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Na sídliskách pribudnú nové parkoviská
Mesto SNV v súčasnosti realizuje rozšírenie parkovacích plôch na sídlisku Západ I v priestranstve medzi ulicami Hutnícka a Duklianska
a na sídl. Východ na Českej ul. v blízkosti internátu Hotelovej akadémie. Predmetné parkoviská budú uvedené do prevádzky v septembri.
„Na sídlisku Západ I bude vybudovaných 41 parkovacích miest (z toho 2 vyhradené pre ŤZP) vrátane verejného osvetlenia a odvodnenia do vsakovacích košov,
čo predstavuje ekologickú likvidáciu dažďových vôd
s jej zachovaním v území. Tento spôsob odvádzania
dažďových vôd z nových parkovacích plôch mesto
aplikuje min. 5 rokov. Stavebný náklad predstavuje
74-tisíc eur vrátane DPH,“ uviedol vedúci odd. výstavby a dopravy Peter Susa.
Na opačnej strane mesta, na sídlisku Východ, sa v súčasnosti dokončuje parkovacia plocha pre 15 automobilov taktiež s verejným osvetlením. Náklad na jeho
výstavbu predstavuje 21-tisíc eur s DPH. „Pôvodným
zámerom bolo vybudovanie parkovacích plôch nielen
v spomenutej lokalite, ale aj pri trafostanici na Českej
ul. vo vnútrobloku, kde bolo plánovaná výstavba 29

parkovacích miest, resp. pri bytových domoch Česká
5 - 8 (9 miest). Momentálne riešime len lokalitu pri internáte, nakoľko sme v procese povoľovania doposiaľ
nedokázali zabezpečiť príslušné výrubové povolenie
na vnútroblokový priestor. Zámer výstavby pri obytnom
dome Česká 5 - 8 bol zamietnutý samotnými občanmi, ktorí svoj nesúhlas vyjadrili predloženou petíciou.
Vzhľadom na uzavretie súkromných parkovacích plôch
na sídl. Východ, ktoré boli užívané aj verejnosťou, došlo k úbytku parkovacích miest. Z toho dôvodu mesto
uvažuje v spolupráci s príslušným mestským výborom
č. 8 postupne spracovať návrh parkovania v blízkosti
križovatky ulíc Slovenská – Kollárova, ktoré sa nám
javí ako vhodné aj z hľadiska zásahu do existujúcej
zelene,“ doplnil Peter Susa.
A. Jančíková

Kraj pripravuje veľkú rekonštrukciu ciest na Spiši
Tímová spolupráca poslancov Košického samosprávneho kraja (KSK) prináša pozitívne výsledky. Začiatkom augusta sa stretli s predsedom KSK Rastislavom
Trnkom pri riešení dopravnej situácie v regióne stredného Spiša. Košický samosprávny kraj sa pustil do
rekonštrukcie cesty II/547, ktorá je súčasťou hlavnej
spojnice krajského mesta Košice s okresným mestom
Spišská Nová Ves. Oprava úseku medzi Veľkým
Folkmarom a Spišskými Vlachmi, ktorý predstavuje
10,5 kilometra, bude stáť takmer 5 miliónov eur. Väčšinu sumy pokryjú európske fondy, pričom spoluúčasť
kraja je približne 250-tisíc eur. Zhotoviteľ
COLAS Slovakia, a. s., by mal stavbu odovzdať do dvoch rokov.
„V okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves
nie je ani 1 kilometer diaľnic a rýchlostných
ciest, nenachádza sa tu ani cesta I. triedy,
takže je celá cestná doprava - nákladná aj
osobná - vedená len po cestách II. triedy. Verejnú osobnú dopravu na území zabezpečujú
najmä autobusy v integrácii so železničnou
dopravou. Aj z dôvodu, že na území nejestvuje nadradená dopravná infraštruktúra
a do mnohých obcí nevedie železničná trať,
považujeme túto cestu z hľadiska verejnej
osobnej dopravy za mimoriadne významnú
a jej rekonštrukcia je nevyhnutná,“ uviedol
predseda KSK Rastislav Trnka.
www.spisskanovaves.eu

Projekt zahŕňa rekonštrukciu vozovky, výstavbu zastávkových pruhov pre štyri autobusové zastávky
(Miklipark – Veľký Folkmar, Jaklovce, Pri hydinárni –
Margecany, Kolinovce) vrátane osvetlenia prechodov
pre chodcov, úpravu križovatky v odbočke na obec
Kojšov a rekonštrukciu križovatky v meste Krompachy.
Oprava cesty sa dotkne aj obcí Kluknava a Richnava.
V roku 2020 bude potrebná uzávierka cesty na tri mesiace od križovatky Kojšov v obci Veľký Folkmar. Obchádzka bude viesť cez Kojšov, pričom vylúčená bude
doprava veľkých nákladných áut.

Oprava komunikácie v Letanovciach je ďalším
krokom, ktorým chce župa rozhýbať turizmus v Slovenskom raji. Približne 4-kilometrový úsek cesty
III/3226 Letanovce (foto) má už najlepšie časy dávno
za sebou, súvislou rekonštrukciou neprešiel takmer
polstoročie. Pre turistov však predstavuje kľúčový
prístup do národného parku. Stavebná úprava cesty
bude stáť takmer 800-tisíc eur, kraj ju zafinancuje
prostredníctvom úveru z Európskej investičnej banky.
Ide o úsek od odbočky z cesty II. triedy medzi Spišskou
Novou Vsou a Spišským Štvrtkom, ktorá sa nachádza
približne 800 metrov pred obcou, vedie cez
Letanovce, pokračuje za železnicou a končí
sa v mieste bývalej osady.
„Nemôžeme myslieť iba na rekonštrukciu ciest v okresnom meste Spišská Nová
Ves, ale na celú dopravnú infraštruktúru
regiónu Spiš. Som rád, že súčasný župan
vidí nutnosť opráv ciest, ktoré spájajú Spiš
a krajské mesto rovnako, ako si uvedomuje
potrebu infraštruktúry pri rozvoji cestovného ruchu. Dúfam, že spolupráca poslancov
a predsedu Košického samosprávneho
kraja bude aj naďalej pre náš región prinášať iba pozitíva,“ dodal Pavol Bečarik.
zdroj: https://web.vucke.sk,
spracoval Tomáš Repčiak
9/2019

3

bleskovky

spravodajstvo

Rímsa na streche kaštieľa v Smižanoch sa zosypala v piatok 12. 7. približne o 3 hodine nadránom.
Ťažké tehly s omietkou sa zosypali zhruba v šesťmetrovom úseku. K pádu došlo v blízkosti hlavného
vchodu, našťastie sa nikomu nič nestalo. Príčiny
pádu muriva budú známe až po obhliadke statikom.
Čiastočné zatmenie Mesiaca prilákalo v noci zo
16. na 17. 7. k ďalekohľadom či fotoaparátom laikov,
ale i odborníkov. Nadšenci vesmírnych úkazov sledovali
oblohu aj v našom meste. Predseda MO Slovenského zväzu astronómov František Sejut sa k zatmeniu
vyjadril: „Takýto zaujímavý úkaz, že na južnej oblohe
vedľa Mesiaca, ktorý sa dostane do zatmenia, sú aj
jasné a veľké planéty Jupiter a Saturn, sa zopakuje až
7. 9. 2025. Niekedy sa ľudia takýchto vesmírnych úkazov báli a pripisovali im znamenia blížiacich sa katastrof.
Dnes sa z nich vieme tešiť a vedecky ich využiť“.
Keďže podľa štatistických údajov väčšina nehôd na
cestách prebehne počas letných mesiacov, bezpečnostno-preventívna akcia Slovenského Červeného
kríža, ktorá prebehla na území nášho mesta v polovici júla, niesla názov Bezpečné letné prázdniny.
Za pomoci policajného zboru a dobrovoľníkov zo SČK
boli zastavení vodiči a bol s nimi vykonaný pohovor
o poskytnutí prvej pomoci pri dopravnej nehode formou poučenia a vzdelania, bez prípadných pokút.
Riaditelia kultúrnych inštitúcií KSK na Spiši sa
stretli v pondelok 15. 7. s Janou Knežovou, vedúcou
odboru kultúry a cestovného ruchu KSK, aby sa vyjadrili k pripravovanej koncepcii rozvoja kultúry.
Hlavným cieľom tohto stretnutia bolo zlepšenie informovanosti, špecifikácia cieľovej skupiny a nájsť najefektívnejší spôsob propagácie kultúrnych podujatí.
Spišské osvetové stredisko zorganizovalo tento
rok už 6. ročník obľúbeného workshopu s názvom
Mušky raja pre prázdninujúce deti vo veku od 9
do 14 rokov v rekreačnom stredisku Košariská.
Týždeň od 15. do 19. 7. ponúkol deťom inšpiratívne a atraktívne edukačné aktivity, deti sa naučili
niečo viac o faune a flóre, histórii či tradíciách.
V pripravenom programe nechýbala turistika, tvorivé dielne, návšteva z Horskej záchrannej služby SR
so služobným psom, športové a umelecké aktivity
a záverečný špeciálny „Kartuziánsky deň“.
Delegácie z partnerského mesta Youngstown,
kedysi vedené S. Baconom, teraz jeho nástupcom
J. Benchom prichádzajú k nám každoročne od
podpísania partnerskej zmluvy v r. 1991. Delegáciu tvorí druhá až tretia generácia Slovákov, ktorých
je v Youngstowne okolo 26 000. Tentokrát sa medzi
seniormi objavili aj zástupcovia štvrtej generácie.
Nie všetci členovia delegácie majú slovenské korene, no majú silné priateľské väzby na Slovensko.
Na 24. ročníku výročnej klubovej výstavy Klubu
kaktusárov sa predstavilo 7 členov s kolekciami
kaktusov a ďalší členovia, ktorí sa špecializujú na
pestovanie bonsajov. Výstava bola aj tohto roku
neodmysliteľnou súčasťou Spišského trhu a konala
sa v priestoroch Domu Matice slovenskej.
Primátor mesta Pavol Bečarik sa 22. 7. neformálne stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislavom Ondrušom, aby riešili možnosti dotácie na
rozvoj tunajšieho domova dôchodcov, ozrejmili si
možnosti podpory bývania mladých rodín a rozobrali ďalšie otázky v sociálnej oblasti.
V Galérii umelcov Spiša sa 24. 7. konala vernisáž
premiérovej výstavy malieb mladej výtvarníčky zo Spiša Paulíny Halasovej, ktorá je uvedená
v rámci dramaturgického cyklu Nové mená – Nové
mýty. Výstava prezentuje expresívne figurálne
maľby zo sveta fiktívnych žien: autorka rafinovane
spája realizmus s komiksovou štylizáciou a ironickým odkazom na pop-kultúrny fenomén. Pre milovníkov umenia bude sprístupnená do 24. 11.
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Cyklistický sviatok si užili
dve stovky súťažiacich
Začiatkom augusta (2. – 3. 8.) sa na Spiši opäť uskutočnil
sviatok všetkých nadšencov horskej cyklistiky odhodlaných zabojovať na bicykli s malebnou prírodou tohto
regiónu aj na hranici svojich možností. V rámci VII. ročníka obľúbených extrémnych nonstop pretekov bez podpory Spišských 333 EXTREME pretekári zdolávali trate
s dĺžkou 333 km, 222 km, 111 km, 55 km alebo 55 km
e-bikom, v časovom limite 33 hodín. Preteky Spišských
333 EXTREME organizuje OOCR Slovenský raj & Spiš
s podporou mesta Spišská Nová Ves, KOCR Košice Región Turizmus, MDaV SR a v spolupráci s ďalšími inštitúciami a sponzormi. Tento rok sa na štart pri Športovej
hale v Spišskej Novej Vsi postavilo vyše 200 odhodlaných
pretekárov. Okrem už tradičných okruhov bol tohtoročnou
novinkou 55-kilometrový okruh určený najmä pre rekreačných jazdcov a začínajúcich „extrémistov“. Na tomto
okruhu mohli pretekári štartovať až v dvoch kategóriách,
a to pre štandardné horské bicykle a pre elektrobicykle (tzv. e-biky).
Víťazom hlavnej
kategórie 333
Extreme sa stal
Peter
Benko
z Popradu v čase
16:31:40.
Kategóriu
222 km ovládol Julián Badiar z Košíc
(10:29:24). V kategórii žien zvíťa-

zila Vladimíra Ďuranová z Banskej Bystrice (26:54:39).
Ďalšia kategória 111 km má víťaza Novovešťana – Miroslava Paličku (4:39:30). Medzi ženami najlepšie
uspela Tatiana Mošková (6:32:30). Ďalšou kategóriou
pretekov bola 55 km trať – tu si víťazstvo odniesol Radoslav Ilenčík (2:27:45). Víťazkou sa stala Jana Bednárová z Rudnian (3:49:09). V kategórii 55 km e-bike si
zlato odniesol domáci Gabriel Tomko (2:33:51).
Otec myšlienky extrémnych cyklistických pretekov na
Spiši, Pavol Bečarik, je s podujatím spokojný: „Z roka
na rok získavajú tieto preteky väčšiu pozornosť cyklistov. Zvládame ich stále profesionálnejšie a lepšie.
Myslím si, že podujatie má veľký potenciál do budúcna, je veľkou výzvou pre športovcov nielen zo Spiša,
ale z celého Slovenska i zahraničia.“
Podrobné výsledky nájdete na:
https://www.333extreme.sk/aktualny-rocnik/
Tomáš Repčiak

OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV
Dotácia/úver ŠFRB - ako to rieši Bytové družstvo Spišská Nová Ves
Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca
bytových domov na území okresov Spišská Nová
Ves a Gelnica zabezpečuje výkon správy a údržby
v 7 789 bytoch, z toho iba v Spišskej Novej Vsi celkovo
v 5 464 bytoch. Komplexná obnova bytových domov
nielen v Spišskej Novej Vsi pozostáva zo zatepľovania,
odstránenia systémových porúch, rekonštrukcie vyhradených technických zariadení, zdvíhacích (výťahov)
a, samozrejme, aj modernizácie - výmeny spoločných
častí a zariadení bytových domov.
„Pre odstránenie systémových porúch bytových domov
zabezpečujeme dotačné prostriedky z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Dotácia sa môže žiadať do výšky
max. 70 % z oprávneného nákladu stavby. Počnúc rokom 2018, odkedy je možná kombinácia spolufinancovania odstránenia systémových porúch bytových
domov s úvermi zo ŠFRB, Bytové družstvo Spišská
Nová Ves podalo žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch loggií a atík pre 12 bytových domov. Z oprávneného nákladu v celkovej výške
830 073,59 € sme pre bytové domy získali nenávratné
finančné prostriedky - dotácie vo výške 571 940 €,“
uviedol riaditeľ Bytového družstva Vladimír Filinský.
Bytové družstvo Spišská Nová Ves pre financovanie
prác na komplexnej obnove bytových domov v maximálnej miere využíva možnosť získania úverových
prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).
Celkovo bolo vybavených 103 úverov v celkovej výške
12 657 577 €, pri ktorých sa úroková sadzba pohybuje

od 0 – 0,5 % v nadväznosti na kombináciu počtu účelov komplexnej obnovy. Toho času prebieha spracovanie žiadostí o úver pre ďalších 9 bytových domov.
K podaniu žiadosti o dotáciu alebo úver zo ŠFRB je potrebné zabezpečiť množstvo príloh, z ktorých najhlavnejšia je projektová dokumentácia odsúhlasená v stavebnom konaní v súlade s platnou legislatívou. Žiadosť
o úver zo ŠFRB a každá komunikácia prebieha s pracovníkom MsÚ Spišská Nová Ves. Keďže ide o náročný
proces, pri odsúhlasovaní úveru je aktívna spolupráca
s MsÚ veľmi dôležitá. Vyššie uvedené čísla preukazujú,
že spolupráca s MsÚ je na vysokej úrovni, za čo patrí poďakovanie oddeleniu výstavby a dopravy pri MsÚ a, samozrejme, aktívna komunikácia MsÚ v oblasti ŠFRB.
Kolektívu Bytového družstva Spišská Nová Ves
v apríli tohto roku pri príležitosti osláv 55. výročia vzniku založenia družstva udelil Pavol Bečarik
Cenu primátora.

Obnova bytového domu na Slovenskej ul. 26, 28

september 2019

Spišskonovoveská pôrodnica
je podľa pacientiek druhá
najlepšia na Slovensku
Pôrodnica v Nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves sa stala druhou najlepšou na Slovensku.
Vyplýva to z hodnotenia vyše 2 800 mamičiek, ktoré posudzovali slovenské pôrodnice od
vlaňajšieho augusta do konca mája tohto roku. Dosiahla 94,5 percenta, pričom víťazná žilinská
pôrodnica mala 95,9 percenta. Tretie miesto obsadila Považská Bystrica. Spišskonovoveská
nemocnica sa zároveň stala najlepšou v Košickom kraji. Hodnotenie pripravil Health Policy
Institute (HPI) v spolupráci s portálom rodinka.sk.
Matky odpovedali na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk na celkovo 14 otázok. Hodnotili pritom predpôrodnú prípravu, súkromie počas pôrodu, ochotu personálu reagovať na ich potreby, možnosť blízkej osoby
pri pôrode, vybavenie oddelenia, odbornosť personálu
či následnú starostlivosť o bábätko.
„Veľmi ma potešilo, že sme uspeli aj tento rok. Je to
veľké zadosťučinenie za našu snahu a ocenenie práce
celého kolektívu. Snažíme sa neustále zlepšovať, aby
mali mamičky pocit pohodlia a bezpečia. Je to dlhodobá práca, ktorá začína prinášať ovocie a pri ktorej
nesmieme poľaviť, lebo stále sa máme v čom posúvať
ďalej. Veľké ďakujem patrí všetkým mamičkám, ktoré
hlasovali, ale aj tým, ktoré nehlasovali, ale vyhľadali

naše zariadenie a boli spokojné s našimi službami.
Verím, že aj naďalej budú radi chodiť do našej pôrodnice a poskytneme im služby podľa ich predstáv, aby
boli v bezpečí ony aj ich bábätko,“ povedal primár
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice
MUDr. Štefan Novysedlák, ktorý bol zároveň tento
rok v ankete Zdravotníckych novín nominovaný za TOP
lekára v oblasti gynekológie a pôrodníctva.
V spišskonovoveskej nemocnici sa počas minulého
roka uskutočnilo 1 331 pôrodov. Oproti vlaňajšku počet pôrodov narástol o 46 a desiatim mamičkám sa
narodili dvojičky. Chlapcov prišlo na svet 679, dievčat
658. Medzi najčastejšie dievčenské mená, aké rodičia
dávali svojim novorodencom, patrili Sofia, Hana a Ema.
U chlapcov dominovali mená Michal, Matej a Matúš.
Mamičky môžu spolu s oteckami v nemocnici absolvovať predpôrodnú prípravu, kde sa dozvedia viac
napríklad o životospráve v gravidite, priebehu pôrodu
a prakticky si nacvičia základnú starostlivosť o novorodenca. Stretnutia sú doplnené cvičením. Vlani
predpôrodnú prípravu absolvovalo 231 mamičiek.
Spoločne s personálom si mamičky môžu vytvoriť individuálny pôrodný plán a naplánovať si tak, ako by
mal ich pôrod vyzerať. Minulý rok túto možnosť využilo
125 mamičiek.
Nemocnica využíva moderné metódy ako bonding
(v prípade cisárskeho rezu možnosť bondingu s oteckom) či rooming-in a po pôrode mamičkám v oblasti
kojenia radí certifikovaná laktačná poradkyňa. Každý
štvrtok tiež pôrodnica otvára dvere budúcim mamičkám, ktoré majú vtedy možnosť prísť si pozrieť oddelenie, pôrodné sály a zdravotnícky tím im zodpovie
otázky, ktoré ich zaujímajú.
Spišskonovoveská nemocnica plánuje do budúcnosti zvýšiť počet nadštandardných izieb, v ktorých má
možnosť ubytovať sa aj otecko. Plánuje vytvoriť i nadštandardnú pôrodnú izbu s možnosťou využitia alternatívnych metód vedenia pôrodu.
Jana Fedáková

Pozorujte s nami
September je mesiac charakteristický ustáleným počasím. Teploty začiatku mesiaca pripomínajú leto, ale
rána sú chladné a občas aj hmlisté. Slnko vstupuje do
znamenia Váhy, 23. 9. 2019 o 9.48 h začína jesenná rovnodennosť - začiatok astronomickej jesene. Na
nočnej septembrovej oblohe v prvej polovici noci nám
kraľuje jasný Jupiter. Pozorovať ho môžeme hneď
po západe Slnka. Jupiter je najväčšia planéta Slnečnej sústavy, ktorá je po Mesiaci druhým najjasnejším
objektom na nočnej oblohe. Už aj v triédri môžete vidieť jeho štyri jasné mesiace Io, Európa, Ganymedes,
Callist. Pozorovať ho môžeme v súhvezdí Hadonos.
Zapadá po 22.30 h. Zaujímavé zoskupenie Mesiaca
a Jupitera nastane 5. a 6. 9. 2019 večer nad juhozápadným obzorom. Ďalšou veľmi dobre pozorovawww.spisskanovaves.eu

teľňou planétou po západe slnka na septembrovej
oblohe je Saturn, šiesta planéta Slnečnej sústavy
v poradí od Slnka, po Jupiteri druhá najväčšia z planét.
Je známa i z prehistorického obdobia. Pomenovaný
bol podľa rímskeho boha Saturna, ktorý je obdobou
gréckeho Krona. Už pri 20-násobnom zväčšení v ďalekohľade môžeme vidieť Saturnov prstenec. Pozorovať
ho môžeme v súhvezdí Strelca, zapadá po polnoci.
8. 9. 2019 môžeme Saturn vidieť spolu s Mesiacom
v tesnej blízkosti.
Ostatné planéty - Merkúr, Venuša, Mars zapadajú približne ako Slnko. Sú pre nás nepozorovateľné, strácajú
sa v jeho žiare.
Všetky časové údaje sú LSEČ.
F. Sejut MO SZA Sp. Nová Ves

Spišskonovoveská kapela Smola a Hrušky prichádza s ďalšou zábavnou skladbou s názvom
Vývrtka. V texte aj klipe sa objavia rôzne spôsoby,
ako víno otvoriť a, samozrejme, existuje veľmi veľa
vtipných, ale i dômyselných metód, o ktorých kapela počas nahrávania skladby ani len netušila. Natáčalo sa v exteriérových priestoroch bývalého Domu
pionierov či vinotéky v SNV a taktiež v prostredí
vinohradu v Bojničkách. V klipe si zatancovali aj
známe tanečné skupiny BDSKrew a Dennz Industry.

