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POZICOVNA

Elektro
bicyklov
25€/deň
Využite služby našej
požičovne. Možnosť
zapožičania kvalitných
elektrobicyklov
na turistiku, alebo
nenáročný relax.
@bicykle.schwabik
hello@bicykle.schwabik.sk
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Zimná 36, Spišská Nová Ves

+421 904 658 339

www.lagunareality.sk

LETNÝ POBYT
DĹŽKA POBYTU

DOSPELÝ

DIEŤA

1NOC/2DNI

52 EUR

42EUR

2NOC/3DNI

92EUR

76EUR

3NOC/4DNI

138EUR

110EUR

5NOC/6DNI

179 EUR

143EUR

UBYTOVANIE - POLPENZIA- WELLNES
ŠPORTOVISKÁ
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spravodajstvo

V Spišskej Novej Vsi odovzdali seniorovi
prvý SOS NÁRAMOK
Dôchodkyňa Mária T. sa stala prvou držiteľkou SOS
náramku, ktorý zabezpečilo mesto Spišská Nová Ves.
Osobne jej ho odovzdal primátor mesta Pavol Bečarik. „Problémom osamelých seniorov s nepriaznivým
zdravotným stavom a ich rodiny je strach, že v prípade
úrazu alebo iného nebezpečenstva sa nebudú môcť
dovolať akejkoľvek pomoci. Práve takýto občan môže
v domácnosti spadnúť alebo v prípade zdravotnej
komplikácie nie je schopný ovládať telefón a pomoc
často prichádza po niekoľkých hodinách alebo
až dňoch. Táto situácia často vedie k rozhodnutiu umiestnenia seniora do zariadenia sociálnej
starostlivosti,“ uviedla vedúca oddelenia sociálnych vecí MsÚ Júlia Jančurová.
Mesto začalo poskytovať novú sociálnu službu – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, ktorá patrí medzi sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií podľa § 52
zákona 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení. Ide o domáce tiesňové volanie prostredníctvom SOS náramkov, ktoré bude mesto
poskytovať na základe zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby osobám v dôchodkovom veku,
ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav a žijú
v osamelej domácnosti, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť
jej riešenie. SOS náramok klient neustále nosí
pri sebe, je vodotesný a obsahuje detektor pádu.
Stlačením tlačidla na náramku v núdzi v ktorej-

koľvek časti domácnosti dochádza k spojeniu klienta
s príbuznými alebo s operátorom a hlasitej komunikácii s ním prostredníctvom poplachového tel. prístroja.
Pre mesto je táto sociálna služba jednou z možných
riešení globálneho starnutia populácie. Dôchodcovia
s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí väčšinou
túžia zotrvať vo svojich domovoch, tak budú pod dohľadom vo svojom domácom prostredí. Je tu reálna
šanca na predĺženie schopnosti samostatného a ne-

závislého života prijímateľa sociálnej služby vo svojom
domácom prostredí.
SOS náramky boli odovzdané prvým siedmim prijímateľom sociálnej služby. Mesto sa uchádza o nenávratný finančný príspevok na zakúpenie ďalších 40 kusov
zariadení ešte v tomto roku.
Mesto poskytuje tieto SOS náramky ohrozeným osobám do užívania bezplatne s cieľom, aby klient mohol
čo najdlhšie využívať domáce prostredie a mal zaistenú pomoc. „Sociálny program mesta je zameraný predovšetkým na seniorov, ktorých v našom
meste pribúda a spoločnosť sa na túto situáciu
musí pripraviť. O starších ľudí sa chceme dobre
postarať, riešime otázky ich zdravia, kyvadlovej
dopravy medzi nemocnicou a poliklinikou, zlepšujeme možnosti stravovania, plánujeme rozšíriť domov dôchodcov a skvalitňujeme podmienky fungovania klubov dôchodcov. SOS náramky
považujem za významný prínos pre osamelo
žijúcich seniorov so zdravotným obmedzením.
Chceme ísť ostatným mestám príkladom a dúfam, že ich budeme motivovať k poskytnutiu
takejto služby,“ dodal primátor P. Bečarik.
Ohľadom žiadosti o poskytnutie sociálnej služby
monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa
môžu občania informovať na oddelení sociálnych vecí mestského úradu.
J. Jančurová

Stravovanie dôchodcov mesta Spišská Nová Ves
Jedáleň tunajšieho domova dôchodcov poskytuje obedy poberateľom starobného dôchodku do obedárov
a formou rozvozu stravy najmä tým, ktorí sú pre svoj
nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na túto sociálnu
službu. Cena obeda je 2,40 € a 2,75 € pre diabetickú diétu. „V roku 2018 bolo vydaných a rozvezených
76 548 obedov v priemere pre cca 160 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 110 stravníkov,
ktorým bola strava dovážaná,“ uviedol riaditeľ domova
dôchodcov Štefan Šiška. V tomto roku sa podarilo
mestu získať dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR na obstaranie ďalšieho motorového
vozidla na rozvoz stravy. Cena dovozu obeda je 0,50 €/
obed. Záujem o túto službu narastá, no z dôvodu kapacity kuchyne ju nie je možné plne uspokojiť.
Spoločné stravovanie bez rozvozu stravy pre dôchodcov mesto poskytuje i v školských jedálňach. Od
1. 9. 2019 vstúpi do platnosti zákon č. 375/2018 Z. z.,
na základe ktorého bude žiakom v základných školách a deťom v poslednom ročníku materských škôl
štátom poskytovaná dotácia na stravovanie vo výške
1,20 €/deň, v ktorom sa zúčastnia výchovno-vzdelávacieho procesu. „V súvislosti s tým očakávame nárast počtu žiakov – stravníkov v školských jedálňach,
a to v takom rozsahu, že z dôvodu obmedzených kapacít školských jedální pri ZŠ Nad Medzou a pri ZŠ
Ul. Ing. O. Kožucha už nebudeme môcť poskytovať
stravu mimoškolským stravníkom, teda ani dôchodcom,“ uviedla vedúca oddelenia školstva MsÚ Dana
Mrnková. V ostatných základných školách sa s problémom budú snažiť vysporiadať a v maximálnej snahe
vyhovieť občanom mesta. Cena 1 obeda v školských
www.spisskanovaves.eu

jedálňach od 1. 9. 2019 pre dôchodcov bude 2,66 €.
Obedy dôchodcom v meste poskytujú i jedálne stredných škôl. Primátor mesta Pavol Bečarik zvolal
stretnutie riaditeľov týchto škôl, avšak i tie sú kapacitne naplnené. Pomocnú ruku podáva Hotelová akadémia a Stredná odborná škola drevárska, ktoré ešte
môžu prijať cudzích stravníkov. Cena týchto obedov od
septembra t. r. je 2,60 €, odber do obedárov tu však
nie je možný.
„Dlhodobým problémom bolo stravovanie dôchodcov
počas školských prázdnin, a preto sme nadviazali
spoluprácu so Spišskou katolíckou charitou, ktorá od
1. 7. 2019 poskytuje obedy počas letných prázdnin,“
uviedol primátor mesta Pavol Bečarik. Cena obeda
je 2,60 €/ks. Jedáleň sa nachádza v Dome Charitas
sv. Jozefa na sídl. Mier – Ul. J. Wolkera 41, strava je
podávaná do obedárov aj na Slovenskej ul. 30. Viac
informácií získate na tel. čísle 0905 846 758.
Počet dôchodcov narastá, v Spišskej Novej Vsi sa
prejavuje celoeurópsky problém starnutia populácie,
v meste evidujeme viac ako 6 000 obyvateľov po
65. roku života.
Mesto počíta s nárastom obyvateľov v dôchodkovom
veku odkázaných na sociálnu pomoc a vedenie mesta
naďalej hľadá riešenia pre zabezpečenie potrebných
kapacít na poskytovanie stravovania pre dôchodcov.
„Plánujeme v meste zriadiť na strategických miestach
výdajne stravy, kde by si dôchodcovia mohli stravu prevziať v obedároch. Ďalším naším ústretovým krokom
pre seniorov je zabezpečenie rozšírenia kapacity
kuchyne hotela Preveza, ktorý počnúc pondelkom
2. 9. 2019 bude poskytovať stravu pre dôchodcov

zatiaľ bez rozvozu. Pripravujeme však ďalšie opatrenia na jeho zabezpečenie. Seniorov budeme včas informovať,“ doplnil primátor Pavol Bečarik. Cena za porciu hlavného jedla s polievkou pre seniorov je 2,90 €.
„Strava bude poskytovaná denne od pondelka do piatku bez ohľadu, či ide o sviatok s výnimkou veľkonočných, vianočných a novoročných sviatkov v priestoroch
hotela alebo si ju môžu dôchodcovia či ich príbuzní
vyzdvihnúť v reštaurácii vo vlastných nádobách, a to
v čase 11.00 – 13.00 hod.,“ informoval riaditeľ STEZ
Vladimír Hovaňák. O túto stravu môžu záujemcovia
požiadať na základe Žiadosti o poskytovanie stravy pre
dôchodcov hotelom Preveza. Tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť na recepcii hotela alebo vytlačiť z webových stránok: www.hotel-preveza.sk, www.stez.
sk a odoslať ju mailom na manager@hotel-preveza.sk
alebo osobne priniesť na recepciu hotela. Ku žiadosti
je potrebné doložiť rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o poberaní starobného dôchodku s prehlásením,
že dôchodca nepoberá žiaden iný príjem. Následne
sa s odberateľom stravy uzavrie zmluva o poskytovaní
stravy. Platbu za stravu je potrebné uhradiť vopred 1
mesiac, strava odoberaná v mesiaci september musí
byť vyplatená do 30. 8. v hotovosti alebo prevodom
na účet. Strava sa objednáva na všetky dni v mesiaci (pondelok - piatok). Odhlásiť odber stravy je možné telefonicky do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa,
suma za odhlásenú stravu sa odpočíta pri ďalšom
mesačnom vyúčtovaní. Ďalšie potrebné informácie radi
poskytnú na recepcii hotela alebo na telefónnom čísle:
053/41 66 301, 0911 669 863.
Júlia Jančurová, Vladimír Hovaňák
8/2019
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Park v centre nášho mesta ožil 15. 6. športovým
podujatím. Vyše 80 mladých cvičencov sa zúčastnilo už 2. ročníka Olympijského dňa, ktoré pripravil Olympijský klub Spiš v spolupráci s mestom
a klubom RTVŠ Mix. Pod odborným dohľadom
tréneriek a cvičiteliek predstavili začiatočníci i pokročilí rozličné gymnastické disciplíny a snažili sa
okoloidúcich i divákov v parku presvedčiť o dôležitosti športovania pre zdravie.
Bakalárske tituly si prevzalo 28 absolventov
ukončeného prvého stupňa vysokoškolského štúdia odboru sociálna práca. Slávnostné odovzdávanie titulov študentom Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety detašovaného pracoviska v SNV prebehlo 17. 6. v Dome kultúry Mier.
Klienti domova dôchodcov strávili počas každoročne organizovaného Juniálesu príjemné popoludnie
v utorok 18. 6. O kultúrny program sa postarali
členovia Klubu dôchodcov Lipa, účastníkov prišiel
pozdraviť a popriať im všetko dobré aj primátor
mesta P. Bečarik.
Primátor mesta Brezová pod Bradlom Jaroslav
Ciran v stredu 19. 6. slávnostne odovzdal v obradnej sieni miestneho MsÚ certifikáty symbolickým
vlastníkom čerešní. Pri obnove čerešňovej aleje
vedúcej k Mohyle M. R. Štefánika v Brezovej
pod Bradlom nechýbali ani Spišskonovovešťania. Medzi 67-mi darcami bola aj J. Prochotská
z tunajšieho klubu Spoločnosti M. R. Štefánika,
MUDr. Ján Bulava a zástupca primátora J. Volný.
Spišskú Novú Ves spája so životom M. R. Štefánika nielen brat a matka veľkého Slováka, ktorí žili
v našom meste, ale aj spišský travertín, z ktorého
je mohyla postavená.
Obyvatelia lokality Vilčurňa, ktorí začiatkom
júna prišli pri požiari o strechu nad hlavou, už majú
náhradné bývanie. Mesto im kúpilo štyri unimobunky. Približne 40 ľudí sa do nich presunulo 19. 6.
po takmer troch týždňoch strávených vo vojenských stanoch. Tie samospráva zbúrala, nechala
im však ležadlá a spacie vaky. Ako informoval primátor mesta Pavol Bečarik, mesto za unimobunky
zaplatilo približne 8-tisíc eur z vlastného rozpočtu.
Ďalšie peniaze však podľa neho išli aj na stravovanie, postavenie stanov, mimoriadne a bezpečnostné služby.
Poľská turistka utrpela 21. 6. predpoludním pri
páde v Slovenskom raji zranenia, ktorým na mieste
podľahla. Išlo o 68-ročnú ženu, ktorá pád z Tomášovského výhľadu neprežila.

Opäť úspešní v podpore športu
Úradom vlády Slovenskej republiky bola 15. januára
2019 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu
na rok 2019. Žiadatelia sa tak mohli uchádzať o finančnú podporu formou predloženého projektu v štyroch oblastiach, a to: výstavba multifunkčných ihrísk,
výstavba detských ihrísk, údržba ihrísk a štadiónov
a inej športovej infraštruktúry a nákup športovej výbavy. Žiadateľ mohol podať iba jeden projekt, ktorý mohol
obsahovať z každej oblasti jednu aktivitu. V tejto výzve
sa ako žiadateľ zapojilo mesto Spišská Nová Ves, ale aj
jeho organizácie. Spolu bolo predložených 5 projektov
s 8 aktivitami. Celková predpokladaná hodnota vynaložených finančných prostriedkov na realizáciu týchto
aktivít je 135 846 €, z toho Úrad vlády SR prispeje sumou 66 550 €. Zvyšné finančné prostriedky poskytne
mesto alebo organizácie z vlastných príjmov.
V rámci schválených aktivít sa bude realizovať
na ZŠ na Lipovej ulici oprava tartanovej bežeckej
dráhy v hodnote 24 592 €, na ZŠ na Komenského
ulici prebehne výmena palubovky v malej telocvični v hodnote 26 507 € a škola tiež doplní športovo-technické vybavenie pre športovcov v hodnote

7 365 €, na ZŠ na Ul. Z. Nejedlého bude realizovaná
výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v hodnote 25 593 €. ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha
doplní športovo-technické vybavenie pre gymnastov v hodnote 6 247 €. Úrad vlády SR prispeje
aj na realizáciu dvoch detských ihrísk. V Novoveskej
Hute sa zrealizuje detské ihrisko v celkovej sume
21 142 € a v MŠ na Stolárskej ul. v hodnote 9 400 €.
Správa telovýchovných zariadení predložila žiadosť
s projektom na výmenu okien v átriu športovej haly
a získala dotáciu 10 000 €, pričom celková suma projektu je 15 000 €.
„Mesto Spišská Nová Ves sa snaží o podporu športu
vo všetkých jeho oblastiach. A, aj keď obyvatelia či samotné športové kluby vnímajú podporu športu zo strany mesta často len cez priame dotácie, samotná prevádzka, údržba či investície do športovísk, detských
ihrísk a športovo-oddychových zón stojí mesto ročne
nemalé finančné prostriedky. Preto sa mesto a jeho
organizácie snažia uchádzať o každé euro, ktoré je
možné získať z externých zdrojov,“ uviedol na záver
primátor Pavol Bečarik.
Dana Mrnková

Hmlová brána zmierni
horúčavy
Vzhľadom na vysoké horúčavy na začiatku leta sa
vedenie mesta rozhodlo zabezpečiť pre obyvateľov
mesta a návštevníkov novinku v podobe hmlovej brány. Zariadenie, ktoré úspešne využívajú napríklad na
námestí v Banskej Bystrici, vytvára vodnú hmlu, ktorá
osviežuje ľudí na frekventovaných miestach s priamym slnečným svetlom.
„Systém vodnej hmly pracuje na princípe atomizácie
vody na mikročastice vodnej hmly, ktorá sa stopercentne odparí. Atomizácia vody sa dosahuje pomocou
vysokotlakových čerpadiel s pracovným tlakom 60 –
100 barov a zahmlievacích trysiek, ktoré majú priemer 30 mikrónov. Zahmlievací systém je ekonomicky
nenáročný na prevádzku,“ uviedol Tomáš Hamráček

z oddelenia komunálneho servisu. Podľa jeho slov sú
náklady na zariadenie vo výške 3 000 €.
Zariadenie bude nainštalované v priestore pred Levoč
skou bránou, kde je vhodné pripojenie na vodu a vysoká frekvencia chodcov. Zariadenie je demontovateľné a v budúcnosti môže slúžiť ako osviežovací prvok
nielen v rôznych častiach námestia, ale aj v rozličných
mestských častiach a na kultúrno-športových akciách
mesta Spišská Nová Ves.
Tomáš Repčiak
Foto:
https://www.dnes24.sk/ranna-stvorka-cakanas-tropicky-den-na-celom-slovensku-hrozia-burky-334707

Denzz Industry spolu s Black Ladies si pripravili 21. 6. v Dome kultúry Mier záverečné tanečné
vystúpenie podľa známeho filmu Hriešny tanec.
Tanečníci odohrali dve predstavenia. Prvé bolo
charitatívne pre deti z detských domovov a druhé
bolo venované priateľom a širokej verejnosti.
Ženy z MO ÚŽS okresu SNV sa zúčastnili 22. 6. už
7. ročníka kultúrno-športovej akcie v olympijskom
duchu s názvom Ženy v akcii.
V obradnej sieni radnice prijal viceprimátor Jozef
Gonda 24. 6. úspešné juniorky z basketbalového
družstva ŠKB SNV, ktoré získali bronzovú medailu
vo finálovej skupine o M-SR 2018/2019.
Návštevu nášho mesta v termíne od 15. do 22. 6.
absolvovalo 12 študentov z partnerského mesta
Clausthal-Zellerfeld. Študentov 17. 6. slávnostne
prijal v obradnej sieni radnice viceprimátor Jozef
Gonda. Pozvaní študenti boli ubytovaní v rodinách
študentov Gymnázia na Školskej ul. Mali možnosť
okrem prehliadky nášho mesta, kultúrnych a prírodných pamiatok mesta a blízkeho okolia spoznať
aj zvyky a obyčaje slovenských rodín a oboznámiť
sa so slovenským študijným systémom.
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Noví konatelia v Lesoch mesta
Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva
poslanecký zbor schválil nových konateľov obchodnej
spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., ktorými sú Ing. Ján Novák a Ing. Jozef Perháč. „Chcel
by som touto cestou poďakovať doterajšiemu riaditeľovi Ing. Petrovi Petkovi za dlhoročnú kvalitnú prácu,
ktorú odviedol v prospech mesta Spišská Nová Ves. Na
čele Lesov mesta zabezpečoval kvalitný manažment
a prispel svojimi dobrými ekonomickými výsledkami
aj k zveľadeniu športu, kultúry a života spoločenských

organizácií v našom meste. Keďže fungujeme v podmienkach nového zastupiteľstva, ktorého prioritou je
zvýšenie transparentnosti a kontroly činnosti mestského úradu i jednotlivých organizácií s účasťou mesta,
rozhodli sme sa pre nový model, pri ktorom budú zodpovedať za chod našich mestských lesov dvaja noví
konatelia. Obaja sú odborníci, takže predpokladáme
efektívnu činnosť tejto organizácie,“ uviedol primátor
mesta Pavol Bečarik.
(red)

