následky chorôb a zranení
z ďalších bojov v nemocnici v Spišskej Novej Vsi.
Všetci vojaci Červenej armády boli pochovaní na
miestnom cintoríne, po vojne však boli exhumovaní a pochovaní na Verejnom cintoríne v Košiciach.
Všetkým vojskám, ktoré sa zúčastnili na oslobodzovaní Spišskej Novej Vsi, bolo v rozkaze
hlavného veliteľa č. 260 z 27. januára 1945 vyjadrené poďakovanie a v Moskve bolo na počesť
vypálených 20 delostreleckých sálv z 224 kanónov.
Najväčšie boje, ktoré prebiehali v januári 1945
v podtatranskom regióne, boli práve boje o Spišskú Novú Ves. Pri oslobodzovaní žiadneho mesta
pod Tatrami nepadol taký veľký počet vojakov,
ako o metropolu Spiša. Dnes nám tieto udalosti pripomínajú už iba pamätníky a hroby padlých
vojakov na cintorínoch. Nezabudnime preto nikdy
na tieto obete a vážme si to, že títo vojaci položili
svoj život za nás všetkých.
Marcel Maniak, historik

Okresný úrad rieši podnet o čiernej skládke na
ceste smerom na Markušovce. Pôvodca odpadu
bude musieť materiál odstrániť na vlastné náklady. V Spišskej Novej Vsi je najnižšia možná hranica
poplatku za oficiálne uskladnenie stavebného odpadu – 15 centov.
Na radnici sa stretli dobrovoľní darcovia krvi
z celého okresu Spišská Nová Ves. V obradnej
sieni radnice ocenili predstavitelia Slovenského
Červeného kríža a primátor mesta Ján Volný 54
držiteľov bronzovej, 18 striebornej, 7 zlatej a dvoch
diamantovej plakety prof. MUDr. J. Jánskeho.
Spevácky zbor Chorus Igovia pritiahol pozornosť nadšencov hudby v programe Tichá noc 2017, ktorý sa
uskutočnil v Redute. Vianočný čas priblížilo aj Čaro
Vianoc, v ktorom účinkujúci tancom, spevom a vinšom priblížili vianočné obyčaje našich prarodičov.
V Dome kultúry Mier spríjemnilo v programe Vianoce
s folklórom predvianočné obdobie päť folklórnych
súborov tancom a spevom. V markušovských Dardanelách sa zase predstavil huslista Dalibor Karvay,
držiteľ Krištáľového krídla 2016 a jeho kvarteto.
Študenti spišskonovoveských škôl vyzbierali vyše
50 kg cukroviniek, knihy a školské potreby v zbierke Deti deťom. Vďaka ochote žiakov základných
a stredných škôl malo 61 detí zo sociálne slabších
rodín o čosi sladšie Vianoce.
V domove dôchodcov zorganizovali štedrovečerné
stretnutie. Okrem sviatočných jedál pripravili pre našich seniorov program deti zamestnancov domova.
Pod stromčekom nechýbali ani darčeky v podobe
kozmetiky a sladkostí. Spoločne oslávili vianočnú
chvíľu slávnostnou večerou s primátorom mesta.
Vianočné pásmo v podaní škôlkarov upozornilo na význam rodiny pre zdravý vývoj detí. V materskej škole na Jilemnického ulici ho pripravili
v rámci projektu Moderná rodina a materská škola. Program zariadenia je dlhoročne zameraný na
spoluprácu s rodinou a pedagogickými zamestnancami ako celkom.
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KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Vo výstavnom priestore Multicentra, v pobočke
Slovenského technického múzea, sa 12. decembra
predstavili diela Ľudovíta Felda a Jána Rostisla‑
va Stehlíka. Obaja, už nežijúci autori, sa vo svojom
čase zamerali na industrializáciu východného Slovenska. V rovnaký deň sa uskutočnila prednáška
spojená s osadením portrétov Kolomana a Aurela
Münnicha, majiteľov a prevádzkovateľov baní. Stáli
aj pri zrode jednej z prvých elektrární v Uhorsku.
Komorný spevácky zbor Omnia zo Žiliny zaujal
návštevníkov Reduty skladbou zahranou na skle‑
nených pohároch. Na koncerte zoskupenia Cantus Villa Nova vystúpili aj sopranistky Michaela
Kukurová a klaviristka Mária Převor.
Obyvatelia Spišskej Novej Vsi vo veku nad 70 rokov
sa budú musieť v tomto roku preukazovať občian‑
skym preukazom alebo čipovou kartou v autobu‑
soch mestskej hromadnej dopravy, ak chcú využiť
bezplatné cestovanie pre seniorov. Mesto plánuje
v budúcnosti znížiť hranicu bezplatného cestovania
na 65 rokov. Už doteraz prispievalo mesto na cestovanie pre seniorov 60-tisíc eur mesačne.
Živý Betlehem pred Radnicou oslávil desať rokov svojej existencie. Už v roku 2007 zorganizovali
divadelníci pod vedením Petra Karpinského prvý
živý Betlehem. Obyvatelia mesta mohli vidieť dve
predstavenia Keď tá jasná hviezda, v ktorých sa
predstavil najznámejší biblický príbeh.
Na tunajšej plavárni oslávili malí plavci Mikuláša.
Vianočné preteky v plávaní pritiahli športovcov
z celého východného Slovenska, Liptovského Mikuláša aj Žiliny. Štvorroční až desaťroční pretekári boli rozdelení do viacerých kategórií, v ktorých
ukázali svoj talent i športovú formu. Všetkým, bez
rozdielu, priniesol Mikuláš sladkú odmenu.
Mária Regecová predstavila svoju zbierku porce‑
lánových bábik, ktoré zbiera už vyše desať rokov,
v rámci výstavy Splnený sen. Spišiaci mohli vidieť
bábiky z Talianska, Francúzska či Írska. Zbierku
možno uvidieť do marca tohto roku v dome Matice
Slovenskej na Zimnej ulici.
Zamestnanci spišskonovoveskej spoločnosti
Embraco Slovakia boli od pondelka 8. 1. 2018
v štrajkovej pohotovosti. Potvrdil to člen predstavenstva Odborového zväzu (OZ) KOVO Ján
Šlauka. Pracovníci firmy sa rozhodli pre tento krok
po tom, čo postup kolektívneho vyjednávania s vedením neprebiehalo podľa ich predstáv.
Napokon vedenie závodu Embraco Slovakia
a miestna odborová organizácia OZ KOVO podpísali 22. 1. 2018 kolektívnu zmluvu na štyri roky. S výsledným kompromisom sú spokojné obe strany.
Najvýraznejšou zmenou je zavedenie ročného bonusu do výšky 700 € v tomto roku a do výšky 800 €
v roku 2019. V tejto sume je zahrnutý aj bonus za
počet odpracovaných rokov, ktorý spoločnosť zavádza na návrh zamestnancov.
Embraco pokračuje vo vyplácaní mesačnej variabilnej zložky, ktorú budú môcť zamestnanci vo výrobnom procese sami ovplyvniť svojimi výsledkami.
Mesačne si tak budú môcť prilepšiť o ďalších 5 %
z výšky ich základnej mzdy. Spoločnosť doplnila do
variabilnej zložky mzdy 15 € mesačne pre rok 2018
a 30 € pre rok 2019, kde odmení zamestnanca za
vzornú dochádzku.
Učitelia a žiaci Technickej akadémie ani tento
raz nezabudli na to, že dávať je viac ako brať. Počas
minulého roka zorganizovali charitatívnu ochut‑
návku dobrôt i vianočnú zbierku darčekov, na
ktorých sa podieľali nielen žiaci, ale aj učitelia. Vyzbierané darčeky (knihy, hračky, spoločenské hry,
písacie potreby, sladkosti) i finančný príspevok odovzdali vybrané žiačky 20. 12. 2017 vedeniu Krízového centra Alžbetka. Radosť bola obojstranná. Všetkým ochotným patrí naša vďaka a úcta.
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CHCEM OBJAVOVAŤ
POKLADY NAŠEJ HUDBY
Jakub Mitrík začal študovať gitaru v siedmich rokoch, už ako dieťa obsadzoval popredné miesta
v umeleckých súťažiach. Po ukončení štúdia na
ZUŠ študoval na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (2007 - 2010) pod vedením profesora Jozefa
Zsapku. V roku 2010 nastúpil na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Momentálne je študentom druhého ročníka magisterského stupňa štúdia
v triede Mgr. art Martina Krajča, ArtD. Zaujíma sa
však tiež o hudbu z obdobia baroka a gitarovú hudbu obdobia 19. storočia a jej historicky poučenej
interpretácie na kópiách historických nástrojov. Hru
na teorbu a barokovú gitaru momentálne študuje
v Nemecku (Brémy) pod vedením renomovaného
profesora Joachima Helda. Angažujú ho popredné slovenské, ale aj zahraničné súbory ako napr.
Musica Aeterna, Solamente naturali, Bremer Rats
musiker, Czech Baroque Ansambel a iné. Tiež je
organizátorom kultúrnych podujatí a umeleckým
vedúcim súboru Le nuove musiche či Zlatý vek
gitary a členom vynikajúceho mladého súboru
Il Cuore Barocco.
Odkedy sa venujete hudbe a ako ste sa dostali
k štúdiu na umeleckej škole?
„Hudbe sa venujem od druhého ročníka na základnej
škole. Vtedy som nastúpil na ZUŠ v Spišskej Novej
Vsi do triedy pani učiteľky Lukáčovej, u ktorej som
začal študovať klasickú gitaru. Rodičia ma tak ako
všetkých mojich súrodencov viedli k hodnotným
záujmom, akým hudba nepopierateľne je. Ako malý
som to ešte celkom nechápal. Po piatich rokoch na
ZUŠ, som však štúdium prerušil a myslel si, že definitívne. Ako chlapca v siedmom ročníku ma zaujímali
iné veci ako cvičenie na gitare . Bez hudby som
však vydržal asi len niečo vyše roka a začal som experimentovať s elektrickou gitarou. S kamarátmi sme
začali hrávať punk, rock, metal. Chodili na brigády
a zháňali si nástroje a aparatúru. Po čase som kdesi
objavil staré noty, ktoré som mal odložené v skrini.
Zaujalo ma to, či si ešte niečo pamätám. Pamätal
som si jedinú notu, C1. Mal som asi sedemnásť rokov a preto pochopiť notový systém nebolo až tak
náročné. Začal som teda opäť s cvičením, vtedy ma
hlavne zaujímala hudba raného romantizmu a baroková či renesančná hudba v úprave pre gitaru.“
Teorba je pre laika neznámym termínom. Čo si
má pod týmto pojmom človek predstaviť a pre‑
čo vás zaujal práve tento nástroj?
„Teorba ja brnkací nástroj z lutnovej rodiny. Vyvinula
sa ako všetky neskoršie lutnové nástroje z renesančnej lutny. To je lutna „so zalomeným krkom", ktorá
väčšinou vystupuje v rozprávkach, bohužiaľ väčšinou bez ohľadu na obdobie, v akom sa samotná
rozprávka odohráva. Koncom šestnásteho storočia
sa menil hudobný a zvukový ideál. Hudobné dejiny
postupne prechádzali z renesancie k baroku. Renesančné nástroje už nevyhovovali potrebám „nových"
skladateľov, a tak sa okrem nových kompozičných
prístupov experimentovalo aj s nástrojmi. Teorba má
paralelný názov Chitarrone, odvodený od antického
nástroja kithara z Grécka. Výskum antického Grécka
bol vtedy veľmi populárny a tešil sa nesmiernemu
záujmu. Skladatelia sa svojimi kompozíciami snažili
napodobniť antickú drámu aj s príslušnými nástrojmi. A tak modifikovali renesančnú lutnu, pridali dlhý
krk pre basové struny, čím dosiali veľmi dlhé znenie
basových nôt. Okrem ôsmich dlhých strún, ktoré
slúžili na hru basových nôt, mali nástroje ešte šesť
strún na hmatníku, podobne ako na gitare. Rozdiel
je však v ich naladení. K teorbe som sa dostal jednak z dôvodu môjho záujmu o barokovú hudbu a jej

čo najvernejšej
interpretácie.
Tiež z dôvodu,
že mám veľa
možností hrať
s mnohými hudobníkmi spolu,
tak ako to bolo
kedysi v kapele.
A interakcia medzi nami hudobníkmi a potom
s publikom je
vždy odmenou
za hodiny práce,
ktoré vyvrcholia
koncertom.“
Ste Spišskonovovešťanom a svojim spôsobom
stále reprezentujete aj svoj kraj i meno (ktoré nie
je Novovešťanom neznáme). Čo pre vás zname‑
ná Spiš, naše mesto a rodina?
„Spiš a mesto Spišská Nová Ves je miestom, kde
som sa narodil, vyrastal a kde žije veľká časť našej
rodiny. Je to región s mimoriadne bohatou históriou
a nachádzajú sa tu ešte mnohé neobjavené hudobné poklady. Mojim cieľom je ich znovu predviesť
u nás doma, tam kde sa pred rokmi hrávali. Je to
miesto, kde sa vždy rád vraciam, lebo je tu naozaj
nádherne. Máme veľmi pekné mesto, ktoré sa stále
rozvíja, peknú prírodu v okolí.“
Vnímate kultúrny rozmer nášho regiónu z pohľadu
hudobníka? Čo pre vás hudobne Spiš znamená?
„Spiš je región, v ktorom bola hudba vždy veľmi
významná i keď nebol úplným centrom hudobného
diania. Nachádza sa tu veľa materiálu, ktorý ešte
stále čaká na svoju novodobú premiéru. V blízkom
období plánujeme naskúšanie a prevedenie diel,
ktoré pochádzajú priamo z nášho mesta alebo jeho
bezprostredného okolia.“
Každý umelec má ambíciu niekam sa posunúť
a dokázať svetu svoje kvality. Ako si svoju bu‑
dúcnosť predstavujete vy a aké sú vaše sny?
„V prvom rade by som chcel byť dobrým a čestným človekom. Rád by som sa venoval objavovaniu
a šíreniu pokladov hudby, ktorú nám zanechali naši
predkovia. Budem sa tešiť, ak čo najviac ľudí spolu so mnou objaví hodnotu hudby a umenia, ktoré
v Európe máme.“
Prezraďte, prosím, našim čitateľom, čo pripra‑
vujete v Spišskej Novej Vsi v tomto roku.
Novovešťania sa môžu v roku 2018 tešiť na vynikajúce koncerty, ktoré spolu s mestom Spišská Nová
Ves organizujeme. Cyklus koncertných večerov
v Spišskej Novej Vsi a jej okolí začne skvostami
raného baroka. Na začiatku augusta sa predstaví
ansámbel Le nuove musiche – poklady raného
baroka. O dva týždne neskôr už po šiestykrát v našom meste vystúpi ansámbel Il Cuore Barocco.
V septembri sa predstaví už známy komorný súbor –
Zlatý vek gitary. Október a jeseň bude patriť hudbe A. Vivaldiho. 9. 11. 2018 k nám do mesta zavíta
svetovorenomovaný súbor Solamente naturali
s koncertným projektom Nonstop.
Viac informácií o spomínaných koncertoch uvedieme v marcovom vydaní Informátora a vždy mesiac
pred uskutočnením koncertu. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť na odoberanie noviniek na mailovej adrese
clovekaumenie@gmail.com či telefonicky na tel.
č. 0904 196 306.
Ďakujeme za rozhovor.
Tomáš Repčiak
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STÚPOL POČET PÔRODOV,
DVADSIATIM MAMIČKÁM
SA NARODILI DVOJIČKY
V nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves sa minulý rok uskutočnilo 1 285 pôrodov.
Oproti predchádzajúcemu roku 2016 ich počet stúpol, vtedy ich bolo 1 206. Dvojičky si
z pôrodnice vlani domov odnieslo až 20 mamičiek.
„Nárast pri počte pôrodov vznikol aj vďaka tomu,
že sme sa vlani zapojili do projektu Pôrodný plán.
Spolu s pôrodnou asistentkou si tak u nás budúca
mamička môže svoj pôrod naplánovať do najmenších detailov – všetko od prijatia do nemocnice až
po starostlivosť o bábätko,“ vysvetľuje primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Štefan
Novysedlák.
Podotýka tiež, že každý štvrtok pôrodnica otvára
dvere budúcim mamičkám, ktoré majú vtedy možnosť prísť si pozrieť oddelenie, pôrodné sály a zdravotnícky tím im zodpovie otázky, ktoré ich zaujímajú.
Chlapcov sa v spišskonovoveskej nemocnici vlani
narodilo o 24 viac ako dievčat. Medzi najčastejšími
dievčenskými menami, ktoré rodičia dávali svojim
novorodencom, sa objavovali Ema, Ela, Diana či Simona. U chlapcov zase dominovali mená ako Jozef,
Damián, Adam a Samuel.
Modernizácia oddelenia i predpôrodná príprava
Počas minulého roka pôrodnica zmodernizovala
svoje oddelenia a pôrodné sály, zvýšila počet nadštandardných izieb, vytvorila možnosť ubytovania
pre otecka počas celej hospitalizácie matky a taktiež

možnosť sprevádzať rodičku počas celého pôrodu.
Mamičky tiež môžu spolu s oteckami v nemocnici
absolvovať predpôrodnú prípravu, kde sa dozvedia
viac napríklad o životospráve v gravidite, priebehu
pôrodu a prakticky si nacvičia základnú starostlivosť
o novorodenca. Stretnutia sú doplnené cvičením.
Nemocnica tiež využíva moderné metódy ako bonding či rooming-in a po pôrode mamičkám v oblasti
kojenia radí profesionálna laktačná poradkyňa.
V plánoch do budúcna i alternatívne polohy pri
pôrode
Spišskonovoveská nemocnica plánuje zrekonštruovať svoj ďalší priestor a vytvoriť modernú pôrodnú izbu, kde bude prebiehať celý pôrod. Má tiež
v úmysle zmodernizovať izby zvýšeného dozoru pre
pacientky po gynekologických operáciách.
Nemocnica sa plánuje zapojiť i do pilotného projektu, vďaka ktorému by mohla ponúknuť rodičkám
alternatívne polohy pri pôrode. Svoje dieťatko by
tak napríklad mohli na svet priviesť vo vertikálnej
polohe či počas prvej doby pôrodnej využívať rôzne
polohy na úľavu.
Tomáš Kráľ, Svet zdravia

UPOZORNENIE NA PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
V zmysle ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike oznamujeme, že pre
uvedené odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných
prác na zariadení nízkeho / vysokého napätia v termínoch:
6. 2. / 8.00 - 16.30 h
Brezová ul.: 18 – 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 57, 703, 7280, 853, 916, 917, 4923, 932, 818, 4765, 888,
4664, 851, 758; Gaštanová ul.: 1; Kamenný obrázok: 1 – 10; Topoľová ul.: 2; Celá ul. Vyšný Hámor
12. 2. / 8.30 - 16.30 h
Brusník: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 5894, 5895, 6120; Mlynská ul.: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
13. 2. / 8.00 - 16.30 h
Brezová ul.: 15, 16, 17; Gaštanová ul.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 904; Lipová ul.: 14 – 20
13. 2. / 8.30 - 16.30 h
Duklianska ul.: 61, 63, 65, 67, 69, 71, 6838; Hrnčiarska ul.: 1; Hutnícka ul.: 1, 2, 3, 5, 7;
Kováčska ul.: 1, 2; Zámočnícka ul.: 1, 2
14. 2. / 9.00 - 16.30 h
Agátová ul.: 1 – 12; Brezová ul.: 1, 2, 401, 349, 879, 367, 361, 3363, 345, 4362 a garáže na ul. Brezová od bytovky 8 po Agátovú ul.; Javorová ul.: 398, 461, 381, 39; Sadová ul.: 1967/2, 1668/6, 9, 11, 3693/4, 3279 a garáže
14. 2. / 9.30 - 16.30 h
Hrnčiarska ul.: 2; Hutnícka ul.: 9; Kováčska ul.: 3, 4; Stolárska ul.: 1, 2, 3;
Strojnícka ul.: 1, 2, 3, 4, 3919; Kamenný obrázok: 4
15. 2. / 8.00 - 16.30 h
ul. J. Matušku: 2, 4, 6, 8, 10, 12; Medza: 7, 10, 2991; Štúrovo nábrežie: 9, 19, 20; Trieda 1. mája: 2, 4
15. 2. / 8.30 - 16.30 h
Ul. Čsl. Armády: 1 – 9, 2878; ul. I. Krasku: 3, 5 – 16, 18, 20, 22, 993; ul. Ing. O. Kožucha: 9, 11, 14, 15;
ul. J. Hanulu: 2, 4, 6, 2192/7, 29, 31, 2A; ul. Rybárska ul.: 1 – 9, 970; Zábojského ul.: 1 – 22;
Zvonárska ul.: 1 – 29
19. 2. / 8.00 - 17.30 h
Detvianska ul.: 1 – 4, 6, 8, 18A; Dunajská ul.: 2; Muráňska ul.: 33, 35, 37, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62,
64; Nitrianska ul.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 28, 34, 40; Oravská ul.: 1 – 8; Podunajská ul.: 2 – 14;
Predná Huta: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5A, 7C, 7B, 15, 16; Rajecká ul.: 10 – 22; Spišská ul.: 2, 4; Trenčianska
ul.: 2, 3, 5, 7, 9, 11; Trnavská ul.: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 3349
Nakoľko v čase uzávierky Informátora boli zverejnené len vyššie uvedené termíny prerušenia distribúcie
elektriny, upozorňujeme, že aktuálne informácie týkajúce sa ďalšieho plánovaného prerušenia distribúcie
elektriny a informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD - www.vsds.sk v časti
Plánované odstávky.