bleskovky

spravodajstvo

Umenie v parku vytvorilo aj tento rok priestor pre
39 neprofesionálnych autorov, z toho 25 výtvarníkov a 13 fotografov. Vernisáž sa uskutočnila 26. 7.
v parku pri fontáne a priniesla okrem krásnych diel
aj koncert kapely Star Band, súčasťou kultúrneho
programu bol aj dvojnásobný majster Slovenska
v hraní na akustickej gitare Dávid Bílek.
Šestica Slovákov, medzi nimi aj Spišskonovovešťan Michal Sabovčík, začala svoju expedíciu s názvom Seven virgin summits ešte v r. 2018. Vtedy
zdolali panenské kopce na Antarktíde. Ich druhou
métou bolo tento rok Grónsko, kam vyrazili v júni.
Adrenalínová expedícia trvala 6 týždňov a z najväčšieho ostrova sveta sa vrátili domov v polovici augusta. Súčasťou bola plavba Atlantickým oceánom až po
Labradorské more, hlavným cieľom však bolo zdolanie štyroch panenských skalných stien. Miestom tretieho pokračovania projektu, v ktorom mladí Slováci
zdolávajú panenské kopce bude Južná Amerika.
Do 33. ročníka podujatia Tatranský veterán, ktorý sa konal v dňoch 2. – 4. 8. sa zapojilo 60 posádok. Zraz historických vozidiel previedol veteránov
najkrajšími kútmi Spiša, z Kežmarku cez Spišskú
Novú Ves, až do Popradu. Diváci si mohli vychutnať
raritné značky ako Duessenberg, Auburn, Morris,
De Soto či Rolls Royce, Ferrari a Jaguar, ale aj známe americké značky ako Ford, Buick, Chevrolet,
Cadillac, Chrysler. Česko-slovenskú automobilovú
históriu reprezentovali značky Tatra, Škoda a Aero.
Zaujímavosťou boli aj automobily zo známych filmov ako Ford Shelby GT500 alias Eleanor z filmu
60 sekúnd alebo Delorean DMC, ktorý sa objavil vo
filme Návrat do budúcnosti.
Le Nuove Musiche odohral 4. 8. v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie žalmy a hymny
benátskeho skladateľa Claudia Monteverdiho. Barokové hudobné nástroje sprevádzali dve sólistky,
Hildu Gulyás a Jarmilu Balážovú.
Komentované prehliadky Markušovského kaštieľa spojené s koncertom v letohrádku Dardanely bývajú atraktívnym ťahákom pre turistov počas
letnej turistickej sezóny. Večerná prehliadka 10. 8.
poodhalila zabudnuté príbehy zo života Mariássyovcov nielen v hlavných priestoroch, ale i v pivničných
priestoroch kaštieľa. Večer ukončil koncert päťčlennej skupiny z Banskej Bystrice Slovak tango, ktorá
sa venuje interpretácii hudby 30. – 50. rokov.
Členovia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Základnej organizácie č. 13 si 14. 8. vyšli
na výlet do Banskej Bystrice a okolia. Navštívili
Lupčiansky hrad, Pamätník SNP a námestie v Banskej Bystrici, kde si pozreli pamiatky mesta.
V Domove dôchodcov sa v utorok 13. 8. konal už
7. ročník Východoslovenskej petanguovej ligy,
ktorej sa zúčastnili súťažiaci z deviatich družstiev
seniorov z východoslovenského kraja. Súťažilo sa
o Pohár primátora mesta SNV.
Organový koncert, ktorý sa konal 13. 8. v evanjelickom kostole inicioval riaditeľ Košickej filharmónie J. Klein a predstavoval pre priaznivcov tejto
hudby jedno z top podujatí kultúrneho leta 2019. Na
koncerte v podaní majstra z Veľkej Británie Samuela Aliho odzneli skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta,
J. Grešáka, J. Brahmsa a F. Liszta.
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Na útvare MsP odovzdala 13. 7. občianka V. Č. mobilný telefón Samsung a bankomatovú kartu. Pracovníci MsP zistili a kontaktovali majiteľa zo Žehry.
Poškodený si nález na útvare MsP prevzal.
Hliadka MsP v rámci kontroly platenia poplatku za
parkovanie zistila 13. 7. priestupky, ktorých sa dopustili G. L. a K. M. Menovaní parkovali motorovými
vozidlami na platenom parkovisku bez zaplatenia.
Na základe telefon. oznámenia občana riešila
hliadka 13. 7. na Gaštanovej ul. priestupok, ktorého sa dopustil P. J. Menovaný rušil nočný pokoj
používaním hlučných nástrojov.
Hliadka MsP riešila 17. 7. na uliciach mesta
priestupky, ktorých sa dopustili H. M., Ž. L., S. V.,
S. Z. Menovaní parkovali na mieste, kde porušenie
zákazu zastavenia a státia ohrozuje bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky.
Pri zimnom štadióne bolo 23. 7. nájdené neuzam
knuté vozidlo bielej farby s kľúčami v zámku. Lustráciou bol zistený držiteľ vozidla. Hliadka vozidlo
uzamkla, kľúče po zistení držiteľa vozidla tohto vyrozumela a kľúče si prevzal na útvare MsP.
Hliadka MsP riešila 24. 7. zistený priestupok, ktorého sa dopustila M. E. zo SNV. Menovaná nemala
dostatočne zabezpečeného svojho psa, ktorý pobehoval po ulici a ohrozoval občanov a iných psov.
Obsluhou kamerového systému bolo 6. 8. zistené,
že v parku na Radničnom nám. skupinka maloletých a mladistvých osôb odcudzila mužovi sediacemu na lavičke veci z batožiny, ktorú mal uloženú
vedľa seba na lavičke. Hliadka niekoľko týchto
osôb obmedzila na osobnej slobode a vec oznámila
PZ SR.
Vyšetrovateľ OKP ORPZ SNV začal 15. 7. trestné
stíhanie za prečin porušovania domovej slobody.
V čase okolo 12.40 hod. doposiaľ NP v bytovom
dome na Svätoplukovej ul. bez súhlasu majiteľov
bytu vstúpil do bytu po pootvorení vchodových dverí poškodenou R. T., pričom poškodenú páchateľ
rukami odsunul spolu s dverami a následne vstúpil
do bytu. Napriek opakovaným výzvam poškodenej,
aby z bytu odišiel, páchateľ chytil poškodenú za
krk a za zápästie, čím jej zamedzil v bránení. Po
krátkom čase na krik poškodenej o pomoc z bytu
ušiel, čím takto poškodenej spôsobil pohmoždenie
krku a pravého zápästia bez určenia PN s jednorazovým ošetrením. O 16.00 hod. podozrivú osobu
M. S. zadržal vyšetrovateľ OKP ORPZ SNV.
OOPZ SNV začalo 21. 7. trestné stíhanie vo veci
prečinu výtržníctva. Páchatelia v čase okolo 00.30
hod. na Štefánikovom nám. pred hotelom Metropol
počas Spišského trhu fyzicky napadli poškodeného
T. R. Kopancami do hlavy mu spôsobili pomliaždenie tváre s predbežnou dobou liečenia do 3 dní.
Trestné stíhanie bolo začaté voči podozrivým M. T.
a T. H.
Vodič J. H. viedol 3. 8. o 23.00 hod. motorové
vozidlo na vjazde na parkovisko na Kováčskej ul.
Vodič pri odbočovaní na parkovisko v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy narazil ľavou časťou
vozidla do zaparkovaného osobného motorového
vozidla značky Hyundai i30. Vodič bol podrobený
dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu
v dychu. 4. 8. o 00.16 hod. mu bola nameraná hodnota 1,12 mg/l, čo po prepočte predstavuje 2,37
promile alkoholu v krvi. Škoda na oboch vozidlách
bola na mieste odhadnutá na 3100 €. Poverený
príslušník ODI OR PZ vzniesol obvinenie z prečinu
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
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V centre pribudla knižná búdka
Od začiatku prázdnin majú obyvatelia i návštevníci mesta k dispozícii knižnú búdku. Nachádza sa vedľa fontány v parku pri evanjelickom kostole. „Keď som blúdil
internetom, našiel som projekt knižnej búdky, ktorá sa
volá Ďakujem, sused. Jej heslo je Požičaj, vráť alebo
vymeň za inú. Ktokoľvek si môže vziať z tejto knižnej
búdky knihu, prečítať si ju priamo v parku alebo si ju
vziať domov,“ hovorí realizátor knižnej búdky v centre
nášho mesta Miroslav Uhrín. „Ak sa búdka osvedčí,
inštalujeme ďalšie v rôznych mestských častiach.“
Mesto Spišská Nová Ves podobnú myšlienku zakomponovalo do svojho projektu v rámci výzvy Mesto kultúry 2020. Na poskytnutie kníh obyvateľom mesta by
mohli slúžiť dufarty meštianskych domov na námestí,
ktoré majú na základe požiadavky pamiatkarov doposiaľ zachované drevené police. „Miroslavovi Uhrínovi
sme navrhli spoločne pripraviť aj súťaž pre študentov

tunajšej Strednej odbornej školy drevárskej v kreatívnej tvorbe knižných búdok, ktoré budú následne inštalované na sídliská mesta. O poskytnutie dreva sme už
požiadali nového riaditeľa Lesov mesta SNV Ing. Jána
Nováka, ktorý veľmi ochotne súhlasil,“ uviedla Andrea
Jančíková z kancelárie primátora mesta.
Tomáš Repčiak

Spisovatelia dostanú na jeseň
slovo na Literase
Vydavateľstvo FAMA art pripravuje v septembri známe
literasy na terase kaviarne eLAra. O niečo skromnejšia
tohtoročná produkcia domáceho vydavateľstva neznamená, že neponúkne čitateľom niečo nové. V tomto roku
prispel Fond na podporu umenia na debut nevidiacej
poetky Želmíry Zemčákovej pod názvom Mám za
sklom Lennonovu fotku a na aktuálnu zbierku Dalimíra Stana - To, čo je za očami. S obomi autormi sa budú
môcť Spišskonovovešťania stretnúť na jesenných prezentáciách spojených s hudobnou produkciou. „Každý
rok prinášame našim čitateľom nové tituly. Momentálne
je naša ponuka o niečo skromnejšia, ale o to kvalitnejšia. Je to už v poradí 24. a 25. titul vydavateľstva FAMA
art, ktoré sa na slovenskej scéne etablovalo ako známy

malý producent poézie a prózy,“ uviedol Ján Petrík,
ktorý stojí na čele vydavateľstva a zároveň je známy
ako predseda Spišského literárneho klubu: „Náš klub
je stále aktívny a som rád, že v ňom pravidelne vítame mladých autorov z celého východného Slovenska.
Spišská Nová Ves je stále jediným mestom, ktoré sa aktívne venuje tvorbe mladých počas celého roka a naše
výsledky ukazujú, že naša snaha nie je márna. Aj bývalí
členovia klubu žnú úspechy, za všetkých spomeniem
aspoň Gelničana Mila Janáča, ktorý sa prozaickým debutom Milo, nemilo prepracoval do výberu prestížnej
súťaže Anasoft litera. Sme mestom literatúry, o tom niet
pochýb, o čom sa ľudia môžu presvedčiť aj na obľúbených Literasách.“
Tomáš Repčiak

Výstavba Api-domčeka ukončená
Dnes zažívame vzácny návrat k prírode a znovu objavujeme to, čo nám príroda ponúka už celé veky. Produkty včiel a ich účinky na ľudské telo poznali aj lekári
zo starého Egypta, Ruska a Číny, grécki filozofi alebo
Avicenna na Blízkom východe.
Vybudovaním Včelnice, prírodnej odbornej učebne, sa
začala etapa praktického vyučovania v záhrade školy
v odbore Agropodnikanie pre predmet Včelárstvo na
SOŠ ekonomickej v SNV. V roku 2018 sa škola zapojila
do projektu Nadácie Ekopolis v grantovom programe
Zelené oázy s názvom „Vybudovanie Api-domčeka“.
Práve vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis
a spoločnosti Slovnaft, a. s., sme projekt mohli uskutočniť. Hlavná myšlienka projektu bola vybudovať
Api-domček ako súčasť školskej včelnice zameraného
na prijímanie bioenergie od včiel a inhaláciu liečivého
včelieho vzduchu z úľov. Čo je Api-domček? Je to
domček, v ktorom sa nachádzajú včelie úle s posteľami. Postele sú položené priamo nad úle, aby sa energia
prijímala čo najlepšie. Pobyt v Api-domčeku a dýchanie
včelieho vzduchu je liečebno-relaxačná terapia, ktorá
sa využíva na liečbu respiračných chorôb, ale aj pohybových a duševných chorôb. Včelí vzduch je sterilný
a je presýtený vôňou odparujúceho sa medu, propolisu

a vosku. Výstavba Api-domčeka je veľkým prínosom
pre študentov a učiteľov školy, ktorí sa budú vzdelávať a relaxovať v prírode. Prínosom bude aj pre materské, základné, stredné školy, centrá voľného času,
kluby a verejnosť formou exkurzií, relaxačných pobytov, liečebných procedúr a workshopov. Ďakujeme SOŠ
drevárskej v Spišskej Novej Vsi za obrovskú pomoc pri
výstavbe Api-domčeka. Tešíme sa z kvalitne vykonanej práce a veríme, že naši študenti získajú prácou pri
včelách čo najviac vedomostí, ktoré môžu preniesť do
praxe.

september 2019

spravodajstvo

Lesníci obnovia náučný chodník
v Medvedej dolke
Už od septembra bude verejnosti sprístupnený obnovený lesnícky náučný chodník v Medvedej dolke v Novoveskej Hute. Súčasné vedenie Lesov mesta Spišská
Nová Ves prišlo s myšlienkou obnovenia spustnutého
a zaniknutého náučného chodníka v našich mestských
lesoch. Ich cieľom je venovať sa prevencii a osvete,
najmä u detí a mládeže. Podľa oficiálnych informácií
bude od začiatku septembra chodník sprístupnený verejnosti, v prvom rade bude slúžiť žiakom materských
a základných škôl. Chodník má päť zastávok, zatiaľ
budú označené číslovaným stĺpom. Na každej zastávke sa deti dozvedia o lese a lesnej činnosti, od lesnej
škôlky, zalesňovania, až po ťažbu, ochranu a využitie
drevnej hmoty. Výklad poskytnú priamo zamestnanci
Lesov mesta, školy si môžu odborný výklad sprostredkovať priamo cez lesníkov.
Informačné tabule pribudnú na náučnom chodníku
až v apríli budúceho roku. Ide o finančne a technicky náročnejšiu časť náučného chodníka. Tabule budú
Lesy mesta financovať z vlastných zdrojov a verejnosti
budú k dispozícii do začiatku apríla, teda pri príležitosti
Mesiaca lesov. Verejnosť sa tak bude môcť dozvedieť
viac o tom, čo je náplňou práce zamestnancov lesov,
aké je poslanie lesníka a o aké prírodné bohatstvo sa
v Lesoch mesta Spišská Nová Ves starajú.
O význame našich lesov hovorí aj webová stránka
www.lesysnv.sk. Lesný majetok mesta Spišská
Nová Ves tvorí samostatný lesný užívateľský celok
Lesy mesta Spišská Nová Ves o rozlohe 7 400 ha. Celý
majetok leží južne od mesta a tvorí ucelený komplex.
Siaha až po rieku Hnilec. Juhozápadnú hranicu tvorí
vodná nádrž Palcmanská Maša a juhovýchodnú osada
Delava patriaca k obci Hnilec.
Geomorfologicky patrí územie do oblasti Slovenského

Rudohoria na juh od Hornádskej kotliny. Najvyšším vrchom je Veľká Knola (1 266 m n. m.) a najnižšie miesto
je na okraji mesta Spišská Nová Ves (492 m n. m.).
Veľká časť lesov sa nachádza v ochrannom pásme
Národného parku Slovenský raj (4 815 ha). Lesné porasty sú prevažne v 5. lesnom vegetačnom stupni, jedľovobukovom. Ihličnaté dreviny (smrek a jedľa) tvoria
vyše 60 % porastov. Z listnatých drevín prevláda buk.