Memorandum prinesie SNV
investície aj úspory na elektrine
Zástupcovia mesta Spišská Nová Ves a spoločnosti
Východoslovenská distribučná, a. s. (VSD), podpísali
18. júna 2019 Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci. Ako každý partner VSD aj Spišská Nová
Ves tým len získa. Väčšie investície v kratšom čase,
a to v priebehu 3 rokov v celkovej výške 1,5 milióna eur. A 0,5 milióna eur priamo na podporu rozvoja
bývania.
Súčasťou rozsiahlych investícií je skvalitnenie distribúcie elektriny, čo zabezpečíme rekonštrukciou a výstavbou elektroenergetických sietí a zariadení. „Partnerstvo s mestom Spišská Nová Ves však zohľadňuje
aj ďalšie aspekty, ktoré prispievajú k lepšej kvalite
života v regióne. Momentálne už finišujeme s analýzou úspor na elektrine pre mestské odberné miesta.
Už teraz vieme, ako by Spišská Nová Ves mohla len
v tomto ušetriť približne 37 %. Dohodli sme sa aj na
spolupráci v oblasti rozvoja bývania cez produkt IBV
komplet. A tiež máme riešenie na pálčivý problém,
najmä východoslovenských miest a obcí, a to ako zabezpečiť udržateľnosť dodávky elektriny pre sociálne

najslabšie skupiny obyvateľstva,“ vymenoval bonusy
memoranda Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový
obchod vo VSD (foto). Mesto zase prisľúbilo pomoc
a aktívnu spoluprácu, aby nemalý investičný balík
VSD bol vynaložený čo najefektívnejšie, a teda aj v čo
najkratšom čase.
VSD ďalej ponúkla mestu pomocnú ruku v oblasti
energetického manažmentu, obnove priemyselných
zón a ďalších rozvojových aktivitách. „Intenzívnejšia
spolupráca v oblasti energetiky je súčasťou našej stratégie podpory moderných SMART riešení pre mesto.
Som rád, že bude Spišská Nová Ves v nasledujúcich
rokoch aktívnym partnerom obnovy a rozvoja energetických sietí a bývania. Jedna z prvých vecí, pri ktorých
očakávam ústretovosť VSD je prekládka stĺpu vysokého napätia v blízkosti polikliniky pri Hornáde, ktorá
nám umožní rekonštrukciu cesty i chodníka, vrátane
vybudovania zastávky pre autobus MHD,“ zhodnotil
podpis memoranda primátor Spišskej Novej Vsi Pavol
Bečarik.
Tomáš Repčiak

V parku pri fontáne v našom meste stojí od utorka
25. 6. prvá knižná búdka. Knižná búdka je podľa autora projektu M. Uhrína určená pre všetkých,
ktorí radi čítajú a trávia svoje voľné chvíle v mestskom parku, kde je príjemné prostredie. Knižnú
búdku naplnili približne 40 rôznymi knihami a slávnostne bola odhalená bývalým hercom Spišského
divadla Albínom Medúzom. Celé podujatie spestril
aj kultúrny program, o ktorý sa postarali žiaci ZUŠ.
Mariánska hora v Levoči patrí k najstarším
a najnavštevovanejším pútnickým miestam na
Slovensku a patrí jej 4. miesto v rámci európskych mariánskych svätýň. S tohtoročnou Levočskou púťou, ktorá bola 6. a 7. 7., sa spájali hneď
tri významné jubileá. Podľa slov moderátora podujatia J. Lapšanského to bolo storočné jubileum od
dokončenia baziliky na Mariánskej hore, 70. výročie Levočskej vzbury a tretím jubileom bolo nedožitých 100 rokov býv. dekana Š. Kluberta, ktorý
pôsobil v Levoči 33 rokov, bol však rodákom zo
Sp. Novej Vsi.
Klub dôchodcov Lipa, tak ako každý rok, aj tento rok v júni zorganizoval športovo-spoločenské
podujatie spojené s varením gulášu v areáli detského dopravného ihriska. Športové popoludnie v hode
na kôš, v šípkach a v petangu si spríjemnili členovia
klasickým spôsobom, spevom.
Spišské folklórne slávnosti patria k TOP podujatiam Prešovského i Košického kraja. Tohtoročný
47. ročník, ktorý sa konal v dňoch 29. a 30. 6. v Sp.
Podhradí, preto podporili predsedovia oboch krajov. Predstavili sa na nich folklórne skupiny, ktoré
sa umiestnili na popredných miestach krajského či
okresného charakteru, hosťom podujatia bol súbor
Železiar či štátny medzinárodný súbor z Maďarska.
Sprievodnými podujatiami slávností bol remeselný
jarmok, výstava Fajna folklórna fotka, výstava historických fotografií z obce Veľký Folkmar, pre deti
boli pripravené divadelné bábkové predstavenia či
vystúpenia detských folklórnych súborov.
Viceprimátor Ján Volný slávnostne prijal 29. 6.
v obradnej sieni Radnice delegáciu členov Atonaf,
ktorá združuje držiteľov najvyššieho francúzskeho
štátneho vyznamenania čestnej légie. Prezidentom
spoločnosti, ktorá putuje po stopách M. R. Štefánika je významný slovenský herec M. Kňažko.
Prvý júlový týždeň sa konal v našom meste už
ôsmy ročník podujatia s názvom Hug day (Deň
objatia). Hlavnou myšlienkou organizátorov bola
potreba ľudskej blízkosti, vzájomnej lásky a porozumenia. Na akcii sa spolupodieľal Klub mladých,
ako i 40 dobrovoľníkov, napr. z HK Sp. Nová Ves
či OZ Mladí ľudia a život. Klub mladých poskytol
pre dobrovoľníkov chillout zónu v parku pred evanjelickým kostolom.
Kultúrny dom v centre obce Rudňany postavili
v 50. rokoch minulého storočia. Na 40 rokov sa stal
miestom kultúrneho vyžitia nielen pre domácich,
ale aj pre ľudí z blízkeho okolia. Mnohí spomínajú
na kultúrny dom ako na miesto, kde pod jednou
strechou bola mäsiareň, potraviny, mliečny bar
i reštaurácia. Budova patrila Železorudným baniam.
Po ich zatvorení bol zatvorený i kultúrny dom a na
niekoľko desiatok rokov bol ponechaný plieneniu
vandalov. Chátrajúca a nebezpečná budova plná
odpadu bola zbúraná v posledných júnových
dňoch.
Divadlo Kontra uviedlo 6. 7. premiéru novej divadelnej hry - čiernu komédiu Davey by to tak chcel
od autorky Marie Jones. Podľa slov režisérky predstavenia Klaudyni Rozhin je to veľmi pravdivá, veľmi ľudská a zábavná komédia o dvoch opatrovateľkách s odporučením adresovaná najmä pre ženy.
Ide o dvadsiaty titul Divadla Kontra uvedený počas
jeho dvanásťročného pôsobenia v našom meste.
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Deti MŠ na Ružovej ul. zavítali do NsP v SNV,
kde sa zoznámili s prácou zdravotníckeho personálu. Pracovníci nemocnice z piatich oddelení si pripravili pre deti v zasadačke stanovištia s jednotlivými úlohami. Deti sa naučili, ako si poriadne umyť
ruky, ako ošetriť drobné ranky, ktoré môžu utŕžiť
pri letných hrách. Mohli taktiež vidieť jednotlivé
časti tela na röntgenových snímkach či popočúvať
tlkot vlastného srdiečka.
Kopanecké lúky v Slovenskom raji sa ručne kosili ich vlastníkmi do r. 1975. Začali však postupne zarastať od náletových drevín. Od konca 90.
rokov prišli na lúky ochranári z NP Slovenský raj,
ktorí ich po rokoch vyčistili a pokosili. Pre strmý
a nedostupný svah je možné kosiť lúky iba ručne.
Druhý júlový týždeň prišlo približne 40 koscov zo
Slovenska a z Čiech pomôcť pokosiť najvzácnejšie
časti lokality. Kopaneckým lúkam v katastri obce
Vernár patrí svetový rekord v biodiverzite. Na m²
tu rastie až 72 druhov vyšších rastlín.

Zaslúžene získali Biele srdce
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek
odovzdala 21. júna ocenenie Biele srdce najlepším sestrám z nášho regiónu. Ich držiteľkami sa stali: Božena
Raková, Bc. Slávka Malicová a Mgr. Miroslava Vantrobová (v kategórii sestra / PA v praxi) a Mgr. Marcela
Vranová, Bc. Emília Kaščáková (v kategórii sestra /
PA manažér). V obradnej sieni Radnice ich prijal vi-

ceprimátor Jozef Gonda spoločne so zástupkyňami
komory Mgr. Petrou Sekulovou a Bc. Antóniou Mlynarčíkovou. Cena Biele srdce je prestížnym ocenením,
ktorým komora vyjadruje svoje uznanie. Je symbolom
starostlivosti, poznania a ľudskosti, ktoré sú časťou
duše a práce sestry. Oceneným sestrám srdečne blahoželáme!
Tomáš Repčiak

Pod názvom Hravá príroda pripravili zamestnanci
Múzea Spiša edukatívne podujatie pre predškolské
deti. Hlavnou myšlienkou bolo hravou formou sprístupniť prácu odborných pracovníkov na prírodovednom oddelení. Témou tohtoročného workshopu
bolo predstaviť deťom prácu zoológa, geológa
a botanika. Mohli si teda prezrieť minerály, spoznávať dreviny podľa listov a zvieratá podľa ich stôp,
ako i pozrieť si ich v stálej expozícii prírody Spiša.
Vernisáž diel neprofesionálnych výtvarníkov,
členov ART klubu sa konala 11. 7. v Spišskom
osvetovom stredisku. Výstava predstavila tvorbu
11 umelcov a ich 38 diel vytvorených v období
2018/2019. Divákom bude prístupná do 11. 8., potom bude divákom prístupná k zhliadnutiu v Sp.
Hrušove.

Zľava: Božena Raková, Bc. Emília Kaščáková, Bc. Slávka Malicová, PhDr. Marcela Vranová, Mgr. Petra Sekulová,
Bc. Miroslava Vantrobová a Bc. Antónia Mlynarčíková (viceprezidentka RK SaPA, ocenená Bielym srdcom
17. mája v Senci na celoslovenskej úrovni v kategórii sestra a PA v praxi)

vlečka pri mpc cessi
Mesto Spišská Nová Ves
usporiada v dňoch
23. – 24. 8. 2019
v priestoroch Radničného námestia
v Spišskej Novej Vsi
podujatie Dni mesta 2019
a 24. Trh ľudových remesiel.

Vlečka bola dlhodobým problémom, predovšetkým
z hľadiska jej údržby v mieste kríženia s cestou Mlynskej ulice, ktorá je vlastníctvom KSK. Neustále oprávnené sťažnosti vodičov motorových vozidiel na výtlky
viedli vedenie mesta k maximálnemu úsiliu o vyriešenie tohto problému. Mestu sa podarilo túto časť nehnuteľnosti získať do vlastníctva, aby daný problém
mohol byť vyriešený s definitívnou platnosťou.
Keďže priecestia sú dozorované štátom a stavebný
dozor nad ich rekonštrukciou aj prípadným odstránením má v kompetencii Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky, schvaľovací proces trval dlhšie,

ako sa predpokladalo. Až v júli bolo možné pristúpiť
k odstráneniu koľajovej dráhy z vozovky a následnej
úprave cesty do štandardného stavu. „Samotná rekonštrukcia mesto stála 8,4-tis. eur, zrealizovali sme
vybúranie samotnej konštrukcie vlečky v šírke cestnej
komunikácie a priľahlých chodníkov, úpravu podložia,
osadenie obrubníkov, železobetónovú podkladovú
dosku, ložnú a kryciu asfaltovú vrstvu vozovky. Práce
trvali štyri dni a až na čiastočné obmedzenie dopravy
sa ukončili bez väčších komplikácií,“ uviedol primátor
mesta Pavol Bečarik.
Peter Susa, ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Z tohto dôvodu dôjde k uzávere
cestných komunikácií takto:
• Ul. Letná od križovatky pri Redute
po križovatku so Školskou ulicou
od 22. 8. 2019 - od 9.00 h
do 25. 8. 2019 - do 12.00 h
• Ul. Zimná od križovatky
s Elektrárenskou ul. (socha
gen. Nálepku) po budovu Reduty
24. 8. 2019
od 17.30 do 19.00 h

6

„Vždy tvrdím, že kde je vôľa, tam je aj cesta. V tomto prípade to platí dvojnásobne. Splnil som malý sľub,
železničná vlečka pri MPC je minulosťou. Tak budeme postupovať aj pri ďalších dopravných problémoch
v našom meste,“ skonštatoval primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.

august 2019

Aplikovaná zooantropológia
v útulku
V jednom z vydaní nášho Informátora sme uverejnili
článok o plánoch a projektoch nášho mestského útulku. Doposiaľ z plánovaných projektov bol zrealizovaný
výbeh pre psíkov, ktorý doteraz v útulku chýbal. Trávnatá plocha v útulku a v karanténnej stanici je nevyhnutá nielen pre fyzickú stránku psíka, no pre celkovú
psychofyzickú rovnováhu každého jedinca. Psy majú
možnosť sa stretávať s novými podnetmi, učiť sa
spracovávať nové situácie, ktoré im následne napomôžu na lepšiu a ľahšiu adaptáciu v novom domove.
„Vzhľadom na kapacitu útulku a počet túlavých zvierat
v našom meste a okolí prebieha v súčasnosti výstavba
nových kotercov, a to konkrétne jedného v karanténnej
stanici a troch v útulku. To z určitej časti napomôže
v riešení danej situácie, no nie je to postačujúce na vyriešenie celkovej problematiky túlavých psov a mačiek
v našom meste. Táto situácia nevyhnutne potrebuje
systematické riešenie, na ktorom budeme pracovať,“
uviedla Daniela Dzurňáková, odborná pracovníčka
útulku, ktorá je zároveň kynologickou inštruktorkou
a poradkyňou v aplikovanej zooantropológii.
Z ďalších úspešne zrealizovaných projektov je projekt
aplikovanej zooantropológie s deťmi základných škôl.
Do budúcna sa plánuje rozšíriť spolupráca s materskými školami a komunitným centrom.

„Zooantropológia je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá skúmaním vzťahov medzi človekom a inými živými
tvormi a ich vzájomnom spolužití. Je to prirodzený
proces vývoja vnímania živého tvora a prechod zo
zootechniky, ktorý nastal a ktorý sa formuje v našej spoločnosti. Osveta v tejto oblasti je nevyhnutná
nielen z dôvodu prevencie pred rôznymi úrazmi, ako
napr. pohryzenie alebo uškľabnutie, no zároveň tieto
projekty sú veľmi funkčnou formou práce na triednom
kolektíve, spolupráci a rozvoja empatie medzi deťmi,“
priblížila Daniela Dzurňáková.
Doposiaľ projekt aplikovanej zooatropológie v praxi prebiehal v spolupráci so ZŠ Lipová, na prvom
stretnutí konanom priamo v priestore útulku sa deti
dozvedeli viac o odlišnostiach iných živých tvorov,
v našom prípade psíkov. „Detičky sa naučili odlišnosti vo vnímaní sveta a komunikácii psíkov, zároveň
sme im vysvetlili, aký je správny prístup k nim a ako
by mal prebiehať prvý kontakt s cudzím psíkom,“
doplnila Daniela Dzurňáková. Na druhom stretnutí sa žiaci uvedenej základnej školy dozvedeli viac
o fyzických a emotívnych potrebách psíka a zároveň
mali možnosť si to všetko vyskúšať v praxi. Spoločne absolvovali i venčenie psíkov z útulku vo voľnej
prírode.