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Prvá Spišskonovovešťanka v roku 2018 sa narodila 2. januára o 8.43 v nemocnici Svet zdravia.
Malá Laura je prvým dieťaťom mladej rodiny, vážila
2 900 gramov a merala 46 centimetrov.
Základom štúdia na SOŠ ekonomickej je ekonomika a ekonomike príbuzné predmety. Študenti svoje
vedomosti z odborných ekonomických predmetov,
z rôznych súťaží, stredoškolskej odbornej činnosti
i zahraničných stáží už tretí rok odovzdávajú žiakom základných škôl v rámci projektu „Finančná
gramotnosť pre základné školy“. Cieľom projektu je zaujímavým a zážitkovým spôsobom poskytnúť žiakom základných škôl vedomosti z finančnej
oblasti, bankovníctva, poisťovníctva a manažmentu osobných financií.

BLESKOVKY

SPRAVODAJSTVO

Štvrtáčka Gymnázia na Školskej ul. Adriána Hen‑
čeková sa už niekoľko rokov úspešne zapájala do
programu Mladí reportéri pre životné prostredie,
ktorý organizuje Centrum environmentálnych aktivít
od roku 2009. Adriána Henčeková sa stala v školskom roku 2017/2018 najúspešnejšou reportérkou
v rámci celého Slovenska. Okrem dvoch prvých,
druhého a tretieho miesta získala aj cenu Centra environmentálnych aktivít za celoročnú reportérsku aktivitu, výborné výsledky a profesionálny rast. V tom
istom roku získala prvé miesto v medzinárodnej
súťaži Mladých reportérov pre životné prostre‑
die za najlepšiu fotografiu a druhé miesto za naj‑
lepšiu reportáž. Gymnazistov ocenil aj Slovenský
olympijský výbor. Prezident SOV Anton Siekeľ udelil
gymnazistom čestné uznanie za Olympijské festivaly
Slovenska 2017 v kategórii stredných škôl.
Košický kraj môže mať až päť podpredsedov. Spomínajú sa mená Ďurovčík, Rusnák, Pataky, Polaček
a Bečarik. Jedným z bodov plánovaného rokovania
zastupiteľstva (9. 1. 2018) mala byť aj voľba pod‑
predsedov Košického samosprávneho kraja
(KSK), ktorých mená mal predložiť župan Rastislav
Trnka. Po tom, čo nebol schválený program rokovania, táto otázka ostáva stále otvorená. Dôvodom
neistoty je najmä skutočnosť, že päť poslaneckých
klubov v zastupiteľstve sa ani po niekoľkotýždňových rokovaniach nedohodla so županom na nejakých spoločných kandidátoch, ktorých by vedel
akceptovať. Každý klub presadzuje svojho.

MESTSKÁ POLÍCIA V SNV

STRATY A NÁLEZY
8. 1. 2018 o 14.00 h bol na Koceľovej ul. nájdený
zväzok 11 ks kľúčov - jeden elektronický a je‑
den kožený prívesok. PC: IC 19/2018
27. 12. 2017 o 14.50 h priniesol občan na útvar
MsP nájdený zväzok kľúčov, 2 ks kľúče a 3 prí‑
vesky, ktorý našiel na Brezovej ul. pri garážo‑
vých boxoch. PC: IC 1793/2017
23. 12. 2017 o 21.50 h priniesol občan na útvar
MsP nájdený horský bicykel zn. GENESIS, kto‑
rý našiel na Gorazdovej ul. pri predajni Fresh.
PC: IC 1781/2017
15. 12. 2017 o 15.45 h bol na parkovisku pri zim‑
nom štadióne nájdený MT SAMSUNG Galaxy
S7. PC: IC 1448/2017
8. 12. 2017 o 12.45 h bol na Ul. P. Jilemnické‑
ho pred obytným blokom č. 21 nájdený zväzok
8 ks kľúčov, jeden elektronický a tri prívesky.
PC: IC 1721/2017
5. 12. 2017 o 9.20 h bolo na Ul. J. Wolkera náj‑
dené textilné vrecúško s peňaženkou, fotkami
a finančnou hotovosťou. PC: IC 1697/2017
Nálezy uložené na MsP. Staršie nálezy nájdete na
www.spisskanovaves.eu v sekcii mestská polícia
v rubrike „Straty a nálezy“.

2/2018
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OZNAMY, POZVÁNKY

POLICAJNÉ OKIENKO

KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Policajti OO PZ SNV intenzívnym vyšetrovaním
prípadov krádeží vlámaním do motorových vozidiel
v meste SNV a inej trestnej činnosti ako páchateľa
zistili a usvedčili J. K., ktorý 18. 12. 2017 v presne
nezistenej dobe na Rázusovej ulici zo zaparkovaného vozidla odcudzil koženú kabelku s peňaženkou, v ktorej sa nachádzala hotovosť 140 €, doklady, 2 ks bankomatovej karty VÚB. Poškodenej
osobe spôsobil škodu krádežou vo výške 150 €
a škodu poškodením vozidla vo výške 307 €. Obvinený J. K. bol 22. 12. 2017 hliadkou OO PZ SNV
dodaný do výkonu väzby.
Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV začal 5. 1. 2018 trestné stíhanie pre zločin krádeže v súbehu s prečinom
poškodzovanie cudzej veci voči NP, ktorý v dobe
od 19.00 hod. 4. 1. 2018 do 10.00 hod. 5. 1. 2018
v SNV, v časti IBV Červený jarok z neobývaného
rozostavaného rodinného domu odcudzil plynovú
fľašu, drážkovaciu frézu zn. Parkside, multi-tool
zn. Makita s kufríkom, priamočiaru pílu zn. Bosch,
aku-vŕtačku neznámej značky, kočiar zn. ROAN
Marita. Poškodenému majiteľovi spôsobil škodu
odcudzením vecí vo výške cca 1 320 € a škodu poškodením okna vo výške cca 500 €.
Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV 11. 1. 2018 začal
trestné stíhanie vo veci prečinu neoprávnené vyrobenie a používanie elektronického platobného prostriedku a inej platobnej karty, pretože doposiaľ NP
10. 1. 2018 v čase okolo 17.25 hod. v SNV v nákupnom centre Lidl využil nepozornosť poškodeného,
ktorý nakupoval a z tašky, ktorú mal zavesenú na ramene, mu odcudzil koženú peňaženku s hotovosťou
40 €, doklady, kryptovaciu kartu, bankomatovú kartu
ČSOB a stravovaciu kartu. Následne vykonal v OC
Tesco dve platby s odcudzenou platobnou kartou
v hodnote 18,56 a 3,10 € a 11. 1. 2018 v čase okolo
7.00 hod pokus o platbu s kartou Ticket Restaurant.
Svojím konaním spôsobil poškodenej osobe nedovoleným použitím platobného prostriedku škodu vo
výške 21,66 € a škodu odcudzením koženej peňaženky s finančnou hotovosťou vo výške cca 110 €.
Hliadka MsP riešila na Letnej ul. pri Levočskej
bráne kamerovým systémom zistené priestupky,
ktorých sa dopustili M. S. a J. T. Uvedené osoby
preskočili drevenú ohradu vianočného betlehemu,
pričom po príchode hliadky a následnom upozornení sa hrubo správali voči hliadke. Priestupky
boli vyriešené na mieste v blokovom konaní. Poškodenie betlehemu nebolo zistené. Po doriešení
priestupku boli z miesta vykázaní.
Hliadka MsP riešila na Filinského ceste zistený
priestupok, ktorého sa dopustil Z. H. tým, že parkoval pred vjazdom, bránou do objektu školského zariadenia a bránil zásobovacím vozidlám pri vjazde.
Hliadka MsP riešila na uliciach mesta 5. 1. 2018
priestupky, ktorých sa dopustili: J. T., J. K., S. S.,
M. S., P. V. Menovaní porušili dopravné značenie
zákaz vjazdu.
Hliadka MsP riešila na Chrapčiakovej ul. na autobusovej stanici zistený priestupok, ktorého sa
dopustil M. D., ktorý fajčil na zastávkach a krytých
nástupištiach verejnej dopravy.
Nešťastie sa stalo na železničnom priecestí v Spišskej Novej Vsi 12. 1. 2018 v piatok 20 minút po 21.
hodine. Podľa predbežných informácií skupina
viacerých ľudí nerozvážne prebehovala pre idúcim rýchlikom smerujúcim do Košíc cez železničné priecestie so spustenými závorami v blízkosti
železničnej stanice. Niekoľkým sa to podarilo,
Martina K. († 34) však idúci vlak zachytil. Muž poraneniam na mieste podľahol. U rušňovodiča bola
vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Bližšie okolnosti polícia vyšetruje.

OZNÁMENIE
O VÝKUPE PAPIERA
V RODINNÝCH DOMOCH
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou
Brantner Nova, s. r. o., v rámci akcie „Výkup pa‑
piera na vašej ulici“ oznamuje termíny výkupu
od rodinných domov v jednotlivých lokalitách
mesta. Výkup papiera sa bude realizovať formou
výmeny za toaletný papier, kuchynské utierky
alebo hygienické vreckovky. Presné podmienky
výkupu budú k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný zber. Ako stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta pristavenia
veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú pristavované pravidelne na jar a jeseň.
Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:
MsV č. 1, Novoveská Huta
5. 2. 2018
1. Horská 60
16.00 - 16.15
2. pri parku (námestie v Nov. Hute) 18.25 - 18.40
3. pri pionierskom tábore
17.45 - 18.00
4. Horská 35 a 50
16.45 - 17.00
5. Kvetná 17
17.05 - 17.20
6. pri Hasičskej stanici
18.05 - 18.20
7. Tichá 10
16.20 - 16.35
8. Kozákova vila
17.25 - 17.40
MsV č. 3, Ferčekovce
6. 2. 2018
9. Muráňska 2
16.00 - 16.15
10. Muráňska 26
16.20 - 16.35
11. križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej
16.45 - 17.00
12. Muráňska 60
17.05 - 17.20
13. Nitrianska ul.
17.45 - 18.00
14. Laborecká ul.
18.25 - 18.40
15. Trnavská ul.
17.25 - 17.40
16. Dunajská ul.
18.05 - 18.20
MsV č. 6, staré mesto - juh
7. 2. 2018
17. Fándlyho ul. - Železorudné bane 17.15 - 17.35
18. F. Urbánka 25 - Kozí vrch
16.00 - 16.20

19. pred Zimným štadiónom - hotel Šport
17.40 - 18.00
20. Tehelná ul. - obchod
16.25 - 16.45
21. Gorkého 19
18.30 - 18.50
22. križovatka ulíc Hurbanovej a Leteckej
16.50 - 17.10
MsV č. 7, staré mesto - východ
8. 2. 2018
23. križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho
17.35 - 17.50
24. Pod Tepličkou
16.00 - 16.15
25. Pod Tepličkou (pri moste)
16.20 - 16.35
26. Drevárska ul. - garáže Nového domova
16.45 - 17.00
27. Zábojského ul.
17.55 - 18.10
28. Zvonárska ul.
18.15 - 18.30
29. MPC starý vchod – Mlynská ul. 18.35 - 18.50
MsV č. 8, staré mesto – sever
30. Vajanského ul. (smer k Medzi)
7. 2. / 18.05 - 18.25
31. Vajanského ul. (smer k stanici)
12. 2. / 18.25 - 18.45
32. J. C. Hronského
8. 2. / 17.10 - 17.25
33. Hviezdoslavova ul. - soc. zariadenie Katarínka
12. 2. / 18.00 - 18.20
MsV č. 9, Telep
12. 2. 2018
34. Bernolákova ul.
17.35 - 17.50
35. Kuzmányho ul.
17.15 - 17.30
36. Kmeťova ul. - podjazd
16.55 - 17.10
37. Jánskeho ul.
16.25 - 16.45
38. križovatka ulíc Ľaliovej a Púpavovej
16.00 - 16.20
UPOZORNENIE:
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby! Obaly od
vajec neberieme! Neberieme papier v igelito‑
vých vreciach!

Klub dôchodcov Lipa,
Fabiniho 7, Spišská Nová Ves
10. 2. 2018
Pozývame členov aj nečlenov
na MAŠKARNÝ PLES o 15.00 h
v reštaurácii Paríž. Poplatok 12 €.
Prihlásiť sa do 5. 2. Masky nie sú povinné.
13. 2. 2018
POCHOVANIE BASY
o 14.00 h v klube
23. 2. 2018
VARENIE A OCHUTNÁVKA
múčnych jedál
BESEDA - BYLINKÁRKA Z ODORICE
o 14.00 h – Zdravý človek
od hlavy po päty

Na útvar MsP priniesol občan mesta 28. 12. 2017 mobilný telefón, ktorý našiel na starom cintoríne. Pracovník stálej služby MsP zistil majiteľku Ľ. M., ktorá
si následne nájdený telefón prevzala na útvare MsP.
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LISTÁREŇ
Milí Spišskonovovešťania, táto rubrika poskytuje priestor pre vaše listy, resp. otázky,
pripomienky, podnety, a samozrejme, aj odpovede na ne od kompetentných.
Prosím o posúdenie oplotenia detského ihriska, ktoré ma ostré hroty okolo celého
ihriska a v susedstve je materská škola. Tieto hroty oplotenia sú nebezpečné pre
deti, aj pre malú výšku oplotenia. Blízko oplotenia sú osadené aj lavičky na sedenie.
Deti sú hravé a niekedy ťažko ustrážiť, aby nepreliezali oplotenie, ktoré láka hravosť
našich detí. Pri preliezaní plota si v lete poranil jeden chlapec bradu. Napichol sa
na ostne oplotenia.

Dobrý deň. Ďakujem za osvetlenie hviezdice vzadu na Mieri. Je to pekný darček
k Vianociam. Verím, že ste tým potešili veľa ľudí.
Marta, 10. 12. 2017
Chceme vyjadriť úprimné a srdečné poďakovanie a obdiv skvelej pani doktorke
MUDr. Viere Kokoruďovej ako aj sestričkám na oddelení hematológie a transfuziológie za ich láskavý a profesionálny prístup ku všetkým darcom krvi, aj keď to majú
mnohokrát veľmi náročné.
bezpríspevkoví darcovia krvi, 15. 1. 2018

Mathias, odkaz pre strarostu, 4. 12. 2017

Ďakujeme za podnet. Plot bol upravený.
Ing. Juraj Sad, PhD., ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ

ŠIKĽAVÁ SKALA – ZNÁMA ČI NEZNÁMA?
Milí rodáci,
za obcou Matejovce nad Hornádom asi 500 m
na východ popri, a neďaleko železničnej trati,
máme my, Spišiaci, zimnú krásu. Ľadopád vysoký
cca 14 m a dlhý 30 m. Vari jeden z najkrajších na
Slovensku. Šikľavá skala nie je takmer nijako propagovaná, verejnosti, turistom priblížená. Je síce
blízko Slovenského raja, ale v propagačných materiáloch sa tuším ani nenachádza bližšia zmienka. Nevedie tam náučný chodník, ani turistická
značka. Na neďaleký Markušovský skalný hríb
áno. Možno povedať, že tieto prírodné pamiatky
si môžu krásou konkurovať. V lete, po cyklotrase
si tzv. vodopád ani nevšimnete. Popravde, nejde
ani o vodopád v pravom slova zmysle. Na dvoch –
troch miestach voda doslova len tenkým pramienkom „šiká“. Výstižne to nazvali naši predkovia Šikľavá skala a nie vodopád. Keď prídete do stredu
obce Matejovce je tam smerovník s mnohými turistickými trasami a značkami. Názov Šikľavá ska-

la sa tam nenachádza. Ak si náhodou vyberiete
cyklotrasu po červenej značke smerom na Chrasť
nad Hornádom, tak narazíte približne po 500 metroch na jedinú informačnú tabuľu o tejto lokalite
a bude tam napísané o. i. toto: „…Šikľavá skala,
kde prameň nad rozsiahlym vápencovým previsom vytvára vysoký vodopád a v zimnom období
mohutné ľadové útvary… Vodopád i jaskyne sú
podľa zákona o ochrane prírody a krajiny prírodnými pamiatkami… Šikľavá skala je súčasťou územia
európskeho významu SKUEV0286…“ Len dodávam, že vo viacerých encyklopédiách Slovenska
sa heslo „Šikľavá skala“, resp. Siklavá skala, ani
nenachádza. V turistickom atlase Slovenska, vydanom v r. 2006 VKÚ Harmanec, na str. 139 je ale
názov „vodopád Sikľavá skala“.
A ako sa k nej dostať? Autom smerom na Rudňany, odbočka Oľše. V strede obce Matejovce
pri hasičskej zbrojnici sa obtočíte do ulice v protismere pokračujete na východ (vlastne súbežne

so železničnou traťou). Potom cesta aj s domami
končí. Nasleduje poľná cesta a asi približne po
500 m začína pololesný porast. Odstavte auto.
K ľadopádu to máte pešo cca 50 – 100 m.
Dr. Andrej Franek alias Puro, Žilina

CHÝBAJÚCE ČASTI AUTOBUSOVÉHO PORIADKU MHD
003 Autobusová stanica - sídl. Východ - Ferčekovce - Novoveská Huta

Platí od:

opačný smer

Tč eurobus a.s.,DZ Sp.N.Ves

25 od
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 pr

SN,N. Huta,D. tábor........... MHD
SN,N. Huta,Poľovník........ MHD
SN,Novoveská Huta,VKŠB
SN,N. Huta,Režnákova vila
SN,Predná Huta,č.d.6 ........ MHD
SN,Ferčekovce,Muráňska č.64
SN,Ferčekovce,Muráňska č.21

SN,Ferčekovce,Považská č.3
SN,Ferčekovce,Karpatská č.8
SN,Kamenný obrázok ........ MHD
SN,Hasičská stanica.......... MHD

SN,Domov dôchodcov.....
SN,Lipová, ZŠ.................... MHD
SN,Sídl. Tarča,Potraviny....
SN,MPC,Mlynská............... MHD
SN,F. Urbánka ................. MHD
SN,Športová hala ........... MHD
SN, VI. ZŠ (Ing.Kožucha)
SN,Hanulová, MŠ............. MHD
SN,Hanulova,č.d.36 ......... MHD
SN,Sídl.Východ .........................
SN,Radnica,Letná.............. MHD
SN,Štefánikovo nám. ..................
SN,železničná stanica .....
¤
SN,Autobusová stanica ...
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ÎÎ-nepremáva 31.12.
ŃŃ-nepremáva 24.12.
Ő1-Spoj nepremáva cez sídlisko Tarča
Ő2-Spoj premáva cez zastávku Tarča,ZŠ Lipová
p19- spoj pokračuje z Aut. stanice ako MHD 10 na sídlisko Západ.
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CESTOVNÝ PORIADOK MHD

KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
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spoj 61 pokračuje na linke MHD č. 1 na zastávku Poliklinika
+-premáva v nedeľu a štátom uznaných sviatkoch
±-premáva v sobotu
…-premáva v pracovné dni
ÇÂ-nepremáva od 27. 12. 2017 do 5. 1.2018, 2. 2., od 26.2. do 2.3. , od 29.3. do 3.4., od 2.7. do 31.8., od 31.10. do
2.11.2018
ÎÂ-nepremáva 6.1., 1.9., 15.9., 17.11.