Novovešťania sa môžu tešiť
aj na vyhliadkovú vežu

sa zhodli na potrebe obnovy tohto príjemného miesta,
pomoc prisľúbil riaditeľ Lesov mesta Sp. Nová Ves Ján
Novák. Členovia komisie následne pokračovali na Grajnár. Poslankyňa MsZ a predsedníčka predstavenstva
OOCR Slovenský raj & Spiš Zuzana Záborská priblížila
projekt obnovy areálu, najmä čo sa značenia týka a tiež
zimnej údržby. Projekt momentálne posudzuje Úrad
vlády. Na záver sa všetci spoločne s vedením Lesov
mesta SNV zhodli na potrebe už spomínanej obnovy
lesníckeho náučného chodníka v Medvedej dolke.
Tomáš Repčiak

V návrhu aktualizácie Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves na roky 2015 – 2020 je v rámci programu „Mesto ako centrum turizmu stredného Spiša“
a v rámci Akčného plánu na rok 2020 navrhnutá i výstavba vyhliadkovej veže. Členovia Komisie cestovného ruchu pri MsZ SNV sa na júlovom výjazdovom zasadnutí za účasti pracovníkov spoločnosti Lesy mesta
Spišská Nová Ves zhodli na lokalite jej umiestnenia
v časti nad Rittenbergom, len 20 minút pešej chôdze
od Kaplnky Panny Márie Karmelskej. Vežu by tak mohli
využívať aj deti zo spišskonovoveských škôl.
V rámci spomínaného výjazdového zasadnutia členovia komisie postupne navštívili viacero lokalít, ktorých
oprava či skultivovanie by rozšírilo možnosti na trávenie voľného času v okolí nášho mesta. „Komisia nehľadí iba na záujmy návštevníkov mesta, ale v prvom
rade na jeho obyvateľov a rozšírenie možností trávenia
voľného času Novovešťanov,“ uviedol jej predseda
a poslanec MsZ Valter Retter. Zastávkou bol aj Kráľov
prameň. V minulosti bolo miesto pri troch studničkách
lokalitou stretávania sa Spišskonovovešťanov a organizovania „guľášpartií“ či „opekačiek“. Členovia komisie

Spišiaci zažili Lepšejší deň
Medzinárodný deň mládeže (International Youth Day)
bol založený Organizáciou Spojených národov v roku
1999. Všade vo svete sa stretávajú mládežnícke organizácie na koncertoch, workshopoch a rôznych kultúrnych podujatiach. Výnimkou nebola ani Spišská Nová
Ves a v nedeľu 11. augusta pripravili členovia OZ
Mladí ľudia a život v spolupráci s Klubom mladých
a mestom Spišská
Nová Ves podujatie pod
názvom Lepšejší deň.
„Akciu organizujeme
s cieľom ľuďom ukázať, že aj mladí vedia
robiť zmysluplné veci,
baviť sa bez alkoholu
a spríjemňovať deň
ostatným,“
povedal
Matej Farky Farkalín, predseda OZ Mladí
ľudia a život a doplnil:
„Pozvaných bolo viacero organizácií a v parku
sa nakoniec predstavili zástupcovia Klubu
mladých, skautov zo
75. zboru Jána Vojtašáka, Rady mládeže Kowww.spisskanovaves.eu

šického kraja, Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja a, samozrejme, aj OZ Mladí ľudia a život.
O kultúrnu zložku sa tancom postarali Denzz Industry,
BDSKrew a Black Ladies. Príjemnú atmosféru svojím
vystúpením dotvorili Novoveská gitaristka v špecifickom štýle – fingerstyle – Michaela Regecová a rockovú
bodku za celým dňom dala mladá kapela Reunion.“

„Skvelé počasie nám pomohlo premeniť park na
miesto, kde sa množstvo Novovešťanov skvelo zabavilo, spoznalo nových ľudí a verejnosti sme dokázali, že
v Spišskej a v okolí žijú šikovní mladí ľudia. Podujatie
sa stretlo s pozitívnymi reakciami a už teraz sa tešíme na ďalšie ročníky,“ uzavreli organizátori a my im
držíme palce.
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spravodajstvo

Obyvateľom sídliska Západ a ostatným nadšencom tenisu zo Spišskej Novej
Vsi pribudla ďalšia možnosť športového vyžitia. Počas prázdnin zamestnanci
ZŠ Hutnícka v spolupráci s mestom upravili tenisové ihrisko. Tenisový kurt v areáli
školy je možné využívať bezplatne, na vlastnú zodpovednosť, denne, v čase od
8.00 do 20.00 hod.

1. ročník osvetového podujatia Kríženci náhod je za nami. „Tešil nás záujem
ľudí, ktorí sa chceli dozvedieť viac o psíkoch bez domova a rôznych možnostiach
pomoci. Radi sa zastavili, rozprávali, dokonca prišli ukázať aj našich bývalých
útulkáčov adoptovaných už v ich rodinách. Tešíme sa na ďalšie ročníky a na váš
prejav sympatií k danej téme,“ uviedla Daniela Dzurňáková, odborný pracovník
SPOTZ a mestského útulku v SNV.

17. augusta počas podujatia My sme východ odovzdali organizátori akcie
a primátor mesta P. Bečarik ocenenie za prínos pre mesto OZ Mladí ľudia a život
a Divadlu Kontra.

Aktivisti v spolupráci s mestom upravili chodníky na viacerých sídliskách mesta.
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Hmlová brána pomáha ľuďom v Spišskej Novej Vsi lepšie zvládať horúčavy.

september 2019

spravodajstvo, inzercia

Poznávanie a likvidácia inváznych rastlín
V chatovej osade Teplička sa 16. augusta 2019 uskutočnila akcia Invázne rastliny v našom okolí. Podujatie iniciovalo občianske združenie Chatová osada
Teplička v spolupráci so Štátnou ochranou prírody
SR – Správou Národného parku Slovenský raj s cieľom upozorniť na problém týkajúci sa inváznych rastlín, ktoré vytláčajú pôvodné druhy rastlín. Osvetová
akcia bola spojená s prezentáciou a praktickou ukážkou poznávania inváznych rastlín, ako i ukážkou ich
likvidácie. Prednášku realizovala botanička Národného parku Slovenský raj Mgr. Štefánia Bryndzová,
ktorá upozorňovala na predchádzanie výskytu a potenciál šírenia inváznych rastlín: „V našom okolí sa
v poslednom období rozšírili nepôvodné druhy rastlín.
Môžete ich pozorovať na nevyužívaných plochách, na
krajniciach a taktiež na opustených a neobhospodarovaných plochách. Na Slovensko boli privezené ako
okrasné, medonosné alebo energetické plodiny. Spôsobujú vytláčanie pôvodných rastlinných druhov a vytvárajú spoločenstvá pozostávajúce z jedného druhu.
Medzi invázne druhy rastlín boli zaradené druhy, ktoré
spôsobujú najväčšie problémy, resp. ktoré majú najväčší negatívny vplyv na naše pôvodné druhy a ich
biotopy a najviac menia krajinu. Do zoznamu patrí
10 druhov. Z nich sa v našom okrese Spišská Nová
Ves vyskytujú Impatiens glandulifera – Netýkavka
žliazkatá, Solidago canadensis – Zlatobyľ kanadská, Fallopia sp. (syn. Reynoutria) – rod pohánkovec
(krídlatka).“

Invázne druhy rastlín

Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi. Vlastník,
správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych
druhov je povinný ich odstraňovať.
Čo môžete urobiť vy?
V prípade zistenia lokalít s výskytom invázneho
druhu informujte o tejto skutočnosti miestny prís-

www.spisskanovaves.eu

lušný obvodný úrad životného prostredia (Okresný
úrad v Spišskej Novej Vsi – odbor starostlivosti o životné prostredie) a Štátnu ochranu prírody SR – Správu
NP Slovenský raj (najmä, ak ide o výskyt v chránenom území).

kých vrstvách pod sebou prerastajú pôdu, rozkonárujú
sa a vyrastajú z nich nové byle.

Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)
Až 3 metre vysoká jednoročná bylina, ktorej stonka je
dutá. Kvitne od júna do septembra veľkými ružovými
kvetmi. Plodom je podlhovastá tobolka, ktorá pri dotyku praská a vystreľuje semená do okolia. Pochádza
z Ázie, zo západnej časti Himalájí. Bola dovezená ako
okrasná rastlina do parkov. Rastie najčastejšie v okolí
vodných tokov, nájdeme ju aj v lužných lesoch. Šíri sa
predovšetkým generatívne (semenami), ktoré sú už pri
najmenšom dotyku alebo pri silnejšom vetre vystreľované do okolia. Menšie porasty sa dajú eliminovať aj
vykopávaním alebo vytrhávaním rastlín.
Pohánkovec japonský (Fallopia japonica)
Trváca bylina (patria tu 3 druhy) s bohato rozkonárenými podzemkami, z ktorých vyrastajú jednotlivé byle.
Tie sú zelenej farby s červenými škvrnami, článkované, duté, v hornej časti bývajú rozkonárené. Dorastajú
až do výšky 3 metrov. Listy na nich vyrastajú striedavo.
Všetky druhy kvitnú väčšinou v auguste až septembri.
Tvoria metliny zložené zo zväzkov rôzne dlhých paklasov zelenobielych až žltobielych kvetov.
Plodom je nažka, ale zvyčajne v našich podmienkach
nevytvára plody. Pohánkovce pochádzajú z Ázie. Do
Európy boli druhy dovezené ako medonosné a okrasné
rastliny. Rastú na opustených nevyužívaných miestach
s narušenou vegetáciou, v okolí vodných tokov, ciest,
železníc, ale rozširujú sa aj na pôvodné biotopy (lúky,
do brehových porastov). Uprednostňujú vlhšie miesta bohatšie na živiny, ale nájdeme ich aj na iných
miestach. Často vytvárajú rozsiahle husté porasty,
pod ktorými už nedokážu existovať žiadne iné druhy
rastlín. Dokážu prerásť aj asfalt a betón. Šíria sa predovšetkým vegetatívne – podzemkami, ktoré v niekoľ-

Zlatobyľ kanadská (Sollidago canadensis - foto)
Trváca žltokvitnúca rastlina dorastajúca do výšky 50 až
150 cm. Byle sú drsno chlpaté. Je to silný peľový
alergén! Pochádza zo Severnej Ameriky. Do Európy
bol druh dovezený ako medonosná a okrasná rastlina.
Nájdeme ju na antropogénnych biotopoch, v sídlach,
v okolí vodných tokov, na nelesných aj v lesných biotopoch. Šíri sa oboma spôsobmi, vegetatívne aj generatívne. Rastie na opustených miestach s narušenou
vegetáciou, ktoré v súčasnosti nie sú využívané, napr.
rumoviská, zarastajúce pasienky, okolia polí. Vhodným spôsobom odstraňovania je kosenie alebo
mulčovanie porastov zlatobyle v čase pred kvitnutím rastlín, aby sa zabránilo tvorbe a následnému
rozšíreniu semien. Možná je aj pastva oviec alebo
dobytka. Pri menších porastoch sa môže využívať vykopávanie a vytrhávanie rastlín. Podobný druh je Solidago gigantea – Zlatobyľ obrovská.
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) - rod pohánkovec
(krídlatka)
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oznam, pozvánky

eTwinning ocenenie
Študentky SOŠ ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves, S. Suchá, A. Bugošová, A. Pavľaková, K. Jozefčáková sa 26. 6. 2019 zúčastnili slávnostného
odovzdávania cien Národnej súťaže eTwinning 2019. S projektom Geografia regiónu získali ocenenie v kategórii projekty stredných odborných škôl.
Akcia sa uskutočnila v zážitkovom vedeckom centre AURELIUM v Bratislave.
Všetci študenti triedy zapojení do projektu boli ocenení drobnými suvenírmi.
Na projekte pracovali spolu so študentmi partnerskej Střední zemědelské
školy v Čáslavi. V rámci projektu sa uskutočnili aj dva výmenné pobyty študentov a pedagógov. V októbri 2018 študenti oboch škôl absolvovali výlet
na Popradské pleso, prehliadku nášho mesta, školy a zároveň plnili rôzne
spoločné projektové aktivity. V apríli 2019 navštívili študenti partnerskú školu
v Čáslavi. Spoznávali Železné hory, okolie rieky Vrchlice, prezreli si pamätihodnosti Kutnej Hory, Prahy a okolia Čáslavi. Spoločnými aktivitami v medzinárodnom projekte splnili hlavnú myšlienku eTwinningovej spolupráce škôl
ako súčasť programu Erasmus +.