„Kríženci náhod“

Medzinárodnému dňu zvierat bez
domova patrí každá tretia augustová sobota. Bol ustanovený Medzinárodnou spoločnosťou za práva zvierat (ISAR) v roku 1992. Cieľom tohto
dňa je pripomenúť ľuďom problematiku všetkých opustených zvierat, či
už v útulkoch, v dočasnej starostlivosti alebo priamo na uliciach. Za
každé vyhodené, nechcené zviera na
ulici nesie zodpovednosť človek. Pri
tejto príležitosti mesto SNV v spolupráci s tunajším mestským útulkom
pripravuje osvetové podujatie pod
názvom „Kríženci náhod“. V tento
deň priamo na námestí budú mať
občania možnosť prehĺbiť si informácie o danej tematike, preniknúť
do reality a každodenného života
v útulku, dozvedieť sa viac o jeho
činnosti, aktivitách a ďalších plánovaných projektoch. „Tešíme sa na
vašu účasť, nové podnety a diskusiu k danej téme,“ pozýva Daniela
Dzurňáková. Nájdete nás v stánku
na Radničnom námestí 17. augusta
2019 v čase od 14.00 do 18.00 hod.
Mestský útulok a Karanténna stanica Spišská Nová Ves
pozývajú všetkých milovníkov zvierat pri príležitosti
Medzinárodného dňa zvierat bez domova na podujatie

KRÍŽENCI NÁHOD

17. 8. 2019, Radničné námestie (priestor pred Redutou)
v čase od 14.00 do 18.00 h
Dozviete sa viac o problematike zvierat bez domova,
o fungovaní spišskonovoveského útulku
a o jeho ďalších plánovaných projektoch
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Hliadka MsP riešila 10. 6. o 20.00 hod. na Chrapčiakovej ul. priestupok, ktorého sa dopustil G. A.
- parkoval na mieste vyhradenom pre držiteľov
preukazu ZŤP, pričom priestupca nebol držiteľom
takéhoto preukazu ani neprevážal osobu s preukazom ZŤP.
Na základe telef. oznámenia riešila hliadka MsP
10. 6. o 22.25 hod. na Ul. Medza zistený priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustil
P. M. Menovaný rušil nočný pokoj hlasným krikom.
Nereagoval na výzvu hliadky a verbálne hrubým
spôsobom napádal hliadku. Voči menovanému boli
v zmysle zákona použité donucovacie prostriedky.
Priestupok je v riešení MsP.
Na útvare MsP odovzdala 17. 6. o 6.45 hod. B. J.
peňaženku s osobnými dokladmi a fin. hotovosťou.
Šetrením bola zistená majiteľka a jej súčasný pobyt
a táto bola telefonicky o náleze vyrozumená. Ako
poškodená bola zistená K. B. Menovanej bol nález
na útvare MsP odovzdaný.

policajné okienko

spravodajstvo

Hliadka MsP riešila 18. 6. o 12.15 hod. na Fándlyho
ul. priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa
dopustil L. M. Menovaný znečistil ovzdušie spaľovaním záhradného odpadu. Náprava bola vykonaná
na mieste a priestupky boli vyriešené v kompetencii MsP.
Hliadka MsP riešila 18. 6. o 15.30 hod. na Duklianskej ul. priestupky, ktorých sa dopustili B. R. a S. R.
Menovaní prevádzali zárobkovú činnosť v rozpore
s trhovým poriadkom. Priestupky boli vyriešené
v kompetencii MsP.
Hliadka MsP zistila 25. 6. o 15.15 hod. na Rázusovej ul. priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustil M. V. Menovaný nedovolene zaberal
verejné priestranstvo motorovým vozidlom vykazujúcim známky vraku. Hliadka majiteľa vyzvala na
odstránenie vraku z verejného priestranstva v zákonnom termíne.
Partneri I. P. a D. H. 18. 6. o 11.00 hod. v predajni
Čínsky supermarket na Štefánikovom nám. ukradli
dámsku peňaženku s hotovosťou 240 € a osobné
doklady poškodenej L. H. zo SNV. Páchateľ si ukryl
peňaženku do nohavíc a odišiel z predajne, kde
pri budove Radnice z peňaženky vybrali finančnú
hotovosť. Peňaženku zahodili, čím takýmto spôsobom pre poškodenú L. H. spôsobili škodu vo výške
270 €. Vec bola realizovaná príslušníkmi OO PZ
SNV. Podozrivé osoby boli umiestnené v CPZ OO
PZ v SNV.
Príslušník OO PZ SNV vzniesol 25. 6. obvinenie
voči R. J. za prečin ublíženia na zdraví v súbehu
s prečinom výtržníctva. Obvinený 9. 12. 2018
o 1.00 hod. v podniku DOWNTOWN na Zimnej ul.
bez zjavnej príčiny fyzicky napadol pri bare stojaceho L. F. Ďalšiemu útoku zabránili blízko stojace
osoby. L. F. odišiel na toaletu umyť si tvár od krvi,
kde sa opätovne stretol s R. J., ktorý ho opäť napadol. Spôsobil mu pomliaždenie hornej a dolnej
pery, pomliaždenie mäkkých tkanív v pravej a ľavej
spánkovej oblasti, pomliaždenie ľavého ramena,
hrudnej steny s určenou dĺžkou práceneschopnosti
a doby liečenia v trvaní 28 dní.
Vyšetrovateľ OKP OR PZ 27. 6. začal trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže v súbehu s prečinom
ublíženia na zdraví. Doposiaľ NP 27. 6. okolo 12.30
hod. pred rodinným domom na Radlinského ul.
prišiel k poškodenej osobe a požiadal ju o drobné
peniaze. Pokiaľ poškodená oprela svoje barle o plot
a vybrala z peňaženky hotovosť cca 100 €, vytrhol
jej páchateľ peňaženku a sotil do nej. Spadla na
zem a páchateľ z miesta utiekol. Poškodenej pani
spôsobil krádežou škodu vo výške okolo 100 €
a zlomeninu krčka pravej stehennej kosti s dobou
liečenia v trvaní nad 42 dní.
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Začiatok prázdnin patril
svetoznámym ľudským sochám
Spišská Nová Ves po tretíkrát hostila unikátne podujatie, ktoré na Slovensku nemá obdobu.
Festival Živé sochy sa dostal medzi najlepšie podujatia v Košickom kraji.
Okrem populárnych slovenských živých sôch Big Names, známych z Česko Slovensko má talent i Britain’s Got Talent na Spiš zavítali aj zahraniční umelci.
Holandský mím a majster sveta v živých sochách
Frans Vogels a Austrálčanka Chae Lindeman. „Keďže
nič podobné predtým na Slovensku nebolo, nevedeli
sme, ako budú ľudia reagovať. Vzhľadom na medzinárodné úspechy a dobré ohlasy, ktoré mali živé sochy
Big Names alebo zrkadloví ľudia Mirror Family sme tušili, že takýto festival bude mať úspech,” uviedol autor
myšlienky a hlavný usporiadateľ Radovan Michalov.
Domáce umelecké zoskupenie Big Names sa pravidelne prezentuje po celom svete. Nedávno sa podieľalo
na veľmi úspešnom projekte Majstrovská osmička
počas uplynulých MS v hokeji v Košiciach. Predstavilo
sa tiež v aktuálnej sérii Britain’s Got Talent, kde mu
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porotcovia, na čele so Simonom Cowellom, dali jednohlasné „áno“.
„Som rád, že práve Spišská Nová Ves sa stala domovom slovenského festivalu Živých sôch s medzinárodnou účasťou, ktoré nie sú iba samoúčelnou atrakciou
na fotenie. Napĺňajú predovšetkým originálnym spôsobom edukačné poslanie,“ uviedol Pavol Bečarik,
primátor mesta Spišská Nová Ves.
Festival Živé sochy v Spišskej Novej Vsi bol tohto roku
po prvý raz zaradený medzi TOP podujatia Košického
samosprávneho kraja. Oproti predošlým dvom ročníkom sa termín presunul z konca leta na jeho začiatok.
„Festival nám počas predchádzajúcich dvoch ročníkov ukázal, že je to jedno z najlepších podujatí, aké sa
počas roka v našom kraji konajú. Fascinujúce umenie
živých sôch si prichádzajú pozrieť domáci aj zahra-

niční návštevníci, čím získava nadregionálny rozmer.
Aj preto sme sa rozhodli po prvýkrát ho zaradiť medzi
TOP podujatia. Zoskupenie Big Names, ktoré v preklade znamená „veľké mená“ je počas roka náročné vidieť doma, pretože vystupujú všade v zahraničí.
Návštevníci mali preto jedinečnú príležitosť vidieť ich
aj v našom kraji,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Spišskú Novú Ves toto podujatie zmenilo na nepoznanie, vstup na podujatie bol bezplatný a takto to podľa riaditeľa a zakladateľa festivalu aj ostane: „Nie je
ľahké niečo takéto zorganizovať, ale chceme, aby bol
aj naďalej festival prístupný pre všetkých. S veľkou
podporou mesta a kraja sa nám to zatiaľ darí.”
Damián Hamada

august 2019

spravodajstvo

V poľskom Rzeszówe získali „Chorusáci“ 2. miesto,
v gréckej Preveze zasa bronzové pásmo
sme sa na medzinárodnej súťaži pred medzinárodV polovici júna 2019 predviedli svoje umenie členovia
kémuto famóznemu výkonu, čo porota ocenila 71,52
CHORUS IGLOVIA (ďalej CHI) v poľskom Rzeszówe na
bodmi zo 100 a bronzovou medailou. Celej porote sa
nou porotou z Kanady, Nemecka, Grécka a Írska, kde
súťaži zborového spevu Cantate Deo už po druhý raz, nás doteraz nikto nepoznal. Vekom sme boli síce
najviac z našich skladieb páčil Sanctus z Missa Brepresne po desiatich rokoch. Trojdňový pobyt v prenajstarší súťažiaci, ale výkonom sme sa vyrovnali aj
vis od Zdeňka Lukáša, čo je zaujímavé zistenie. Vymnohým zborom s mladšími spevákmi. Moje dojmy
krásnom prostredí kaštieľa vo Wiśniowej pri Rzeszówe
soko si cením pochvalu za čistú intonáciu, nádherné
zo samotnej súťaže sú vynikajúce a mám dobrý pocit
okorenili 2. miestom na tejto medzinárodnej súťaži, na
piana, výbornú dynamickú výstavbu hudobných fráz
z nášho výkonu. Keď si k tomu pripočítame perfektné
ktorej sa zúčastnilo 20 zborov.
a úžasnú muzikalitu, aj keď pravdou je, že nám boli
počasie, čisté more a bohatý program vrátane zauMarta Nováková, dirigentka zboru: „Je to festival
vytknuté aj malé nedostatky, na odstránení ktorých
cirkevnej piesne a podľa toho sme sa aj pripravovajímavých výletov, viac sme si asi ani nemohli želať. popracujeme.“
Ďakujem všetkým mojim spevákom, že sa vypli k tali. V repertoári sme mali 5 skladieb sakrálneho chaText: Igor Murko
rakteru, z ktorých hneď prvá, žalm
od poľského autora, bola povinná.
Moji speváci sa vypli k výbornému
výkonu, čoho dôkazom je 2. miesto
ocenené diplomom v kategórii miešaných zborov, kde spievali ešte
poľské, ukrajinské a bieloruské zbory. Za náš úspech sme sa odmenili
prehliadkou nádherného zámku
v Lanćute i prechádzkou po prekrásnom areáli tohto zámku.“
Vrchol sezóny však CHI ešte len čakal - 25. ročník súťažného festivalu
zborového spevu - ktorý sa konal
6. 7. 2019 v partnerskom gréckom
meste Preveza. Mesiace a mesiace
sme sa pripravovali na túto akciu.
Marta Nováková, dirigentka zboru: „To, čo sme spolu s mojimi
spevákmi dokázali na tejto pôde
a v takejto súťaži je určite najväčší
úspech zborového spevu CHORUS
Na snímke speváci CHORUS IGLOVIA pri súťažnom koncerte v Preveze. Foto: František Kafka
IGLOVIA v tomto zložení. Presadili

KONCERTY PRIATEĽSTVA
priniesli na Spiš, vďaka našim novým priateľom, krásne tóny poľských národných piesní, známych skladieb poľských klasikov a populárnej hudby.
Spoločné koncerty speváckeho zboru mesta Grójec /
Poľsko/, pod vedením dirigenta Jarosława Praszczałeka a miešaného speváckeho zboru Cantus Villa Nova,
pod vedením dirigenta Igora Gregu, ktoré sa uskutočnili v dňoch 29. – 30. 6. 2019 v Evanjelickom kostole
v Spišskej Novej Vsi a v Kultúrnom dome v Smižanoch,
začali novú spoluprácu spriatelených zborov. Podporili
tým priateľstvo a vzájomné spoznávanie
kultúr partnerských miest Grójec (Poľsko)
a Spišská Nová Ves, ktoré sa začalo už
v roku 2007.
Záver koncertov znel mohutne africkou rytmickou skladbou Siyahamba – Kráčame,
spievame v svetle mieru, v podaní oboch
zborov, za sprievodu klaviristu Pavla Polonchuka a trubkára Łukasza Kurpiewskeho,
ako posolstvo priateľstva a porozumenia
medzi národmi.
Zbory spája okrem hudby aj podobnosť
v multigeneračnom zložení. Podporujú
a rozvíjajú zborový spev v rôznych generáciách doma i za hranicami svojich krajín.
Ako potvrdenie začiatku vzájomnej spolupráce prijal Cantus Villa Nova pozvanie
Speváckeho zboru mesta Grójec na koncertovanie v ich meste už v septembri tohto roku. Predstaví sa svojím repertoárom
www.spisskanovaves.eu

v kultúrnom centre mesta pri príležitosti osláv 600.
výročia založenia mesta Grójec a v neďalekom meste
Tarczyn.
Za podporu pri zrealizovaní a propagácii koncertov
a zabezpečení zázemia pre našich hostí v Spišskej
Novej Vsi ďakujeme mestu Spišská Nová Ves, nášmu
reklamnému partnerovi Tatravagónke Poprad, a. s.,

Evanjelickej cirkvi a. v. v Spišskej Novej Vsi a Kultúrnemu centru Smižany.
Ďakujeme našim priaznivcom, ktorí si prišli koncerty
vypočuť a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia pri
tónoch hudby.
Ivana Kuchárová
Danica Radvancová
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Kožuška na cestách
Žiaci Základnej školy na Ul. Ing. O. Kožucha
navštívili v priebehu tohto roka niekoľkokrát
okolité štáty. V rámci projektu ERASMUS+ prebiehajúcim pod gesciou p. u. Lacušovej, koordinátorke
projektu, boli žiaci v Španielsku a Poľsku, kde sa na
partnerských školách spolu s kamarátmi z ďalších
troch krajín zdokonaľovali v angličtine, poznávali
zvyky, kultúru i osobitosti národov Európy. A keďže
vzťahy medzi deťmi sú doteraz veľmi živé, v niektorých prípadoch budú nasledovať dokonca vzájomné
rodinné dovolenkové návštevy. Zároveň žiaci školy:
L. Kozubová, M. Výrosteková, J. Dzurňák a T. Hudzík
boli spoločne s p. u. Murgáčovou súčasťou početnej
delegácie Slovenského olympijského a športového
výboru i Národnej rady SR, ktorá absolvovala návštevu gréckej antickej Olympie, dejiska starovekých olympijských hier. Toto pozvanie dostala p. uč.

Murgáčová za dlhoročné aktivity v rámci olympijskej
výchovy ako jediná zástupkyňa škôl v rámci celého
Slovenska. Žiaci mali možnosť na vlastné oči vidieť
o. i. aj staroveký areál gréckej Olympie i s pomníkom,
pod ktorým je uložené srdce Pierra de Couberteina,
zakladateľa novovekých OH.
Deti z MŠ na Stolárskej ul. s pomocou učiteliek
pripravili poďakovanie svojim mamám a otcom kultúrnym programom s názvom Deň rodiny. Príjemné
júnové popoludnie spríjemnili prítomným rodičom
i starým rodičom svojimi naučenými tancami nielen
tie najmenšie deti, ale aj starší škôlkari folklórnym
vystúpením.
V MŠ na Nejedlého ul. sa lúčilo 31 predškolákov so
svojimi učiteľkami a materskou školou rozlúčkovým
programom pre svojich rodičov. Pripravenými básňami, pesničkami či tancom ukázali deti, že sú pripravené sa stať od septembra veľkými prvákmi.

Stredná odborná škola drevárska,
Filinského 7, Spišská Nová Ves
ponúka v školskom roku 2019/2020 nadstavbové štúdium:

6403 L
podnikanie v remeslách
a službách
(2-ročné štúdium pre absolventov
všetkých trojročných učebných odborov)
* Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi školy
do 25. augusta 2019
- spolu s prihláškou je potrebné zaslať
kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške
a kópiu výučného listu
- štúdium ponúkame v externej forme – večernou formou,
týždenne v rozsahu 10 vyučovacích hodín (45 minútových)
v dvoch blokoch
* štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou skúškou zo slov.
jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej časti odbornej
zložky a praktickej časti odbornej zložky
Štúdium je bezplatné.
Uplatnenie: Absolvent počas štúdia získa teoretické
i praktické vedomosti o založení a vedení malého
a stredného podniku.
Vie tvorivo využívať moderné marketingové techniky pri
rešpektovaní podnikateľskej etiky. Je schopný viesť účtovnú
evidenciu a vykonávať iné administratívne práce, stáva sa
zručným pri využívaní výpočtovej techniky a jej uplatňovaní
v praxi, pri prevádzkovaní vlastného súkromného podniku.
Bližšie informácie na tel. č.
053/442 42 46, 0902 904 810,
resp. na www.sosdsnv.sk

10

Žiaci Základnej umeleckej školy odohrali 19. 6.
v koncertnej sieni Reduty svoj záverečný koncert pre
priateľov, rodičov a širokú verejnosť. Tohto školského roku sa zúčastnili 28 súťaží, na ktorých získali 78
cien v krajských či celoslovenských súťažiach. Žiaci
sa zúčastnili taktiež 4 medzinárodných súťaží. Záverečný koncert ukončil nielen šk. rok 2018/2019, ale
i 27-ročné pôsobenie riaditeľky školy E. Šterbákovej
na tejto škole. Na poste riaditeľky ju vystriedala Mariana Kacvinská.
Do školskej záhrady Strednej odbornej školy ekonomickej si nasťahovali včely ešte pred 3 rokmi.
Špeciálne odvetvie - včelárstvo si vybralo zhruba
80 študentov. Žiaci sa učia priamo na živom materiáli, na včielkach. Novinkou je včelí domček, ktorý
majú na východe ako jediná škola. Ide o prírodnú
odbornú učebňu, pri výstavbe ktorého pomohla SOŠ
drevárska.

Učenie je radosť. Radi (sa) učíme.
Investícia do vzdelania sa Vám niekoľkonásobne vráti.