ÎÎ-nepremáva 31.12.
p11-spoj z Aut.stanice pokračuje ako MHD 1 do Nemocnice.
p14-spoj v smere do Smižian nezachádza na Aut. stanicu.
p16-zo Smižan nepremáva cez AS
p2- spoj zo zastávky Smižany, kaštieľ pokračuje ako MHD 10 do Embraca - nepremáva počas celozávodnej dovolenky
Embraco !

008 Sídl. Západ - Telep - Sídl. Východ - Madaras / ZŠ Lipová
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ÎÂ-nepremáva 6.1., 1.9., 15.9., 17.11.
ÎÎ-nepremáva 31.12.
ŃŃ-nepremáva 24.12.
p12-spoj z AZ sídlisko Západ,Hutnícka pokračuje na spoji linky MHD 10 do zastávky Smižany,pošta
(okrem dní celozávodnej dovolenky Embraco).

FEBRUÁR 2018

SPRAVODAJSTVO

SPIŠSKÉ DIVADLO
HOSŤUJE V KOŠICIACH
Spišské divadlo v januári t. r. hosťovalo v Košiciach.
V pondelok 15. januára v Malej sále Domu umenia,
v utorok 16. januára a v stredu 17. januára na scéne Štátneho divadla. Sériu hosťovských predstavení
v krajskom meste začalo Spišské divadlo v novembri a pokračuje v nich aj v novom roku.
V košickom Dome umenia odohralo Spišské divadlo v novembri a v decembri predstavenia
A. P. Čechov: Ujo Váňa (a tí druhí); G. B. Shaw: Don
Juan v pekle; F. M. Dostojevskij: Biele noci. Nový
rok začalo predstavením Storočie podľa Márie.
Monodráma Jána Jendrichovského vznikla na motívy spomienok jeho starej mamy Márie Repkovej
z Novej Ľubovne. Jej život pripomína hrubú pútavú
knihu, v ktorej sa dá čítať. Jej kapitoly sú naplnené
láskou, bolesťou, múdrosťou, humorom a, najmä,
silnou vierou. Jendrichovský pred divákom citlivo
rozkladá osud človeka a krajiny, ktorá ho zrodila.
Je to Orbis pictus - maľovaný goralským temperamentom a folklórom. Projekt vznikol z tvorivého
stretnutia režiséra Petra Palika a hudobníka a herca
Jána Jendrichovského.
Projekt pravidelných pohostinských predstavení
vznikol na základe spolupráce medzi Štátnou filharmóniou Košice, ktorá spravuje Dom umenia,

a Spišským divadlom. „Náš zámer bol veľmi jednoduchý – chceli sme, aby Spišské divadlo mohlo
pravidelnejšie prezentovať časť svojej produkcie aj
v sídle kraja. Druhé najväčšie slovenské mesto má
dosť divákov, aj bohatú kultúrnu ponuku, no my si
ju trúfame ešte trochu rozšíriť,“ hovorí riaditeľ Spišského divadla Emil Spišák. „V Košiciach neuvádzame veľké inscenácie, ale tie, ktoré doma hrávame
v Štúdiu Spišského divadla. Sú zamerané na komornú tvorbu svetových dramatikov. Keď sme v roku
2008 zakladali Štúdio Spišského divadla, práve
týmto smerom sme sa rozhodli orientovať ponuku
pre náročnejšieho diváka. Počítali sme s tým, že budeme hrať maximálne desať repríz z každého titulu,
ale napríklad inscenácia Don Juan v pekle má už 50
repríz,“ dodáva Emil Spišák.
Spišské divadlo sa dohodlo so správcom Domu
umenia – Štátnou filharmóniou Košice - na pravidelnom hosťovaní až do konca tejto sezóny. Ak košické publikum prejaví záujem, nie je vylúčené ani
pokračovanie tejto spolupráce v ďalších sezónach
so stabilným termínom, na ktorý by si diváci zvykli.
Spišské divadlo chce hľadať v Košiciach aj priestor
na pravidelnú prezentáciu svojej hlavnej scény.
Autor/zdroj: Zuzana Bobriková

ČAJOVŇA ALCHÝMKA OSLÁVILA
PÄŤROČNICU
Známa čajovňa Alchýmka oslávila 5 rokov existencie. Toľko rokov pripravuje pre svojich klientov nealko zážitky a spoločenské podujatia, predovšetkým
pre mladých. Na polovicu dekády čajovne zaspomínal aj jej tvorca Tomáš Juričkov:
„My sami sme prekvapení, považujeme otvorenie
a, hlavne, päť rokov fungovania čajovne za malý
zázrak. Napriek viacerým pochybnostiam okolia,
napríklad kvôli „alkoholickej“ povahe východniarov,
sme sa snažili naplniť naše predstavy čo najviac.
Vytvorili sme útulné domácke posedenie pripomínajúce veľkú obývačku, v ktorej raz vonia škorica,
inokedy jahody alebo iný práve pripravovaný čaj.
Príjemné prostredie sa nám podarilo zaplniť bohatou kultúrou. Za päť rokov sme pripravili takmer
tristo podujatí. Priestor sme ponúkli známym osobnostiam ako napríklad spisovateľovi Michalovi Hvoreckému, bývalej ombudsmanke pre ľudské práva
Jane Dubovcovej, hudobníkovi Martinovi Geišbergovi, Jurajovi Hnilicovi, ale aj mnohým domácim,
prevažne mladým ľuďom, ktorí vlastnými nápadmi
a umeleckým duchom tvoria v čajovni dnešnú atmosféru, napríklad Chaloši Zos Spišskej a Projekt

MP. Snáď si o niekoľko rokov pri počúvaní správ
alebo v galérii povieme pred niekoľkými rokmi sedeli v čajovni, pili čaj, fotili, diskutovali, organizovali…“
V uplynulom období sa čajovni častejšie darí prekračovať hranice regiónu. Nie sú to len zákazníci
zo vzdialenejších okresov a čajoví nadšenci, ale aj
zahraniční hudobní hostia. V jednom z lifestylových
e-magazínov bola čajovňa vybraná medzi 6 najkrajších na Slovensku. Na Pohode, ktorá patrí medzi
najlepšie svetové festivaly, predvádzali Spišskonovovešťania svoje čajovňové umenie a pripravovali to
najlepšie z letnej aj zimnej ponuky.
„Stále však máme nové ciele. Hlavným je rozšíriť
povedomie o čaji ako o nápoji, ktorý sa pestrosťou
chutí podobá vínu a účinkom káve. V pláne máme
otvorenie nového koncepčne odlišného priestoru
vedľa čajovne, spustenie e-shopu a, samozrejme,
naďalej zlepšovať ponuku. Ďakujeme Spišskonovovešťanom, že nám pomohli vytvoriť Alchýmku
v dnešnej podobe a veríme, že aj naďalej bude
miestom príjemných stretnutí,“ dodáva T. Juričkov.
(tom)

VANSOVEJ LOMNIČKA
Únia žien Slovenska, okresná organizácia Spišská Nová Ves pripravuje okresnú postupovú súťaž
v umeleckom prednese poézie a prózy žien.
Vám, milé ženy a dievčatá, ktoré máte vzťah a lásku k umeleckému slovu a literatúre ponúkame možnosť svoj talent vyskúšať na našej súťaži, ktorej už 51. ročník je venovaný spisovateľke Terézii Vansovej.
Víťazky postupujú na krajskú a celoslovenskú súťaž. Celoslovenská sa uskutoční v mesiacoch marec
- apríl 2018.
Pošlite nám e-mailom vašu adresu, kontakt, názov súťažného textu (autora), pričom pre poéziu je vyčlenených 6 minút, pre prózu 8 minút. Termín konania okresného kola realizovaného v Galérii umelcov
Spiša spresníme. Využite ešte svoj čas na prípravu výberu a zvládnutie textu, s ktorým chcete súťažiť.
Informácie: RSDr. Monika Nováčeková - tel. č. : 0915 939 328.

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

POPLATKY ZA
ZNEČISŤOVANIE
OVZDUŠIA
Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku týmto upozorňuje
a vyzýva všetkých prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia (ide o zdroje
znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom
do 0,3 MW) nachádzajúcich sa v k. ú. mesta
Spišská Nová Ves, aby v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. a podľa
schváleného všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) mesta Spišská Nová
Ves č. 2/2017, zaslali, resp. osobne doručili
na Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1,
Spišská Nová Ves v termíne najneskôr do
15. 2. 2018 vrátane – Oznámenie s údajmi
potrebnými k výpočtu a k určeniu výšky
poplatku za znečisťovanie ovzdušia za
každý prevádzkovaný malý zdroj za rok
2017.
Oznámenie je potrebné podať na novom
tlačive, ktoré je súčasťou dokumentu schváleného Mestským zastupiteľstvom Spišská
Nová Ves VZN č. 2/2017 a je zverejnené na
webovej stránke nášho mesta. Ku oznámeniu je potrebné doložiť doklad o množstve
odobraného paliva za rok 2017 od jeho dodávateľa.
Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľov
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
že podľa zákona NR SR č. 401/1998 Z. z.
v znení neskorších zmien a doplnkov, za ne‑
dodržanie termínu predloženia uvedené‑
ho oznámenia, Mesto Spišská Nová Ves
ukladá sankčný postih.
odd. územného plánovania
a stavebného poriadku, MsÚ

KLUB DÔCHODCOV
KOMENSKÝ
pozýva pedagogických
pracovníkov, dôchodcov
na stretnutie, ktoré
sa uskutoční
15. 2. 2017 (štvrtok)
o 10.00 h
v Klube dôchodcov
na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás.

Dom Charitas sv. rodiny, Jánovce - Čenčice
srdečne ďakuje Mestskému kultúrnemu
centru Spišská Nová Ves za zorganizovanie
a realizáciu benefičnej zbierky, ktorá sa
uskutočnila 18. 12. 2017 v rámci koncertu
Petra Lipu. Zároveň ďakujeme všetkým
darcom za ich štedré dary. Výťažok bude
použitý na renováciu relaxačných priestorov
pre ľudí s mentálnym a kombinovaným
postihom v Dome Charitas sv. rodiny.
Slavomír Švajka, riaditeľ Domu
Charitas svätej rodiny Čenčice

2/2018
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PREDSTAVUJEME STREDNÉ ŠKOLY

GYMNÁZIUM, JAVOROVÁ 16
Pani riaditeľka, predstavte vašu školu v číslach.
V dvoch študijných odboroch máme otvorených
18 tried, v ktorých študuje 393 žiakov. Na škole pracuje 37 učiteľov, z toho traja sú externí zamestnanci. V škole pôsobí školský psychológ – odborný zamestnanec, 3 technicko‑hospodárske pracovníčky,
5 prevádzkových zamestnancov a 6 zamestnankýň
v školskej jedálni.
Predstavte nám školu, čím sa líši od iných?
Sme prvé porevolučné gymnázium na Slovensku s osemročným študijným plánom a tiež jedi‑
né bilingválne gymnázium v okrese. V septembri
2017 sme oslávili 25. výročie jeho založenia. Počas
celého tohto obdobia reagujeme na potreby doby
a ponúkame inovatívne vzdelávanie. Priateľskosť,
spolupatričnosť a rodinná atmosféra nás robia výnimočnými. Našou odlišnosťou od iných stredných
škôl je i to, že sa tu kontaktujú 10-roční študenti prím
s 19-ročnými študentmi maturitných ročníkov. Prostredie vzájomnej tolerancie a spolupráce je takto prínosom pre všetky vekové kategórie. Sídlime v budove bývalej základnej školy na Sídlisku gen. Svobodu
(Tarča), na Javorovej ulici 16. Priebežne sa snažíme
budovu školy opravovať, modernizovať jej priestory
a učebne vybavovať modernou technikou.
Aké priority má škola, aký typ štúdia ponúka?
V našom regióne sme jedinou školou, ktorá ponúka žiakom základných škôl možnosť štúdia v dvoch
špecifických študijných odboroch:
1. 7902 J gymnázium – osemročné štúdium pre
žiakov po 5. ročníku ZŠ. Špecifiká tohto štúdia sú:
vzdelávanie prebieha v inteligenčne vyrovnanom
kolektíve, čo zabezpečuje rýchlejšie a hlbšie napredovanie žiakov; preferujeme individuálny prístup
učiteľov podnecujúci rast osobnosti žiaka; ponúkame vyšší vzdelávací štandard – viac hodín anglického jazyka (aj s „native speakerom“), informatiky
a druhého cudzieho jazyka už od prímy; rodinné
zázemie – pocit bezpečnosti.
2. 7902 J 74 – bilingválne štúdium pre žiakov po
8. alebo 9. ročníku ZŠ. Špecifiká tohto štúdia sú:
intenzívna jazyková príprava v anglickom jazyku;
5 predmetov sa vyučuje od druhého ročníka v angličtine; vzdelávanie zabezpečujú aj lektori z USA,
Veľkej Británie a Nového Zélandu; maturita z anglického jazyka je na úrovni C1, čo predstavuje úroveň
štátnej jazykovej skúšky. Podmienkou prijatia do
tohto typu štúdia je úspešné vykonanie talentovej
skúšky – skúšky na overenie študijných a jazykových predpokladov + skúšky z anglického jazyka.
V oboch študijných odboroch poskytujeme kvalitné všestranné vzdelávanie spojené s prípravou na
štúdium na vysokých školách rôzneho typu. Naši
absolventi sa veľmi úspešne uplatňujú ako architekti, lekári, právnici, programátori u nás doma i v zahraničí.
Ktoré záujmové oblasti škola podporuje?
Pri gymnáziu pôsobí Centrum voľného času, v kto-

Ako spolupracujete so zahraničím?
Vysokú úroveň ovládania anglického jazyka študenti bilingválneho štúdia dokazujú vo všetkých zahraničných pobytoch v programe Erasmus+. Stretávajú sa s rovesníkmi Európy v Rakúsku, Taliansku,
Španielsku, Portugalsku, Turecku, Rumunsku,
Bulharsku, Maďarsku, Grécku, no i u nás doma na
Slovensku, aby riešili témy súčasnej doby. Za obdobie 4 rokov sa týchto mládežníckych výmen zúčastnilo 52 našich študentov. Modelové zasadnutie
OSN – ZAMUN v Žiline sa konalo v apríli 2017, na
ktorom si náš trojčlenný tím spolu so 110 študentmi z 11 krajín sveta vyskúšal, ako funguje vrcholová
diplomacia. Celé zasadnutie prebiehalo v anglickom jazyku. Už dvakrát sme na pôde školy privítali
diplomatov Americkej ambasády na Slovensku.
Títo naši hostia boli milo prekvapení z vysokej úrovne všeobecných znalostí našich študentov, z ich záujmu o svetové dianie, ale hlavne z ich schopnosti
plynulo, jasne a zrozumiteľne komunikovať v anglickom jazyku. Medzinárodného zasadnutia Mode‑
lového Európskeho parlamentu v roku 2016 v Budapešti sa zúčastnila delegácia štyroch študentov
zo Slovenska, medzi nimi bola aj naša študentka
Mária Dudžáková. Účastníci zažili proces európskej spolupráce na vlastnej koži. Študenti pracovali
v parlamentných výboroch na návrhu jednotlivých
rezolúcií, z ktorých tie najúspešnejšie boli posunuté
priamo Európskej komisii v Bruseli na posúdenie.
Všetky diskusie, rozpravy a rokovania prebiehali
v angličtine. Všetky tieto úspešné aktivity dokazujú
šikovnosť našich študentov, od ktorých sa vyžaduje
prehľad o daných témach, ale i aktívne využívanie
a znalosť anglického jazyka.
Vymenujte úspechy školy, na ktoré ste najviac
hrdá.
Žiaci nášho gymnázia počas jeho pomerne krátkej
existencie dosiahli veľké množstvo úspechov v súťažiach rôzneho charakteru. Tu sú najvýraznejšie
úspechy za posledné tri roky: Lenka Volková získala 1. miesto v celoslovenskom kole rétorickej súťaže
v anglickom jazyku Speakers'Corner, Domimika
Kalafutová, Soňa Tomčíková a Andrea Lengvar‑
ská v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom
jazyku obsadili 4., 5. a 7. miesto, Marek Kacvinský
a Adam Ogurčák prednášali na súťaži Shakespeare’s Memorial anglickú poéziu a prózu a umiestnili
sa v celoslovenskom kole na 1. mieste a 3. mieste,
Daniela Slodičáková, Simona Hovančíková a Fi‑
lip Bajtoš patria medzi top 20 študentov na Slovensku v súťaži Sofia – tvorba filozofickej eseje, Adam
Kubala dostal čestné uznanie na celoslovenskom
kole v prednese na súťaži Hviezdoslavov Kubín, An‑
drea Lengvarská získala 1. miesto v celoslovenskej súťaži Junior Internet esej s príspevkom „Šesť
mesiacov príležitostí“, kde vyjadrila svoj názor na

budúcnosť Európskej únie očami mladej generácie
a úspešná bola aj v celoslovenskej súťaži Future
Generation esej s témou „Čo prinesie Slovensku
predsedníctvo v Rade EÚ?”. Mladý Európan - počas
desaťročného trvania súťaže, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, sa naše
trojčlenné družstvá v celonárodnom kole 7-krát
umiestnili na 1. mieste, raz na 3. mieste a v poslednom školskom roku obsadili 2. miesto (T. Hantáko‑
vá, J. Lengvarský, E. Kovalská), Ema Lavríková
sa umiestnila na 1. mieste v česko‑slovenskej súťaži
Cz/Sk komiks.
Veľmi úspešní sú naši žiaci aj v súťažiach podporujúcich tvorivosť, ekonomické a podnikateľské
zručnosti: Bankomat nápadov organizuje Junior
Achievement a dva naše tímy obsadili 1. a 3. miesto
v celonárodnom kole s témami „Moderný platobný
prostriedok“ a „Pomoc na nezaplatenie“.
iNOVEum - podnikateľskú projektovú súťaž organizuje OZ „Rozbehni sa“, nadácia Pontis a firma Embraco. V školskom roku 2016/2017 vytvoril podnikateľký tím študentov (A. Makarová, M. Mariančík,
A. Lengvarská a T. Hantáková) „Flexbox“ – variabilnú potravinovú dózu. Ich nápad a jeho realizácia
bola v súťaži najúspešnejšia, mladí podnikatelia
preto dostali 5 000 € na ďalšiu realizáciu svojho projektu. Úspešní sú naši žiaci aj v súťažiach ako Zenit
v programovaní, Zenit – Webdesign, matematických
súťažiach Pytagoriáda, Matematická olympiáda,
Matematický klokan, Náboj.
Zapájame sa do rôznych projektov, ktoré majú žiakom zatraktívniť a spestriť štúdium, prehlbovať ich
rôzne zručnosti a sprostredkovať im informácie
a skúsenosti z praktického života. Za všetky spomeniem len niektoré:
IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie –
s cieľom vzdelávať a pripravovať kvalifikovaných
odborníkov pre IT sektor. Medzinárodná cena
vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový
program, ktorý dáva mladým ľuďom šancu rozvinúť
svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť
v živote. Nastavia si ciele v 4 oblastiach – šport,
talent, dobrovoľníctvo, dobrodružná expedícia
v 3 úrovniach (bronzová, strieborná, zlatá). Máme
vyškolených 5 učiteľov, ktorí vedú prihlásených žiakov ako mentori. Prvosienka je náš jarný umelecký
projekt – poézia, próza, pieseň, tanec a spev - a to
všetko v rôznych cudzích jazykoch, ktoré vyučujeme.
Sme hrdí na našich študentov a ich úspechy, ktoré
našu inštitúciu zviditeľňujú a im samotným napomáhajú v ich rozvoji.
Kontaktné údaje:
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 441 39 48, 53 442 56 51
e‑mail: skola@gjavsnv.edu.sk
web: www.gjavsnv.edu.sk
Kontaktná osoba:
PaedDr. Ingeborg Skalská, riaditeľka školy

6. 2. 2018

17. 2. 2018

22. 2. 2018

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

3. ABSOLVENTSKÝ PLES

JaPoŠko

od 12.00 do 15.30 hod.

BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM

Vyskúšajte si talentové skúšky
• testy na overovanie študijných a jazykových
predpokladov
• test z anglického jazyka
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rom ponúkame v tomto školskom roku 18 záujmových krúžkov v jazykovej, spoločenskej, prírodovednej, esteticko‑vednej a športovej oblasti.

o 18.00 hod.

PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA
ZALOŽENIA ŠKOLY

Miesto: koncertná sála Reduty
Cena vstupenky: 35 € | Bližšie informácie:
0948 612 526 | www.gjavsnv.edu.sk

od 14.00 hod.

JAVORKA PO ŠKOLE

• Zábavno-edukatívne popoludnie pre žiakov
základných škôl
• Vyskúšajte si cvičné prijímačkové testy
zo slovenského jazyka a matematiky

FEBRUÁR 2018

POZVÁNKY
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA
Filinského 7, Spišská Nová Ves
pozýva:
9. 2. 2018 (piatok) od 8.00 - 13.00 h na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, rodičov a výchovných poradcov.
Uchádzači o štúdium sa budú môcť oboznámiť s ponukou študijných
a učebných odborov a s požiadavkami pre prijatie v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019. Na študijné odbory umeleckého
zamerania, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
alebo nadania (talentové skúšky), je potrebné podať prihlášku riaditeľovi
základnej školy v termíne do 20. 2. 2018.
17. 2. 2018 (sobota) o 9.00 h na KONZULTÁCIE k príprave na talen‑
tové prijímacie skúšky pre všetkých záujemcov o štúdium v študijných
odboroch výtvarného zamerania, ktorým v priebehu konzultácii umožníme kresliť a modelovať pod odborným dozorom našich vyučujúcich.
Myslíte si, že nemáte talent? Príďte, niečo nám nakreslíte, vymode‑
lujete a my váš talent objavíme.
Od 1. 9. 2018 OTVÁRA (v školskom roku 2018/2019) nový študijný odbor
3345 K 02 TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC ZARIADENÍ – NÁBYTKÁRSKA VÝROBA, ktorý je kombináciou programovania a základných
obslužných činností pre CNC zariadenia v nábytkárstve, pri spracúvaní
dreva a výrobe nábytku. Absolvent odboru získa maturitné vysvedčenie
a výučný list, zároveň je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole
a celoživotne sa vzdelávať vo svojom odbore.
Bližšie informácie na www.sosdsnv.sk, resp. tel. č.: 053/442 42 46,
mobil: 0902 904 810.

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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OZNÁMENIE
O PRERUŠENÍ
DODÁVKY
VODY
Vážený odberateľ, oznamujeme vám, že
z dôvodov rekonštrukcie vodovodného
potrubia bude prerušená dodávka pitnej
vody v termíne:

od 15. 1. do 20. 2. 2018

Vstupné do expozície, na výstavu:
dospelí 2 €, žiaci, študenti a dôchodcovia 1 €, deti do 6 rokov a dôchodcovia nad 70 rokov zdarma
Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h. Prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 h voľný vstup.
STÁLE VÝSTAVY
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI
ZBIERKA NERASTOV
ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI V TVORBE TIBORA GURINA
Mesiac február venovaný Medzinárodnému dňu turistických sprievodcov
VÝSTAVY
7. 2. – 14. 3. 2018
TATRY NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÁCH
v spolupráci s Múzeom v Kežmarku. Vernisáž a prednáška: 6. 2. 2018 o 16.00 h
Prednášajúca: Dana Rosová
14. 2. – 29. 3. 2018
ALEXANDER LUCZY – TULÁK HÔR
Vernisáž výstavy: 13. 2. 2018 o 16.00 h

v oblasti Spišská Nová Ves
Hviezdoslavova ul. od č. 1 po Školskú ul.
O presnom čase odstávok vás budeme
vopred informovať. Prosíme vás o pochopenie a trpezlivosť.
Náhradné zásobovanie bude zabezpečené
s ohľadom na technické možnosti, miestne,
dopravné a klimatické podmienky, v tejto
súvislosti vás žiadame o predzásobenie
pitnou vodou.

PREDNÁŠKY
20. 2. 2018 o 16.00 h
SMRŤ SI NEVYBERÁ záchranné akcie v Tatrách
Prednáška spojená s autogramiádou. Prednášajúci: PaedDr. Jaroslav Švorc
ÚMRTIA VO VYSOKOHORSKOM TERÉNE NA ÚZEMÍ VYSOKÝCH TATIER
A KOSTROVÉ NÁLEZY VO VYSOKÝCH TATRÁCH V ROKOCH 1991 – 2015
Prednášajúci: MUDr. Anton Gavel, MUDr. Ján Bajaj, MUDr. Lukáš Hamerlík
27. 2. 2018 o 16.00 h
TATRANSKÉ MOTÍVY NA POŠTOVÝCH ZNÁMKACH
Prednáška spojená s autogramiádou. Prednášajúci: Mgr. Rastislav Ovšonka
HISTÓRIA TURISTIKY V IGLOVE
Prednášajúci: Ján Petrík
Na vernisáže a prednášky vstup voľný.

Viac informácií obdržíte na zákazníckej
linke PVPS, a. s., 0850 111 800 alebo na
dispečingu spoločnosti 053/415 52 16.
Podtatranská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a. s., sa vám vopred ospravedlňuje za spôsobené potiaže a ďakuje za
trpezlivosť.
www.pvpsas.sk

20., 21. a 22. 2. 2018
PREDNÁŠKY S VIDEOPROJEKCIOU A SÚŤAŽAMI PRE ŠKOLY
v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš a Mgr. Michalom Buzom
Návštevy prosíme nahlásiť vopred, vstupné 1 €.

Rozpis pohotovostných
služieb lekární
Nemocnica pre pacientov
otvorila pracovisko

DENZITOMETRIE.
Ordinačné hodiny: 7.30 – 14.00 h.
V rámci poistenia sa vyšetrenie vykonáva
poistencom Dôvery a Union-u.
Od 1. 1. 2018 sa

gynekologická ambulancia
MUDr. Ivety Habasovej
zlúčila s Nemocnicou Sp. Nová Ves, a. s.

Nové pacientky sú vítané.
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1. - 4. 2.
2018

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

5. - 11. 2.
2018

Lekáreň Dr. MAX
OC Kaufland, Duklianska 19
T.: 0901 961 073

12. - 18. 2.
2018

Lekáreň NA ZÁPADE
Hutnícka 3039/20
T.: 053/429 87 08

19. - 25. 2.
2018

Lekáreň Dr. MAX
OC Kaufland, Duklianska 19
T.: 0901 961 073

26. - 28. 2.
2018

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

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

Zimná 90 (oproti Redute), SNV
Tel.: 053/441 03 92
JARNÁ PONUKA:
• kvalitné osivá a sadivá
za tradične dobré ceny
• výber tých najlepších odrôd
rezistentných voči chorobám
• bio prípravky na ochranu rastlín
• mykorhízne huby
pre vyššiu úrodnosť a kondíciu
• substráty, hnojivá a všetko potrebné
pre vašu dobrú úrodu
Naši odborní pracovníci
vám radi a ochotne poradia.

FEBRUÁR 2018

POZVÁNKA, OZNAM
www.dietka.sk

PROGRAM MATERSKÉHO
CENTRA DIETKA
Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3
Materské centrum - DIETKA Spišská Nová Ves

VALENTÍN V DIETKE

Sobota 17. 2. od 15.00 do 18.00 h
Veľa zábavy, tancovačky a aktivít rôzne súťaže pre malých i veľkých.
Zabavíme sa, nájdeme si nových
kamarátov a ochutnáme dobroty.
Nezabudnite sa vopred nahlasovať
na t. č. : 0948 550 547 alebo na našej
fb stránke, kapacita priestorov je
obmedzená.

ADAPTAČNÁ ŠKÔLOČKA

Každú stredu od 8.30 do 12.00 h
je tu opäť možnosť dať deťom
príležitosť pripraviť sa na nástup
do skutočnej škôlky. 3,5 hodiny
sú deti v kolektíve pod vedením
kvalifikovaného dozoru. Zaručená je
kreativita a dobrá nálada.
Nahlásiť sa je potrebné aspoň
deň vopred na t. č. 0948 550 547,
kapacita priestorov je obmedzená.
Príspevok: 7 €/dieťa

TVORIVÉ DIELNE

Pondelky od 17.00 do 18.45 h
popustíme uzdu fantázii pri tvorbe
umeleckých výtvorov (pre deti
od 4 r. bez účasti rodičov)
pod vedením Mgr. Art. Amálky.
Prihlášku: min. deň vopred
t. č. 0908 269 914
Príspevok: 5 €/dieťa

OBJAVUJEME RÚČKAMI
Vždy vo štvrtok o 16.00 h

si detičky vyskúšajú všetko
zaujímavé, čo by ste im doma
nedovolili. Farby, plastelína,
pena, dokonca aj blato.
Určené pre deti do 3 r.
Prihlášku: min. deň vopred
t. č. 0948 550 547
Príspevok: 4 €/dieťa

Stretnutie rodičov nosiacich svoje
ratolesti v šatkách a ergonomických
nosičoch. Pod vedením
kvalifikovaných poradkýň: B. Vajová,
V. Smiková a J. Novotná
Prihlášku: najneskôr deň vopred
t. č. 0910 554 177
Príspevok: 3 €/osoba

CVIČENIE NA
PODPORU SPRÁVNEHO
PSYCHOMOTORICKÉHO
VÝVOJA DIEŤATKA

KURZ NOSENIA DETÍ
A VIAZANIA BABYŠATIEK I
(ZÁKLADNÝ)

Pondelky od 9.15 do 10.00 h
deti od 1 do 3 r.
Pondelky od 10.30 do 11.15 h
deti od 3 mes. do 1 r.
Pod vedením certifikovanej lektorky.
Prihlášku: min. deň vopred
t. č. 0903 493 922
Príspevok: 3 €/dieťa

STRETNUTIE PODPORNEJ
SKUPINY DOJČIACICH
MATIEK A TEHULIEK

V piatky 2. a 16. 2. o 9.00 h
Skupina je otvorená aj pre nové
maminy. Zmena programu vyhradená.
Prihlášku: najneskôr deň vopred na
t. č. 0903 740 739 formou sms.
Pod vedením poradkýň v dojčení
OZ Mamila: A. Ogurčáková,
S. Pramuková a J. Novotná.
Príspevok: 3 €/osoba

STRETNUTIE PODPORNEJ
SKUPINY NOSIACICH
RODIČOV
V pondelky 12. a 26. 2. o 9.30 h

V utorok 20. 2. o 15.30 h
Ak je potrebné, šatky na účely
tohto kurzu požičiame.
Prihlášku: najneskôr deň vopred
t. č. 0910 554 177
pod vedením kvalifikovanej
poradkyne: Mgr. B. Vajová.
Príspevok: 12 €/rodinu

HERŇA DIETKA

Utorky a štvrtky od 9.00 do 12.00 h
v stredu od 16.00 do 19.00 h
Jednoducho sa príďte zahrať
a stráviť čas s mamkami
a deťmi. V utorky v rámci herne
možnosť komunikovať anglicky,
vo štvrtok nemecky.
Príspevok za jednorazový
vstup: 1,50 €/rodina

DETSKÁ NARODENINOVÁ
OSLAVA (SOBOTA, NEDEĽA)
Objednávky: 0903 493 922
Príspevok: 10 €/2 hod.
(možnosť doobjednania
animátorských aktivít, maľovanie
na tvár, tvorivé dielničky)

„Hudba je záchrana pred obyčajným slovom“ (R. Rolland)
Dom a Miestny odbor Matice slovenskej
pozývajú spomenúť si pri príležitosti 120. výročia narodenia

NA HUDOBNÉHO SKLADATEĽA LADISLAVA STANČEKA
6. 2. 2018 o 14.00 h
pri pamätnej tabuli na budove Gymnázia, Školská ul.

ZVIERATKÁ
NA ADOPCIU
V prípade záujmu o psíka volajte 0905 315 070
(ak zamestnanec útulku nepracuje, číslo
je nedostupné, skúste preto volať viackrát)
alebo bezplatnú linku 159.
Každý adoptovaný psík môže bezplatne absolvovať
kurz výcviku v MKK Tatran - t. č. 0949 351 119.

PUFKO
Tento ani nie 2-ročný psík bol
odchytený v Krompachoch. Je
strednej veľkosti a je to mierumilovné zlatíčko. Nájde sa niekto, kto mu rozveselí smutné
očká?
PAŤKA
Ročná sučka k nám prišla
z Gelnice. Je to mierumilovné
psíča. Veľkosťou tak akurát,
vhodná na dvor aj do interiéru.
Má krásny béžový kožúšok.
RADEK
Psík Radek je strednej veľkosti. Mladý cca ročný, hravý, milý,
vhodný na dvor. Aj on čaká na
milujúcu rodinku, ktorá si ho
vezme za svojho člena.
ARGO
Statný Argo sa našiel v útulku
po vianočných petardách. Je
to 1,5-ročný príjemný, pohodový psík, naučený na spoločnosť detí. Vhodný do rodinného domu ako parťák pre celú
rodinu.
BERNY
Malý kríženec, psík má cca
7 mesiacov. Chvíle v útulku si
kráti šantením s ostatnými kamarátmi. Je to milé odrastené
šteniatko ktoré si vytrénujete
podľa vašich predstáv.

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujem pani zo sídliska Mier, ktorá
doniesla 11. 1. 2018 na mestskú políciu môjho
psíka a vďaka nej je po roku opäť s nami, doma.
Eva Smiková

Spomienka na osobnosť pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky
o meste Spišská Nová Ves.

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka,
Niet slobody, kde niet vzdelania a charakteru…
Konanie dobra! Toť kameň múdrosti… Teraz ide o to, premeniť
duše, a to bude nové víťazstvo, ktoré musíme dobyť, pretože
akýkoľvek ďalší pokrok závisí od tejto činnosti. (M. R. Štefánik)

Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika
v Spišskej Novej Vsi
pozýva členov a sympatizantov na

KLUBOVÉ STRETNUTIE
8. 2. 2018 o 15.30 h v Múzeu Spiša, Letná 50
Členov klubu prosím o aktívnu prípravu a účasť.
PhDr. R. Kormošová, PhD., predsedníčka K S MRŠ

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Radničné nám. 271/8
vás pozýva na

DEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ
7. februára 2018 od 9.00 h
Všetci záujemcovia o štúdium
a priaznivci našej školy sú srdečne vítaní.

2/2018
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Knižné
novinky

Spišskej knižnice
Centrálna budova, Letná 28
PRE DETI
Peter STOLIČNÝ:
Dobrý deň, opica Škorica
Rozprávky o slušnom správaní, ktoré deti poučia o tom, čo je správne. S rozprávkovou opičkou zažijú veľa veselých príhod.
Daniel LIPKOWITZ: Legonápady
Kniha plná inšpirácií a návodov od fanúšikov tejto stavebnice. Osvojite si s ňou najlepšie techniky stavania, objavíte skvelé tipy a triky.
Jiří TOMEK:
Veľké príbehy starého Orientu
Najznámejšie texty z piatich základných geograficko-kultúrnych oblastí starovekého Orientu:
egyptskej, mezopotámskej, izraelsko-arabskej,
perzskej a indickej. Príklady ľudskosti, ktoré
majú svoje uplatnenie aj v dnešnom modernom
svete.
PRE DOSPELÝCH – beletria
Mária MIKITOVÁ JANOŠKOVÁ:
Vyhorená dúha
Vzťah Kaje a jej manžela je v ohrození, ale vlákienko túžby po dieťati ich ešte drží pri sebe.
Anne HOLT: 1 222 metrov nad morom
Snehová víchrica uväzní v hoteli cestujúcich
z vykoľajeného vlaku. Medzi nimi sa vyhrocujú
konflikty.
Wendy HOLDEN: Odsúdení prežiť
Tri mladé židovské ženy prekročili brány koncentračného tábora ukrývajúc tajomstvo – boli
v druhom stave. Vzopreli sa smrti, aby deťom
dali život.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Cameron DIAZ: Miluj svoje telo
Vzdelávanie sa v oblasti vlastného tela je jednou
z najdôležitejších vecí, ktorú môžete urobiť. Pretože stravovanie, fitnes a sebauvedomenie nie
sú len slová.
Martin MÓZER: Jozef Roháč
Štvrťstoročie na úteku. Príbeh muža, ktorý zostal sám sebou, príbeh štvanca, ktorý si z obdobia totality nesie nálepku superzločinca.
Martin POLLACK: Americký cisár
Autor v knihe presne a do hĺbky popisuje nástroje a fungovanie obchodu, v ktorom obyčajný
človek hrá iba úlohu oklamaného a okradnutého. Popisuje príbehy ľudí, ktorí na konci 19. stor.
emigrovali do Ameriky.
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
PRE DETI
Sara PENNYPACKER:
Klementínka a bláznivý týždeň
Populárna kniha o okuzľujúcej a neskrotnej tretiačke s talentom na maléry.
PRE DOSPELÝCH – beletria
Ľudmila ULICKÁ: Zelený stan
Rozvetvený príbeh troch priateľov, ktorí dospievali v čase Stalinovej smrti.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Donald RAYFIELD:
Život Antona Čechova
Biografia popredného ruského prozaika a dramatika, ktorý sa vlastnými silami prepracoval
zo dna až na vrchol.
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Prečo deti robia smeti, keď sú zlaté ako kvety?
Prečo ľudia pomstu budia, keď za láskou toľko blúdia?
Iba jedna veta biedna odpoveď nám dáva.
Ľudské srdce zakalila márnivosť a sláva. (M. J. Milov)
Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica,
DS Hviezdoslav a Gymnázium, Školská ul.
pozývajú pri príležitosti 105. výročia narodenia na stretnutie s poéziou

MARIÁNA JÁNA MILOVA

19. 2. 2018 o 15.30 h v Spišskej knižnici, Letná 28
Realizované s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves.