XXIV. Medzinárodný hudobný
festival MUSICA NOBILIS
Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves, Obecné kultúrne centrum Smižany,
Mestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie, Mesto Spišské Vlachy, Mesto
Poprad, Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, Obec Markušovce, Obec Hrabušice
v spolupráci s občianskym združením Musica nobilis pozývajú na tieto koncerty:

Piatok, 4. 10. 2019 o 18.00 h | Markušovce, Letohrádok Dardanely

LE PETIT CONCERT D’APOLLON

Suzanne van der Helm baroková zobcová flauta
Radka Kubínová baroková priečna flauta
Krzysztof Białasik prirodzený lesný roh; João Rival čembalo
G. H. Stölzel, F. Couperin, J. J. Quantz, G. Ph. Telemann, J. F. Fasch, L. C. Daquin
Sobota, 5. 10. 2019 o 19.00 h | Spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina

SOLAMENTE NATURALI
Miloš Valent, umelecký vedúci, husle

Nedeľa, 6. 10. 2019 o 18.00 h | Spišská Nová Ves, Koncertná sála Reduty
JANA BOUŠKOVÁ harfa; TOMÁŠ JANOŠÍK flauta
C. Saint-Saëns, G. Fauré, C. Debussy, E. Parish Alvars, G. Bizet / F. F. de Borne
Pondelok, 7. 10. 2019 o 19.00 h | Kežmarok, Mariánsky kostol

CORNAMUSICA

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. .9 2019 o 16.30 h - základný kurz pre všetky jazyky
0., 1., 2. ročník
5. 9. 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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Juraj Korec umelecký vedúci / dulcian / šalmaje / pumorty / kornamusa /
krummhorny / rauschpfeife / renesančná priečna flauta / gemshorny / zobcové flauty
Ivan Čermák lutna / gitara; Juraj Mitošinka renesančný trombón
Nikola Ovčarovičová šalmaj / altový dulcian / gemshorn / zobcová flauta
Agnesa Ferienčíková spinet
Gotická viachlasná hudba, P. W. de Grudencz, Nicolaus,
Královohradecký speciálník, G. Rhau, V. Jelić, M. Praetorius, Kodex Vietoris,
Banskobystrické scholastické hymny, Levočský pestrý zborník
Utorok, 8. 10. 2019 o 19.00 h | Smižany, Rím.-kat. kostol Povýšenia sv. Kríža
REA SLAWISKI soprán; VERONIKA VILLÁNYI harfa
HEIDEMARIE MRAVLAG violončelo
W. A. Mozart
Streda, 9. 10. 2019 o 16.45 h | Poprad, Rím.-kat. kostol sv. Egídia

ENSEMBLE THESAURUM MUSICUM

Kamila Skladaná spev; Michal Hottmar lutna
Alexander Botoš barokové violončelo, viola da gamba
J. Dowland, Th. Campion, D. Ortiz, J. - B. Besard, R. Ballard, G. Caccini,
C. Monteverdi, T. Merulla, F. Landi, G. Frescobaldi
Štvrtok, 10. 10. 2019 o 19.00 h | Spišské Vlachy, Malý katolícky kostol
EVA GARAJOVÁ mezzopsoprán; ŽOFIE VOKÁLKOVÁ flauta
Anonymus, G. F. Händel, A. Scarlatti, C. Ph. Bach, H. of Bingen, A. Caplet,
M. Müller, J. Rodrigo, E. Bozza, J. Ibert, C. Debussy
Sobota, 11. 10. 2019 o 17.00 h | Hrabušice, Rím.-kat. kostol sv. Vavrinca
MAREK VRÁBEL organ
D. Buxtehude, F. X. Brixi, J. S. Bach, L. v. Beethoven, F. M. Bartholdy, A. P. F. Boëly
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

… Viete, čo je to vrátiť sa do lavíc? Prisadnúť k spolužiačke z detstva
a dychtiť po poznaní novom, neznamená byť len seniorom.
Nestopnem čas, no duševnú pohodu som nechala rásť.
Veď to, čo spôsobuje starnutie, nie je vek, ale strata ideálov.
Aj to ma naučili v univerzite seniorov. (A. Pustaiová)
Akadémia tretieho veku v Spišskej Novej Vsi
v októbri 2019 otvorí už po 13. krát svoju výučbu v šk. roku 2019/2020
Prvé stretnutie sa uskutoční

7. októbra 2019 o 13.30 h
v priestoroch na Zimnej ul. 48

Kontakt: p. Kenderová, tel.: 0904 677 775, e-mail: edita.kenderova@centrum.sk
Akadémia tretieho veku je inštitúciou pre záujmové vzdelávanie občanov
v staršom veku. Zohráva významnú úlohu a pozitívne vplýva na tých, ktorí
majú chuť si rozšíriť, prehĺbiť či doplniť oblasť poznania i v staršom veku.
Príď medzi nás a dozvieš sa viac!
Janka Brziaková, koordinátorka akadémie tretieho veku

september 2019

pozvánky

SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO
DEDIČSTVA / SNV 2019
PIATOK 27. 9. 2019
VYSTÚPTE NA NAJVYŠŠIU KOSTOLNÚ VEŽU SLOVENSKA
27. 9. 2019 všetky komentované výstupy do veže zdarma
Bezplatné výstupy: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 h
Bezplatné vstupenky je potrebné si vyzdvihnúť pred výstupom v TIC.
Počet účastníkov je limitovaný: min. 2 osoby, max. 20 osôb.
Večerný výstup: 18.00 h, vstupné 3 € (zdarma so vstupenkou z múzea)
TIC, Letná 49, www.spisskanovaves.eu/tic

VEČERNÁ PREHLIADKA MÚZEA A NÁMESTIA

27. 9. 2018 / 17.00 h - Prehliadka námestia s výkladom Miroslava Števíka
19.00 h - Prehliadka Provinčného domu
16.00 - 19.00 h - Kto bol Majster Konrád? / tvorivé dielne pre rodiny s deťmi
Zvýhodnené vstupné na celý program: 1 €
Múzeum Spiša, Letná 50, www.muzeumspisa.com

GALERIJNÉ KREÁCIE

Piatok, 27. 9. 2019 / 9.00 - 13.00
EDU-ART / TOPKY – O ZBIERKE
Celodenný program k výstave Top akvizície 2017 – 2018 so sprievodcom
Vhodné pre organizované skupiny, vstupné 2,50 €
Nedeľa, 29. 9. 2019 / 11.00 - 16.00
NEDEĽA ZA DESAŤ CENTOV
Stále expozície a aktuálne výstavy galérie za symbolické vstupné 0,10 €
Nedeľa, 29. 9. 2019 / 13.00 – 15.30
NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: LEPIDLOVÝ OBRÁZOK
Maľba obrázkov s tavnými pištoľami. Lektorka: Anna Timková Vstupné 2 €
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, www.gus.sk

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, SNV
pozýva svojich členov na tieto aktivity:

11. 9. 2019 (streda)
SNV – Nezbudská Lúčka – Strečno

Odchod: SNV žst. o 7.04 h R 602
s prestupom vo Vrútkach na Os 3408 o 9.08 h
Späť: Nezbedská Lúčka - Strečno Os o 14.41 h - 16.45 h
s prestupom vo Vrútkach na R 607 15.02 h - 17.02 R 609
Trasa stredne náročná.

25. 9. 2019 (streda)
1. Kysak – Jánošíkova bašta – Prielomy
– Veľká Lodina
Odchod: SNV žst. o 6.45 h Rex 1765
Trasa trvá 3 h 20 min – 10 km * stúpanie 610 m,
klesanie 570 m * pre náročných

2. Kysak – Jánošíkova bašta – Kysak

Odchod: SNV žst. o 6.45 h Rex 1765
Trasa trvá 2 h 15 min. – 8,2 km * pre nenáročných
Späť: 13.45 Os – 14.21 R

Pripravuje sa:
Autobusový zájazd do Bojníc

zámok, vyhliadková veža a okolie na 9. 10. 2019
Poplatok: 8 €. Nahlásiť sa do 26. 9. 2019
Účastníci pobytu v Hodkovciach 20. 10. 2019
autobus bude na parkovisku bývalej Hypernovy o 8.15 h
Informácie na tel.: 0907 146 588
Akcie sú pre členov MO JDS.
Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju vlastnú
zodpovednosť.
Ručí za svoju bezpečnosť a správanie.

ZOO NA SKOK Z CENTRA MESTA

27. 9. 2019 - 20 % zľava na vstupné (deti, dospelí)
Zoologická záhrada, Tepličská cesta 2, www.zoosnv.sk

MLADÍ SPRIEVODCOVIA

Študenti Hotelovej akadémie SNV vás 27. 9. 2019 prevedú zákutiami
historického centra mesta ako turistickí sprievodcovia
Záujem nahlásiť do stredy 25. 9. 2019 do 12.00 h na tel.: 0948 142 207
Hotelová akadémia, Radničné nám. 1, www.hotelovkasnv.edupage.org

ČO SA SKRÝVA V EVANJELICKOM KOSTOLE
27. 9. 2017 o 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 h
Bezplatná prehliadka Evanjelického kostola s výkladom
Evanjelický kostol a.v., Radničné námestie 8, www.ecavsnv.sk

MOZAIKA V CHRÁME PREMENENIA PÁNA

27. 9. 2017 v čase od 10.00 do 15.00 h
Bezplatná prehliadka Gréckokatolíckeho chrámu s výkladom
Záujem nahlásiť vopred na tel.: 0911 711 468 alebo 0948 224 002
Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána, Letná 79, www.grkatsnv.sk

BONUS PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Ak navštívite 27. 9. 2019 kostolnú vežu, múzeum, galériu alebo ZOO, získavate:
• malé občerstvenie v stánku Hotelovej akadémie SNV - Letná ul.
• ku zákusku kávu zdarma v Zlatej pivničke - Letná 72
• 15 % zľavu v Čajovni Alchýmka a KusKus – Letná 63
Podmienkou na získanie zľavy je preukázanie sa vstupenkou zo 27. 9. 2019.

UŽITE SI PRÍJEMNÉ CHVÍLE V HOTELI METROPOL
Nechajte sa 27. 9. 2019 rozmaznávať službami 4* hotela:
• 10 % zľava z celkového účtu v reštaurácii hotela
• akcia 1 + 1 (1 platiaci + 1 zdarma) na wellness
Hotel Metropol, Štefánikovo námestie 2, www.hotel-metropol.sk

SÚŤAŽ O VÍKENDOVÝ POBYT

Navštívte 27. 9. 2019 novootvorenú pobočku CK Spištravel,
zasúťažte si vo vedomostnom kvíze a hrajte o víkendový pobyt
Spištravel, Zimná 91, www.spistravel.eu

www.spisskanovaves.eu

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO č. 2 SNV
Pozvánka
Srdečne vás pozývame na autobusový zájazd,
ktorý sa uskutoční 21. 9. 2019

Podolinec – Spišská Belá
Kláštor pianistov, kostoly, zvonica, hrad - kaštieľ Strážky
Zemiakársky jarmok Sp. Belá
Odchod: 7.00 h, Fabiniho ulica
Poplatok: člen 4 €; nečlen 5 €
Prihlásiť sa a zaplatiť môžete každú stredu
od 9.00 – 11.00 hod. na Levočskej ulici 14.
Tešíme sa na vás. Výbor ZO č. 2
… Preniesol som sa do svojho skutočného veku,
ktorý už má svoju pamäť a svoju skúsenosť,
od ktorej ťažko ustúpiť hoci len o krok,
pretože by si stratil svoju vôňu a poprel slnko nad hlavou…
(Mikuláš Kováč)
Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica,
DS Hviezdoslav a Gymnázium Školská ul.
pozývajú pri príležitosti 85. výročia narodenia na

stretnutie s poéziou Mikuláša Kováča
16. 9. 2019 o 15.30 h
v Spišskej knižnici, Letná 28
Realizované s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves.
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SEPTE M BER
14. 9. 2019 (sobota) od 15.00 h | Pódium pred Redutou

SPIŠ ROCK FEST

Účinkujú: Cliftons, David Bradadavek, Dvd Lucy, Freetimers, Introverdikt,
Ja Ty A Rolo, Pasia. Vstup voľný.
25. 9. 2019 (streda) o 19.00 h | Dom kultúry Mier

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 €
27. 9. 2019 (piatok) o 18.00 h | Evanjelický kostol a. v.