Ponuka celoročných kurzov
- 4 hodiny týždenne popoludní
pre deti od 10 rokov, študentov a dospelých
• anglický • nemecký • taliansky • španielsky • ruský •
• francúzsky • japonský • maďarský • poľský jazyk
od začiatočníkov až po pokročilých

U NÁS AJ ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA
A KONVERZAČNÉ KURZY PRE MATURANTOV
A DOSPELÝCH
Zápis do kurzov: august 2019 - telefonicky, e-mailom
september 2019 - osobne, telefonicky, e-mailom

Začiatok vyučovania v kurzoch – september 2019
Vyskúšajte si svoju jazykovú úroveň v online teste na našej
www.jssnv.sk
Poplatky: celoročný kurz pre deti a študentov - 120 €,
pre dospelých - 180 €
Zaradenie do kurzov (zoznamy budú prístupné
na internete a vo vestibule školy):
kurzy pre žiakov ZŠ: 2. september 2019 o 11.30 h
– 1. - 4. ročník žiaci
kurzy na pobočke v Smižanoch: 3. september 2019 o 16.00 h
pre dospelých a študentov:
4. september 2019 o 16.30 h - základný kurz pre všetky jazyky
0., 1., 2. ročník
5. september 2019 o 16.30 h - stredný, vyšší a prípravný kurz
pre všetky jazyky, konverzačné kurzy, prekladový seminár,
iné kurzy z ponuky
ŠPECIÁLNA PONUKA
• slovenský jazyk pre cudzincov
• anglický a nemecký jazyk pre manažérov
• 3-mesačný intenzívny alebo polointenzívny kurz anglického jazyka
Kontakt: www.jssnv.sk, mail: js@jssnv.sk,
tel.: 0905 727 558, 053/381 01 88, 0917 801 457
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3D tlačiarne z USA mieria
do Spišskej Novej Vsi
Vďaka intenzívnej spolupráci s americkým partnerským mestom Youngstown získajú študenti
Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi dve 3D
tlačiarne. Youngstown (Ohio, USA) - Spišská Nová
Ves (SR) Sister Cities Program (YSC) je nezisková organizácia založená americkými občanmi slovenského
pôvodu. Od roku 1991 poskytuje nášmu mestu rôznu
technickú i finančnú pomoc. „Keďže Youngstown je
centrom amerického federálneho programu na vývoj
komerčných aditívnych výrobných procesov, známych
aj ako 3D tlač a niektoré z najväčších a najinovatívnejších 3D tlačiarní na svete sa nachádzajú v podnikateľskom inkubátore v Youngstowne, napadla nám
myšlienka darovať takéto tlačiarne aj pre účely vzdelávania na Spiši,“ objasnil nápad ďalšej konkrétnej
spolupráce podnikateľ Robert Wasko z Youngstownu.
„Po konzultácii s odborníkmi sa rozhodlo o tom, že
technológie z USA v podobe dvoch veľkoformátových
tlačiarní INVENT3D 300 poskytujúce objem 300 mm x
300 mm x 280 mm v hodnote niekoľko tisíc dolárov aj
s náhradnými dielmi budú najlepšie využité na pôde
Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi,“ uviedla
koordinátorka projektu Mária Dutková.
Hoci program INVENT3D má mnoho inštruktorov v Spojených štátoch, podarilo sa zástupcom Youngstown Sister Cities dohodnúť s prezidentom spoločnosti
Jackom Scottom (foto) a viceprezidentkou Julie
Michael Smithovou ich osobnú účasť na školení pedagógov v Spišskej Novej Vsi. Celkovo
ide o ich prvé školenie v Európe. „Prebiehajúce
školenia, otázky a pomoc prebiehali prostredníctvom virtuálnych tried zriadených v Youngstowne a sú dostupné pre anglicky hovoriacich
učiteľov a študentov,“ dopĺňa poslanec MsZ
v Spišskej Novej Vsi Adnan Akram. Konverzáciu v reálnom čase uľahčujú rôzne internetové
programy, napr. Team Viewer a ďalšie.
„Ako som sa dozvedel, naša partnerská organizácia Youngstown – Spišská Nová Ves Sister

Cities Program (YSC) vyzbierala v priebehu posledných
šiestich mesiacov od obyvateľov a miestnych podnikateľov 12 500 dolárov s cieľom zabezpečiť tlačiarne
a školenia pre našich študentov a ďalej plánuje v tomto programe pokračovať ešte dva roky. Na Spiš chce
poslať ešte zložitejšie tlačiarne s dvojitou hlavou, za
čo sa chcem v mene našich študentov a pedagógov,
ako aj v mene svojom, poďakovať,“ uviedol primátor
mesta Pavol Bečarik.
Slávnostné odovzdanie tlačiarní sa uskutočnilo
18. 7. 2019 na Technickej akadémii v Spišskej Novej
Vsi za účasti vedenia mesta, riaditeľa Technickej akadémie Ladislava Ruttkaya a zástupcov z partnerského mesta Youngstown - p. Roberta Waska, p. Franka
Petruzziho, p. Jacka Scotta a p. Julie Michael Smith.
Tlačiareň INVENT3D je jedinou tlačiarňou na trhu
navrhnutou od základu špeciálne a výhradne pre
vzdelávacie účely. Vzdelávanie sa týka základného aj
pokročilého 3D dizajnu, používania a údržby tlačiarne. Študenti sa naučia zostaviť tlačiareň, navrhnúť
projekt pomocou najnovších počítačových programov
a ovládať tlačiareň, pri čom budú uplatňovať praktické
zručnosti súvisiace s elektromechanickými systémami
a komponentmi.
Mária Dutková

letný bus
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BDSkrew
vychováva
majstrov
Slovenska
Tanečná skupina BDSkrew už jedenásty rok
úspešne reprezentuje Spišskú Novú Ves. Zo súťaží
po celom Slovensku si prinášajú rôzne ocenenia
a inak tomu nebolo ani tento rok. Mesto reprezentovalo 50 tanečníkov aj na Majstrovstvách
Slovenska v hip-hope The Next Step 2019,
ktoré zorganizovala Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO a Slovenský zväz tanečného
športu zastrešujúci všetky veľké a kvalitné súťaže
na Slovensku 10. – 12. mája v Košiciach. Všetci
tanečníci sa v svojich kategóriách pretancovali až
do finále a v konkurencii 1500 tanečníkov z celého
Slovenska sa stali aj majstrami a vicemajstrami Slovenska. Prvé miesto v hlavnej vekovej
kategórii (HVK) - sólo chlapci si vybojoval Viktor Kuzl, na druhom mieste v JVK - sólo dievčatá sa umiestnila Miriam Kmetzová. V detskej
vekovej kategórii získala Nina Drusová 6. miesto.
V kategórii formácia získali medzi najlepšími skupinami na Slovensku 4. miesto. Okrem
ocenení si tanečníci odniesli aj nominácie na
Majstrovstvá sveta a Európy.
Pre BDSkrew boli majstrovstvá Slovenska len
vyvrcholením mimoriadne úspešného tanečného roka, počas ktorého tanečníci zbierali jedno
úspešné ocenenie za druhým, či už viacnásobnými
víťazstvami na súťažiach IDO alebo medzinárodných tanečných battloch.
V súčasnosti má BDSKrew približne sto členov,
pričom najmladší z nich má len štyri roky a najstarší je vo vekovej kategórii nad 50. Neobyčajnou
vekovou kategóriou HVK2 sú aj ženy nad 31 rokov.
Skupina sa venuje tancu v rôznych štýloch ako je
street dance, hip-hop, house, funky, breakdance.
28. júna sa v KD Mier rozlúčili so sezónou, so svojou záverečnou tanečnou show RETEPE, kde predvedli všetky súťažné aj nesúťažné choreografie.
Súčasťou večera bolo aj odovzdávanie plakiet pre
najlepších tanečníkov BDSkrew.
Zápis na nový školský rok do tanečnej školy
BDSkrew sa uskutoční od 2. do 7. septembra
v priestoroch BDSkrew, na Zimnej ulici 97.
Martin Kapusta
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20:50
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7:22 9:41 10:42

17:18

7:15 9:35 10:35

17:09

10:32

17:06

10:00

16:32

9:40

16:10

premáva v nedeľu a štátom uznaný sviatok
preprava nadrozmernej batožiny a bicyklov v autobuse vylúčená (midibus)
+ premáva v sobotu
premáva cez pracovné dni
+

www.spisskanovaves.eu
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spravodajstvo

„CYKLOJAZDA HISTÓRIE 2019“
Spišský hrad – Pustý hrad
Zvolen – Tatranská Štrba – Svit – Poprad - Spišské Podhradie – Levoča – Spišská Nová Ves – Brezno - Zvolen / september 2019
Cyklojazda histórie, tradičné podujatie sprevádzajúce výstup na Pustý hrad nad Zvolenom, napíše už svoj
18. ročník. Jej cieľom je zviditeľňovať jednu z dominánt Zvolena svojím putovaním po Slovensku. Oficiálne sa začína na jednom z najväčších hradných komplexov – na Spišskom hrade, cieľ je na ešte väčšom
hradnom komplexe – na Pustom hrade nad Zvolenom.
Štart tohtoročnej cyklojazdy je 5. septembra 2019
v Tatranskej Štrbe, trasa ďalej vedie cez Svit a Poprad

do Spišského Podhradia, kde sa uskutoční prehliadka
Spišského hradu. Ďalší deň, 6. septembra 2019, trasa
povedie cez Levoču, Spišskú Novú Ves, Dobšinskú
ľadovú jaskyňu do Brezna. V sobotu 7. septembra sa
pokračuje etapou cez Banskú Bystricu do Zvolena a na
5. 9. 2019
6. 9. 2019
7. 9. 2019

Pustý hrad, kde bude slávnostné privítanie účastníkov
Cyklojazdy histórie.
Účasť na podujatí je otvorená pre všetkých cyklistov, ktorí zvládnu dennú porciu kilometrov. Bližšie
informácie sú na stránke www.cyklozvolen.sk.

10.30 – 14.15 h Tatranská Štrba - Svit – Poprad - Spišské Podhradie
63 km
8.00 – 18.00 h Spišské Podhradie – Levoča – Spišská Nová Ves – Mlynky - Brezno 140 km
7.15 – 10.00 h Brezno - Zvolen
60 km

Úspešní Spišskonovovešťania
Medzi tohoročné podujatia, ktoré mesto Spišská Nová
Ves podporilo finančne i organizačne, patrila Športová

olympiáda seniorov okresu Spišská Nová Ves. Jej
13. ročník sa po siedmich rokoch uskutočnil v na-

šom meste v rámci Olympijského dňa vyhláseného
Medzinárodným olympijským výborom a pod záštitou
primátora mesta Pavla Bečarika. Vyše 80 seniorov
zastupovalo sedem miest a obcí nášho okresu v štyroch športových disciplínach a šiestich kategóriách.
Spišskonovovešťania úspešne reprezentovali naše
mesto, keď v súťaži družstiev získali putovný pohár predsedu Olympijského klubu Spiš a na prvých
dvoch miestach v absolútnom poradí mužov a žien
bez rozdielu vekovej kategórie sa umiestnili P. Barilla,
V. Barilla, A. Barillová a Z. Barillová. Všetci nás budú
reprezentovať na Krajských športových hrách seniorov
v Košiciach.
Mgr. Jozef Brezovský

Pozorujte s nami
Začína mesiac august a s ním i noci prianí a želaní. Z nočnej oblohy budú totiž padať hviezdy (meteory).
Každý rok v auguste môžeme pravidelne na nočnej oblohe pozorovať meteorický roj. Perzeidy, ktorému sa aj
hovory slzy svätého Vavrinca, meteorický roj patrí medzi najobľúbenejšie roje pre svoju výdatnosť (až 95 meteorov za hodinu) a jednak preto, že vďaka príjemnej augustovej teplote možno ho ľahko sledovať celú noc. Perzeidy sú rýchle jasné meteory, do atmosféry Zeme vlietajú rýchlosťou až 59 km/s a často za sebou zanechávajú
stopu. Ich radiant, teda miesto na oblohe, z ktorého zdanlivo vylietavajú, je v súhvezdí Perzea, ktoré bude v čase
maxima 75 stupňov nad východným obzorom. Materským telesom je kométa 109P/Swift-Tuttle objavená v roku
1862. Aktivita meteoritickeho roja Perzeid začína od 17. júla do 24. augusta, pričom tohtoročné maximum sa
predpokladá na noc z pondelka 12. na utorok 13. augusta. Žiaľ, v tomto období bude Mesiac 2 dni pred splnom
rozžiarený a v mesačnom svetle budú pozorovateľné iba jasnejšie meteory. Tohto roku sa predpokladá v maxime
frekvencia 50 – 70 meteorov.
Ak máte záujem pozorovať Perzeidy, najdôležitejšie je, aby sa vaše pozorovacie miesto nachádzalo čo najďalej od
verejného osvetlenia. Pokiaľ máte možnosť, určite si na pozorovanie nájdite miesto mimo mesta či obce. Čím väčšia tma, tým lepšie, a tým viac meteorov uvidíte. Pozorovanie samé nevyžaduje žiadnu techniku a ani žiadne špeciálne vybavenie. Stačí vám karimatka a spací vak, samozrejme, nezabudnite ani na teplé oblečenie. Pozorovať je
možné už od 22.30 LSEČ. Perzeidy budú prichádzať zo súhvezdia Perzea, preto sa treba pozerať na severovýchod.
Okrem samotných Perzeid na večernej oblohe budú kraľovať dve najväčšie planéty slnečnej sústavy, Jupiter a Saturn. Jupiter uvidíme v prvej polovici noci, Saturn po väčšinu noci.
Všetkým nadšencom Perzeid prajem jasné nebo, splnenie všetkých vyslovených a nevyslovených želaní.
Pozn.: Všetky časové údaje sú LSEČ.
F. Sejut MO, SZA Spišská Nová Ves
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Radiant Perzeid

Perzeus
Kasiopea

Malý voz

Pastier

Približná poloha radiantu Perzeid

august 2019

PIATOK / 23.8.2019

SOBOTA / 24.8.2019

RADNIČNÉ NÁMESTIE

RADNIČNÉ NÁMESTIE

10.00

Divadelná spoločnosť Prievidza: DRAČÍ PRÍBEH

10.0O

Divadelná spoločnosť Prievidza: LUCIIN PRÍBEH

11.00

UKÁŽKY SOKOLIARSKEJ SKUPINY SV. BAVONA z Banskej Štiavnice

11.00

UKÁŽKY SOKOLIARSKEJ SKUPINY SV. BAVONA z Banskej Štiavnice

12.00

Skupina historického šermu Žoldnieri: MAJSTRI ŠERMU

12.00

Skupina historického šermu Žoldnieri: MAJSTRI ŠERMU

Divadelná spoločnosť Prievidza: LUCIIN PRÍBEH

12.30

Divadelná spoločnosť Prievidza: DRAČÍ PRÍBEH

UKÁŽKY SOKOLIARSKEJ SKUPINY SV. BAVONA z Banskej Štiavnice

13.30

UKÁŽKY SOKOLIARSKEJ SKUPINY SV. BAVONA z Banskej Štiavnice

Skupina historického šermu Žoldnieri: LANDSKNECHTI

14.00

Skupina historického šermu Žoldnieri: HISTORKY 19. STOROČIA

15.00

RUŽOVÝ POCHOD

15.00

Teáter Komika: ŽIVÁ VODA

16.00

UKÁŽKY SOKOLIARSKEJ SKUPINY SV. BAVONA z Banskej Štiavnice

17.00

Skupina historického šermu Žoldnieri: HISTORKY 19. STOROČIA

16.20

Šermiarske vystúpenie Skupiny historického šermu JAGO

17.00

NEHÝBTE SA, PROSÍM...

Koncert ranno-stredovekej hudby

18.00

DOBOVÝ SPRIEVOD MESTOM

VEČERNÝ VÝSTUP DO KOSTOLNEJ VEŽE

18.30

KARPATON

Momentky zo života Gustava a Anny Matzovcov, divadelné predstavenie
v podaní Divadla teatrálnej skratky

21.00

HEX

20.00

VEČERNÝ VÝSTUP DO KOSTOLNEJ VEŽE

DIVADLO KONTRA

21.00

KARAVANA

13.00
14.00
14.30

18.00
19.00
19.30

22.00

Rozprávkové, interaktívne predstavenie s pesničkami čerpá z legendy o svätom
Jurajovi, princovi Bajajovi

Pútavé, poučné a zábavné vystúpenie z obdobia 16. storočia označované ako
zlatý vek šermiarstva
Čarovný rozprávkový príbeh o jednej čertovsky šikovnej Lucii s anjelským
srdcom

Predstavenie približujúce obdobie polovice 16. storočia z prostredia nemeckých
žoldnierskych vojsk

Predstavenie prevedie známym Storočím pary, obdobím elegantných dám
a gentlemanov bojujúcich za svoju česť či slávu

PRASTROM

Na jeden vstup max. 20 osôb. Rezervácia vstupeniek v Turistickom
informačnom centre, t. č. 053/429 8293

NEHÝBTE SA, PROSÍM...

Koncert obľúbenej spišskonovoveskej kapely

Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis: OHŇOVÁ SHOW

DIVADLO KONTRA

ZIMNÁ 68, DOM MATICE SLOVENSKEJ

19.30

N. Reed: Life kouč

Skvelá komédia, vstupné 8 €

ANIMÁCIE V DAVE:
17.00

TEÁTER KOMIKA

Animácia so sedliackym vozom v dave

12.00 a 15.00
14.00 - 18.00

Divadelný Svet: KLAUNSKO-ŽONGLÉRSKA SHOW
Cetka Heľen

BÁBKOVÉ DIVADLO SPOD SPIŠSKÉHO HRADU:
PRIESTOR PRI GYMNÁZIU Š. MIŠÍKA, RADNIČNÉ NÁM. 8

Od 10.00
12.00 a 16.00
14.00

Bábky v parku*
Rozprávka DRAČIE PYTAČKY
Rozprávka O KAČIČKE

*V prípade nepriaznivého počasia sa rozprávky uskutočnia v podkroví
Domu Matice slovenskej, Zimná 68

Čarovný rozprávkový príbeh o jednej čertovsky šikovnej Lucii s anjelským
srdcom

Pútavé, poučné a zábavné vystúpenie z obdobia 16. storočia označované ako
zlatý vej šermiarstva
Rozprávkové, interaktívne predstavenie s pesničkami čerpá z legendy o svätom
Jurajovi, princovi Bajajovi

Predstavenie prevedie známym Storočím pary, obdobím elegantných dám
a gentlemanov bojujúcich za svoju česť či slávu
Netradičné spracovanie rozprávky na motívy bratov Grimmovcov

Momentky zo života Gustava a Anny Matzovcov, divadelné predstavenie
v podaní Divadla teatrálnej skratky

Originálny a exkluzívny akustický prejav nezameniteľný vďaka variabilnému
využívaniu množstva etnických hudobných nástrojov od Karpát cez Euráziu, až
po hudobný inštrumentár exotických kultúr sveta
Koncert obľúbenej slovenskej kapely

ZIMNÁ 68, DOM MATICE SLOVENSKEJ

19.30

N. Reed: Life kouč

Skvelá komédia, vstupné 8 €

ANIMÁCIE V DAVE:
11.00
TEÁTER KOMIKA
Animácia v dave

10.00 a 15.00
14.00 - 18.00

Divadelný Svet: KLAUNSKO-ŽONGLÉRSKA SHOW
Cetka Heľen

BÁBKOVÉ DIVADLO SPOD SPIŠSKÉHO HRADU:
PRIESTOR PRI GYMNÁZIU Š. MIŠÍKA, RADNIČNÉ NÁM. 8

Od 10.00
12.00 a 16.00
14.00

Bábky v parku*
Rozprávka O KAČIČKE
Rozprávka DRAČIE PYTAČKY

*V prípade nepriaznivého počasia sa rozprávky uskutočnia v podkroví
Domu Matice slovenskej, Zimná 68

POČAS DŇA: PIATOK, SOBOTA
Starobylé historické hry / Maľovanie na tvár / Dobový tábor

ultúrneleto
leto
KKultúrne
ultúrne
leto
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
navstevnik.spisskanovaves.eu

RADNIČNÉ
NÁMESTIE

LETNÉ KINO
PRED REDUTOU

4. 8. 2019

3. 8. 2019
21:15 BOHEMIAN RHAPSODY

Spišská Nová Ves

16:00 Divadlo zo šuflíka Žilina

O KOCÚROVI
A PYŠNEJ HVIEZDE

rozprávka

17:00

FOLKLÓRNA SKUPINA
JAMNIČAN
tance a spevy zo Spiša

11. 8. 2019

16:00 Divadlo na Predmestí Spišská Nová Ves

STARÁ DIEVKA A ČERT

rozprávka

17:00

DYCHOVÁ HUDBA ŽELEZNIČIAR
koncert dychovej hudby

17. 8. 2019
15:00 MY SME VÝCHOD

účinkujú: ĽH Východ, Lomnické Čhave,
Marián Čekovský band...