FEBRUÁR 2018
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Hutnícka 18, cvcsnv@azet.sk
www.cvcadam.sk
12. 2. 2018 (pondelok) o 19.00 h, Dom kultúry Mier

BEATLES VALENTIN – LOVE SONGS THE BACKWARDS

Romantický valentínsky koncert skupiny THE BACKWARDS ponúka legendárne hity 60. rokov
z tvorby slávnych chrobákov. Večer, ktorý vás dokonale naladí. Vstupné: 16 €

PRIPRAVUJEME:
8. 3. 2018 (štvrtok) o 18.00 h, Dom kultúry Mier

LA GIOIA & BAND – ROCKOVÉ BALADY

Najkrajšie rockové balady svetovej a domácej produkcie pre všetky dámy k MDŽ.
Príjemný večer s LA GIOIOU. Vstupné: 15 €
25. 3. 2018 (nedeľa) o 16.00 h, Dom kultúry Mier

TÁRAJKO A POPLETAJKA

Hľadanie strateného pirátskeho pokladu. Premiéra novej divadelnej show pre celú rodinu.
V predstavení plnom napätia, zábavných situácií, pesničiek a tancov, spoznajú detičky nových
kamarátov, ktorí ich budú sprevádzať na ceste za pokladom. (Rozprávkové postavičky - maskoti
v nadrozmernej veľkosti - rybky Dorka a Nemík, pirát Pupkáčik, Kung-Fu Panda či hviezdička
z nebíčka). Tárajko a Popletajka sa tentokrát rozhodli požiadať detičky o pomoc pri hľadaní strateného
pirátskeho pokladu. Vstupné: 7 €
Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51, MKC - Dom kultúry Mier, 053/442 87 66
TIC - Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

Herný pondelok. Prvý pondelok v mesiaci sa učíme Labyrint hru s rýchlym spádom.
9. 2. (piatok) o 19.00 h - Alchýmka Špeciál: Northwest
(UK) & Al Berkowitz. Ich hudba sa prirovnáva k legendám
ako Portis Head, Cocteau Twins, Debussy či Robert Wyatt.
Dobrovoľné vstupné 3 - 5 €.
10. 2. (sobota) o 18.00 h - KVÍZovanie v Alchýmke. Zábavné kvízové súťaženie v tímoch
(2 - 4 hráči) v štyroch kolách. Účastnícky poplatok: 1 €/osoba. Príďte sa zabaviť i zmúdrieť.
15. 2. (štvrtok) o 19.00 h - Príď na akustické reggae. N3O ťa rozvlní v rytmoch slnečného
reggae s príchuťou slovenskej novodrevnej ľudovky. Vstupné 3 €.
17. 2. (sobota) o 18.00 h - Kino.doc: Solárne mamy & Človek v Afganistane. Nahliadneme do
Ázie očami netradičnej ženskej komunity a slovenského dokumentaristu. Dobrovoľné vstupné.
20. 2. (utorok) o 19.00 h - Na druhý koniec sveta, na Nový Zéland s Loem Sabovčíkom. Rozprávanie o ceste od hora až nadol a späť spestríme fotografiami krásnej prírody. Dobrovoľné vstupné.

Letná 63
SNV

FEBRUÁR
Pozývame
deti MŠ, ZŠ, študentov a rodičov na

KARNEVAL
NA ĽADE

1. 2. 2018 - štvrtok, zimný štadión
Program:
13.30 - 14.00 – prezentácia súťažných masiek
14.00 - 14.15 – otvorenie, org. pokyny
14.15 - 15.00 – súťaže na ľade, súťaž masiek
v jednotlivých kategóriách
15.00 – 16.00 – voľné korčuľovanie
Hodnotia sa hlavne vlastnoručne
vyrobené masky, nápaditosť, fantázia.
Informácie: Klaudia Bigošová,
Katarína Štrauchová

vstup zadarmo.
6. 2. 2018 od 8.00 do 12.00 h

Okresné kolo
v geografickej olympiáde
Kategória: E, F, G
ZŠ Lipová
Informácie: Mgr. Miloš Pitko
8. 2. 2018

Okresné kolo
Biologická olympiáda
Kategória: C
ZŠ Ing. O. Kožucha 11
Informácie: Mgr. Hennelová
15. 2. 2018

Okresné kolo
Dejepisná olympiáda
Kategória: C, D, E, F
ZŠ Lipová 13
Informácie: Mgr. Hennelová
26. 2. - 2. 3. 2018

JARNÝ DENNÝ
TÁBOR

Mesto Spišská Nová Ves
a Centrum voľného času
organizujú

9.a 10.2.2018

Verejné preteky v behu na lyžiach
“Grajnár 2018”
Viac iinfo na
www.cvcadam.sk
a FB CVČ Adam SNV
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Zimná ul. 48 – Klub Mladých

Program:
Pondelok:
stavba modelov, lukostreľba – súťaž
Utorok:
Hrebienok – Ľadové sochy
Streda:
ZOO krúžok, súťaž – elektronické šípky
Štvrtok:
súťaž Bowling – Lagúna centrum SNV,
korčuľovanie – podľa možnosti zimného
štadióna – odkrytá plocha
Piatok:
plaváreň, hry a súťaže v klube
V prípade priaznivých snehových podmienok –
sánkovačka, stavanie snehuliakov – súťaž.
Informácie: Mgr. Hennelová, Mgr. Farkalín

2/2018
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16.00 – 19.00

ŽENY ON LINE 6: Betónové srdce

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Otváracie hodiny:
utorok – piatok / 9.00 - 16.30
nedeľa, 11.00 - 16.00
T.: 053/417 46 21, 0948 882 718
E-mail: sekretariat@gus.sk
FB: Galéria umelcov Spiša, www.gus.sk

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA

AKTUÁLNE VÝSTAVY
do 25. 3. 2018

PUZZLE / Akvizície v interakcii
2012 – 2016

Projekt sprístupňuje vybrané akvizície galérie
(z r. 2012 - 2016) netradičnou formou a interaktívnymi nástrojmi. 57 diel od 21 autorov:
K. Balúnová, K. Baron, T. A. Bloński, J. Čech,
O. Dubay ml., S. Durkaj, V. Eliáš, A. Fedáková,
M. Hnat, M. Imrich, P. Jedlička, Z. Jeřábek,
R. Kočan, M. Lányi, P. Pollág, M. Stacho,
I. Svitana, V. Šoltisová, E. Tkáčiková,
A. Ľ. Valenčíková, V. Weiss.
Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková – GUS.
do 25. 3. 2018

JUBILANTI 2017

Výstava prezentuje 20 diel od 9 jubilujúcich
autorov zo zbierky galérie: A. Beran, I. Chapčák,
E. Končeková, O. Korkoš, A. Meissl, O. Priatka,
M. Stacho, J. Šimo-Svrček, P. Trembáč.
Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková – GUS.
do 25. 3. 2018

PORTÁL SPOMIENOK

V rámci projektu o galerijnej tridsiatke / z výstavy
Kontajner spomienok: návraty do minulosti
s interaktívnymi prvkami, interpretujúcimi históriu
galérie, faktografiu, ako aj vývoj vizuálnej identity.
Kurátorka: Mgr. Mária Šabľová – GUS.

PROGRAMY/ DIELNE
PRE VEREJNOSŤ
9. 2. 2018 | GALERIJNÝ PIATOK

9.00 – 19.00 | Otvorené výstavy a stále expozície
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Priestorová dekorácia valentínskeho srdiečka zhotovená modelovaním z deko-betónu
využiteľná aj ako ozdoba do domácej záhrady.
Svätovalentínska dielňa k prichádzajúcemu Dňu
zaľúbených . Lektorka: Jitka Nováková.
Vstupné: 3 €/os.
14. 2. 2018 | GALERIJNÁ STREDA
9.00 – 19.00 | Otvorené výstavy a stále expozície
17.00 – 18.30

ORBIS PICTUS: ROZHOVORY O UMENÍ
- JUBILANTI ZO SPIŠA
Vstup: voľný

EVA KONČEKOVÁ (70) & OTTO KORKOŠ
(60) & PETER TREMBÁČ (60)
Obrazová prezentácia a beseda s umelcami k ich
životnému jubileu nielen o umení.
Prizvaní hostia mimo pódia budú výtvarníci - jubilanti Ivan Chapčák (70) a Ondrej Priatka (70).
20. 2. 2018, 17.00 - 21.00

CINEAMA

Vstup voľný. 26. ročník regionálnej súťažnej
prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby Spišského osvetového strediska.

6. 2. 2018 (utorok) o 17.00 h
Kaštieľ, vernisáž

PJONGČANG OČAMI NAŠICH DETÍ
Výtvarná súťaž

10. 2. 2018 (sobota) o 19.00 h
Spoločenská sála KD

9. REPREZENTAČNÝ PLES
OBCE SMIŽANY

Moderátorka: folkloristka Dušana Štecová
Program: DJ Spayble * Finalista Zem spieva
Štefan Štec * Ľudová hudba Dominika Maniaka
* Tanečná umelecká skupina Čarovné ostrohy
Vstupné s konzumáciou: 40 €

21. 2. 2018, 9.00 - 16.00

20. 2. 2018 (utorok) o 19.00 h
Spoločenská sála KD

GOTIKA NA DOTYK

Divadelno-improvizačná skupina troch hercov
Vstupné: 12 €

MEDZINÁRODNÝ DEŇ TURISTICKÝCH
SPRIEVODCOV
Vstupné: voľné. Prehliadka stálej expozície Terra
Gothica a tvorivá dielňa Gotické oko zameraná
na tvorbu gotického vitrážového okna. Lektorka:
Mgr. Anna Timková. Na tvorivé dielne je potrebné
vopred sa objednať.
V spolupráci s mestom Spišská Nová Ves.

DETSKÉ PROGRAMY /
DIELNE PRE ŠKOLY:
MŠ, ZŠ A ZUŠ
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma; v cene:
prehliadka výstavy a výtvarný materiál. Doba
trvania: cca 60 – 90 min. Na tvorivú dielňu je
potrebné sa objednať deň vopred.
1. – 28. 2. 2018, pondelok – piatok, 9.00 – 16.00

TRI TVORIVÉ TVORY

24. 2. 2018 (sobota) o 10.00 h
Spoločenská sála KD

REGIONÁLNA SÚŤAŽNÁ
PREHLIADKA HUDOBNÉHO
FOLKLÓRU DETÍ
organizované podujatie
ww.okcsmizany.sk

DIVADLO

NA
OPÄTKOCH

uvádza
iu:
koméd

TVORIVKA PUZZLE

Tvorivá dielňa, kde sa s vystavenými dielami hráte
a učíte, ako vznikli. Žiak sa hravou formou zapája
do „tvorby“ diela vďaka interaktívnym pomôckam. Možnosť aplikovať postupy aj pomocou
tvorivej brožúry Sprievodca výstavou.

Nedele za 10 centov – symbolické
vstupné pre všetkých návštevníkov

TO JE OHROMNÉ, MILÁČIK…
23. 2. 2018 o 19.00 h
v podkroví Domu Matice slovenskej
Zimná 68, Spišská Nová Ves
Vstupné: 3 €
Rezervácie: divadlonaopatkoch@gmail.com

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

0904 254 930

7. 2. (streda) Turistická vychádzka Novoveská Huta - Vojtechova samota
MHD č. 3 o 9.10 h z AS
14. 2. (streda) Košice Kulturpark, a iné pamiatky mesta
Odchod rýchlikom o 8.57 h
21. 2. (streda) Turistická vychádzka - Hnilčík, Bindt, Markušovská dolina, tunel Orenburg
Odchod z AS o 7.50 h, vedúci L. Lučivjanský
22. 2. (štvrtok) Hodnotiaca členská schôdza - Multicentrum, Nábrežie Hornádu o 14.00 h
Na schôdzi môžete zaplatiť členské na rok 2018.
28. 2. (streda) Turistická vychádzka Novoveská Huta – Schulerloch
MHD č. 3 o 7.55 h, vedúci L. Lučivjanský

Eva Ensler: MONOLÓGY VAGÍNY
15. 2. 2018 o 19.00 h
v podkroví Domu Matice slovenskej
Zimná 68, Spišská Nová Ves
Vstupné: 3 € (podporíte OZ HANA)
Rezervácie: divadlonaopatkoch@gmail.com

0904 254 930
FEBRUÁR 2018

KULTÚRA
FILMOVÝ KLUB

6. 2. o 19.00, vstupné: 3 € /4,50 €
DVOJITÝ MILENEC
FRA., erotický thriller, 107 min., titulky.
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame vám možnosť zakúpiť si nový členský
preukaz, ktorý platí celý rok 2018 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.

PROGRAM A VSTUPENKY
nájdete aj online na
www.mkc.snv.sk
1. 2. o 17.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
MUŽ VO VLAKU
USA, tit., dráma, krimi, 115 min., MP-15.
1. - 2. 2. o 19.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
VŠETKY PRACHY SVETA
USA, dráma, české titulky,
115 min., MP-15.
2. 2. o 17.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
3. 2. o 19.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
JA TONYA
USA, titulky, 115 min., MP-15.

7. 2. o 19.00, vstupné: 4 €
ZÚFALÉ ŽENY
ROBIA ZÚFALÉ VECI
ČR, MP-15, 87 min., romantická komédia podľa predlohy Haliny Pawlowskej
s Klárou Issovou, Lenkou Vlasákovou.
8. - 11. 2. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SLOBODY
USA, erotický thriller, slov. titulky,
105 min., MP-18.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

10. - 11. 2. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ:
TAJOMSTVO OHŇA A ĽADU
Rusko, animovaná dobrodružná komédia,
89 min., MP.
12. 2. o 19.00, vstupné: 16 €
KONCERT BEATLES
VALENTIN – LOVE SONGS
THE BACKWARDS
Romantický valentínsky koncert
skupiny THE BACKWARDS ponúka
legendárne hity 60. rokov z tvorby
slávnych chrobákov. Večer,
ktorý vás dokonale naladí.
FILMOVÝ KLUB

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

3. - 4. 2. o 17.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
FERDINAND
USA, anim. rozprávka, 99 min., MP.
4. - 5. 2. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
DAJ MI TVOJE MENO
USA / Brazília / ITA / FRA, slov. titulky,
romantická dráma, 132 min., MP-15.

13. 2. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
CHLAPI NEPLAČÚ
Bosna a Hercegovina, české titulky,
98 min., dráma, MP-15.
14. 2. o 19.00, vstupné: 4 €
ZÚFALÉ ŽENY
ROBIA ZÚFALÉ VECI
VALENTÍNSKE PREDSTAVENIE
PRE VŠETKÝCH ZAMILOVANÝCH
Každý pár platí iba jednu vstupenku.

15. - 16. 2. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
17.2. o 19.00, vstupné : 6 / 5,50 €, 3D
ČIERNY PANTER
USA, dobrodružný, akčný, sci-fi, 126
min., slovenské titulky.

FILMOVÝ KLUB

16. - 18. 2. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
OBYČAJNÁ TVÁR
USA, 113 min., dráma, titulky, MP- 7.

PRÁZDNINOVÉ ROZPRÁVKY V KINE MIER,
SLOVENSKÝ DABING

27. 2. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
DOVIDENIA TAM HORE
FRA., komediálna dráma, francúzsky
s českými titulkami, 115 min., MP-12.
26. 2. o 10.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
PRAČLOVEK
FRA., 89 min., MP.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

17. 2. o 15.30, vstupné: 6 € / 5,50 €, 3D
18. 2. o 15.30, vstupné: 5 € / 4,50 €
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
Rusko, animovaná dobrodružná
komédia, 89 min., MP.

28. 2. o 10.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
Rusko, animovaná dobrodružná
komédia, 89 min., MP

18. - 19. 2. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
THE DISASTER ARTIST
USA, 104 min., titulky, MP-15.

1. 3. o 10.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
2. 3. o 10.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
VČIELKA MAJA 2

FILMOVÝ KLUB

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

20. 2. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB
Taliansko, dráma, 105 min., MP-15.

28. 2. o 17.00, vstupné: 4 €
ZÚFALÉ ŽENY
ROBIA ZÚFALÉ VECI
ČR, 87 min., MP-15.
Romantická komédia podľa predlohy
Haliny Pawlowskej.

21. 2. KINO MIER NEPREMIETA

PREDNÁŠKA PAVOL HIRAX
BARIČÁK o 18.00 h
22. 2. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
23. - 24. 2. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
VEČNE TVOJA NEVERNÁ
ČR, 92 min., milostná dráma, MP-15.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

24. - 25. 2. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
PRAČLOVEK
FRA., 89 min., MP.
25. - 26. 2. o 19.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
PODOBA VODY
USA, fantasy, dráma, tit., 123 min, MP-15.
26. 2. o 17.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
OBYČAJNÁ TVÁR
USA, dráma, titulky, 113 min., MP-12.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

28. 2. o 19.00, vstupné: 4 €
DOVIDENIA TAM HORE
FRA., komediálna dráma, francúzsky
s českými titulkami, 115 min., MP-12.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia
Kina MIER finančne podporil

facebook.com/Kino.Mier.SNV

Program Spišského osvetového stredi
ska
FEBRUÁR 2018
13. 2. 2018 o 16.30 h

LIQUID ACRYLIC

Tvorivá dielňa zameraná na výtvarnú techniku - liquid acrylic, kde si môže každý účastník
vytvoriť vlastné dielo na plátne, ktoré si odnesie domov. Technika je vhodná pre dospelých
a vďaka svojej efektívnosti si nachádza stále viac nadšencov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť
na osveta6@osvetasnv.sk do 5. 2. 2018. Maximálny počet tvorivých účastníkov: 16 osôb
Lektorka: Zdenka Koštialová. Vstupné: 15 €/osoba
do 18. 2. 2018

ŠTETEC VERZUS OBJEKTÍV

Výstava 80 fotografií a 32 výtvarných diel z plenérov, ktoré sa uskutočnili v septembri 2017.
Vstup voľný.
20. 2. – 20. 3. 2018

PLÁN PREMIÉR
1. 2.

VESMÍR OČAMI DETÍ

Vernisáž s odovzdaním cien - 20. 2. o 10.00 h. Regionálna výtvarná súťažná výstava
pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Vstup voľný.
20. 2. 2018 o 16.30 h | Galéria umelcov Spiša

8. 2.

CINEAMA

15. 2.

Ďalšie informácie o podujatiach konaných mimo mesta SNV nájdete na
web stránke www.osvetasnv.sk, https://www.facebook.com/osvetasnv/
e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, 053/442 52 50
Zimná 47, Spišská Nová Ves

22. 2.

Regionálna súťažná prehliadka neprofesionálnej filmovej tvorby. Vstup voľný.

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Dokonalý záťah
Ja Toňa
Niť Prízrakov
Zmenšovanie
Daj mi Tvoje meno
Päťdesiať odtieňov slobody
Snehová kráľovná:
Tajomstvo ohňa a vody
15:17 Paríž
Podoba vody
Čierny panter
Game Night
Pračlovek
The Post: Aféra v Pentagone
Večne Tvoja neverná

2/2018
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KULTÚRA

KULTÚRNO‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

FEBRUÁR 2018

DIVADLO

1. 2. (štvrtok) o 10.00 h
16. 2. (piatok) o 19.00 h
GEORGES FEYDEAU

pre dôchodcov

VSTUPNÉ: 4 €
VSTUPNÉ: 8 €

10. február o 19.00 h

DÁMSKY KRAJČÍR

Francúzska situačná komédia plná komických situácií, zvratov, klamstiev
a snahy vymotať sa z nich.

2. 2. (piatok) o 19.00 h
Martin Kukučín

VSTUPNÉ: 6 €

RYSAVÁ JALOVICA

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

4. 2. (nedeľa) o 16.00 h
6. 2. (utorok) o 9.00 h
FRANTIŠEK PAVLÍČEK

TRI ZLATÉ VLASY DEDA VŠEVEDA

Rozprávka o dobrom Plavčíkovi, krutom kráľovi a o múdrom dedovi Vševedovi.

VSTUPNÉ: 8 €
VSTUPNÉ: 8 €
VSTUPNÉ: 4 €

AŽ TRI V TAŇCU NA VIDERMAŇCU

Ľúbostný trojuholník zo Sepešoviec poprepletaný humornými dialógmi
v spišskom nárečí s prekvapivým koncom.