49. MEDZINÁRODNÝ ORGANOVÝ FESTIVAL
IVANA SOKOLA

Ágoston TÓKA (Maďarsko) – organový recitál
PROGRAM: Josef Gabriel Rheinberger – Organová sonáta č. 2 A dur op. 65
Erno Dohnányi- Fantázia; Johann Sebastian Bach – Organová knižka:
Wir danken dir, Herr Jesu Christ BWV 623/in memorial Ivan Sokol
Jozef Grešák – Organová kniha pre Ivana Sokola
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sonáta č. 1 F mol op. 65
Vstupné: dospelí - 5 €, deti do 15 r. - 3 €

P r i p r av u j e m e :
6. 10. 2019 (nedeľa) o 18.00 h | Koncertná sieň Reduty

XXIV. Medzinárodný hudobný festival
MUSICA NOBILIS

Jana Boušková harfa; Tomáš Janošík flauta
C. Saint-Saëns, G. Fauré, C. Debussy, E. Parish Alvars, G. Bizet / F. F. de Borne
Celý program festivalu nájdete na str. 10
13. 10. 2019 (nedeľa) o 16.00 h | Dom kultúry Mier

PACI PAC A KAMARÁTI

…je názov jesenného turné obľúbenej dvojice Paci a Pac, ktorí sa hlásia s úplne
novou show plnou chytľavých pesničiek, veselých postavičiek a krásnych kulís,
ktoré vás zoberú do rozprávkového sveta. S Pánom Trampolínim si zaskáčete
na trampolíne, Levík Leo vás naučí, že nie každý lev musí byť len mäsožravý
a vysvetlíme si, prečo je Mliečko pre deti také zdravé! Vstupné: 7 €
19. 10. 2019 (sobota) o 17.00 a 19.00 h | Dom kultúry Mier

Taste of Brass Orchestra
koncert v rámci Mesiaca úcty k starším

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)

…Láskavé slovo lieči, keď sa riekne.
Je ako dážď na smädnú záhradu.
Prijmi ho a vedz: i v jeseni je pekne.
A v zime priadky najviac napradú. (Milan Rúfus)
Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Košiciach
a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v SNV
pod záštitou predsedu VÚC Rastislava Trnku vás pozývajú na

POETICKÝ SPIŠ JDS KOŠICKÉHO KRAJA
1. ročník prehliadky jej členov v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby

6. 9. 2019 o 10.00 h

v Galérii umelcov Spiša, Zimná 46, SNV
Realizované v spolupráci s Galériou umelcov Spiša a DS Hviezdoslav v SNV.
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Divadlo

13. 9. (piatok) o 19.00 h
od 16 rokov, 130 min.
19. 9. (štvrtok) o 19.00 h
od 16 rokov, 130 min.
BOŽENA SLANČÍKOVÁ TIMRAVA – MICHAL BABIAK

HRDINOVIA
Majstrovské Timravino dielo o najnižších pudoch človeka, ale aj o láske a veľkosti
ľudského ducha. V predstavení sa fajčí.
15. 9. (nedeľa) o 16.00 h
16. 9. (streda) o 10.00 h
ĽUBOMÍR FELDEK

od 6 rokov, 80 min.
25. repríza

Dom Matice slovenskej, Zimná 68
1. september o 17.00 h
6. september o 19.00 h
7. september o 19.00 h
22. september o 19.00 h

Marie Jones: Fly Me to the Moon

Komédia. Dve opatrovateľky, ktoré vedia odolať všetkému – okrem pokušenia.
Vstupné: 8 €
3. september o 19.00 h

PERINBABA
Nesmrteľný príbeh o rozprávkovej Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazia zlobu
a chamtivosť.
27. 9. (piatok) o 19.00 h
28. 9. (sobota) o 19.00 h
VINKO MÖDERNDORFER

Kontra

PREMIÉRA
II. PREMIÉRA

KRÁSNE JE V TATRÁCH
Keď sa v Tatrách náhodou stretnú mafiáni s ministrom vnútra, vzniká neuveriteľná
komédia omylov.
Zmena programu vyhradená!
Predpredaj a rezervácie vstupeniek online: www.spisskedivadlo.sk
Informácie o predstaveniach na tel. čísle: 053/417 32 75, 053/417 32 71,
0903 613 259, 0948 194 643 alebo e-mailom na: prevadzka@spisskedivadlo.sk

september 2019
do 27. 9. 2019 | Foyer Spišského osvetového strediska

Fajna folklórna fotka

Výstava najlepších fotografií 6. ročníka súťaže.
Cieľom podujatia je zdokumentovať život reprezentantov slovenského folklóru
a pestrosť ľudových krojov z celého Slovenska.
Vstup voľný.
Ďalšie informácie o podujatiach konaných mimo mesta SNV nájdete na
web stránke www.osvetasnv.sk, https://www.facebook.com/osvetasnv/
e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, 053/442 52 50, Zimná 47, Spišská Nová Ves

Nick Reed: Life kouč

Terapeutická komédia, v ktorej sa tiež dozvieš, ako prinútiť partnera,
aby umyl riad. Vstupné: 8 €
14. september o 19.00 h

Wojtek Kurtyka: Čínsky Maharadža

Horolezecký thriller nielen pre horolezcov. Silné emócie a skvelý humor.
Vstupné: 6 €
15. september o 17.00 h

Ron Hutchinson: Mesiac a magnólie
Komédia o zákulisí vzniku najúspešnejšieho filmu všetkých čias
„Odviate vetrom”. Vstupné: 8 €
27. september o 19.00 h

Matt Panesch: Greyhound:
cesta cez temné srdce Ameriky

Pomocou cestovného denníka a pár pohárov piva nás Matt Panesh - básnik,
dramatik, režisér a performer – vezme do diaľkového autobusu Greyhound,
v ktorom cestuje naprieč Amerikou sediac vedľa viacnásobného vraha. Veď
v živote si nevyberieš, pri kom sedíš! Komický a až do špiku kostí autentický
príbeh, ktorý vám otvorí oči na realitu „amerického sna”. Vstupné: 6 €
Festival Adaptácie
11. september o 19.00 h

S. Mallatratt - S. Hill: Žena v čiernom

Festival Adaptácie. Hit z londýnskeho West Endu, pri ktorom tuhne krv žilách.
Vstupné: 6 €
13. september o 19.00 h

Wojtek Kurtyka: Čínsky Maharadža
Vstupné: 6 €

16. september o 19.00 h

William Shakespeare: Hamlet

Najväčšia hra všetkých čias ocenená na zahraničných festivaloch.
Vstupné: 6 €
25. september o 19.00 h

Birute Marr: Antigona

Prestížne ocenenia z divadelných festivalov po celom svete!
Vďaka Birute pochopíte, že hoci storočia plynú, etické normy a pravda
o ľudských činoch pretrvávajú. Vstupné: 6 €
28. september o 19.00 h

Marek Koterski: Nenávidím

Za osobnej účasti autora, po predstavení stretnutie s Marekom Koterskim!
Vstupné 6 €
29. september o 19.00 h

Malgorzata Bogdaňska:
Nemám vás rada, pán Fellini

Biografický príbeh o talianskej herečke Giuliette Masina. Vstupné: 6 €

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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Knižné
novinky
Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

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

Susanna Isem: Toto nie je džungľa! – This
is not a jungle!
Príbeh o Paulínke, ktorej sa podarí vďaka neporiadku premeniť celý dom na ozajstnú džungľu so
stromami, lianami, zvieratami. Kniha zaujme aj
tých, ktorí majú radi dvojjazyčné knižky.
HU! Poviedky pre deti a násťročných
Zborník poviedok, ktoré konfrontujú mladú generáciu s mnohými problémami súčasného sveta, odzrkadľujú to, čo sa okolo nás deje. Zborník
vydalo vydavateľstvo Perfekt v rámci štrnásteho
ročníka literárnej súťaže.
Katarzyna Bajerowicz: Poviem ti, kde sa
berie med
Kniha prehlbuje znalosti o prírode, rozvíja detskú
všímavosť. Vďaka detailným ilustráciam získate
poznatky o živote včiel aj o tom, ako vzniká med.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Ismail Kadare: Kronika v kameni
Román je zaujímavou freskou života v Gjirokastre
v rokoch druhej svetovej vojny. Nie je to len história
mesta, ale aj jej kultúra, folklór, tradície a politika.
Viet Thanh Nguyen: Sympatizant
Kniha citlivo vníma nielen politické intrigy na vysokej úrovni, ale aj ich dopad na ľudské osudy,
vtiahnuté proti svojej vôli do víru udalostí.
Maria Nurowska: Tvoje meno Ťa predchádza
Pozitívne vykreslená postava aktívnej ženy – Američanky v konfrontácii s postsocialistickou a novozbohatlíckou realitou, ako i cesta ku slobode
krajiny z područia prezidenta a jeho oligarchov.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Carsten Stark: Hallux
Hallux valgus trápi vo vyspelom svete desať miliónov ľudí. Prístup Carstena Starka funguje bez
ortopedických vložiek, injekcií a operácií.
Martin Furmaník: Spiš a vznik
Československej republiky
Práca podáva kvalitný a v mnohých smeroch novátorský pohľad na problematiku vzniku Československa na Spiši.
Dana Čermáková: Démon Peter Sagan
Pútavý príbeh veľkého Slováka, rodáka zo Žiliny, ktorý ohromuje svojím umením aj osobnou
charizmou nielen športový svet.
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk
PRE DETI

Rafak Skarzycki: Hej, Andy! Nevieš, či tu vŕtajú?
Andy je chalan, ktorý si vie za každých okolností
skomplikovať život, ale rozhodne s ním nie je nuda.
Úžasný detský atlas Dinosaurov
Stačí otvoriť tento úžasný atlas a prenesieš sa
v čase do druhohôr, kde môžeš pozorovať Stegosaura, Pterosaura i Velociraptora.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Dušan Budzak: Môj život s Jojom
V lete roku 2015 otriasla Slovenskom obrovská
tragédia, keď inak pozorný a starostlivý otec zabudol svoje dieťa v aute.
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Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi každoročne získava finančné
prostriedky z Fondu na podporu umenia na rôzne aktivity múzejnej
činnosti. Medzi najvýznamnejšie patrí aj reštaurovanie zbierkových predmetov.
Na základe úspešnosti projektov aj v tomto roku pribudli v kaštieli
v Markušovciach reštaurované historické hodiny, ktoré výrazne
obohatili Expozíciu historického nábytku. Ide o 2 ks historických hodín – komodové jozefínske hodiny z rokov 1770 - 1780 a cestovné
hodiny z obdobia empíru z rokov 1830 - 1850. Z podporených projektov FPU bolo reštaurovaných už spolu 6 ks historických hodín
rôznych štýlových období, ktoré vhodne dopĺňajú expozíciu a nakoľko sú aj funkčné, tvoria peknú zvukovú kulisu pre návštevníkov.

september 2019
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september 2019
6. 9. (piatok) o 19.30 h | Kaštieľ, koncert

ZUZANA KLINGOVÁ
S KAPELOU

Autorská tvorba. Spoluúčinkujú: Marek Kamenický
- gitara, Matej Kamenický - basgitara,
Marek Valent - perkusie; Vstup voľný
12. 9. (štvrtok) o 17.00 h | Kaštieľ, Vernisáž výstavy

SALÓN JUBILANTOV
UMELECKEJ BESEDY
SLOVENSKEJ 2019
Výstava jubilujúcich výtvarníkov

14. 9. (sobota)
14.00 h | farská záhrada Rím.-kat. úradu
17.00 h | Areál TJ Slovan

SMIŽANSKY KERMEŠ

Program: Far fest v záhrade Rím.-kat. úradu,
koncerty skupín v areáli TJ
(Tom a Elo, finalisti The Voice, The Colt)
25. 9. (streda) o 14.00 h | Nám. M. Pajdušáka

BEH ULICAMI OBCE SMIŽANY
14. ročník

P r i p r av u j e m e okt ó ber

MUSICA NOBILIS

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.