18. 8. 2019

16:00 Divadelný svet Spišská Nová Ves

ČR, romantická komédia, 106 min.

11. 8. 2019
14:00 DEŇ MLÁDEŽE

10. 8. 2019
21:15 LOVEnie

DIVADLO KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

Rezervácia vopred nutná, t. č. 0907 908 986

FERČEKOVCE

3. 8. 2019
10:00 CENA SPIŠA

jazdecké preteky o pohár primátora mesta

25. 8. 2019
KOTLÍKOVÝ FESTIVAL

detské ihrisko pri Inoveckej ulici

O PSÍČKOVI A MAČIČKE
DIVADELNÝ SVET SNV
rozprávka

podujatie organizované OZ Mladí ľudia a
život a Klubom mladých SNV pri príležitosti
Medzinárodného dňa mládeže

KOSTOL NEPOŠKVRNENÉHO
POČATIA PANNY MÁRIE

25. 8. 2019

4. 8. 2019

Skvelá komédia, vstupné 8 €

19:30 S. MALLATRATT: ŽENA V ČIERNOM

Najúspešnejšia hra na svete, vstupné 8 €

26. 8. 2019

19:30 M. KOTERSKI: NENÁVIDÍM

Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi
zábavnej každodennosti, vstupné 7 €

28. 8. 2019

koncert country kapely

výstava diel výtvarníkov a fotografov
realizovaná OZ Život v meste SNV a SOS

23. a 24. 8. 2019
19:30 N. REED: LIFE KOUČ

3NÁSŤ CIEST

DNI MESTA A TRH
ĽUDOVÝCH REMESIEL

15:00

PARK PRI EVANJELICKOM KOSTOLE
UMENIE V PARKU

27. 8. 2019

23. - 24. 8. 2019

Samuel Ali, Veľká Británia, registruje Charles
Andrews. J. S, Bach, W. A. Mozart,
J. Brahms, J. Grešák, F. List

VB/USA, životopisná hudobná dráma,
MP - 15, 134 min.

EDO DREVO A JEHO
ROZPRÁVKOVÍ KAMARÁTI

rozprávka

17:00

Radničné námestie 4

EVANJELICKÝ KOSTOL

13. 8. 2019
18:00 ORGANOVÝ KONCERT

19:30 W. SHAKESPEARE: Hamlet

Detektívka.Thriller. Romantika, vstupné 8 €

19:30 W. KURTYKA: ČÍNSKY MAHARADŽA

Silné emócie a skvelý humor.
Nielen pre horolezcov, vstupné 7 €

(Malý kostol), Slovenská ul.
16:30 LE NUOVE MUSICHE:

MAJSTER CLAUDIO MONTEVERDI

Hilda Gulyás - soprán,
Jarmila Balážová - soprán,
Esther Neumann - barokové husle,
Adam Szendrei - barokové husle,
Mateusz Kowalski - viola da gamba,
Margit Schultheiss - baroková harfa,
Jakub Mitrík - chitarrone
Martin Gedeon - organ
Vstupné dobrovoľné

29. 8. 2019

GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM
PREMENENIA PÁNA

30., 31. 8. 2018

18. 8. 2019

18.00 R. HUTCHINSON: MESIAC A MAGNÓLIE
a 19.30 Vynikajúca komédia, vstupné 8 €
19.30 A. MILCZARCZYK: 9x JOHN L.

9 odpovedí na 9 otázok o fenoméne
John Lennon, vstupné 6 €

1. 9. 2019

19:30 M. JONES: DAVEY BY TO TAK CHCEL

čierna komédia, vstupné 8 €

Letná ulica

16:30 IL CUORE BAROCCO:

SCARLATII PERGOLESI

koncert barokovej hudby - neapolskí
barokoví majstri
Vstupné dobrovoľné

DOM KULTÚRY MIER

1. 7. - 31. 8. 2019
Výstava MADE IN BELGIAN
CARTOONS

Tvorba úspešných belgických autorov
kresleného humoru, známych z medzinárodnej
súťaže Kýchanie mozgu

kultúra, pozvánka

august 2019

Divadlo

Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68
23. a 24. august o 19.30

Nick Reed: Life kouč

Skvelá komédia, v ktorej objavíš svoj potenciál, naprogramuješ sa na úspech
a pritom sa dozvieš, ako prinútiť partnera, aby umyl riad! Wendy potrebuje
pomoc. Ale aj jej terapeut! Ten stojí pred veľkou úlohou:
spraviť z mladej naivky úspešnú ženu.
Vstupné: 8 €
25. august o 19.30

S. Mallatratt - S. Hill: Žena v čiernom

Najúspešnejšia hra na svete hraná už 30 rokov na londýnskom West Ende.
Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura Kippsa, ktorý prichádza
do odľahlého sídla na Úhorných močariskách… Tajomný a znepokojivý dej vás
doslova priklincuje k sedadlám… Čaká vás nezabudnuteľný zážitok!
Vstupné: 8 €

p r i p r av u j e m e
25. september 2019 o 19.00 h

PREDSTAVÍM ŤA OTECKOVI
Čo všetko sa môže stať, ak váš nastávajúci túži spoznať vašich rodičov.
Komédia plná nečakaných zvratov, ktorá umožní naplno zažiariť brilantným
výkonom hercov. Účinkujú Kamila Magálová, Mary Bartalos / Jana Kovalčíková,
Jozef Vajda, Juraj Bača. Réžia: Ľubomír Vajdička.
Vstupné: 20 €

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)

26. august o 19.30

Marek Koterski: Nenávidím

Cena „Objav roka” Kremnické Gagy. One man show, pri ktorej budete plakať od
smiechu! Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej každodennosti…
Vstupné: 7 €
27. august o 19.30

W. Shakespeare: Hamlet

Detektívka. Thriller. Romantika. Rodinná psychodráma. Príbeh o dozrievaní.
Hra hier. Predstavenie ocenené na mnohých zahraničných festivaloch.
Vstupné: 8 €
28. august o 19.30

W. Kurtyka: Čínsky Maharadža

Slovenská a svetová premiéra scénickej verzie knihy ikony svetového
himalájizmu Wojteka Kurtyku. Magický a filozofický príbeh o prekonaní samého
seba. Silné emócie a skvelý humor… Nielen pre horolezcov!
Vstupné: 7 €
29. august o 18.00 a 19.30

Ron Hutchinson: Mesiac a magnólie

Vynikajúca komédia o zákulisí vzniku najúspešnejšieho filmu všetkých čias
“Odviate vetrom”. Výborné obsadenie, duchaplný humor a neskutočná zábava!
Vstupné: 8 €
Hosť v Kontre
30. a 31. august o 19.30

Ania Milczarczyk: 9x John L.

Ania Milczarczyk z divadla im. Horzycy Toruň. 9 odpovedí na 9 otázok
o fenoméne John Lennon s novými aranžmánmi jeho pesničiek a The Beatles.
V predstavení uvidíte tiež kráľovnú Alžbetu II, Yoko Ono a Juliana Lennona.
Projekt v rámci festivalu divadla Kontra „ADAPTÁCIE”, ktorý z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Vstupné: 6 €
1. september o 17.00

M. Jones: Davey by to tak chcel
(Fly me to the moon)

Mesto Spišská Nová Ves
pozýva pri príležitosti 75. výročia SNP na

spomienkovú slávnosť
spojenú s kladením vencov

28. 8. 2019 o 14.00 h
pred Pamätníkom osloboditeľov
na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi

Jazdecký klub Slávia Spišská Nová Ves
a mesto Spišská Nová Ves
pozýva všetkých nadšencov jazdeckého športu
do jazdeckého areálu pri Ferčekovciach

3. 8. 2019 (sobota) od 10.00 hod.
na jazdecké preteky CENA SPIŠA.
Súčasťou bude aj pretek o pohár primátora mesta
so začiatkom o cca 14.00 hod.
Tešíme sa na vašu účasť.

Čierna komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odolať všetkému – okrem
pokušenia a o malých rozhodnutiach, ktoré majú veľké následky.
Prvé uvedenie na Slovensku od autorky megaúspešného titulu Kamene
vo vreckách, ktorý sme hrali v Kontre viac ako 10 rokov.
Vstupné: 8 €

Kapacita sály v Kontre je len 30 miest.
Je lepšie si rezervovať miesto vopred!
Rezervácie: 0907 908 986
Cena Dosky 2018: Najobľúbenejšie divadlo na Slovensku

www.spisskanovaves.eu
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kultúra, pozvánka

Knižné
novinky
Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

Centrálna budova, Letná 28
053/415 03 01
PRE DETI

Rosalba Troiano: 20 výnimočných dievčat,
ktoré zmenili svet
Príbehy o dievčatách s veľkými snami, obrovským
talentom a neochvejnou vôľou, ktoré sa stali tvrdou prácou mimoriadnymi ženami.
Tajuplný svet vody
Skvelá interaktívna encyklopédia, vďaka ktorej
navštívite zaujímavé miesta v rôznych oblastiach
sveta. So smartfónom alebo tabletom a internetom sa stanú obrázky v knihe pohyblivými.
Peter Glocko: Šťastenko a Zlomor alebo
Desať hradov – sto pokladov
Rozprávkový príbeh od spisovateľskej stálice literatúry pre deti o zázračnom hľadačovi pokladov
a jeho večnom prenasledovateľovi, ale najmä
o tom, že čisté srdce vždy zvíťazí nad zlobou.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Jón Kalman Stefánsson: Ryby nemajú nohy
Dej románu je popretkávaný hlbokými úvahami
o živote, láske, vzťahoch, vine a zodpovednosti,
nevyhýba sa ani spoločenskej kritike.
Jón Kalman Stefánsson: Veľké asi ako vesmír
Pokračovanie románu Ryby nemajú nohy vťahuje čitateľa do severskej atmosféry Islandu, kde
rytmus života diktuje príliv mora.
Donatella Di Pietrantonio: Tá, čo sa vracia
Príbeh o vzťahoch matiek a dcér, o zodpovednosti
a starostlivosti.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Patrícia Molnárová Turiničová: HIT je zdravo
žiť: Môj život s histamínovou intoleranciou
Čo je histamínová intolerancia (HIT) a ako sa s ňou
popasovať zistíte v novej kuchárskej knihe.
Martin Timko: Kráľ aj služobník divadla
Publikácia približuje Andreja Bagara – popredného
herca, spoluzakladateľa Slovenského národného
divadla, bojovníka proti fašizmu, kultúrneho dejateľa, ktorý sa zaslúžil o budovanie slovenského
divadelníctva, ako osobnosť, umelca a človeka.
Mária Štefáková: Varíme diabetikom
Vrchná diétna sestra pripravila kuchársku knihu
s návodom, akým spôsobom sa majú diabetici stravovať, aby udržali svoju glykémiu na dobrej úrovni.
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk
PRE DETI

Peter Stoličný: Opica Škorica opäť vystrája
Nové dobrodružstvá šibalskej opičky a ďalšie pravidlá slušného správania pre všetky deti, ktorým
sa páčila kniha Dobrý deň, opica Škorica.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Julia Whelan: Rok v Oxforde
Eleanor je cieľavedomá mladá žena, ktorá prichádza s veľkými očakávaniami zo Spojených štátov
do Anglicka na Oxfordskú univerzitu.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Juraj Kucharík: Spiš – turistický sprievodca
Praktické informácie a tipy na výlety po historických, kultúrnych a prírodných pamiatkach Spiša,
ktorý je mimoriadne atraktívnou destináciou.
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Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves
od 28. 7. do 5. 8. 2019
Rekreácia - Sklené Teplice
od 5. 8. do 23. 8. 2019
bude klub zatvorený
30. 8. Vychádzka na Sans Souci
Opekačka z vlastných zdrojov,
stretneme sa o 9.00 h
pri NsP Svet zdravia.

august 2019

kultúra, pozvánky

Hutnícka 18, cvcsnv@azet.sk
www.cvcadam.sk

detské dopravné ihrisko

august 2019
8. 8. (štvrtok) 19.00 h | Kaštieľ

MARTIN POLLÁK
A JEHO BAND(A)
Koncert autorskej tvorby
Vstup: voľný

13. 8. (utorok) 17.00 h | Kaštieľ

MARTINKO KLINGÁČ

PLÁN PREMIÉ R
Noví mutanti
Rýchlo a zbesilo:
Hobbs & Shaw

1. 8.

Labková patrola

Toy Story 4

8. 8.

Kráľovná zločinu
Nočné mory z temnôt

Divadelné predstavenie pre deti
Vstup: voľný

15. 8.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Viac info na: www.okcsmizany.sk

22. 8.

P r i p r av u j e m e
14. 9. (sobota) | Areál TJ Slovan Smižany

Vtedy v Hollywoode
Oslepený svetlom
Where’d you go Bernadette

do 23. 8. 2019

Pondelok – piatok: 9.00 – 17.00 hod.
Ul. Ing. O. Kožucha 5, Spišská Nová Ves
T.: +421 911 420 590

www.cvcadam.sk

Dora a stratené mesto
Kto je ďalší?

29. 8.

Cez prsty

SMIŽANSKY KERMEŠ
Kultúrno-spoločenské podujatie

Informácie a predpredaj vstupeniek:
KD - 053/429 89 39, 0919 316 508
www.okcsmizany.sk
Mestská organizácia
Jednoty dôchodcov na Slovensku, SNV
pozýva svojich členov na tieto aktivity
Multifunkčné energetické a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
053/429 7546, banicke.centrum.snv@gmail.com,
dana.rosova@gmail.com, 0911 849 131
Vstupné do expozície, na výstavu:
dospelí 2 €; žiaci, študenti a dôchodcovia 1 €;
deti do 6 r. a dôchodcovia nad 70 r. zdarma
Akceptujeme kultúrne poukazy!
Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h
Prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 h
vstup voľný.
Stále výstavy

• HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI
• ZBIERKA NERASTOV
• ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI
V TVORBE TIBORA GURINA
Výstava

100 ROKOV ČESKOSLOVENSKA
V POŠTOVEJ ZNÁMKE
Výstava upriamuje pozornosť na to,
že práve z poštových známok sa dajú „vyčítať“
významné a často i prevratné udalosti
v dejinách oboch národov.

www.spisskanovaves.eu

14. 8. (streda)

Slovenská Ľupča Hrad
Odchod zo SNV rýchlikom o 5.04 h

Z technických príčin
v mesiaci august
Kino MIER nepremieta.
Ďakujeme za pochopenie.

do BB cez Vrútky
BUS do Slovenskej Ľupče. Návrat cez Vrútky
vlakom odchod z BB o 15.34 h
alebo o 17.34 h,
cez Margecany odchod z BB o 15.35 h
Každý účastník si zakúpi lístky
podľa vlastného rozhodnutia
21. 8. (streda)

Turistická vychádzka
Popradské pleso
Rýchlik o 7.04 h do Štrby
Akcie sú pre členov MsO JDS.
Na turistické vychádzky ide každý účastník
na svoju vlastnú zodpovednosť.
Ručí za svoju bezpečnosť a správanie.

Spišská burza
starožitností
a kuriozít 2019
Sobota / 24. 8.
21. 9. * 26. 10.,
23. 11. * 21. 12. 2019
Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť
starožitnosti a predmety minulých čias
od 8.00 do 15.00 hod na starom trhovisku
oproti OC Sintra

Bližšie informácie:
+421 910 149 926

8/2019
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kultúra, oznam

Program
Materského
centra Dietka
Prevádzka: Zdravotné stredisko,
sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3

Materske centrum - DIETKA
– Spisska Nova Ves
a na oficiálnej web stránke mesta

FIT BABY

Cvičenie pre detičky od 1 do 2 r. zamerané na správny
psychomotorický vývoj detí.
V stredu o 9.30 h so Zuzkou - prihlasovanie
najneskôr deň vopred na tel.: 0918 691 510
V piatok o 9:30 h s Jankou - prihlasovanie
najneskôr deň vopred na tel.: 0905 151 054
Príspevok: 3 €/dieťa

BABY, BE A GIANT

Stretneme sa, pokecáme v angličtine, deti naučíme
anglické pesničky, zahráme sa a všetci sa vzájomne
obohatíme. Ak sa obávate, že vaša angličtina nie je
postačujúca, no worries, priučia sa aj mamky 
Vždy v utorok a vo štvrtok od 15.00 do 16.00 h.
Prihlášky najneskôr deň vopred na tel.: 0908 387 910
Príspevok: 2 €

HERŇA Dietka

Ste vítaní v pondelky, utorky a štvrtky
od 9.00 do 12.00 h.

OBJAVUJEME RÚČKAMI

Vždy v stredu o 16.30 h,
prihlasovanie na tel.: 0902 225 798

Fyziotréning s mamičkami po pôrode
Spevnenie vnútorného brušného svalstva.
Každý štvrtok o 17.00 h pod dohľadom trénerky
Zuzky (fitLes) +421 918 398 874 a fyzioterapeutky
Zuzky Milčákovej 0948 138 082. Prihlasovanie na
uvedených tel. číslach
Príspevok: 4 €

Technika EBRU
maľovanie na vodnej hladine

pre deti od 3 r. spolu s rodičmi
Nedele od 15.00 h zábavné „čarovanie“
na vodnej hladine. Domov si odnesiete
krásne obrázky aj dobrý pocit z príjemne
a zaujímavo strávených chvíľ so svojím dieťaťom.
Prihlasovanie najneskôr deň vopred
na tel.: 0903 649 845
Príspevok: 10 €/dieťa

PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ

Mgr. Barbora Vajová - tel.: 0948 480 510
alebo barbora.vajova@gmail.com,
MUDr. Veronika Smiková - tel.: 0910 554 177
alebo veronika.smikova01@gmail.com.

PORADENSTVO PRI DOJČENÍ

Voda a kúrenie
SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.:
0905 215 732

Plynové zariadenia:
nepárne týždne - 0905 534 800;
párne týždne - 0905 241 080

STRÁŽENIE DETÍ

KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ SLUŽBA
KANAL SERVIS, s. r. o.: 0914 153 003

DETSKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA
(sobota, nedeľa)

Porucha na verejnom osvetlení
BRANTNER NOVA, s. r. o.: 0903 628 845,
Ing. I. Starinský,
ivan.starinsky@brantner.com

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

PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295
Anna Ogurčáková - 0903 740 739
Silvia Pramuková - 0948 040 203
Bližšie info na tel.: 0903 493 922

Objednávky: 0903 493 922
Príspevok: 10 €/2 hod.
(možnosť doobjednania animátorských aktivít,
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)
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POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY

Výťahy • voda, ÚK • elektro
BYTOVÉ DRUŽSTVO
dispečing: 053/416 65 04, mob. 0905 499 881

august 2019

kultúra, oznam, inzercia

Il Cuore Barocco
koncert baroko vej hudby

Scarlatti
Pergolesi

neapolskí barokoví majstri

18. 8. nedeľ a - 16:30
Gréckokatolícky kos tol Premenenia Pána
Spišská Nová Ves

Vstupné dobrovoľné
OZ “Il Cuore Barocco”

Oznámenie o znovuotvorení pošty
Dovoľujeme si oznámiť občanom i návštevníkom mesta,
že od 1. 6. 2019 (sobota) bola znovuotvorená Pošta Spišská Nová Ves 3
nachádzajúca sa na adrese Ul. Ing. O. Kožucha 6 v Spišskej Novej Vsi.