16. 2. (piatok) o 10.00 h
Martin Kukučín

ALESSANDRO BARICCO:
TISÍCDEVÄŤSTO (DIVADELNÝ MONOLÓG)

Príbeh siroty, ktorú našli na palube zaoceánskeho parníka.
Sprevádzajú ho zvláštny osud: pokiaľ žije, nesmie opustiť loď.
Stáva sa legendárnym klavíristom. Hrá: Ján Pramuk
Vstupné: 3 €
18. február o 17.00 h

VSTUPNÉ: 3 €
VSTUPNÉ: 2 €

9. 2. (piatok) o 19.00 h
premiéra
10. 2. (sobota) o 19.00 h
22. 2. (štvrtok) o 10.00 h pre dôchodcov
MICHAL BABIAK, ANTON KRET

KONTRA

Dom Matice slovenskej, Zimná 68

VSTUPNÉ: 3 €

RYSAVÁ JALOVICA

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

18. 2. (nedeľa) o 16.00 h
VSTUPNÉ: 3 €
Monika Gerbocová (na motívy rozprávky bratov Grimmovcov)

SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV

MAREK KOTERSKI: NENÁVIDÍM

Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej každodennosti.
Budete sa smiať, až budete plakať…
Vstupné: 6 €
25. február o 19.00 h

BRIAN FRIEL: LIEČITEĽ

Nová premiéra v Divadle Kontra
najuznávanejšieho súčasného írskeho autora.
Dojímavý príbeh o svätom pijanovi, jeho magickej sile, putovaní
a zázrakoch, jeho milenke a ich impresáriovi. Hra o láske, priateľstve,
oddanosti, posväteniu. Tiež o nevysvetliteľnej sile mysle a zázrakoch. Ak
v niečo silno veríme, máme šancu na zázrak? A čo ak napriek obrovskej
viere sa zázrak nestane? Liečiteľ núti diváka vziať na seba rolu detektíva.
Trojica hrdinov rozpráva ten istý príbeh, ale dôrazy, pohľady na situácie
a dokonca základné fakty sa dosť výrazne menia v každej verzii. Musíme
si vytvoriť vlastnú verziu pravdy a pochopiť, prečo hrdinovia od nej utekajú…
Divadelná lahôdka .
Vstupné: 6 €
Kapacita sály v Kontre je len 30 miest.
Je lepšie si rezervovať miesto vopred! Rezervácie: 0907 908 986

Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krásavicu.

23. 2. (piatok) o 19.00 h
BRANDON THOMAS / EMIL SPIŠÁK

VSTUPNÉ: 8 €

CHARLEYHO TETA

Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias.

25. 2. (nedeľa) o 16.00 h
MILAN ŽITNÝ

VSTUPNÉ: 3 €

DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

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

Štúdio SNV
7. 2. (streda) o 19.00 h
28. 2. (streda) o 10.00 h
pre dôchodcov
PETER PALIK / JÁN JENDRICHOVSKÝ

VSTUPNÉ: 3 €
VSTUPNÉ: 3 €

www.babkovedivadlosnv.eu/rezervacie
Sídlo: Podkrovie Domu Matice slovenskej,
Zimná 68, Spišská Nová Ves

SNEŽNÍ ĽUDKOVIA
11. 2. 2018 o 16.00 h
Nežná snehuliacka rozprávka
o veľkej obetavosti a priateľstve

STOROČIE PODĽA MÁRIE

Obraz človeka a krajiny maľovaný goralským temperamentom a folklórom.

14. 2. (streda) o 19.00 h
15. 2. (štvrtok) o 19.00 h
IGOR BAUERSIMA

premiéra

VSTUPNÉ: 3 €
VSTUPNÉ: 3 €

NORWAY.TODAY

Milostný „romantický“ príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí nájdu stratený zmysel života.

21. 2. (streda) o 19.00 h
F. M. DOSTOJEVSKIJ

VSTUPNÉ: 3 €

BIELE NOCI

Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.
Zmena programu vyhradená!
Predpredaj vstupeniek v pracovných dňoch (8.00 – 16.00) na prevádzke SD
alebo pol hodiny pred predstavením v pokladnici SD. Skupinové objednávky
alebo rezervácie na tel. čísle: 053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259 e-mailom:
prevadzka@spisskedivadlo.sk, prevadzkasd@gmail.com, web: www.spisskedivadlo.sk
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Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO č. 2 Spišská Nová Ves
Srdečne vás pozývame na

FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU
9. 2. 2018 o 15.30 h

v Hotelovej akadémii, Radničné námestie
(občerstvenie, tombola, hudobná produkcia)
Poplatok: 11 €

Prihlásiť a zaplatiť môžete každú stredu od 9.00 do 11.00 h
na Levočskej ulici č. 14 do 7. 2. 2018.
Tešíme sa na vás.
Výbor ZO č. 2, Janka Gudzanová, predseda

FEBRUÁR 2018

ŠPORT
Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves
STEZ
KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
Polročné prázdniny

2. 2.
piatok
10. 2.
sobota
Preteky
11. 2.
nedeľa
26. 2.
pondelok
27. 2.
utorok
28. 2.
streda
Jarné prázdniny
1. 3.
štvrtok
2. 3.
piatok
Ostatné dni podľa nasledovného rozpisu:
Ranné plávanie
Školy
pondelok
6.30 - 7.45
utorok
8.00 - 12.00
streda
8.00 - 12.00
štvrtok
6.30 - 7.45
8.00 - 12.00
piatok
8.00 - 12.00
sobota
nedeľa

9.00 - 20.30
zatvorené
15.00 - 20.30
14.00 -20.00
9.00 - 20.30
9.00 - 20.30
9.00 - 20.30
9.00 - 20.30

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

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

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
CERAGEM
sanitár
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00

13.00
11. 2. nedeľa 16.30
14. 2. streda
17. 2. sobota

17.30
11.00
15.00

18. 2. nedeľa 16.30
24. 2. sobota

11.00
13.00

25. 2. nedeľa 16.30

FK NOVES - ŠKM Liptovský Hrádok,
prípravný zápas dospelí
Starší dorast FK NOVES - ŠK Harichovce
Mladší dorast FK NOVES - OŠK Teplička n. H.
FK NOVES - 1. FC Tatran Prešov starší dorast,
prípravný zápas dospelí
Starší dorast FK NOVES - Mladší dorast 1. FC
Tatran Prešov U17
Mladší dorast FK NOVES - 1. FC Tatran Prešov U16
FK NOVES - NKP Podhale Nowy Targ (Poľsko),
prípravný zápas dospelí
ŠK Harichovce - 1. MFK Kežmarok,
prípravný zápas dospelí
FK NOVES - FK Svit, prípravný zápas dospelí
Starší dorast FK NOVES - FK Ľubica
FK NOVES - MFK Tatran Liptovský Mikuláš,
prípravný zápas dospelí
ŠK Harichovce - Olcnava - prípravný zápas dospelí
Starší dorast FK NOVES - dospelí MŠK
Spišské Podhradie
Mladší dorast FK NOVES - mladší dorast MŠK
Spišské Podhradie
ŠK Harichovce - FK Malý Šariš, prípravný zápas dospelí

Cenník prenájmu: 16 €/hod./4 dráhy

17. 2. sobota
18. 2. nedeľa
24. 2. sobota

9.00
12.30
10.00
9.00
12.30
13.30
9.00

TJ Tatran SNV C - Rimavská Sobota, 1. liga východ
TJ Tatran SNV B - Jelšava, 1. liga východ
TJ Tatran SNV - Trstená, dorastenecká liga
TJ Tatran SNV C - Šemša, 1. liga východ
TJ Tatran SNV A - Třebová, interliga
TJ Tatran SNV - Vrútky, dorastenecká liga
TJ Tatran SNV C - Fiľakovo, 1. liga východ

TENISOVÝ AREÁL T.: 0903 403 459
V prevádzke už len tenisová pretlaková hala.
Otváracie hod.:

po - ne

Cenník vstupu: tenisová hala
7.00 - 14.00
14.00 - 22.00
8.00 - 20.00

14 €/hod
28 €/hod
28 €/hod
780 €/deň

sobota - nedeľa
podujatie nešportového charakteru
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
7.00 - 12.00 Preteky hasičov
3. 2. sobota 14.00 BK04 - Abovia Košice, basketbal, starší žiaci
16.30 BK04 - Žilina, basketbal, juniori
9.30 BK04 - Považská Bystrica, basketbal, juniori
4. 2. nedeľa
12.00 BK04 - Jednota Košice, basketbal, starší žiaci
7. 2. streda 18.00 BK04 - Košice, basketbal, extraliga muži
9. 2. piatok 18.00 BK97 Stova - Oktan Kežmarok, volejbal, extraliga ženy
15.00 Young Arrows - Hurikán Bratislava, florbal, extraliga muži
10. 2. sobota
18.30 Kométa - Nitra, florbal, extraliga ženy
BK04 - Michalovce, basketbal, žiaci
11. 2. nedeľa
14.00 Kométa - Hurikán Bratislava, florbal, extraliga ženy
14. 2. streda 16.00 BK04 - Karlovka, basketbal, extraliga muži
15. 2. štvrtok 17.00 Športovec mesta za rok 2017
ocenenie najlepších športovcov mesta za rok 2017
ŠBK - Ťahanovce, basketbal, juniori
17. 2. sobota
15.00 BK04 - Rožňava, basketbal, starší žiaci
9.00 BK04 - Kežmarok, basketbal, mladší mini žiaci
18. 2. nedeľa
11.30 BK04 - Tydam Košice, basketbal, starší žiaci
10.00 BK04 - Košice, basketbal, starší mini žiaci
24. 2. sobota 14.00 BK97 Stova - N. Mesto n/V., volejbal, extraliga ženy
Young Arrows - Prírodovec Bratislava, florbal,
extraliga muži
25. 2. nedeľa 17.00 BK97 Stova - COP Nitra, volejbal, extraliga ženy

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466
UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas
Hracia plocha k tréningovej jednotke
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením

100 €
130 €
36 €/hod.
60 €/hod.

35 €/hod.

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935

4. 2. nedeľa

Cenník prenájmu: športová príprava

www.spisskanovaves.eu

17.00
10.00

8.00 - 19.00

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

7. 2. streda

3. 2. sobota

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.

pondelok - piatok

11.00
3. 2. sobota 13.00
15.00

8.00 - 19.00

MASÁŽE

športová príprava

½ hracej plochy k tréningovej jednotke
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.

10. 2. sobota 11.45

SAUNA a CERAGEM T.: 053/416 63 54
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

www.stez.sk

10.00 - 21.00
10.00 - 14.00
14.00 - 21.00
permanentka

10 €/hod./kurt
13 €/hod./kurt
69 €/6 hodín

2. - 5. 2. piatok - pondelok Winter Mäspoma Cup - starší žiaci
10. - 12. 2. sobota - pondelok Turnaj starších žiakov
24. - 26. 2. sobota - pondelok Winter Syndicate Cup - staršie žiačky

ZIMNÝ ŠTADIÓN: T.: 053/446 10 86

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený! Rozpis
verejného korčuľovania ma len informatívny charakter, môže byť zmenený z dôvovodu konania hokejového zápasu! Aktuálne informácie nájdete na stránke
www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis).
1. 2. štvrtok
2. 2. piatok
3. 2. sobota
4. 2. nedeľa
6. 2.
7. 2.
8. 2.
10. 2.

utorok
streda
štvrtok
sobota

11. 2. nedeľa
13. 2.
15. 2.
17. 2.
18. 2.
20. 2.
22. 2.

utorok
štvrtok
sobota
nedela
utorok
štvrtok

24. 2. sobota
25. 2. nedeľa
27. 2. utorok

14.00
17.00
10.00
10.00
15.00
18.00
10.30
13.30
17.30
17.00
17.00
17.00
15.00
13.30
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
15.00
18.00
13.30
17.30
17.00

KARNEVAL - hlavná plocha
Verejné korčuľovanie - malá plocha
Verejné korčuľovanie - malá plocha
Verejné korčuľovanie - malá plocha
HK SNV - Prešov, extraliga dorastu
HK SNV - Bratislava, liga kadetov
HK SNV - Michalovce, extraliga dorastu
HK SNV - Bratislava, liga kadetov
Verejné korčuľovanie - hlavná plocha
Verejné korčuľovanie - malá plocha
HK SNV - Michalovce, 1. liga muži
Verejné korčuľovanie - malá plocha
HK SNV - Trenčín, liga kadetov
HK SNV - Trenčín, liga kadetov
Verejné korčuľovanie - hlavná plocha
Verejné korčuľovanie - malá plocha
Verejné korčuľovanie - malá plocha
Play Off, 1. liga muži
Play Off, 1. liga muži
Verejné korčuľovanie - malá plocha
Verejné korčuľovanie - malá plocha
HK SNV - L. Mikuláš, extraliga dorastu
HK SNV - Poprad, liga kadetov
HK SNV - Poprad, liga kadetov
Verejné korčuľovanie - hlavná plocha
Verejné korčuľovanie - malá plocha
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24. MEMORIÁL ANDREJA FRANKA ÚSPEŠNÝ
Spomienka na výborného športovca, dobrého človeka, vzorného otca
a oddaného Spišiaka splnila svoj cieľ.
Bol to vydarený futbalový sviatok pre
starších a mladších žiakov Žiliny, Prešova, Havlíčkovho brodu (ČR), Bílovca (ČR), FK Cigand (Hun) a Spišskej
Novej Vsi. Dva prežité dni (14. a 15.
decembra 2017) v Športovej hale
v Spišskej Novej Vsi ukázali, že futbalové kolektívy roč. narodenia 2004
a 2006 dobre reprezentovali svoje futbalové kluby, mestá a základné školy.
Mladí futbalisti zodpovedne naplnili
slová Jána Kozáka, reprezentačného futbalového trénera Slovenska,
ktorý v otváracom príhovore motivoval chlapcov k dobrým futbalovým
výkonom, k tolerantnosti voči sebe
a k dobrej reprezentácii svojich materských oddielov. Konštatoval: „Som
v Spišskej Novej Vsi štvrtý raz po sebe
a túto atmosféru dobre poznám. Na

turnaj prídu ľudia, ktorí k turnaju majú
vzťah aj k športu vôbec. Dobre je to
pripravené a verím, že to aj dobre
dopadne. Prajem si, aby z turnaja
sa objavili mená, ktoré pomôžu nielen
domácim, ale i slovenskému futbalu.“
Výsledky starších žiakov U14
1. FK NOVES Spišská Nová Ves
2. 1. FC Tatran Prešov
3. MFK Žilina
4. FK Havlíčkov Brod
5. ŠSK Bílovec
6. Cigand CE
Výsledky mladších žiakov U12
1. SŠK Bílovec
2. 1. FC Tatran Prešov
3. FK Havlíčkov Brod
4. MFK Žilina
5. FK NOVES Spišská Nová Ves
6. Cigand CE
Ján Tomšík

SPIŠSKÁ
HOSTILA 161
PRETEKÁROV
Z PÄTNÁSTICH
KRAJÍN
Už tradične záver roka na zimnom štadióne patrí
šortrekárom. Aj tento rok sa konali preteky v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe skupiny Danubia. Štvrté kolo Európskeho pohára malo bohaté zastúpenie
pretekárov. Z pätnástich krajín sa na preteky prihlásilo dokopy 161 pretekárov. V závere kalendárneho
roka a na domácej pôde bola najväčšia pozornosť
sústredená na našich pretekárov. A tí sa v silnej konkurencii nestratili. Medzi ženami dosiahla najlepšie
umiestnenie domáca odchovankyňa Alica Porub‑
ská štartujúca za ŠKP Vysoké Tatry. Ďalší výborný
výsledok urobila Petra Rusnáková zo ŠK STEZ
SNV, ktorá nenašla premožiteľku medzi juniorkami
B. Do tretice víťazstvom potešil Jakub Karabin
zo ŠK STEZ Spišská Nová Ves, ktorý vyhral kategóriu juniorov D.
Za povšimnutie ešte stoja ďalšie dobré výsledky zástupcov z nášho regiónu, Emma Hympanová (ŠKM
Akademik Prešov) medzi juniorkami „C“ skončila na
druhom mieste, Radovana Lešková (ŠKM Akademik Prešov) medzi juniorkami „D“ na treťom mieste, Marián Bukšár v konkurencii juniorov „C“ skončil
na taktiež na treťom mieste.
Jozef Petruška
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Na fotografii U14 FK NOVES Spišská Nová Ves

MLADÝM
ŠACHISTI
VOLEJBALISTKÁM V DRUHEJ LIGE
Dlhoročnú tradíciu si v Spišskej Novej Vsi drží šaSA DARÍ
chový klub. Zásluhou zanietených funkcionárov
V prvom tohtoročnom volejbalovom víkende
(13. a 14. 1. 2018) hrali svoje ligové zápasy všet‑
ky družstvá VK SNV. Juniorky, staršie žiačky „B“
a mladšie žiačky-4 všetky svoje zápasy vyhrali
bez straty setu. Iba staršie žiačky A sa potrápili
v Snine, kde vyhrali 3 : 2 a prehrali 1 : 3.
Juniorky, 1. liga, 11. kolo, 13. 1. 2018, VK SNV –
VK Iskra Hnúšťa: 3 : 0 (17, 20, 17), 3 : 0 (13, 13, 13)
VK SNV: Karolína Majerská, Valkošáková, Kostelníková, Kozáková, Klaudia Majerská, Piatnicová libero Kotrádyová, (Frankovičová)
Lenka Mihaliková, trénerka junioriek VK SNV:
„Prvé kolo v novom roku sme zvládli podľa predstáv
a so súperom sme si poradili bez zaváhania. Dievčatá odohrali oba zápasy v dobrej nálade. Súper veľmi
nepreveril naše schopnosti, ale 6 bodov je našich.
Čakajú nás náročnejšie zápasy (27. 1 v Košiciach
a 10. 2. doma s Liptovským Hrádkom). Tým by som
chcela pozvať priaznivcov volejbalu, aby prišli naše
dievčatá povzbudiť."
Staršie žiačky „A“, 4. kolo, 13. 1. 2018, MVK Sni‑
na - VK SNV „A“ : 2 : 3 (15, 18, -22, -18, 12) a 3 : 1
(16, -20, -21, -23)
VK SNV: Drabiščáková, Slivošová, Maťašovská, Tökölyová, Jakubeková, Vykoupilová, libero - Suľovská
Staršie žiačky „B“, 4. kolo, 13. 1. 2018, VK SNV
„B“ – Eperia Prešov: 3 : 0 (19, 14, 8) a 3 : 0 (17,
21, 16).
VK SNV: Stašíková, Mizeráková, Valentová, Ďurišková, Palitefková, Puškárová, libero – Barabasová
(Hrebeňárová, Spišská, Hrušovská, Ivančáková)
Mladšie žiačky „ 4“, 4. kolo, 14. 1. 2018, turnaj
v Košiciach:
VK SNV- Elba Prešov: 2 : 0 (3, 7)
VK SNV- Košice A: 2 : 0 (11, 14)
VK SNV- Košice B: 2 : 0 (8, 5)
VK SNV: Stašíková, Valentová, Ďurišková, Palitefková, (Hrebeňárová, Spišská, Mizeráková, Klingová,
Sališová, Hyrošová)
Igor Murko

a hráčov aj v sezóne 2017/2018 majú Spišskonovovešťania svoje zastúpenie v majstrovskej súťaži.
MŠK Spišská Nová Ves pôsobí v 2. lige skupiny D.
Šach nie je dynamická hra, v ktorej diváci sledujú
rýchly priebeh, neľútostné súboje a veľkú rivalitu
o majstrovské body. Skôr je to naopak. Aj tu je dôležitá taktika a skúsenosti, no zápasy sa odohrávajú
nad šachovým stolom.
Mestský športový klub má svoje priestory v herni
pri futbalovom štadióne. V prvom šachovom kole
13. a 14. 1. 2018 hostili Spišiaci súperov z Popradu
a z Bardejova.
Pre domácich hráčov bol úspešnejší prvý hrací deň,
keď domáci šachový tím v zložení Tauber, Koňak,
Dzurenda, Hoták, Zrost, Lauko, Stromp, Smižan‑
ský zdolal SK TJ LS VD Poprad 5 : 3. Na druhý deň
v nedeľu to bol s Bardejovčanmi vyrovnaný súboj,
ktorý aj skončil nerozhodným výsledkom 4 : 4.
V druhej lige skupina D sú po odohraných šiestich
kolách reprezentanti Spišskej Novej Vsi na aktuálnom deviatom mieste z celkovo dvanástich štartujúcich klubov.
Jozef Petruška

FEBRUÁR 2018

PRVENSTVO TOMÁŠA KAMASA
Maratónsky klub v Košiciach 12. decembra 2017 na
valnom zhromaždení ocenil v jednotlivých vekových
kategóriách medailistov Východoslovenskej veľ‑
kej ceny vytrvalcov za rok 2017. Celkom súťažilo
2 250 bežcov. Veľká cena pozostávala zo 16 náročných vytrvalostných behov na území Prešovského
a Košického kraja. Do celkového poradia sa pretekárom započítalo šesť najlepšie bodovaných výsledkov.
V B kategórii mužov 40 – 49-ročných sa na vynikajúcom 1. mieste umiestnil Tomáš Kamas z TJ Tatran Spišská Nová Ves. V absolútnom poradí bez
rozdielu veku obsadil medzi 2 250 pretekármi
3. miesto. Ocenenie si bežci prevzali z rúk prezidenta Maratónskeho klubu v Košiciach Jána Sudzinu
a riaditeľa Maratónskeho klubu Branislava Koniara.
O. Kozák

TURISTIKA: Zaujímavými a atraktívnymi akciami
Klubu slovenských turistov AC Lokomotíva Bane
Spišská Nová Ves naplnený rok 2017 tradične
vyvrcholil v posledný deň minulého roku 42. ročníkom Silvestrovského výstupu na 1 266 metrov
vysoký vrchol Veľkej Knoly. Viac ako 100 priaznivcov turistiky absolvovalo peši a na bežkách trasu
zo sedla Grajnár na Veľkú Knolu s cieľom v Novoveskej Hute.