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO
DEDIČSTVA 2019
Téma: „Umenie a zážitok“

VEĽKÁ MALÁ ARCHITEKTÚRA

Papierové modely v tvorbe Ing. Ladislava Jakubča
Vernisáž výstavy: 10. septembra 2019 o 16.00 h

Prednáška
24. 9. 2019 o 16.00 h

DESAŤROČNICA BANÍCKEHO
SPOLKU SPIŠ (2008 – 2018)

Prezentácia publikácie
Autori: Ing. Marián Jančura, CSc., Ing. Jozef Daniel

26. 9.

www.spisskanovaves.eu

Program:
13.00 – 13.30 h - prezentácia
13.30 – 15.30 h - súťaž v súťažných kategóriách
1. SÚŤAŽ VO VÝTVARNEJ ZRUČNOSTI
2. SÚŤAŽ V TECHNIKE LETU
15.30 - 16.00 h - vyhodnotenie
Súťažné kategórie: MŠ, ZŠ 1. - 4. roč.,
ZŠ 5. - 9. roč., SŠ, rodičia
Hodnotí sa vlastnoručne zhotovený
a výtvarne upravený šarkan. Zakúpený šarkan
sa hodnotí len v technike a v dĺžke letu.
Pripravené sú zábavné aktivity pre deti.
Informácie: Klaudia Bigošová, Katarína Štrauchová

www.cvcadam.sk

Klub dôchodcov
Komenský
pozýva pedagogických
pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie,
ktoré sa uskutoční

P L ÁN PREMI É R

19. 9.

Košiarny briežok

Výstava

v Klube dôchodcov
na Levočskej ul. 1.

12. 9.

ŠARKANIA SHOW

11. 9. – 31. 10. 2019

o 10.00 h

To Kapitola 2
Afrika na pionieri
Svetozár Stračina
Hodinárov učeň
Skutok sa stal
Stehlík
Ad Astra
Angry Birds vo filme 2
Pomaľované vtáča
Rambo: Posledná krv
Casino.$K
Lov
Daždivý deň v New Yorku
Websterovci 2:
Zo života pavúkov

21. 9. 2019 (sobota) od 13.00 do 16.00 h

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

19. 9. 2019

5. 9.

september

Stále výstavy

Kostol Povýšenia sv. Kríža

Informácie a predpredaj vstupeniek:
KD - 053/429 89 39, 0919 316 508
www.okcsmizany.sk

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

Pripravte sa na jednotku
do nového školského roka 2019/2020

z nášho kníhkupectva JARKA,
Zimná 48 (na námestí)
• Testy, diktáty, pravopisné cvičenia,
slovenský jazyk, matematika, slovníky…
• Pre dospelých beletria, náučná literatúra
• CD – ľudová hudba, čarovné hrnčeky,
spoločenská hra Zlatý poklad Spišskej Novej Vsi…
Pre školy ponúkame doplnenie školských knižníc
Objednáme, poslúžime

Spišská burza
starožitností
a kuriozít 2019
Okresná organizácia JDS na Slovensku
pozýva svojich členov na tieto aktivity
27. 9. (piatok)
turistická vychádzka v rámci okresu

Sobota * 21. 9. * 26. 10.,
23. 11. * 21. 12. 2019

„Náučným chodníkom
v slovenskom raji„
so sprievodcom

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť
starožitnosti a predmety minulých čias
od 8.00 do 15.00 hod na starom trhovisku
oproti OC Sintra

Odchod - autobusová stanica, 9.16 h - linka č. 4

Bližšie informácie: +421 910 149 926
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Program
Materského
centra Dietka
Prevádzka: Zdravotné stredisko,
sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3

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

STRETNUTIE SO ŠPECIÁLNOU
PEDAGOGIČKOU

Štvrtok 12. 9. o 17.00 h - pre deti od 4 r.
na tému „Fonematické uvedomovanie
ako dôležitý predpoklad pre začiatky čítania“.
Prihlášky: hronova74@smail.com Príspevok: 5 €

HERŇA Dietka
ste vítaní utorky a štvrtky od 9.00 do 12.00 h.
OBJAVUJEME RÚČKAMI
Vždy vo štvrtok o 16.30 h. Prihlasovanie: 0950 844 288
KLUB MLADÝCH VEDCOV
Každý piatok o 17.00 h - deti vo veku od 5 r. (bez
rodičov). Prihlášky: 0948 550 547* Príspevok: 3 €
MOVE, SING & DANCE
Streda o 16.30 h - cvičenie s využitím hier
a pesničiek v angličtine s prvkami jogy. Pre deti od 3 r.
Prihlasovanie: 0917 580 014* Príspevok: 4 €
FIT BABY
Cvičenie pre detičky od 1 do 2 r. zamerané na správny
psychomotorický vývoj. Streda o 9.30 h so Stankou.
Prihlasovanie: 0907 511 512* Príspevok: 3 €
BABY, BE A GIANT
Pokecáme v angličtine, deti naučíme anglické
pesničky, zahráme sa. Priučia sa aj mamky :)
Vždy v utorok a vo štvrtok od 15.00 do 16.00 h.
Prihlášky: 0908 387 910* Príspevok: 2 €
Fyziotréning pre dospeláčky
Každý utorok o 17.30 h. Spevnenie vnútorného
brušného svalstva pod dohľadom trénerky
Zuzky (fitLes) 0918 398 874 a fyzioterapeutky
Zuzky Milčákovej 0948 138 082 Príspevok: 4 €
Technika EBRU
Maľovanie na vodnej hladine – pre deti od 3 r. spolu
s rodičmi. Nedele od 15.00 h - zábavné „čarovanie“
s farbami. Prihlasovanie: 0903 649 845*
Príspevok: 10 €/dieťa
PODPORNÁ SKUPINA NOSIACICH RODIČOV
Pondelok 9. a 23. 9. o 9.30 h.
Prihlasovanie: 0910 554 177* Príspevok: 3 €
PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ
Mgr. Barbora Vajová - tel. č. 0948 480 510
alebo barbora.vajova@gmail.com,
MUDr. Veronika Smiková - tel. č. 0910 554 177
alebo veronika.smikova01@gmail.com
PODPORNÁ SKUPINA DOJČIACICH MATIEK
Pondelok 16. 9. o 9.30 h. Prihlasovanie:
0902 221 295* Príspevok: 3 € PhDr. Júlia Novotná 0902 221 295, Anna Ogurčáková - 0903 740 739,
Silvia Pramuková - 0948 040 203
STRÁŽENIE DETÍ
Bližšie info: 0903 493 922
DETSKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA
(sobota, nedeľa). Objednávky: 0903 493 922
Príspevok: 10 €/ 2 hod. (možnosť doobjednania
animátorských aktivít, maľovanie na tvár,...)
*Prihlasovanie najneskôr deň vopred
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POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
Voda a kúrenie
SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.:
0905 215 732

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

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

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

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

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

september 2019

kultúra, oznam

ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

SKUTOK SA STAL
12. 9. (štvrtok) o 19.00 / vstupné: 4,50 €
13. 9. (piatok) o 19.00
vstupné: 5 €, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €
SK, dokument, slovenská verzia, MP-12, 82 min.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

HODINÁROV UČEŇ
13. – 14. 9. (piatok, sobota) o 17.00
FILMOVÝ KLUB MKC
vstupné: 5 €, deti, študenti, dôchod., ZŤP: 4,50 €
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame vám mož- CZ/SK, hraná rozprávka, MP, 102 min.
nosť zakúpiť si nový členský preukaz, ktorý platí celý VTEDY V HOLLYWOODE
rok 2019 na celom Slovensku. Cena je 5 € a na každý 14. – 15. 9. (sobota, nedeľa) o 19.00
klubový film je zľava. Vstup pre divákov, ktorí nie sú vstupné: 5 €, deti, študenti, dôchod., ZŤP: 4,50 €
členmi FK je neobmedzený. Tešíme sa na stretnutie
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
s vami každý utorok pri dobrom filme v Kine Mier.
TOY STORY 4: PRÍBEH HRAČIEK
15. 9. (nedeľa) o 17.00
Program a vstupenky
vstupné: 5 €, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €
nájdete aj online na www.mkc.snv.sk
KTO JE ĎALŠÍ?
16. 9. (pondelok) o 17.00
PROJEKT 100 – 2019
vstupné: 5 €, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €
Filmová prehliadka, ktorá kultivuje diváka
od 19. septembra do konca októbra 2019
FILMOVÝ KLUB
Už 25. ročník edukatívnej putovnej filmovej preSVETOZÁR STRAČINA
hliadky prinesie ďalší výber desiatich kinematogra- 17. 9. (utorok) o 19.00 / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
fických diel, ktoré formujú dejiny svetového filmu.
SK, dokumentárny, slov. verzia, MP-12, FK, 68 min.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
18. 9. (streda) kino MIER nehrá
LABKOVÁ PATROLA
ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
1. 9. (nedeľa) o 17.00 / vstupné: 4,50 €
BÚRLIVÉ VÝŠINY
USA, MP, slov. dab., animovaný, rodinný, 66 min.
19. 9. (štvrtok) o 19.00 / vstupné: 4,50 €
VB, dráma, životopisný, MP-15, titulky, 128 min.
KTO JE ĎALŠÍ?
2. 9. (pondelok) o 17.00
TO KAPITOLA 2
vstupné: 5 €, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €
20. – 21. 9. (piatok, sobota) o 19.00
SK, MP-12, 90 min.
vstupné: 5 €, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €
VTEDY V HOLLYWOODE
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
1. – 2. 9. (nedeľa, pondelok) o 19.00
ANGRY BIRDS VO FILME 2
vstupné: 5 €, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €
21. – 22. 9. (sobota, nedeľa) o 17.00
USA, dráma, komédia, titulky, MP-15, 159 min.
vstupné: 5 €, deti, študenti, dôchod., ZŤP: 4,50 €
FILMOVÝ KLUB
BÚRLIVÉ VÝŠINY
PAVAROTI
22. 9. (nedeľa) o 19.00
3. 9. (utorok) o 19.00 / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
vstupné: 5 €, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €
VB/USA, MP-12, české titulky, dokumentárny,
AFRIKA NA PIONIERI
hudobný, životopisný, 114 min.
23. 9. (pondelok) o 19.00 / vstupné: 4,50 €
LOLI PARADIČKA
SK, dokumentárny, road movie, MP-15, 107 min.
4. 9. (streda) o 19.00 / vstupné: 4,50 €
FILMOVÝ KLUB / projekt 100
SK, roman. komédia, slov. verzia, MP-12, 89 min.
NECH JE SVETLO
ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
24. 9. (utorok) o 19.00 / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
KTO JE ĎALŠÍ?
SK/CZ, dráma, slovenská verzia, MP-15, 93 min.
5. 9. (štvrtok) o 19.00 / vstupné: 4,50 €
ŠTVRTOK- DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
6. 9. (piatok) o 17.00
CASINO.$K
vstupné: 5 €, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €
26. 9. (štvrtok) o 19.00 / vstupné: 4,50 €
SK, MP-12, 90 min.
27. – 28. 9. (piatok, sobota) o 19.00
vstupné: 5 €, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €
TO KAPITOLA 2
SK, dráma, slovenská verzia, MP-15, 107 min.
6. – 7. 9. (piatok, sobota) o 19.00
vstupné: 5 €, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
USA, horor, titulky, MP-15, 165 min.
ANGRY BIRDS VO FILME 2
28. 9. (sobota) o 17.00
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
vstupné: 6 €, deti, študenti, dôchod., ZŤP: 5,50 €
LABKOVÁ PATROLA
29. 9. (nedeľa) o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 € 2D
7. 9. (sobota) o 17.00 / vstupné: 4,50 €
USA, MP, animovaný, rodinný, 66 min.
DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU
29. – 30. 9. (nedeľa, pondelok) o 19.00
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
vstupné: 5 €, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 4,50 €
TOY STORY 4: PRÍBEH HRAČIEK
USA, MP-15, titulky, komédia, 105 min.
8. 9. (nedeľa) o 17.00
vstupné: 5 €, deti, študenti, dôchod., ZŤP: 4,50 €
AKCIA PRE SENIOROV
USA, anim., rodinný, komédia, dab., MP-7, 100 min. LOLI PARADIČKA
30. 9. (pondelok) o 14.00 / vstupné: 3 €
LOLI PARADIČKA
8. – 9. 9. (nedeľa, pon) o 19.00 / vstupné: 4,50 € PARAZIT
SK, roman. komédia, slov. verzia, MP-12, 89 min.
1. 10. (utorok) o 19.00 / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
Južná Kórea, kom., dráma, triler, tit., MP-15, 132 min.
FILMOVÝ KLUB
HUMORISTA
Zmena programu vyhradená!
10. 9. (utorok) o 19.00 / člen: 3 €, nečlen: 4,50 € Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia
RU/LV/CZ, dráma, životop., tit., MP-12, FK, 100 min. Kina MIER finančne podporil
facebook.com/Kino.Mier.SNV
11. 9. (streda) kino Mier nehrá