Nemáte ešte palivové drevo na zimu ???
... nevadí, My máme riešenie !

platného cenníka.

Objednávky, alebo bližšie informácie:

email: huta@lesysnv.sk
š

www.spisskanovaves.eu
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oznamy

Rozpis pohotovostných služieb lekární v meste Spišská Nová Ves

VILKO
Pohlavie: pes
Vek: 3 mesiace
V dospelosti stredne veľký.
Je zvedavý, hravý
a nebojácny. V útulku sa
aklimatizoval, no nastal
čas aj pre neho, aby
spoznal vonkajší svet.
NOX
Pohlavie: fenka
Vek: 4 mesiace
V dospelosti stredného
vzrastu. Je to psia krásavica, ktorá práve v tomto
období potrebuje nové
podnety a situácie. Vítaná
je dočasná opatera.
KAPPA
Pohlavie: fenka
Vek: 3 mesiace
Šteniatko, ktoré spoznáva svet. Bola opustená
v poli na okraji mesta.
V dospelosti stredného
vzrastu. Čaká, že si ju
vezme pán na svoj dvor.
MAJA
Pohlavie: fenka
Vek: cca 5 - 6 rokov
Maja je jemnučká, milá
a veľmi prítulná. Veľkosťou pod kolená. Je stále
usmiata, s dobrou náladou. Nemá rada rozruch,
ani rýchle pohyby…
RAJA
Pohlavie: fenka
Vek: 7 mesiacov
Pekná Raja je aktívna,
milá a zvedavá. Vhodná
k rodinnému domčeku
s možnosťou výbehu.
LILY
Pohlavie: fenka
Vek: 7 mesiacov
Je veľmi milá a zdvorilá. Voči ľuďom je na
začiatku opatrná a keď
pochopí, že im môže
dôverovať, vykľuje sa
z nej najlepšia spolupracovníčka a spoločníčka
do každej situácie.

Vzhľadom na štruktúru a kapacitu útulku
prijmeme radi pomoc, ktorá sa týka dočasnej
opatery psíkov. Bližšie informácie:

0905 349 152

E-mail: utulok@mestosnv.sk
Fb: Mestský útulok a KS Spišská Nová Ves
Aktuálna ponuka psíkov
https://www.facebook.com/snvutulok
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16.00 - 20.00
1. – 2. 8. 16.00 - 20.00
(štv – pia) 16.00 - 20.00
20.00 - 22.30
7.00 - 8.00
20.00 - 22.30
3. – 4. 8.
8.00 - 20.00
(sob – ned)
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
16.00 - 20.00
5. – 9. 8. 16.00 - 20.00
(pon – pia) 16.00 - 20.00
22.00 - 22.30
7.00 - 8.00
20.00 - 22.30
10. – 11. 8. 8.00 - 20.00
(sob – ned)
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
16.00 - 20.00
12. – 16. 8. 16.00 - 20.00
(pon – pia) 16.00 - 20.00
20.00 - 22.30
7.00 - 8.00
20.00 - 22.30
17. – 18. 8. 8.00 - 20.00
(sob – ned)
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
16.00 - 20.00
19. – 23. 8. 16.00 - 20.00
(pon – pia) 16.00 - 20.00
20.00 - 22.30
7.00 - 8.00
20.00 - 22.30
24. – 25. 8. 8.00 - 20.00
(sob – ned)
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
16.00 - 20.00
26. – 28. 8. 16.00 - 20.00
(pon – str) 16.00 - 20.00
20.00 - 22.30
29. 8. (štv) 7.00 - 22.30
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
30. 8.
(pia)
16.00 - 20.00
20.00 - 22.30
7.00 - 8.00
20.00 - 22.30
31. 8.
8.00 - 20.00
(sob)
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00

Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň Dr.MAX, Hviezdoslavova 469/24

T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 0901 961 613

Lekáreň Dr.MAX, Hviezdoslavova 469/24

T.: 0901 961 613

Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň Dr.MAX, Jána Jánskeho 1

T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 0901 961 098

Lekáreň Dr.MAX, Jána Jánskeho 1

T.: 0901 961 098

Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň FARMÁCIA, J. Fabiniho 521/15

T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/442 15 60

Lekáreň FARMÁCIA, J. Fabiniho 521/15

T.: 053/442 15 60

Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň HARMÓNIA, Zimná 190/55

T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/441 16 37

Lekáreň HARMÓNIA, Zimná 190/55

T.: 053/441 16 37

Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň SLÁVKA, Poliklinika pri Hornáde, Chrapčiakova 1
Lekáreň PRI PARKOVISKU, Šafárikovo nám. 1
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň SLÁVKA, Poliklinika pri Hornáde, Chrapčiakova 1

T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/416 61 22
T.: 053/429 96 10
T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/416 61 22

Lekáreň SLÁVKA, Poliklinika pri Hornáde, Chrapčiakova 1

T.: 053/416 61 22

Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39

T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513

Upozornenie na prerušenie
distribúcie elektriny
Oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho / vysokého napätia v termínoch:

6. 8. / 9.00 - 14.30 h

• Markušovská cesta: 4, 8, 16, 20, 24, 28
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy
obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej
a bezpečnej distribučnej sústavy. Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti
obnovená čo najskôr. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli VSD
(www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

august 2019

relax, pozvánka
FORIŠOVINY

krížovka
Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. augusta na adresu redakcie
s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. JE TU LETO, DÁMY, PÁNI; 2. V PLNOM ZDRAVÍ; 3. UŽIME SI KRÁSNE DNI.

www.spisskanovaves.eu
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šport

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves
LETNÉ KÚPALISKO T.: 053/416 63 53

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466

UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu:

Otváracia doba
9.00 - 19.00
V prípade zlého počasia bude letné kúpalisko zatvorené!
Letné kúpalisko bude od 2. 9. 2019 ZATVORENÉ!

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
½ hracej plochy k tréningovej jednotke

krytá plaváreň T.: 053/416 63 53
Otváracia doba
9.00 - 19.00
Parná sauna bude v mesiaci august odstavená!

3. 8. sobota
17. 8. sobota

Sauna a Ceragem budú v auguste zatvorené!

MASÁŽE Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž,
lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové
kamene, chiropraxia, mäkké techniky.
14.00 - 20.00
9.00 - 20.00

pondelok - piatok

sobota
Podujatie nešportového charakteru

7.00 - 14.00
14.00 - 22.00
8.00 - 20.00

15 €/hod
30 €/hod
30 €/hod

840 €/deň

TENISOVý areál T.: 0903 403 459 - rezervácie
Otváracie hod.:
Cenník vstupu
3. - 4. 8.

tenisové
kurty
sobota - nedeľa

pondelok - nedeľa
10.00 - 14.00
14.00 - 21.00
Permanentka

10.00 - 21.00
4 €/hod./kurt
6 €/hod./kurt
50 €/10 hod./kurt

Turnaj chlapci a dievčatá do 10 rokov (TK SNV)

Nový tréner
a káder
futbalistov
Letná futbalová prestávka je u A – mužstva Spišskej Novej Vsi vždy
veľmi krátka. Nový súťažný ročník odštartovali Novovešťania už v júli.
Kým pred rokom sa klub boril s existenčnými problémami ani tentoraz situácia nie je ružová, ale o niečo lepšia.
„Letná príprava prebieha klasicky, ale už s novým trénerom a novým
mužstvom. Aj na odporúčanie Ľuba Ontka je novým trénerom Štefan
Markulík. Raz nám to už s mladým trénerom vyšlo, kedy v ťažkých
časoch dostal príležitosť Braňo Ondáš a dosiahol veľké úspechy,“
opísal prvé veľké novinky v kádri FK Spišská Nová Ves manažér klubu
Patrik Brezovaj.
Po skončení súťažného ročníka 2018/2019 sa hovorilo, že z novoveského kádra odíde viacero hráčov. Už v jarnej časti tréner Ontko dával
veľký priestor mladým hráčom z dorastu. Pri odchodoch sa skloňovali
hlavne mená starších skúsenejších hráčov.
„Tak zmeny v kádri sú. Od futbalu si chce oddýchnuť Lukáš Kováč,
no všetci dúfame, že ho to čoskoro prejde. Prestupová bomba leta je
odchod Karola Sedláčka do Rudnian,“ povedal Patrik Brezovaj.
Nový súťažný ročník 2019/2020 začali Spišiaci 27. júla doma proti
Svidníku a o týždeň ich čakalo spišské derby v Krompachoch. V auguste hrajú doma 3. 8. proti Lipanom, cestujú v 4. kole na pôdu Popradu B, v 5. kole 17. augusta hostia Kalšu, nasleduje vonku Vranov.
„V letnej príprave máme náročných súperov. Hrali sme proti rezerve
Žiliny a Ružomberka. Nasledoval Vranov a Prešov. Výsledky nie sú
dôležité, ale proti Svidníku chceme byť s mladým kádrom pripravení
čo najlepšie,“ dodal P. Brezovaj.
Jozef Petruška
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31. 8. sobota

FK SNV - Lipany, III. liga dospelí
FK SNV - Kalša, III. liga dospelí
FK SNV - Humenné, II. liga starší a mladší dorast
FK SNV - Námestovo, II. liga starší a mladší dorast

Cenník prenájmu: 18 €/hod./4 dráhy

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35
Športová
príprava

24. 8. sobota

16.30
16.00
10.00
12.15
10.00
12.15

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935

Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 0905 954 792, 0904 325 343.

Cenník
prenájmu

100 €
130 €
36 €/hod
60 €/hod
35 €/hod

Podrobnejšie info u vedúceho štadióna.

Sauna a ceragem T.: 053/416 63 54

utorok - piatok
sobota - nedeľa

www.stez.sk

23. - 24. 8.

piatok / sobota

16.00

HK SNV „A“ - Sosnowec (PL)

Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis)

hotel preveza** T.: 053/416 63 01, 0911 669 863
Pozývame vás na chutné DENNÉ MENU iba za 3,90 €
DENNÉ MENU podávame aj na letnej terase
Vychutnajte si RANNÚ KÁVU na TERASE
Radi vám zorganizujeme:
* rodinnú oslavu * firemný večierok * svadbu * stužkovú slávnosť
www.hotel-preveza.sk, recepcia@hotel-preveza.sk

Novovešťania víťazmi
memoriálu
Už po deviaty raz sa bývalí hráči a priatelia Alexandra Nagya stretli na spišskonovoveskom ihrisku,
aby si pripomenuli pamiatku tohto hráča a trénera. Už tradične je memoriál aj súčasťou programu Spišského trhu. Tento rok si Spišiaci pozvali súperov z Popradu a Noweho Saczu, nováčikom
podujatia boli veteráni z Lipan.
V prvom zápase turnaja Spišská Nová Ves najtesnejším výsledkom 1 : 0 zdolala susedov z Popradu.
V druhom súboji hráči poľského Noweho Saczu zdolali nováčika turnaja Lipany 4 : 2. V stretnutí
o tretie miesto Poprad zdolal Lipany 2 : 0 a vo finále Spišská Nová Ves porazila poľského zástupcu
4 : 0. Po štyroch rokoch tak víťazná trofej ostala v domácej vitríne. Po skončení finálového súboja
nasledovalo vyhlásenie poradia najlepších tímov a individuálnych ocenení.
„Chcem poďakovať organizátorom turnaja a samotným hráčom, že sme sa opäť takto zišli na
tomto podujatí. Verím, že všetci strávili v Spišskej Novej Vsi príjemný športovo-spoločenský deň.
Blahoželám domácim k prvenstvu, ale rovnako ostatným futbalistom k dobrým výkonom,“ povedala po slávnostnom ceremoniáli manželka Alexandra Nagya Vlasta.
Jozef Petruška

august 2019

šport, pozvánky

Spišské športové hry detí a mládeže 2019
Tento rok sa uskutočnil ich 23. ročník. Slávnostné otvorenie podujatia bolo, ako tradične, na futbalovom štadióne. Nástup prezentácie jednotlivých športov nahradili
najúspešnejší športovci - jednotlivci a kolektívy. Lucia
Filipová, Petra Rusnáková, Dominika Čujová, kolektív hokejistov dorastencov, zástupcovia najúspešnejšej školy roka ZŠ Nad Medzou sa prítomným predstavili ako vlajkonosiči, ako rodiace sa športové osobnosti
Spišskej Novej Vsi. Myšlienka olympionizmu zaznievala

z príhovorov primátora mesta Pavla Bečarika, viceprimátora Jozefa Gondu i predsedu Olympijského klubu
Spiš Viliama Mjartana. Súčasťou otvorenia sa stal
symbolický beh: Memoriál Adama Kvasňáka. Otec
Adama Kvasňáka odovzdal prítomným spomienku na
syna a zdôraznil potrebu športovania. Súčasťou ceremoniálu boli vystúpenia gymnastickej skupiny RTVŠ
Mix pod vedením Ireny Kovalčíkovej, tanečnej formácie Denzz Industry. Slová dozneli, hudba stíchla. Na 15

športoviskách súťažilo 839 športovcov základných
a stredných škôl. Okrem domácich sa zúčastnili školy
z Gelnice, Helcmanoviec, Krompách, Bílovca, Smižian,
Hrabušíc, Kluknavy, Levoče, Bílovca. Či je pravdou, že je
dôležitejšie zúčastniť sa, ako zvíťaziť? Na športoviskách
prebiehali duely o víťazstvo. Lebo o tom je šport. Byť
rýchlejší, silnejší, pohotovejší… ale hrať fair play.
Výsledky najúspešnejších nájdete na webovej stránke
mesta.
Štefan Šimko

KEĎ SI MYSLÍŠ, ŽE UŽ NEMÔŽEŠ,
MÔŽEŠ EŠTE TRIKRÁT TOĽKO!

Všetkých nadšencov horskej cyklistiky (MTB), ktorí sú odhodlaní
na hraniciach svojich možností zabojovať s krásnou prírodou
Spiša pozývame 2. a 3. 8. 2019 do Spišskej Novej Vsi

na 7. ročník extrémnych nonstop MTB pretekov

Miesto štartu a cieľa: Spišská Nová Ves, Športová Hala, Za Hornádom 898/15,
48.937894, 20.564220
časový limit 333 km trate: 33 hodín
Kategórie:

muži, ženy /

NOVINKA

333 km, 222km, 111 km,
55km a 55 km e-bike /

pre účastníkov mladších ako 18 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu

Štart kategórií :

333 km a 222 km
– piatok 2.8.2019 o 8:00 h
111 km
– sobota 3.8.2019 o 8:00 h
55 km a 55 km e-bike – sobota 3.8.2019 o 9:00 h
Slávnostné vyhodnotenie všetkých kategórií: sobota 3. 8. 2019 o 17:00 h

PRIHLASOVANIE SPUSTENÉ

www.333extreme.sk / www.vraji.sk

info@333extreme.sk / info@raj-spis.sk / OOCR +421 948 846 506

www.spisskanovaves.eu
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šport

MAJSTROVSKÉ TITULY putujú do Spišskej Novej Vsi
V mesiaci jún mala Nora Jenčušová už štandardne
nahustený pretekový program. 8. 6. 2019 sa uskutočnili v českom Příbrame tohtoročné PON - Preteky
olympijských nádejí v triatlone (750 m plávanie +
20 km bicykel + 5 km beh) za účasti krajín zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Českej republiky. V silnej
konkurencii pretekárov obsadila Nora 2. miesto.
20. 6. 2019 na Majstrovstvách Európy dorasteniek
v triatlone v rakúskom Kitzbuhely Nora obsadi-

la 18. miesto, keď prišla do cieľa ako najrýchlejšia
Slovenka.
Suverénnym výkonom s dvojminútovým odstupom
v kategórii junioriek na striebornú pretekárku priniesla
Nora, majstrovský titul na Spiš, keď 27. 6. 2019 v časovka jednotlivcov v cestnej cyklistike v Trnave obsadila tretie miesto.
Na Ness City Triatlon 29. 6. 2019 v Košiciach v kategórii dorasteniek získala 1. miesto.

Na hromadnom štarte vo Vidnave (Česká republika),
na spoločných majstrovstvách Slovenskej a Českej
republiky v cestnej cyklistike 7. 7. 2019 obhájila
Nora majstrovský titul z minulého roka. Po samostatnom úniku 25 km pred cieľom potvrdila svoju dominanciu, keď do cieľa prišla s trojminútovým náskokom. Dúfame, že Nore forma naďalej vydrží, pretože
ju čaká ďalší náročný pretekový program.
N.J.

Karatisti úspešní na svetových súťažiach
V rakúskom Salzburgu sa 22. 6. 2019 konala súťaž
AUSTRIAN JUNIOR OPEN 2019, na ktorej sa z Karate
klubu IGLOW Spišská Nová Ves zúčastnili 6 cvičenci. V konkurencii 1 067 štartujúcich zo 159 klubov
z 19 krajín z celého sveta získali celkovo 6 medailí
a vybojovali pre klub celkovo 3. miesto. Maroš Janovčík, Dominik Kešeľak a Zoja Zimnikovalová
získali zlaté medaily, Sára Krivdová získala striebornú a Jakub a Juraj Černickí získali bronzové
medaily.
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V dňoch 4. – 7. 7. 2019 sa konal Svetový pohár KARATE1 YOUTH LEAGUE v Umagu. Tejto súťaži sa zúčastnili aj Sára Krivdová, Zoja Zimnikovalová, Maroš Janovčík, Jakub Černický, Juraj Černický a Dominik Kešeľak.
Na súťaži štartovalo 2 578 pretekárov zo 70 štátov.
Výsledky cvičencov KK Iglow:
5. miesto – Sára Krivdová, JUNIOR KUMITE FEMALE
59+ kg (93 štartujúcich)
9. miesto – Maroš Janovčík, JUNIOR KUMITE MALE
76+ kg (99 štartujúcich)

Jakub Černický – CADET KUMITE MALE -57 kg (103
štartujúcich) po výhre v prvom, druhom a treťom kole
prehral štvrté kolo.
Dominik Kešeľák – CADET KUMITE MALE -70 kg (88
štartujúcich) vyhral 1. a 2. kolo, tretie prehral.
Zoja Zimnikovalová – JUNIOR KUMITE FEMALE
-59 kg (93 štartujúcich) a Juraj Černický - CADET
KUMITE MALE -63 kg (114 štartujúcich prehrali v prvom kole).
Tatiana Kešeláková

august 2019

Samostatný vstup na plaváreň

BEH:

Na spišskonovoveskej plavárni sme upravili režim vstupu tak, aby vyhovoval aj ľuďom, ktorí počas letnej
sezóny neplánujú využívať vonkajšie bazény a atrakcie. Od 8. júla je možné počas otváracej doby letného
kúpaliska možnosť zakúpiť si dvojhodinový vstup len na krytú plaváreň. Vstupné vo výške 4 € – dospelý,
3 € – dieťa a 2,50 € – osoba nad 62 rokov si môžete zakúpiť v pokladni na letnom kúpalisku.
So zakúpeným pokladničným dokladom je nutné sa prezentovať pri vstupe ku šatniam na krytej plavárni.
Na jeho základe budú vydané kľúče od skrinky a účtovaná záloha za skrinku vo výške 2 € na počet vstupov.
V prípade prekročenia časového limitu prepadne záloha v plnej výške. V opačnom prípade bude záloha pri
odchode vrátená.
Ing. Vladimír Hovaňák, riaditeľ príspevkovej organizácie STEZ

(14. 6. 2019 Štrbské Pleso, 4,5 km) F 50 – 59: 3.