Na obr. Tomáš Kamas (v strede), vľavo J. Kaľavský
(2. miesto, Margecany), vpravo M. Ivančo
(3. miesto, ŠK Banské).

FLORBALISTI CHCÚ
ZABOJOVAŤ O PLAY OFF
Víťazstvo v 1. lige a priamy postup do extraligy
mužov v sezóne 2016/17 bol pre florbalový klub
Young Arrows najväčším úspechom v jeho 6-ročnej
histórii. Od septembra 2017 začalo florbalové áčko
zbierať prvé skúsenosti v najvyššej celoslovenskej
florbalovej súťaži, kde pôsobí 12 kvalitných tímov.
Úvodný zápas proti veľkému favoritovi z Nižnej –
semifinalistovi z predchádzajúcej sezóny, skončil výsledkom 3 : 8 v neprospech Sp. Novej Vsi, ale
naznačoval, že Spišiaci nebudú v extralige len „do
počtu“. Premiéra na domácej pôde proti dávnejšiemu víťazovi extraligy ATU Košice mužom nevyšla,
avšak prehru 5 : 8 brali tiež pozitívne. Aj ďalší prehratý zápas v Prešove v pomere 6 : 10 dokazoval, že
hrať vyrovnaný florbal proti skúseným extraligovým
tímom vedia. Historicky prvý extraligový bod si muži
vybojovali v domácom prostredí proti Sabinovu, pričom 3 minúty pred koncom mali v hrsti ešte všetky
3 body. Vyrovnanie pred koncom zápasu a prehra
v predĺžení ich však pripravili aj o ďalší bod, čo chalani znášali veľmi ťažko. Na to prišli vysoké prehry
na pôde Florka Košíc a Záhorskej Bystrice, ktorá
obhajuje túto sezónu majstrovský titul, a v tejto fáze
súťaže boli muži s jediným bodom na poslednom
mieste.

BASKETBAL: Vedenie basketbalového klubu BK
04 AC LB Spišská Nová Ves získalo do svojich
služieb kanadského hráča Richarda Amardiho.

Až prvá výhra v riadnom hracom čase na pôde Hurikánu Bratislava im vliala potrebnú dávku sebavedomia. Ďalší bod do tabuľky získali po domácej prehre v predĺžení so silným Trenčínom a odpútali sa
konečne od dna tabuľky. Aj keď ďalšie 3 kolá muži
opäť nebodovali a tesné prehry s kvalitnými súpermi
boli pre nich ďalšou školou v extralige, cieľ vybojovať pre Spišskú Novú Ves extraligu, začal byť konkrétnejší. Domáca výhra s Prešovom a plný bodový
zisk na pôde Sabinova posunuli mužov v tabuľke
ešte vyššie. Bodová bilancia sa však skomplikovala
odhlásením Skalice z extraligy a anuláciou ich všetkých doterajších výsledkov, vrátane 3-bodového víťazstva Spišiakov, ale ani to mužov neodradilo.
Do konca základnej časti zostávajú ešte 4 kolá,
z toho bude výhoda domáceho prostredia až
3x a rozhodujúce zápasy o miestenku v play off
budú muži hrať proti bratislavským tímom z Hurikánu a Lida, ktoré sú v tabuľke tesne nad nimi.
Novoveskí florbalisti však veria, že skvelé florbalové publikum im pomôže v týchto zápasoch zvíťaziť
a sen o play off v premiérovom ročníku extraligy sa
stane skutočnosťou.
Text a foto: Peter Mišenda,
vedúci tímu mužov FbC YA SNV

ŠPORT V SKRATKE

ŠPORT

STREĽBA: Klub Spišských strelcov, Combat
klub Dukla Tatry zorganizovali tradične na Druhý
sviatok vianočný Štefanskú verejnú streleckú
súťaž z krátkych a dlhých zbraní, plus disciplínu
Tatranská odysea. V disciplíne pištoľ mal najpresnejšiu mušku Miroslav Šuster pred Radoslavom
Hozzom a Emilom Palenčárom. V disciplíne otočka sa najviac darilo Miroslavovi Bartošovi, druhé
miesto obsadil Emil Palenčár a tretí skončil Emil
Múdry. V malokalibrovej puške zvíťazil Radoslav
Hozza pred Jozefom Hozzom a tretím Miroslavom
Bartošom. Súťaž a cenu pre najlepšie pištoľníka
si odniesol Miroslav Šuster. V rámci Spišskej
streleckej ligy sa v kategórii pištoľ revolver najviac darilo Emilovi Palenčárovi, druhý skončil Radoslav Hozza a tretí Boris Garajček. V disciplíne
malokalibrovka si víťazný pohár prevzal Rasťo
Štrama, druhý bol Miroslav Bartoš a tretí Jozef
Hozza. V disciplíne Combat Spišskú streleckú
ligu za rok 2017 vyhral Emil Palenčár pred Borisom Garajčekom a tretím Radom Hozzom.
BEH: 5. ročník Tatranskej zimnej bežeckej sé‑
rie, 2. kolo (9. 12. 2017, Štrba, 7 km): Muži 40 - 49
r.: 1. Š. Sumerling (Fitnessport SNV, 34:52), 2. T.
Kamas (TJ Tatran SNV, 35:03), muži 50 - 59 r.: 6.
O. Chabada (ŠK STEZ SNV, 45:53), muži 60 - 69
r.: 1. J. Tekely (TJ Tatran SNV, 50:02). Ženy 40 49 r.: 8. Z. Kartusková (Fitnessport SNV, 54:37).
Moldavský vianočný beh (17. 12. 2017, 8,8 km):
Muži 40 - 49 r.: 1. T. Kamas (TJ Tatran SNV,
32:37), muži 60 r. a st.: 1. M. Hrušovský (STEZ
SNV, 36:53). Štefanský beh (26. 12. 2017, Ružomberok): Muži 40 - 49 r. (10 km): 3. T. Kamas (TJ
Tatran SNV, 37:14,5). Muži 60 r. a st. (5 km): 1. M.
Hrušovský (STEZ SNV, 19:57,3). Košický trojkrá‑
ľový beh (6. 1. 2018, Košice; 5,1 km): Muži 40 - 49
r.: 1. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 17:41).

NAJÚSPEŠNEJŠÍ
ŠPORTOVCI MESTA
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ROKU 2017
Vyhlásenie Najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves roku 2017 sa uskutoční
15. 2. 2018 v športovej hale o 17.00 h.
Pozývame všetkých, ktorí fandia, podporujú,
sami športujú a majú radi šport.
Vstup voľný.

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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VITAJTE MEDZI NAMI
Lujza Roguľová
Maroš Majzel
Laura Endelová
Maroš Sakáč
Edita Barnová
Nela Vargová
Richard Vaľko
Michael Mingáč
Tomáš Seman
Nina Uharčeková
Ema Kráľ
Diana Žigová
Mateo Buvala
Samuel Gbur
Diana Pechová
Leo Ambózy
Diana Šefčíková
Ema Kováčová
Tobias Kotlár
Simona Fabriciová
Juraj Jakubec

Sofia Habiňáková
Emily a Jakub
Majerčákoví
Patrícia Králová
Tamara Paceková
Matúš Bunta
Emma Bobková
Nikolas Pecha

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V DECEMBRI OSLÁVILI
94 rokov
Leopoldina Varšová
93 rokov
Irena Sohnová
92 rokov
Ondrej Sedlačko
Želmíra Kuchárová
Margita Fabianová
91 rokov
Ondrej Kandrik
Rozália Maršalková
Ema Kováčová
Helena Lešková
PhMr. Anton Ruttkay
90 rokov
Štefan Varga
Ján Zavacký
85 rokov
Mária Tomaščáková
Terézia Nováková

Jozefína Holečková
Helena Kotlárová
Eva Tokarčíková
Štefan Dobák
Mária Steinhauserová
Ladislav Stoličný
Anna Višňovská
Mária Lukačovská
Štefan Bukovinský
Rozália Dlugošová
80 rokov
Anna Feriančiková
Juraj Sokolák
Mária Kufčáková
Jana Strišovská
Mária Compelová
Rozália Dravecká
MUDr. Eva Korkošová
Kristína Mruková
Ing. Cyril Kacvinský
Viliam Čupák

Mária Pižemová
Karol Belluš
75 rokov
Silvester Petrášek
Edita Dulová
Margita Rákoczyová
Mikuláš Vaščura
Valent Dziak
Lýdia Vranová
Ida Špinerová
Ján Varga
Ing. Eva Brezovská
Štefan Dzurňák
Marta Suľovská
Terézia Filipáková
Viera Klingerová
Elena Novotná
Jozefína Matúšová
Anna Šmelková
70 rokov
Milena Lukáčová

Ján Lazarivský
Anna Kičáková
Mária Kaminská
Mária Rohaľová
Štefan Dluhoš
Ján Geci
Katarína Gondová
Imrich Kocúr
Rozália Michalovová
JUDr. Pavol Pekarčík
Mária Forgáčová
Ján Chorvát
Ing. Ľudmila Piatnicová
Ján Bolf
Beáta Rácová
Ján Horváth
Eva Mitríková
Eva Repaská
Emília Kažmírová
Darina Masloviaková
Anna Dohodová

Ak si neprajete, aby vaše meno bolo uverejnené v tejto rubrike, oznámte nám to na tel. č. : 053/417 66 27, 417 66 13
príp. osobne v redakcii Ička - Radnica, Radničné nám. č. 7, I. posch. vpravo.

V DECEMBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Anna Slivová
Anna Rinčová
Emília Zubáňová

1926
1931
1934

Anna Štefániková
Eva Barčovská
Ladislav Hronský

1935
1937
1937

Karol Pjontek
1937
Ján Griger
1937
Helena Krendžeľáková 1941

Miroslav Kročian
Jozef Gregor
Rudolf Baluch

1945
1947
1950

Vladimír Sopkovič
Juraj Haraszthy

1951
1955

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
Ten, kto Vás mal rád, nezabudne, ten, kto Vás poznal si spomenie.
7. 11. 2017 nás vo veku 87 rokov opustila naša milovaná
mama, svokra, babka a prababka Helena TABÁKOVÁ.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a za dôstojnú rozlúčku Rím.-kat.
úradu v SNV.
smútiaca rodina

28. 12. 2017 uplynul prvý rok bez Teba.
S úctou a láskou všetci spomíname, mami.
Venujte s nami tichú spomienku na Annu ŠEBÍKOVÚ.

Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom živote, veľká
vo svojej láske a dobrote.
S bolesťou v srdci oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás 14. 12. 2017 navždy opustila naša milovaná mamička, svokra, stará mama, prastará mama, krstná mama, teta
a príbuzná Anna SLIVOVÁ, rod. Silová, vo veku nedožitých
92 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
S hlbokým žiaľom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným a priateľom, ktorí sa 2. 1. 2018 prišli rozlúčiť s naším milovaným manželom, ockom, starým a prastarým
otcom, bratrancom, švagrom, ujom, príbuzným a susedom
Ladislavom HRONSKÝM, ktorý nás navždy opustil
27. 12. 2017 vo veku 80 rokov.
S úctou a láskou v srdci manželka, dcéry a syn s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.
Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom a známym za prítomnosť pri poslednej rozlúčke s našou milovanou
mamičkou, babičkou, prababičkou Annou ŠTEFÁNIKOVOU,
r. Krivákovou, ktorá nás opustila 27. 12. 2017 v veku 82 rokov.
Vďaka patrí aj Rím.-kat. farskému úradu v SNV, najmä
PhDr. J. Lapšanskému, PhD. za dôstojny obrad.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková za jej ústretovosť a prípravu dôstojnej rozlúčky.
S vďakou a úctou smútiaca rodina.
Odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme
ho milovali.
28. 12. 2017 nás po prehratom boji so zákernou chorobou
opustil môj manžel, otec, dedko, pradedko, brat, svokor, švagor Miroslav KROČIAN. Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a mali radi.
Zároveň chceme poďakovať celému kolektívu odd. vnútorného
lekárstva NsP v SNV pod vedením primára MUDr. J. Rajca, PhD.
a hlave všetkým sestrám za ľudský prístup a vzornú starostlivosť.

Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo sme v Tebe
stratili…
S veľkým zármutkom v srdci oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás 27. 12. 2017 vo veku 72 rokov navždy
opustil náš milovaný manžel, ocko, svokor, brat, dedko, krstný
ocko a strýko Ing. Dušan SLIVA.
Za tichú spomienku ďakujeme.
smútiaca rodina
27. 12. 2017 sme si pripomenuli 15. výročie
úmrtia starého otca, otca Jaroslava JUREKA
a 23. 1. sme si pripomenuli 26 rokov od
úmrtia našej starej mamy, mamy Márie
JUREKOVEJ.
Spomína smútiaca rodina.
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POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
So smútkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 28. 12. 2017
prišli rozlúčiť s naším otcom, dedom, švagrom, bratom a svokrom
Jánom GRIGEROM, ktorý nás opustil vo veku 80 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary a slová útechy.
Poďakovanie patrí Pohrebnej službe S. Badziková, Rím.-kat.
farskému úradu v SNV, PhDr. J. Lapšanskému, PhD., za dôstojnú rozlúčku a domovu dôchodcov za príkladnú starostlivosť.
S úctou smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 29. 12. 2017 rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom, dedkom, švagrom a ujom Jozefom
GREGOROM, ktorý nás opustil vo veku 70 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku patrí naše veľké poďakovanie Rím.-kat.
farskému úradu v SNV.
Ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková za prípravu dôstojnej rozlúčky s naším milovaným.
Veľká vďaka patrí OMIS kolektívu v SNV za príkladnú
starostlivosť.
S vďakou a úctou manželka Anna, dcéra Alena a Andrea
s manželmi, vnučky Veronika, Simonka, Deniska a Monika.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás.
Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť, ale v srdci našom budeš
stále žiť. Čas plynie, ale smútok a žiaľ ostáva.
So žiaľom v srdci sme si 4. 12. 2017 pripomenuli 10. výročie
úmrtia nášho milovaného otca, dedka, pradedka Františka
ČUJA.
S láskou a úctou spomínajú dcéry a ostatná smútiaca rodina.
Peter IHNAŤO
Nezabudli sme, že 1. 1. 2018 ubehli 4 roky, čo si navždy odišiel,
ani na 17. 1. 2018, kedy by sme spolu oslavovali Tvoju 50-tku.
Nikdy nezabudneme.
manželka Zdena, syn Roman, dcéra Viki a blízka rodina
Aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach
žijete stále s nami.
4. januára 2018 uplynulo 20 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý otecko a dedko
Ing. Ján NOVOTNÝ a 16. júna 2018 uplynú
2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá mamička s babka Antónia NOVOTNÁ.
Na svojich rodičov s láskou a úctou spomínajú
dcéra Mária a syn s rodinou.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, vie, čo je to bolesť a žiaľ.
7. 1. 2018 uplynul rok, čo nás opustil manžel, ocko, dedko,
svokor, brat, švagor a krstný otec Ján STUHLÁK.
S láskou, úctou a vďakou spomína manželka, syn a dcéra
s rodinami a ostatná rodina.
Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
9. 1. 2018 uplynulo 10 rokov, odkedy nás navždy opustil môj
milovaný manžel, ocko, dedko a svokor Peter BENČO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Eva, dcéry Petra a Lucia s rodinami.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
19. 1. 2018 uplynul rok, od úmrtia môjho manžela, otca
a dedka Františka VALKOŠÁKA.
S úctou spomína a za tichú spomienku ďakuje manželka,
synovia a dcéra s rodinami a celá smútiaca rodina.
Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie si
medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
20. 1. 2018 uplynul smutný a ťažký rok, čo nás navždy opustila
moja manželka, mamka, babka a svokra Dana RUSNÁKOVÁ.
S úctou a láskou spomíname a za tichú spomienku ďakuje
manžel a deti s rodinami.
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Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy
budeš s nami.
22. 1. 2018 uplynulo 1. výročie úmrtia Márie ŠTRAUCHOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú syn Jozef s rodinou a sestra Julka
s rodinou.
26. januára 2018 uplynulo dlhých 20 rokov, odkedy nás navždy
opustil môj drahý a milovaný manžel, brat, náš otec, starý otec,
prastarý otec a príbuzný Jozef HEGENBART.
Tí, ktorí si ho pamätáte a mali ste ho radi, venujte mu s nami
tichú spomienku.
manželka Magdaléna s rodinou
„V neznámy svet odišli ste spať. Zaplakal každý, kto vás mal rád.“
S láskou a úctou spomíname na našu mamku,
babku, sestru a príbuznú Irenu BENEDEKOVÚ,
rod. Slavkovskú, ktorá nás 27. 1. 2008 navždy
opustila vo veku 77 rokov. V ten istý deň sme si
pripomenuli nedožitých 94 rokov nášho ocka,
dedka a príbuzného Jozefa BENEDEKA, ktorý od nás navždy
odišiel 25. 12. 1988.
synovia Marián, Ondrik, dcéra Kvetuška s rodinami a ostatná
smútiaca rodina
Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho milovali.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
30. 1. 2018 uplynie 5 rokov od chvíle, kedy si nás navždy opustila, mamička naša – Mária OMASTOVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali.
S láskou a úctou spomína manžel Walter, dcéry Miriam, Ingrid,
Jana, Karin, dcéry a synovia a ostatná smútiaca rodina.
Sú ľudia, ktorí sa našich životov dotknú len zľahka… zatiaľ, čo iní
vyryjú hlbokú brázdu a nikdy na nich nezabudneme.
30. 1. 2018 je tomu už 12 rokov, odkedy nie je medzi nami môj
manžel a ocko Gustáv VÉGH.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho spomínajú a nezabudli.
Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši. Nám ostala len spomienka a smútok v duši.
1. 2. 2018 si s bolesťou v srdci pripomíname 9. výročie, odkedy
nás navždy opustila moja milovaná manželka, naša starostlivá
mamka a babka Magdaléna KAČÍROVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, čo ju poznali a nezabudli.
S úctou a láskou spomínajú manžel, deti, vnúčatá a ostatná
rodina.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku
sviečky na Teba s úctou spomíname.
2. 2. 2018 uplynie 20 rokov, odkedy nás navždy opustil môj
manžel, otec, dedko, brat Ladislav KAČÍR.
Nezabudli sme, len sa učíme žiť s tým, že už nie si medzi nami.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú manželka, dcéry Jarmila,
Ivana s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali.
3. 2. 2018 uplynie rok, odkedy nás opustila moja milovaná mamička, babka, prababka, svokra a sestra Helena VIDUCHOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Zdenka s manželom, vnučky
Miriam a Dušanka s rodinou, vnuk Matúš a ostatná rodina.
4. februára 2018 uplynú 4 roky od úmrtia nášho milovaného
manžela, otca, dedka, svokra, strýka Ing. Jozefa HŰBELA.
S láskou a úctou spomíname, nezabúdame.
Ďakujeme za spomienku tým, ktorí ho poznali.
smútiaca rodina
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Irma ZASTKOVÁ
…čas ubieha a nevráti, čo vzal… len láska, úcta a spomienky
v srdciach navždy ostávajú…
dcéry Oľga a Marianna s rodinami