Tatry Running Tour EXTREME - Night Run
Eva Berníková (ŠKP SNV, 0:26:02); Tatry Running
Tour EXTREME – Interski Run (14. 6. 2019 Štrbské Pleso, 8 km) F 50 – 59: 2. Eva Berníková (ŠKP
SNV, 0:54:43); Beh do vrchu Jasná – Chopok
(22. 6. 2019 Jasná, 4,7 km, 807 +) F 50 – 59:
1. Zuzana Kartusková (SNV, 0:58:28); Lomnická

šport v skratke

šport

desiatka (23. 6. 2019 Tatranská Lomnica, 10 km)

Rekordér Matej Baluch
na juniorských ME bronzový!
Osemnásťročný Matej Baluch (AK Slávia Spišská
Nová Ves) zažil v Šamoríne na P-T-S premiéru na veľkom medzinárodnom mítingu. Skvelú atmosféru využil
na zlepšenie svojho osobného rekordu na 400 m prekážok z 52,76 na 52,60. Talent zo Spiša, ktorý trénuje
Edmund Kováč, je na tom v letnej sezóne podobne
ako Daniela Ledecká, aj on „láme“ jeden osobný
rekord za druhým. Už sa zlepšil na 100 m (10,79),
200 m (21,81), na mužskej (14,70) i juniorskej (14,12)
stodesiatke s prekážkami a dvakrát na 400 m prekážok (52,76 a 52,60). „Nečakal som osobný rekord, ale
v perfektnej atmosfére a v konkurencii, v akej som nik
dy doteraz nebežal, som sa k nemu vyburcoval. Som
veľmi rád, že mi to vyšlo,“ uviedol Matej Baluch.
Bol najrýchlejší v treťom behu na 100 m (10,96).
Slovenská juniorská štafeta na 4 x 100 metrov v zložení Jakub Benda, Rastislav Jelínek, Samuel Sloboda, Matej Baluch skončila v Prahe tretia s časom
41,69 sekundy, keď len o jedinú desatinu zaostala za
slovenským rekordom kvarteta Riedl, Benda, Mikláš,
Briňarský z 2. júla 1994 v Bratislave. Pred Slovákmi
skončilo české seniorské „áčko“ Stromšík, Veleba, Jir-

ka, Záleský (38,94) a český výber do 23 rokov (40,80).
„Som neskutočne šťastná z toho, čo chlapci ukázali.
Po dlhej ceste do Prahy, hodinovom spoločnom tréningu bežali výborne. Škoda však jednej pokazenej
odovzdávky, mohli byť ešte rýchlejší. Verím, že ešte
zabojujú o účasť na juniorskom európskom šampionáte,“ skonštatovala trénerka Naďa Bendová, ktorá
mala slovenskú juniorskú štafetu pod palcom. Zväzový limit na juniorské ME v Borase je 40,50.
Na juniorských majstrovstvách Slovenska na Mladej
Garde v Bratislave potvrdil Matej skvelú formu a za
necelé dve hodiny predviedol štyri parádne behy. Už
v rozbehu na 110 m prekážok (99,1 cm) utvoril
slovenský juniorský rekord 13,89 sekundy, keď
o dve stotinky zlepšil čas Nitrana Matúša Meluša
z roku 2016 a zároveň splnil „ostrý“ limit (14,10) SAZ
na júlové juniorské ME vo švédskom Borase. Vo finále
potom stiahol ešte ďalšiu stotinku – 13,88! Na prekážkach si celkovo zlepšil osobný rekord o 24 stotín.
Talentovaný Spišiak na šampionáte dokázal, že je aj
veľmi rýchly. Najskôr si v rozbehu na 100 m zlepšil
o dve stotinky osobný rekord na 10,77 a vo finále
pridal ďalší – 10,69! K osobnému maximu potiahol aj
svojho kolegu z reprezentačnej štafety na 4 x 100 m Samuela Slobodu – 10,86.
Na majstrovstvách Slovenskej republiky do 23 rokov
v Trnave 29. 6. 2019 Matej
Baluch už v rozbehu na
100 m časom 10,63 zlepšil
o 6 stotín osobný rekord.
Vo finále pridal osobný rekord
10,56 a splnil prísnejší limit
SAZ na MEJ vo švédskom
Borase. Baluch iba o 5 stotín
zaostal za slovenským juniorským rekordom Jána Volka
10,51 sekundy z roku 2015.
Na juniorských Majstrovstvách Európy vo švédskom
Borase Matej získal bronz
na 400 m prekážok. „Moje
predpoklady sa stopercentne
splnili,“ vraví na margo senzačného bronzu Igor Kováč,
bronzový na 110 m prekážok
na MS 1997 v Aténach, ktorý je zároveň brat Matejovho
Matej Baluch získal na juniorských Majstrovstvách Európy bronz na 400 m
trénera Edmunda Kováča.
prekážok. Foto: Pavol Uhrin/FOTOSPORT.SK
Slovenský atletický zväz

www.spisskanovaves.eu

F 40 – 49: 1. Elena Zekuciová (SNV, 0:52:27);
2. Marcela Valenčíková (Spišské Tomášovce,
0:54:00); F 50 – 59: 2. Zuzana Kartusková (SNV,
0:59:10), 4 km M 40 – 49: 1. Tomáš Kamas (TJ
Tatran SNV, 0:14:15); Night Cross (28. 6. 2019
Kežmarok, 7,4 km 218+) F 40 – 49: 2. Marcela
Valenčíková (Spišské Tomášovce, 0:49:52); Donovalský polmaratón (29. 6. 2019 Donovaly,
21,1 km, 480+) M 40 – 49: 1. Tomáš Kamas (TJ
Tatran SNV, 1:37:35); Domašská desiatka na Eve
(5. 7. 2019 Vranov nad Topľou, 10 km) M 40 – 49:
1. Tomáš Kamas (TJ Tatran SNV, 0:36:44); Night
Run Gelnica (6. 7. 2019 Gelnica, 10 km) F 40+:
3. Zuzana Kartusková (SNV, 0:57:15); Bančanská
desiatka (7. 7. 2019 Banské, okr. Vranov /Topľou,
10 km): 1. Tomáš Kamas (TJ Tatran SNV, 0:37:04);
Malý Štrbský maratón (14. 7. 2019 Štrba) M 39
(31 km): 4. Vladimír Majerčák (YOGI Tím Harichovce, 2:03:55); M 40 – 49 (10 km): 2. Tomáš Kamas
(TJ Tatran SNV, 0:37:15); F 50 – 59: 2. Zuzana
Kartusková (SNV, 0:54:55); F 60: 2. Eva Berníková
(ŠKP SNV, 0:56:18.

Spišská Nová Ves
pozýva na zápis deti,
ktoré sa chcú venovať
gymnastike,
3. septembra 2019
o 16.00 h
v ZŠ Levočská
deti vo veku 5 - 6 rokov.
Bližšie info: 0918 495 936
4. septembra 2019
o 16.00 h
v ZŠ Komenského
deti vo veku 6 - 10 rokov.
Bližšie info: 0910 314 309
Facebook: GK Spiš
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spoločenská kronika
jubilanti
Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť slávnostného prijatia jubilantov v obradnej miestnosti Radnice
Augustovým jubilantom mesta Spišská Nová Ves ponúkame možnosť prijatia dňa 3. 8. 2019 alebo 24. 8. 2019.
Zuzana Dvorská
Margita Kalnová
Ladislav Radvanec
Agnesa Grinvalská
Mária Krupinská
Júlia Tauberová
Magdaléna Wantrubová
Justína Ambrozová
Justína Acksteinerová
Mária Hamráčková
Mária Hricová
Margita Klempayová
Ing. Ján Kollár
Ferdinand Koška
Zuzana Kuchárová
Jozef Mucha
Milan Revay
Michal Snopko
Štefan Szarka
Cecília Šimčáková

Mária Tkáčová
Anna Uličná
Helena Vojtkovská
Ján Fiflík
Mária Garčárová
Viera Husáková
Anna Jartysová
Jozef Kozák
Štefan Oberle
Ing. Anna Sivačková
Dušan Šilon
Ing. Vladimír Žoldák
Jozef Bajtoš
Anastázia Boržíková
Karol Dugas
PaedDr. Anna Grecová
Paraska Hrebíková
Ing. Juraj Chovan
Verona Klembarová
PaedDr. Štefan Korytko

MVDr. Emil Košický
Ivan Kráľ
Ing. Jozef Lifka
Anna Magdová
Margita Majerská
Ladislav Pavľák
Štefan Sivák
Mária Slebodníková
Jozef Surák
Ivan Szabo
Elena Šmelková
František Cupper
MUDr. Mária Červenská
Gabriela Dražilová
Helena Eštoková
Jozef Fabini
Milan Filipák
Klára Gazdurová
Mária Ilášová
Mária Kalinayová

Mária Liptáková
Mária Petrisková
Mária Slivová
Margita Škodová
Gabriela Garčárová
Mária Ištvaníková
Jozef Jahodník
Gabriela Kačírová
Anton Kapalko
Jaroslav Novotný
Emília Onderušová
Alžbeta Regecová
Štefan Sopko
Mária Spišáková
Milan Stavjarský
Ján Szabó
Vlasta Šomšáková
Peter Tatranský
Ing. Anna Timková
Ing. Rudolf Weag

Viera Závišová
Dušan Baláž
Cyril Baron
Dana Bendíková
Andrej Bukšár
Libuša Čabaníková
Mária Derfiňáková
Margita Ferencová
MUDr. Ján Gajdoš
Anna Hrušovská
Mária Janová
MUDr. Jozef Kedžuch
Eva Matisová
Božena Sigetyová
Agnesa Stanková
Božena Štocková

V prípade Vášho záujmu o toto bezplatné individuálne alebo kolektívne prijatie jubilanta, prosíme, nahláste Váš záujem telefonicky – Mgr. Kleinová 053/417 66 25,
resp. 0908 343 208 alebo osobne v Radnici mesta na 1. poschodí. Zmenu navrhovaného termínu prijatia je možné na základe dohody upraviť.
Septembrovým jubilantom mesta Spišská Nová Ves ponúkame možnosť prijatia dňa 7. 9. 2019 alebo 21. 9. 2019.

POĎAKOVANIa A SPOMIENKY
Odišiel, ale stále je v našich srdciach, v našich myšlienkach.
Náš drahý Mgr. Ján PUKLUŠ nás opustil 25. 6. 2019.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho s nami odprevadili a ktorí s nami zdieľali náš smútok.
Naše úprimné poďakovanie patrí kolektívu ODCH oddelenia a chirurg. oddelenia nemocnice v Spišskej Novej Vsi, ADOS Charitas,
Zariadeniu opatrovateľskej služby DD v Spišskej Novej Vsi za náročnú starostlivosť v ťažkej chorobe. Pohrebnej službe R. Findura
a Rím.-kat. farskému úradu za dôstojnú rozlúčku.
Dotĺklo srdce, onemeli pery, ostal žiaľ…
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa
24. 6. 2019 prišli rozlúčiť s mojou manželkou, našou mamkou,
babkou Annou DRUSOVOU, ktorá nás navždy opustila 21. 6. 2019
vo veku nedožitých 72 rokov.
Zároveň ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV, PhDr. J. Lapšanskému,
PhD. a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manžel Milan, syn Marek s rodinou, dcéra Martina s rodinou, vnúčatá Anettka, Bianca, Martin a Natálka a ostatná
smútiaca rodina.
V srdci máme bolesť a v duši žiaľ, to najdrahšie nám osud nečakane vzal. Odišiel dobrý človek, zlatého srdca.
So zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 1. 7. 2019 s mojím drahým manželom, milujúcim ockom, svokrom, dedkom, starkým a švagrom
RSDr. Rudolfom FRANKOM, ktorý nás náhle a nečakane opustil
vo veku 82 rokov.
Zvlášť chceme poďakovať rýchlej zdravotnej službe a celému
zdrav. kolektívu pod vedením MUDr. Valičkovej a vrtuľníkovej zách
rannej zdravotnej službe za poskytnutie okamžitej pomoci.
Vyslovujeme poďakovanie za dôstojnú rozlúčku ZPOZ pri MsÚ
Mgr. Kučinskému, PhDr. Lapšanskému, PhD. a Pohrebnej službe
R. Findura.
S úctou a vďakou manželka Eulália, dcéra Janka a syn Miroslav
s rodinami.
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Odišla si, ale v našich srdciach vždy budeš s nami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli
4. 7. 2019 rozlúčiť s našou mamkou, svokrou, babkou, prababkou,
sestrou, krstnou mamou, tetou, švagrinou a príbuznou Máriou
DRAVECKOU, ktorá nás opustila vo veku 84 rokov.
Vďaka patrí Rím.-kat. farskému úradu v SNV a ZPOZ pri MsÚ v SNV,
najmä PhDr. J. Lapšanskému, PhD. za dôstojný prejav rozlúčky.
S vďakou a úctou dcéry Katarína, Magdaléna s rodinami, synovia
Marián, Michal a Daniel s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná
smútiaca rodina.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
28. 6. 2019 uplynulo 15 rokov od úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka Štefana KANTORA, ktorý nás opustil vo svojich
49 rokoch života.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou manželka Mária, synovia Peter a Ľubomír s rodinami
a ostatná rodina.
Pod modrou oblohou a belostnými oblakmi na chvíľu prestal viať
vánok…
Uplynulo 13 rokov od tragickej smrti manžela, otca, syna a dedka
Jána KRÁĽA.
Prichádza čas zastaviť sa a spomínať…
S úctou a láskou celá smútiaca rodina a priatelia.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
Uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustila Mária SIRANKOVÁ, rod.
Novotná.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel Jozef a dcéra Lenka
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spoločenská kronika
SPOMIENKY
Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí, aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach
žijete stále s nami.
29. 1. 2019 uplynulo 20 rokov od úmrtia nášho
otca a dedka Michala RUMANA a zároveň si
16. 11. 2019 pripomenieme 11 rokov od úmrtia
našej mamky, babky Márie RUMANOVEJ.
S láskou a úctou na vás spomíname.
dcéry Mária a Katka s rodinami a synovia s rodinami
…desať rokov hľadíme do neba a myslíme s láskou na Teba…
15. 7. 2019 sme si pripomenuli 10. výročie od chvíle, kedy nás
navždy opustila naša najdrahšia Janka Hudzíková Vallová.
Ďakujeme za spomienku všetkým, ktorí nezabudli.
Spomíname s láskou, vďakou a úctou.
Smútiaca rodina.
Spi spokojne, mamička .
Spomienky vracajú len bolesť, smútok a žiaľ. Ťažko je bez Teba,
smutno je nám všetkým, nič už nie je také, ako bolo predtým.
20. 7. 2019 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, dedo
a pradedo Michal BABEJ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Na Teba spomínajú dcéry Daniela, Mária a Viera s rodinami.
Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije
spomienkami.
20. 7. 2019 uplynul rok, čo nás opustila moja drahá mamka Lýdia
BENDÍKOVÁ.
S láskou a úctou v modlitbách spomína syn Miroslav s rodinou.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš
navždy žiť.
V týchto dňoch uplynie 30 rokov, keď nás navždy opustil môj
manžel a náš otec Marián HODÁK.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Irena, dcéry Andrea, Mária, Katarína a syn Marián
s rodinami
Neplačte, keď zapadá slnko, slzy by vám bránili vidieť hviezdy.
V jednej z nich vám svietim na vašich cestách.
1. 8. 2019 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil môj milovaný syn,
brat, dedko Vladimír CENTKO.
Spomíname na Teba s láskou.
mama, sestra s rodinou a ostatná smútiaca rodina
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišiel si
nám všetkým, ktorí Ťa radi mali. Odišiel si bez toho, aby nám Tvoje
ústa zbohom dali. Už nepočuť po dome otcov a dedko hlas, už viac
nepríde medzi nás, nepohladí a nepovie – drahí moji, mal som vás
všetkých veľmi rád.
So smútkom v srdci si 2. 8. 2019 pripomenieme 2. smutné výročie, kedy nás opustil milovaný manžel, drahý otec a dedko Štefan
FILICKÝ.
S láskou a úctou spomína manželka a deti.
4. 8. 2019 uplynie 5 rokov od chvíle, keď nás opustila moja manželka Eva KAŽMÍROVÁ.
Neustále na Teba myslia manžel Štefan, synovia Viktor a Peter
s rodinou a všetci, ktorí Ťa mali radi.

www.spisskanovaves.eu

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ. Rana v srdci bolí, zabudnúť nedovolí. Aj keď nie
si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
5. 8. 2019 uplynie 5 rokov od úmrtia našej milovanej manželky,
mamky a babky Anny BOBKOVEJ.
S láskou a úctou spomína manžel Michal, dcéry Janka a Marcela
s rodinami, synovia Marián a Dušan s rodinami a ostatná smútiaca
rodina.
Čas plynie, no spomienky ostávajú.
6. 8. 2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, náš
otec, dedko Jozef DULOVIČ.
S láskou spomínajú manželka Mária a deti s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
6. 8. 2019 si pripomíname 5. výročie úmrtia našej milovanej mamky, svokry a babky Heleny KIŠÁKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
synovia Vladimír s rodinou a Ján
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme
mali radi. Sviečka na hrobe tichučko zhasína a kto ho mal rád,
spomína.
7. 8. 2019 si pripomenieme 20. výročie odchodu do večnosti nášho manžela, otca, dedka, pradedka Antona ŠIMKA zo Spišskej
Novej Vsi.
S láskou a úctou si na neho spomínajú manželka, deti, vnúčatá,
pravnúčatá a ostatná rodina.
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
Pán Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš
stále žiť!
7. 8. 2019 uplynie smutný rok, čo odišiel do večnosti môj manžel,
náš otec a dedko Valent FILIP.
Spomíname na Teba s láskou a úctou.
manželka, dcéry a syn s rodinami
8. 8. 2019 uplynie rok, čo nás navždy opustil Július STRAKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Anna, syn Július a dcéra Xénia
s rodinami.
Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú, žijú v naších
srdciach každý deň.
10. 8. 2019 uplynie 5 rokov odvtedy, ako nás
opustila naša milovaná mamka, babka, prababka a svokra Mária ZAJACOVÁ a 20. 2. 2019 sme
si pripomenuli 13. výročie úmrtia nášho otca,
dedka, pradedka a svokra Jozefa ZAJACA.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína dcéra Marta s rodinou.
Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas. Len spomienky na Teba vracajú
sa zas.
12. 8. 2019 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel a otec Ladislav MAJCHROVIČ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka Monika a dcéry Monika, Adriana
a Alenka s rodinami.