Zatváram oči, vidím Ťa v obrysoch, si vedľa mňa stále, si v mojich snoch.
5. 2. 2018 si pripomíname 5. smutné výročie, kedy ma navždy
opustil môj milovaný manžel Ing. Peter MASARYK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu, spolu so mnou,
tichú spomienku.
manželka Zlatica
Tak náhle prestalo srdce biť, slnko a hviezdy hriať pre tú, ktorú
sme milovali. Nestihla sa s nami ani rozlúčiť, len krutá bolesť
v našich srdciach ostala.
Najsmutnejší a najbolestivejší deň v našom živote bol 7. február pred 30-mi rokmi, keď navždy jej život ukončila tragédia.
Nezodpovedná a bezcharakterná vodička nás obrala o našu
milovanú dcéru a sestru Drahomíru GREGORÍKOVÚ, rod.
Hudzíkovú, ktorej niť života roztrhla vo veku 24 rokov nezodpovednou jazdou.
S láskou a veľkou bolesťou spomína mama a bratia.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku.
Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy
budeš s nami.
7. 2. 2018 si pripomenieme 13 rokov, odkedy nás náhle opustila naša milovaná mamka a babka Anna TÖKÖLYOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Peter, dcéry Ľuba a Dana s rodinami.
Do tmy si zapáli kahanec nádeje, do duše boľavej spomienky
naleje.
8. 2. 2018 si so smútkom v srdci pripomenieme 11. výročie úmrtia našej mamky, babky Márie BRODOVEJ, rod. Kašperovej.
Veľmi nám chýbaš, naša drahá mamička.
S úctou a láskou na teba spomínajú dcéra Magdaléna, synovia Filipko s manželkou Máriou a synom Nikolaskom, Peter,
vnúčatá Slávka, Kristínka, Lucka, Veronika, Adamko, Tomáško.
Odišla si, nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
9. 2. 2018 si s bolesťou v srdci pripomíname 1. výročie, odkedy
nás navždy opustila naša mama, babka, svokra Bernardína
ABRÁNYIOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a synovia s rodinami.
Čas plynie, spomienky ostávajú.
11. februára 2018 si pripomíname 70. nedožité narodeniny
a 12. výročie úmrtia môjho manžela, otca a dedka Valenta
TANCOŠA.
S láskou spomíname.
smútiaca rodina
Zhasli Tvoje oči, stíchol Tvoj hlas, mal si rád prírodu, hory
a všetkých nás. S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme
a pri plamienku sviečky na Teba myslíme. Aj keď nie si medzi
nami, v našich srdciach zostávaš stále s nami.
12. 2. 2018 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel a ocko Stanislav LEŠKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Juliana, dcéry Martina
a Marcela s rodinami, Stanka a ostatná smútiaca rodina.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali.
14. 2. 2018 uplynie druhé výročie od úmrtia môjho manžela,
nášho otca a dedka Milana FARKAŠOVSKÉHO.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali
a mali radi.
S úctou a láskou manželka Helena, dcéry Janka, Monika
a Danka s rodinami.
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Čas plynie ako tichej rieky prúd, i keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach a spomienkach žiješ stále s nami.
15. 2. 2018 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustila naša
drahá a milovaná sestra, švagriná, krstná mama a teta Helena
LABUDOVÁ.
S úctou a vďakou spomínajú sestra Magda s manželom, krstné
deti Danka so synmi Matejom a Tomášom, Tonko s manželkou,
Ivetka s manželom a deťmi Dagmarkou a Monikou.
Veľmi nám chýbaš.
Čas plynie, spomienky ostávajú.
Zoltán ŠOLTÉS
15. 2. 2018 uplynie rok, čo osud navždy zavrel knihu jeho života.
Spomíname.
smútiaca rodina
Stále je ťažko a smutno nám všetkým, už nič nie je také, aké
bolo predtým. Márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne nám po
tvári slzy stekajú. Všade okolo chýba Tvoj hlas. Miloval si život,
my Teba a Ty nás.
16. 2. 2018 uplynie smutný a ťažký rok, čo nás navždy opustil
môj drahý, milovaný manžel, ocko, dedko, svokor, brat, švagor
Viliam SLEZÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ten, kto Ťa
poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
manželka a ostatná smútiaca rodina
Stále to bolí, no musíme sa naučiť s tým žiť.
16. 2. 2018 uplynie rok, čo nás navždy opustila nami milovaná
manželka, mamka a babička Valéria SMORADOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
So žiaľom v srdci spomína manžel, dcéry, vnúčatá a ostatná
smútiaca rodina.
Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré radi spomíname.
19. 2. 2018 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá
manželka a mamka Terézia BERNÁTHOVÁ.
S úctou a vďakou spomínajú manžel a deti s rodinami.
21. 2. 2018 si pripomenieme 5. výročie, odkedy nás navždy
opustil náš syn Anton KIČÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú otec, mama, deti a sestra s rodinou.
Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci a lásku v duši.
23. 2. 2018 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila drahá
mamička, starká a manželka Mária RUSNÁKOVÁ, na ktorú
spomína manžel, dcéra, synovia, vnúčatá a ostatná smútiaca
rodina.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
24. 2. 2018 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustila vo veku
54 rokov drahá manželka, milovaná mamka, babka, sestra,
príbuzná a priateľka Mariannka JANÍČEKOVÁ.
S úctou na ňu spomína manžel Milan, dcéra Katka, syn Milan,
vnúčatá Samko, Kajka, Gabko a Martinko, zať Jurko, nevesta
Martinka a súrodenci z USA.
Ak ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
26. februára 2018 uplynie 20 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila moja milovaná mamka, babka, prababka, svokra
Margita ŠTRAUCHOVÁ.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.
Čas plynie, spomienky ostávajú.
22. 1. 2018 uplynulo 40 rokov od úmrtia nášho otca, starého
otca Ladislava VYSOPALA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú
spomienku.
Ďakujeme.
dcéry Zdenka, Mariana, Andrea s rodinami

FEBRUÁR 2018

SPOMIENKY, INZERCIA
26. 2. 2018 si pripomíname 10. výročie, odkedy nás navždy
opustil môj manžel, otec a dedko Ján RAUPERŠTRAUCH.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, syn a dcéry s rodinami.

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v srdciach,
smútok, prázdny domov a spomienky nám zanechal.
28. 2. 2018 uplynú 3 roky, čo nás náhle a bez rozlúčky navždy
opustil manžel, otec, syn, brat Bc. Jaroslav FILIP.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S láskou spomína manželka Monika a dcéry Martinka a Adriánka.

Esteticko - medicínske centrum
MEDIcenter, s.r.o., Letná 49, Spišská Nová Ves
nad reštauráciou NOSTALGIE, tel.: 0949 605 425

0915 650 529

i nfo @ s ks c o m p a ny . s k

Elektrorevízie
Monta´ˇz elektrických rozvod
ov
Zálohové system
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Zriadˇovanie elektrických pr
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FEJTÓN

JE LÁSKY ČAS
Každý rok ľudia podľahnú komerčnému sviatku, ktorý spájajú so sv. Valentínom. Ten za to, chudák,
nemôže, že sa všetky supermarkety potrebujú nabaliť. Celá planéta zružovie a tvári sa, že nič
okrem lásky nepozná. Mám pocit, že aj Sýria, pásmo Gazy a kórejské pohraničie je plné vzájomnej
vrúcnosti a citu najvzácnejšieho. Aj naše kaviarne a pohostinstvá sú plné zaľúbencov, aj keby boli
po štvrtom rozvode. Každý nosí svojej drahej polovičke sladké sprostosti, ružičky červené a hovorí
samé ťiťiťi, ňiňiňi, kým jeho protistrana neuverí, že je skutočne jediná na svete. Mal by som sviatok
na háku aj po ďalšie roky, keby nebolo dobrých kamarátov z mokrej štvrte, ktorí sa do mňa obuli
a citovo ma vydierali. Vraj nemám byť odľud a mám si vybrať jednu osobu, ktorá pre mňa niečo
znamená, ktorú by som nosil na rukách a o ktorej sa mi po nociach sníva. Toho človeka mám
pozvať do nejakej fajnovej reštiky, objednať fľašu vína a úprimne mu poďakovať za to, že existuje.
Priznám sa, prišlo mi trochu mäkko, nie som žiadne hovado, aby som si pred inými nevedel otvoriť
srdce. Prišiel deň D, navliekol som na seba sviatočný ancug, lakovky a o sedemnástej hodine som
už sedel v kaviarničke. Objednaná fľaša sektu ležala vo vedierku, koláčik prosil o pozornosť. Ešte
maličkosť – oproti sebe som postavil zrkadlo a po vyznaní som si s ním pripil na zdravie. Ja, tajomný zaľúbenec, vlastným menom Narcis Jedinák, toho času Spišskonovovešťan.
Vlasto Bogár

OSOBNOSTI MESTA

ANDREJ REIPRICH (1912 - 2002)
A. Reiprich, rodák z Dobšinej, pôsobil ako profesor fyziky a matematiky v bývalom Štátnom učiteľskom ústave a neskôr na
Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho ho zaujímala astronómia, zbieral minerály a chrobáky, maľoval obrazy podľa
predlôh i krásne krajinky, venoval sa fotografovaniu a sám si vyvolával svoje fotografie. V prvom rade to však bol medzinárodne uznávaný entomológ a znalec motýľov. NP Slovenský raj sa stal jeho zásluhou najviac preskúmanou oblasťou na
Slovensku s takmer 2 200 zistenými druhmi motýľov. Najväčší význam A. Reiprich priniesol nálezmi dvoch nových druhov:
psoty Reiprichovej nájdenej v Novoveskej Hute a druhým je (1. tajnička), zistený na Čingove. Celoživotnou prácou v odbore entomológia sa A. Reiprich významne zaslúžil o rozvoj vedy na Spiši. Múzeá v Košiciach, v Spišskej Novej Vsi, vo
Zvolene, v Liptovskom Mikuláši, Komárne a Hlohovci vlastnia v depozitároch okolo 60-tisíc motýľov. V našom múzeu je
uložených cca 13 000 ks. Počas svojho života napísal asi 140 prác a 3 monografie. Ako jednu zo svojich posledných prác
publikoval v roku 2000 knihu (2. tajnička), dielo, ktoré v slovenskej entomologickej literatúre dosiaľ chýbalo. Pán profesor
umrel 23. 2. 2002 v našom meste.
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KRÍŽOVKA
Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám
spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. febuára na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno
výhercu uverejníme vo marcovom
Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla… CESTA ŽIVOTOM
PLNÁ LÁSKY A RADOSTI. Výherkcom tajničky z č. 1/2018 sa
stáva Jozef HALČIN zo Spišskej
Novej Vsi. Blahoželáme .
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INZERCIA

Bytové družstvo
Spišská Nová Ves
BYTOVÉ DRUŽSTVO Spišská Nová Ves
ponúka svojim klientom komplexnú realitnú
činnosť
(služby sprostredkovania kúpy
a predaja bytov), vypracovanie kúpnych
a darovacích zmlúv za bezkonkurenčné ceny
Ako dlhoročný správca bytových domov
ponúkame naším klientom dnes tak dôležité
informácie nielen o konkrétnom byte ale aj
technickom stave, energetickej náročnosti
a ekonomickej zaťaženosti bytového domu

pravne@bdsnv.sk
www.bdsnv.sk
Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves
sídlisko Západ 1
Tel.: 053/41 665 60, 41 665 26

Letná 26, Sp.N.Ves

Advokátska kancelária JUDr. Daniel Urban, s.r.o.
so sídlom Uhrova 18, 831 01 Bratislava v spolupráci
s Advokátskou kanceláriou Mgr. Tomáša Adamca, advokáta
so sídlom Levočská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
si vám dovoľuje oznámiť zriadenie svojho nového pracoviska na
Levočskej ulici 3 v Spišskej Novej Vsi s nasledovným zameraním:
• vymáhanie pohľadávok
(súdnou aj mimosúdnou cestou vrátane medzinárodného vymáhania)
• poradenstvo podnikateľským subjektom
(poradenstvo a služby pri zakladaní a likvidácií obchodných
spoločností, ako aj vypracovanie zmlúv)
• zmluvy v súvislosti s prevodom nehnuteľností
• vysporiadanie majetku po rozvode
• obhajoba v trestnom konaní
• rodinné právo
Kontakt:
Levočská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
e-mail: info@akurban.sk
web: www.akurban.sk
tel. 0907 76 49 32

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
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PREDÁM / PRENAJMEM
 Prenajmem nový 2-izb. byt v SNV, IGLOVIA (býv. kasárne). T.: 0907 940 580.
 Dám do prenájmu 2-izb. byt v SNV. T.: 0908 501 550.
 Predám 2 a ½-izb. byt v pôvodnom stave na Baníckej 16 v SNV, 2. posch.
Cena dohodou. T.: 0905 696 498, 0905 905 306.
 Predám dom na Ul. Ing. O. Kožucha 5, spolu s pozemkom. Cena dohodou.
T.: 0905 696 498, 0905 905 306.
 Predám väčší rodinný dom za výhodnú cenu v SNV - časť Ferčekovce. Len
vážne. Informácie na tel. č. : 0903 449 565.
 Predám cirkulár. T.: 0907 383 670.
 Predám drevenú dvojposchodovú postieľku pre bábiky, vhodná pre dievčatká - dvojčatá a malý drevený pletený kočiarik pre bábiku. Cena dohodou.
T.: 0903 032 863.
 Predám čínskeho škrečka, len do dobrých rúk - skúsenému chovateľovi,
spolu s klietkou. Cena 15 €. T.: 0903 032 863.
 Predám 2 ks nové radiátory „KORAD“ s dĺžkou 60 a 70 cm, a kúpeľňový
rebríkový s výškou 132 cm. Cena dohodou. T.: 0903 758 890.

KÚPIM / PRÁCA
 Kúpim 1 až 2-izb. byt v SNV. Platba v hotovosti. T. 0904 115 903.
 Hľadám servírku do Pohostinstva v Odoríne na trvalo alebo študentku na
brigády. T.: 0918 686 532.

RÔZNE
 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve nedeľa? Rozbi‑
tý displej? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky u vás doma
24 h/7dní v týždni za prijateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy note‑
bookov! Inštalácia a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či
zmazaných dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PRE‑
HLIADKA U VÁS ZA 1 €! Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! E-ma‑
il: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu
 OČNÁ OPTIKA BLIR – OPTIK na Ul. Odborárov 18 by sa chcela poďako‑
vať svojim spokojným zákazníkom za prejavenú dôveru a popriať im všet‑
ko dobré v novom roku. Tešíme sa na vás aj na nových zákazníkov.
 MAĽUJEM byty, domy * RENOVUJEM kúpeľne a bytové jadrá (klasicky
aj bez búrania) * OBKLADÁM, OMIETAM * POKLADÁM plávajúce podlahy *
prevádzam vnútorné zatepľovanie.
www.murardanielsnv.wbl.sk * T.: 0904 185 527.
 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.
 OPRAVA ELEKTR. RUČNÉHO NÁRADIA renomovaných značiek
BOSCH - HILTI - DEWALT - NAREX - MAKITA, a i. / PREDAJŇA - NÁRADIE
EXTRA, Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici - budova RESA).
 Ponúkame vám NATOČENIE a PROFI NAFOTENIE svadby vo FULL HD
KVALITE. CENA od 250 €. Urobíme váš deň pre vás nezabudnuteľným.
FB/Alfavideo. T.: 0944 684 303.
 KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn - Hutnícka 10, SNV, 0905 388 917 - Gél
lak nechty * Trvalá na riasy * Chemický píling * Líčenie (denné, svadobné,
večerné) * Mikrodermabrázia * Ultrazvukové čistenie pleti * Darčekové po‑
ukážky * Aplikácia trsov * ďalšie služby.
 DAŇOVÉ PRIZNANIA pre FO a PO, ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, ÚČTOVNÉ
A DAŇOVÉ PORADENSTVO. Neváhajte nás kontaktovať. T.: 0911 893 558.
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA
 TEPOVANIE BUBLINKA - tepujem profesionálnym strojom (3x proce‑
sy čistenia) hĺbkovým spôsobom - sedačky, koberce, matrace, postele…
T.: 0950 511 616.
 NOVAVES, s. r. o. STAVBY A REKONŠTRUKCIE. Naše referencie na
www.nova-ves.sk. T: 0948 681 133.
 Pekárnička MARAL vám ponúka na predaj každé ráno čerstvo upečený
ZDRAVÝ CHLEBÍK A PEČIVO - bez LEPKU, laktózy, sóje, kvasníc, s NÍZ‑
KYM obsahom CUKRU, bez aditív a konzervantov. BEZLEPKOVÝ muffin,
minibábovka a brownie stále v PONUKE. Každý deň čerstvé LEPKOVÉ
pľundrové SLADKÉ a SLANÉ MINIPAGÁČE. Nájdete nás v PREDAJNOM
STÁNKU vedľa HLAVNEJ POŠTY na Ul. Ing. Sraku 1, FB: Pekárnička Maral.
INFO a OBJEDNÁVKY na t. č. : 0901 705 441.
 Nenechajte vaše deti dýchať roztoče! Ponúkame vám HĹBKOVÉ TEPO‑
VANIE A ČISTENIE interiérov a kobercov. AKCIA - nový rok - rohový gauč
od 20 € s profi Kärcher príslušenstvom. T.: 0944 684 303.
 ALTÁNKY, TERASY, PRÍSTREŠKY NA AUTÁ, KLAMPIARSKE PRÁCE
zariadenia altánkov, DREVENÉ PODLAHY, atď. Pozri foto na FB - Rustic‑
style Artorius, T.: 0948 026 248.
 VYSUŠOVANIE MURIVA a TRVALÁ IZOLÁCIA bez stavebného zásahu.
Informácie: 0904 865 262.
 Vonku sa nám pripomína, ešte stále pani Zima. Nestihli ste upratať, sta‑
čí nám len zavolať. Ušetrite zdravie, čas. Zaplesajte si ešte raz. PROFESIO
NÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS 0903 661 891, 053/444 01 19, 0903 100 508.
 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie, s. r. o. za bezkon‑
kurenčné ceny, akékoľvek zmeny v, s. r. o., založenie živnosti, zápis do‑
pravcov 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
 „Ste zlatý“ - tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie
kobercov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 100 % mikrovlnná likvi‑
dácia húb, plesní, červotočov * mikrovlnné sušenie muriva a iné. Viac:
www.spisskanovaves.eu/Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.
 SOVAT SOUND - diskotékové hudobné produkcie * svadby, stužkové
slávnosti, plesy, rodinné a firemné oslavy * verejné hud. produkcie * ozvu‑
čovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí * prenájom zvu‑
kovej a svetelnej techniky. T.: 0905 554 394, e- mail: sovatsound@gmail.com

Hľadáte originálne a
romantické miesto pre svoju
SVADOBNÚ HOSTINU?
A čo tak
ZÁHRADNÁ SVADBA
v stane, v historickom
prostredí
SPIŠSKEJ KAPITULY?
V roku 2018 prenájom stanu
za uvádzacie ceny.

Penzión St. Martin
0948 957 977
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ŠKODA RAPID
V EDÍCII EXTRA
MÁ VŠETKO
Kto by ju nemiloval.

BONUS EXTRA

1 700 €

ĂË

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA RAPID EXTRA:
4,0 – 4,9 l/100 km, 103 – 115 g/km. Ilustračné foto.

Nová ŠKODA RAPID SPACEBACK EXTRA je tu pre vás teraz s�EXTRA výbavou,
ktorú ocení celá vaša rodina.
A
A
A
A
A

navigačný systém AMUNDSEN
automatická klimatizácia CLIMATRONIC
elektrické ovládanie všetkých okien
parkovacie senzory
svetelný a�dažďový asistent

A
A
A
A

trojramenný multifunkčný volant
s�ovládaním telefónu a rádia
štýlové 16“ disky EVORA
tempomat
a�oveľa viac

Rozhodnite sa pre modely EXTRA s bonusom EXTRA až do 1 700 €
a získajte 5-ročnú záruku a možnosť financovania s 0 % úrokom.

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