8/2019
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spravodajstvo
SPOMIENKY
Utíchlo srdce, utíchol hlas, miloval si život a všetkých nás. Osud Ti
nedoprial dlhšie s nami byť, no v srdciach našich budeš stále žiť.
12. 8. 2019 uplynie smutný rok, odkedy nás opustil Ladislav
HLIPALA.
S láskou a úctou na Teba stále spomíname.
družka Melánia s dcérou Luciou, mama a ostatná smútiaca rodina

So smútkom v srdci si 23. 8. 2019 pripomenieme 5. výročie,
čo nás navždy opustil Ing. Pavol BLAŠČÁK.
S láskou a úctou spomínajú manželka Emília, synovia Pavel
a Peter s rodinami a ostatná rodina.
Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti.
Za modlitbu a tichú spomienku ďakujeme.

Zmĺkli ústa mamkine, prestali sa pery smiať, budeme, drahá
mamička, na Teba spomínať.
14. 8. 2019 uplynie dlhých 10 rokov, odkedy nás opustila milovaná
mamka, babka, prababka Alžbeta BOGUSOVÁ, rod. Lapšanská.
S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra s rodinami.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, milovala si život a všetkých nás. Osud Ti
nedoprial dlhšie s nami byť, no v srdciach našich budeš stále žiť.
25. 8. 2019 si pripomenieme 1. smutné výročie, kedy nás navždy
opustila milovaná manželka, mamka, babka, sestra, švagriná
a svokra Daniela TOPOLIOVÁ.
Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S úctou manžel Štefan a deti s rodinami.

Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas. Len spomienky na Teba vracajú
sa zas a zas.
16. 8. 2019 uplynú už 4 roky, odkedy nás navždy opustil môj milovaný manžel a otec Milan JASSUŠ.
S láskou a úctou manželka Olga, dcéra Otília a vnučky Tamarka
a Laura.
Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako smutno je bez Teba.
Keby sa dal vrátiť čas, pohladiť, počuť Tvoj hlas, stretnúť sa
s Tebou zas. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.
16. 8. 2019 si pripomíname 1. výročie, čo si nás navždy opustil,
milovaný manžel Ladislav MARCHYN.
S úctou a láskou na Teba spomínajú manželka, dcéry Martina,
Miroslava, Monika s rodinami.

Očiam si odišiel, v srdciach si zostal.
26. 8. 2019 si pripomenieme 5. výročie úmrtia môjho manžela,
nášho otca a dedka Pavla MAJERA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami, príbuzní
a známi.

V neznámy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach
tých, ktorí Ťa milovali.
20. 8. 2019 si pripomenieme smutné 1. výročie úmrtia našej
milovanej mamky, babky, prababky, svokry, tety a príbuznej
Margity PANIGAJOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku
a modlitbu.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Zuzana, syn Ľubomír s rodinou
a ostatná smútiaca rodina.

Nezabúdame, len čas nás učí žiť bez milovaných.
27. 8. 2019 uplynie už rok, čo nás náhle
a tíško opustila naša milovaná Mgr. Alexandra
MACKOVÁ.
Všetci, čo ste ju poznali, vyšlite za ňu tichú modlitbu do neba.
Zároveň si 17. 8. 2019 pripomenieme 6. výročie
úmrtia jej dedka Mikuláša KIŠŠÁKA.
S láskou spomíname.
smútiaca rodina

Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako smutno je bez Teba.
Keby sa dal vrátiť čas, pohladiť, počuť Tvoj hlas, stretnúť sa
s Tebou zas.
20. 8. 2019 uplynie štvrtý rok, ako nás navždy opustila moja manželka, naša mamka, omika Janka ŠUŤAKOVÁ, rod. Jahodníková.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel Igor, dcéry Andrea, Jana a Dana
s rodinami a vnúčatá Tomáš, Barbora s manželom, Katka, Emmka,
Ellka, Leuška a pravnúčik Jožko.

Úsmev si mala vždy na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
29. 8. 2019 uplynú už 4 smutné roky, čo nás navždy opustila naša
milovaná Anna Mária KRAVCOVÁ.
Mamka, babka naša, chýbaš, veľmi…
S láskou a vďakou spomínajú dcéra Maja s rodinou, syn Miloš
a ostatná smútiaca rodina.

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali ústa sa smiať, budeme, otecko drahý, stále na Teba spomínať.
21. 8. 2019 uplynie smutný rok, odkedy nás opustil náš milovaný
otec, dedko a pradedko František MIKLAS.
Tí, ktorí ste ho poznali a ktorým chýba, spomínajte spolu s nami.
S láskou a úctou synovia a dcéry s rodinami.
Úsmev si mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši. S tichou
spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky
na Teba myslíme.
21. 8. 2019 uplynie 5 rokov, čo nás opustila naša najdrahšia Anna
BUŠOVÁ.
S láskou spomínajú mamka Anna, dcéra Anna s rodinou, synovia
Štefan a Peter s rod. a ostatná smútiaca rodina.
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25. 8. 2019 uplynie 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil
manžel, otec, svokor a dedko Ladislav MAGUTH.
S úctou, láskou a vďakou spomína manželka a deti s rodinami.

Chýbaš nám veľmi, mamka…
30. 8. 2019 uplynie 5 rokov, keď od nás navždy odišla naša milovaná mamka, stará a prastará mama Jolka SZÉKELYOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
Ďakujeme.
dcéry Milada a Dana s rodinami
„Dobro vždy zvíťazí. Odvahu mu dáva láska, ktorá sa nebojí ničoho
na svete.“
Posledný augustový deň uplynie už 11 rokov, odkedy nás opustila
milovaná dcérka a sestrička Barborka MROVČÁKOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí pri tomto smutnom výročí venujú Barborke krátku spomienku.
S láskou spomínajú mamka, sestry s rodinami.
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inzercia, pozvánky

BIO potraviny

z ekologického hospodárstva

ˇ
Caje
jednodruhové a zmesi
Oleje 100% za studena lisované
Masticha Chioska

(zabijak helicobactera)

PRE VAŠE ZDRAVIE
... a poradi pri:
ˇ
LIECBE
tela a ducha JEDLOM
intolerancii na histamín, kazeín,
laktózu, sóju, pšenicu a lepok, vajcia
prevencii chorôb
ociste
organizmu (detoxikácii)
ˇ

obezite

Zimná 45, Spišská Nová Ves
Otvorené:
Po - Pia
So

8.30 - 17.00
8.30 - 11.30

Kontakt:
tel.: 0948 068 786
facebook.com/komorka.snv

Začiatok kurzu:
Zápis:

september 2019

5. a 6. september 2019 / od 16.00 do 17.00 h
na Adrese: Letná 53 Buchvaldhaus
www.andyakram.sk

tel.: 0911 601 853

www.spisskanovaves.eu
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drobná inzercia, inzercia
PREDÁM / KÚPIM
 Predám 1-izb. byt v zateplenej bytovke po rekonštrukcii bytového jadra na 3. posch.,
2 balkóny, výmera 42 m2, J. Wollkera, sídl. Mier, SNV. Cena dohodou. Nevolať RK.
T.: 0918587 561.
 Predám 2-izb. byt, 55 m2, v OV, v obci Madunice okres Hlohovec. TÚV - elektrický
bojler, špajza, vlastný plynový kotol, bez pivnice - sklad v spoločnom objekte na pozemku. Cena - 65 000 €, dohoda možná. T.: 0940 340 922.
 Prenajmem 2-izb. nezariadený byt v centre mesta. Volať po 17.00 h na
tel. č.: 0902 540 823.
 Dám do prenájmu 4-izb. byt na sídl. Mier - 2. posch. s balkónom, prerobený.
T.: 0908 993 711.
 Ponúkam na predaj dvojrodinný dom po čiastočnej rekonštrukcii, v lukratívnej
časti na okraji SNV za výhodných podmienok. Keď sa porovná a rozpočíta na 2 rodiny,
t. j. 2 x 3-izb. kompletný priestorový byt s rozlohou 108 m2 + 2 balkóny, 2 x garáž.
Byty sú oddelené samostatným schodiskom v porovnaní ceny 3-izb. bytu v bytovke, bez garáže, záhrady a súkromia – je to veľmi výhodná cena. Cena 145 000 €.
T.: 0944 821 540.
 Predám rodinný dom na Mlynskej 33 v SNV. Cena dohodou. T.: 0918 917 045.
 Predám záhradku na Červenom jarku, murovaná chatka 16 m2, pivnica, kuchyňa,
podkrovie, elektrika 220 a 380 V. T.: 0908 084 093.
 Predám záhradu 258 m2 v lokalite Brusník. Domček, ovocné stromy, kríky, časť
na pestovanie zeleniny, v ZO rozvod vody, na pozemku parkovacie miesto pre auto
s prívesným vozíkom. Cena 9 850 € - v prípade vážneho záujmu dohoda možná.
T.: 0944 885 530.
 Predám záhradu s chatkou v chovateľskej osade Ferčekovce, vo výmere 397 m2,
elektrina, studňa, plynová prípojka. T.: 0915 544 842.
 Predáme záhradu s chatkou na Červenom jarku. T.: 0903 261 962.
 Predám záhradku v záhradkárskej oblasti Smižany nad elektrovodom. Rozloha
375 m2, na pozemku vodovodná a elektrická prípojka. T.: 0915 580 769.
 Predám záhradku a murovanú dvojpodlažnú chatu v lokalite Červený jarok
o rozlohe 700 m2. Elektrika, voda, cez záhradu tečie potok. Cena dohodou. Súrne.
T.: 0915 908 535.
 Predaj - záhrada, lokalita ZO SPIŠ s murovanou - drevom obloženou podpivničenou chatkou - súp. č. 7393. Výmera 373 m2, zastavaná plocha 17 m2, elektrika,
úžitková voda. T.: 0908 267 331.
 Prenájom priestorov * od 1. 9. 2019 prenajmem kancelárske alebo predajné priestory vo dvore na prízemí vedľa Hodinárstva (po stávkovej kancelárii).
Samostatný vstup, miestnosť je klenbová. T.: 0905 138 614, príp. zašlite sms.
Adresa: Zimná 40/175 - vpredu je predajňa Klas.
 Dám do prenájmu obchodný, kancelársky priestor o rozlohe 20 m2 na Iliašovskej ul. v Smižanoch. Pre viac info janaslenkerova@gmail.com alebo 0908 068 338
po 17.00 h.
 Predám garáž pri židovskom cintoríne, podpivničený, bez elektriky, zväčšený.
Cena dohodou. T.: 0907 144 700.
 Predám VW Golf 6 variant 1.6 TDI Match. Rok výr. 2013, najazdené 156 000 km.
Objem motora 1598 cm3, výkon 77 kw. Farba čierna metalíza. Norma emisií: Euro 5.
VIN.WVWZZZ1KZDM648651. Platnosť STK a EK do 30. 1. 2021. Bližšie info na
0902 308 608.
 Predám * automatickú práčku zn. LG – 4-ročná, málo používaná na 6 kg prádla,
plniaca zboku - cena 155 € * televízor zn. PHILIPS - farebný s plochou obrazovkou
priem. 81 cm, krásny obraz - cena 49 € (príp. dohoda). T.: 0949 254 915.

KÚPIM / HĽADÁM
 Kúpim 1-izb. byt. Platba v hotovosti. T.: 0950 704 511.
 Kúpim garáž na sídl. Tarča v blízkosti Javorovej, príp. Dubovej ul. T.: 0910 488 878.
 Hľadám seriózneho, zodpovedného človeka s kladným vzťahom k zvieratám, ktorý
sa mi postará o moje dve mačičky u mňa doma v Spišskej Novej Vsi. Finančná odmena
dohodou. Viac na tel. č.: 0901 702 748.
 43 r. chlap zo SNV s ŤZP hľadá os. asistenta s VP 30 - 48 r. najlepšie zo SNV alebo
blízkeho okolia na 6 - 8 hodín denne počas týždňa, niekedy aj cez víkendy, mzda
4,18 €/hod. Info na tel. č.: 0903 937 324.
 Hľadám šikovného fyzioterapeuta na cvičenie s dieťaťom s DMO. T.: 0915 339 325.

RôZNE
 ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DAŇOVÉ PRIZNANIA. T.: 0905 936 156 * info:
www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com
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 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve nedeľa? Rozbitý displej?
Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky u vás doma 24 h/7dní v týždni
za prijateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy notebookov! Inštalácia a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či zmazaných dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! Volajte: 0904 318 235.
Poradenstvo zdarma! E-mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu
 KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20, SNV (OD Družba, Tarča) ponúka komplexné
vizážistické a kozmetické služby. Novinky * kurz samolíčenia * svadobné balíčky make-up & účes. Viac info na: kozmetikasnv.sk, FB, @makeupby_bibiana
alebo 0905 388 917.
 STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba bytového jadra na kľúč od
3 000 €, 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.
 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie, s. r. o. na kľúč, POZOR majitelia eseročiek – povinný zápis konečného užívateľa výhod do OR; zmeny
v s. r. o.; predaj READY MADE, s. r. o.; zápis dopravcov do OR, atď. TIMID, s. r. o.,
spoločnostiSRO.sk, Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV.
T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk
 Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE: www.rekonstrukcie.eu / fb.rekonstrukcie.eu / T.: 0917 562 510.
 MONTÁŽ VŠETKÝCH DRUHOV STREŠNÝCH KRYTÍN za rozumnú cenu. Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená. T.: 0902 249 396 - Peter
Ilašenko.
 OPRAVA – PREDAJ – SERVIS – POŽIČOVŇA ELEKTR. RUČNÉHO NÁRADIA renomovaných značiek BOSCH - HILTI - DEWALT - NAREX - MAKITA, a i. / PREDAJŇA - NÁRADIE EXTRA, Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici - budova RESA).
T.: 0914 333 344.
 ALTÁNKY, TERASY, PRÍSTREŠKY NA AUTÁ, ZÁHRADNÉ CHATY, zariadenia altánkov, drevené podlahy, atypy…, atď. Pozri foto na FB - Rusticstyle Artorius *
T.: 0948 026 248.
 TEPOVANIE BUBLINKA - tepujem PROFESIONÁLNYM STROJOM (3 x procesy
čistenia) hĺbkovým spôsobom - sedačky, koberce, postele, matrace… + UMÝVAM OKNÁ a UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. T.: 0950 511 616, 0905 824 096.
 Potrebujete PROFI KAMERAMANA alebo FOTOGRAFA na svadbu či oslavu:
Desiatky spokojných zákazníkov, profi kvalita za super cenu. FB Alfavideo.
T.: 0944 684 303.
 JANKA – ponúkame PORADENSTVO A POMOC v oblasti: zdravia, vzťahu, práce * Choroby – ich príčiny a prevencia * Relax a dobíjanie energie minerálmi
a iné: výklad kariet. Objednávky: 0950 606 740.
 Doučujem matematiku pre ZŠ, SŠ a VŠ. Pripravím na skúšky, prijímacie
pohovory. Doučujem štatistiku pre SŠ a VŠ. Pomôžem s prípravou výskumu, prieskumu a so štatistickými analýzami pri bakalárskych, diplomových,
rigoróznych, kandidátskych a docentských prácach. T. č.: 0918 694 144.
 „Ste zlatý“ - tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie kobercov,
sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 100 % mikrovlnná likvidácia húb, plesní,
červotočov * mikrovlnné sušenie + zdarma určenie vlhkosti muriva a iné. Viac:
www.spisskanovaves.eu/Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.
 Prázdniny sú v polovici, utrieme prach na polici, vyčistíme koberce,
okná, podlahy, dá to trochu námahy. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891 * www.upratovaniesnv.sk
 ELEKTRO a VODOINŠTALÁCIE. OPRAVY A MONTÁŽ. Pokazil sa vypínač,
kvapká z batérie? Neviete koho zavolať? Som tu pre Vás. Seriózne a pohotovo. MONTÁŽ A SERVIS DOMÁCICH VODÁRNÍ A ČERPADIEL. T.: 0951 211 430,
elektro.vodar@gmail.com
 Oprava telefónov, tabletov, predaj príslušenstva, obaly, skla, káble,
nabíjačky, možnosť dopravy a servis na počkanie, nájdete nás na Fabiniho 10,
SNV. T.: 0950 360 329
 NOVOOTVORENÝ SALÓN PRONAILS MONIKA. Ponúkam modeláž gélových
a akrylových nechtov * gél lak * klasická manikúra a ošetrenie rúk parafínom.
Nájdete ma na Zimnej 59 (v bráne). Pre termíny volajte 0949 829 019.
 LG MOBIL – OPRAVA A SERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV * príslušenstvo *
rýchla oprava prasknutých displejov * výmena batérie * komponentov skla, fólie, nabíjačky. Hutnícka 1, SNV. T.: 09025 829 974, gurciklukas@gmail.com
 KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV PRE DOSPELÝCH – v priestoroch Geologického ústavu DŠ, Markušovská cesta 1, SNV. Tanečná príprava svadobných párov
celoročne. Info: Tančiareň pod jabloňami - T.: 0905 980 903.
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NOVÁ ŠKODA

SCALA

VŠADE JU MÁTE
SO SEBOU

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA SCALA:
4,5 – 6,9 l/100 km, 119 – 157 g/km. Ilustračné foto.

DOSTAŇTE SA ĎALEJ.
ŠKODA SCALA SO ŠKODA CONNECT.
Buďte odvážni, veď úplne nová ŠKODA SCALA stojí vždy pri vás:
so ŠKODA Connect. Zo svojho smartfónu máte vzdialený prístup
k svojmu autu – jazdné dáta, parkovacie miesto, alarm proti
krádeži alebo jednoducho odomykanie a zamykanie na diaľku.
Ste zvedaví? Príďte si ju pozrieť k svojmu autorizovanému
predajcovi ŠKODA ešte dnes.
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