www.spisskanovaves.eu

ŠAKY
Pohlavie: pes
Vek: 1 rok
Mladý, zdatný a silný.
Stále usmiaty a trošku
šibal. Psík je veterinárne
ošetrený, očkovaný,
čipovaný.
ZORO
Pohlavie: pes
Vek: 2 roky
Krásny, sebaistý a
temperamentný. K ľuďom
je kontaktný a milý. Je
veterinárne ošetrený,
očkovaný, čipovaný.
NENA
Pohlavie: fenka
Vek: cca 2,5 ročná
Kríženec nemeckého
ovčiaka, je hravá
a vhodná k deťom.
CÉZAR
Pohlavie: pes
Vek: cca 1 rok
Vzhľadom ako z rozprávky... V novej situácii sa
správa niekedy trošku
zmätene a rozrušene, no
rád si dá „poradiť“ a priviesť na správnu cestu.
GORI
Pohlavie: pes
Vek: 6 mesiacov
Je kontaktný, má rád
pohyb a prieskum nových
vecí. Vzrastom bude
veľký. Je veterinárne
ošetrený, očkovaný,
čipovaný.
LILY
Pohlavie: fenka
Vek: 7 mesiacov
Voči ľuďom je zo začiatku
opatrná a keď pochopí,
že im môže dôverovať,
vykľuje sa z nej najlepšia
spoločníčka do každej
situácie.
MAJA
Pohlavie: fenka
Vek: cca 5 - 6 rokov
Jemnučká, milá a veľmi
prítulná a stále usmiata
s dobrou náladou,
veľkosťou pod kolená.
ROCKY:
Pohlavie: pes
Vek: cca 2 roky
Má rád spoločnosť, rád
sa hrá, naháňa s inými.
Obáva sa pohybu rúk,
nepredvídaných pohybov
a hlavne obojku.
Pokračovanie na str. 18

9/2019
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oznamy

Rozpis pohotovostných služieb lekární v meste Spišská Nová Ves
1. 9. (ned)
2. – 6. 9.
(pon – pia)

SOFIE
Pohlavie: sučka
Vek: cca 1 rok
Výškou pod kolená. Také
naše usmiate slniečko.
Aj napriek hlbokej jazve
na krku opäť dôveruje
ľuďom.
LINO
Pohlavie: pes
Vek: 1 rok
Milý kríženec…
a náš veľký fešák.

7. – 8. 9.
(sob – ned)
9. – 13. 9.
(pon – pia)

14. 9.
(sob)
15. 9. (ned)
16. – 20. 9.
(pon – pia)

ADA
Pohlavie: sučka
Vek: cca 1 rok
Hravá a temperamentná
mladá dáma. Vzrastovo
ku kolenám. Miluje
mojkanie
a spoločnosť.
KIKA
Pohlavie: fenka
Vek: cca 1,5-ročná
Milá a hravá, k cudzím
osobám je zo začiatku
nedôverčivá, no keď si
zvykne je neodlučiteľnou
spoločníčkou.
OLIVER
Pohlavie: pes
Vek: cca 3 roky
Temperamentný
mladý psík, s ľuďmi je
kontaktný a s radosťou
spolupracuje.
KAPPA
Pohlavie: fenka
Vek: 3 mesiace
Bola opustená v poli na
okraji mesta. Aj ona čaká
v útulku s nádejou, že si
ju vezme len ten najlepší
pán na svoj dvor.
BASTY
Pohlavie: pes
Vek: cca 1 rok
Hravý a usmiaty psík.
Rád sa zapája do aktivít
s ostatnými obyvateľmi
útulku. Voči ľuďom je
trošku opatrný, ešte im
stopercentne nedôveruje.

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

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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21. – 22. 9.
(sob – ned)
23. – 27. 9.
(pon – pia)

28. – 29. 9.
(sob – ned)

30. 9.
(pon)

7.00 - 22.30
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
20.00 - 22.30
7.00 - 22.30
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
20.00 - 22.30
7.00 - 8.00
20.00 - 22.30
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
7.00 - 22.30
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 22.30
7.00 - 22.30
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
16.00 - 22.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
22.00 - 22.30
7.00 - 22.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
22.00 - 22.30
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
20.00 - 22.30

Lekáreň Dr.MAX, Hviezdoslavova 469/24
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň PRI PARKOVISKU, Šafárikovo nám. 1

T.: 0901 961 613
T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 0903 295 513
T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/429 96 10

Lekáreň PRI PARKOVISKU, Šafárikovo nám. 1

T.: 053/429 96 10

Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň ELIXÍR, Zimná 205/70
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň SIGNUM, Nábrežie Hornádu 3416/11
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň SIGNUM, Nábrežie Hornádu 3416/11
Lekáreň BENU, Medza 15
Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19
Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39
Lekáreň SMIŽANY, Brusník 1522/2, Smižany

T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/446 82 25
T.: 053/417 68 84
T.: 0903 295 513
T.: 0901 961 073
T.: 0901 961 073
T.: 053/417 68 84
T.: 0903 295 513
T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/441 01 92
T.: 053/417 68 84
T.: 0903 295 513
T.: 0901 961 073
T.: 053/441 01 92
T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
T.: 053/448 90 66

Základná organizácia č. 13
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Levočská 14, Spišská Nová Ves
Oznamujeme členom, ktorí sa zúčastnia

22. – 29. 9. 2019 pobytu v Penzióne Vyšehrad
v Turčianskych Tepliciach, aby si zabezpečili
cestovné lístky a miestenky na rýchlik
* 22. 9. odchod zo SNV - Vrútky 9.04 - 10.58, Vrútky - Turč. Teplice 11.04
* späť 29. 9. - Turč. Teplice 10.03 - 10.41, Vrútky 11.02 - SNV 12.57.
Tešíme sa na vás.

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves
7. 9.	Deň kroja v Banskej Bystrici, cestujeme rýchlikom o 7.04 h
13. 9. Varenie a ochutnávka múčnych jedál
18. 9. Autobusový zájazd do Bachledovej doliny
Prihlásiť sa do 16. 9. 2019,
odchod autobusu o 8.00 h z parkoviska
za Jednotou, poplatok za autobus je 7 €
27. 9. Varenie a ochutnávka múčnych jedál
3. 10. Plánovaný autobusový zájazd do Poľska
Prihlásiť sa do 30. 9. 2019, poplatok 9 €,
odchod 6.30 h z parkoviska za Jednotou.

september 2019

relax, oznam
FORIŠOVINY

RAJA
Pohlavie: fenka,
Vek: 8 mesiace
Aktívna, milá a zvedavá
vhodná k rodinnému
domčeku s možnosťou
výbehu.
DEBBY
Pohlavie: fenka
Vek: približne 1 rok
Začlenenie do skupiny
psíkov jej napomohlo
k pocitu bezpečia a tým
umožnilo otvorenie sa
a zvedavosť voči svetu.
AJA
Pohlavie: fenka
Vek: cca 2 roky
Veselá, milá a nekonfliktná fenka, spoločníčka
do voza aj do koča.

0905 349 152

https://www.facebook.com/snvutulok

krížovka
Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. septembra na adresu redakcie
s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. 333 EXTREME, 2. DNI MESTA, 3. ĽUDOVÝCH REMESIEL

www.spisskanovaves.eu
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relax

Slovenský zväz záhradkárov okresný výbor Spišská Nová Ves
v spolupráci s mestom Sp. Nová Ves, Strediskom miestnej správy
a údržby ŽSR Sp. Nová Ves a ŽST Sp. Nová Ves
vás pozývajú na

VÝSTAVU OVOCIA A ZELENINY
v priestoroch Uzlového klubu železničiarov, Odborárov 47
27. 9. 2019 o 10.00 h - otvorenie výstavy
28. 9. 2019 od 8.30 do 17.00 h
Srdečne pozývame na prehliadku pestovateľských úspechov našich záhradkárov.
organizačný výbor, OV SZZ Sp. Nová Ves

OZ KLUB KAKTUSÁROV SNV
vás pozýva na prednášku

Pachyformy
a sukulentné bonsaje
ktorá sa uskutoční

17. 9. 2019 o 16.00 h
v Multifunkčnom energetickobaníckom centre,
Nábrežie Hornádu 14

Deň otvorených dverí
7. 9. 2019, 14.00 – 17.00 h

v prímestskej časti Spiškej Novej Vsi – Šulerloch (bývalá vojenská strelnica)
Program:
1. Ukážka športovej disciplíny „Orientačný beh“
2. Ukážka olympijskej športovej disciplíny „Biatlon“
3. Ukážka olympijskej športovej disciplíny „Lukostreľba“
4. Ukážky športovej streľby, bežiaci terč a zajac v prieseku
5. Výstava zbierky zbraní používaných v bývalej Československej armáde
Návštevníci si budú môcť vyskúšať svoje zručnosti a dozvedia sa základné informácie o športoch, ktoré sú vykonávané v Multifunkčnom areáli Schulerloch.
Vstup voľný, spotrebovaný materiál si hradí návštevník.
Na stretnutie sa tešia usporiadatelia.

Pozývame priaznivcov motoriek a motorkárov

na zatváranie motosezóny 2019

28. 9. 2019
pred Redutou v Spišskej Novej Vsi,
odkiaľ bude odjazd motoriek o 11.30 h

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:

3. 9. / 9.00 – 13.30 h
• ul. Hájik 2, 4, 13/A, 5, 8, 10 - 12, 15, 527, 1506/2, 2733/16, 3573/1

5. 9. / 7.40 – 17.30 h
• ul. Odborárov 14 - 22 párne, 26

17. 9. / 8.30 – 12.00 h
• ul. Duklianska 75
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).
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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!

krytá plaváreň T.: 053/416 63 53
Krytá plaváreň bude ZATVORENÁ od 2. 9. do 8. 9. 2019 - SANITÁRNY TÝŽDEŇ!
Ranné plávanie
Školy
Verejnosť
pondelok
6.30 - 7.45
15.00 - 20.00
utorok
8.00 - 12.00
13.00 - 20.00
streda
8.00 - 12.00
13.00 - 20.00
štvrtok
6.30 - 7.45
8.00 - 12.00
13.00 - 20.00
piatok
8.00 - 12.00
13.00 - 20.30
sobota
9.00 - 20.30
nedeľa
9.00 - 20.30
Krytá plaváreň bude 28. 9. 2019 (sob) ZATVORENÁ z dôvodu plaveckých pretekov.
Parná sauna v prevádzke od 9. 9. 2019

Sauna a ceragem T.: 053/416 63 54
Sauna a Ceragem v prevádzke od 10. 9. 2019
SAUNA 1
SAUNA 2
sanitár
sanitár
14.00 - 20.00 M
14.00 - 20.00 Ž
14.00 - 20.00 Ž
14.00 - 20.00 M
14.00 - 20.00 M
14.00 - 20.00 Ž
14.00 - 20.00 Ž
14.00 - 20.00 M
7.30 - 19.00 M
7.30 - 19.00 Ž
7.30 - 12.00 M
7.30 - 12.00 Ž
13.00 - 19.00 Ž
13.00 - 19.00 M

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

8.00 - 19.00

lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové
kamene, chiropraxia, mäkké techniky.

utorok - piatok
14.00 - 20.00
sobota - nedeľa
9.00 - 20.00
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 0905 954 792, 0904 325 343.

pondelok - piatok

7.00 - 14.00
14.00 - 22.00
8.00 - 20.00

15 €/hod
30 €/hod
30 €/hod

sobota
Podujatie nešportového charakteru
840 €/deň
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
8.00 Volejbalový turnaj VK SNV
14. 9. sobota
18.00 Young Arrows - FK Florko Košice, florbal extraliga muži
15. 9. nedeľa
8.00 Volejbalový turnaj VK SNV
7.00 Volejbalový turnaj Embraco
21. 9. sobota 15.30 BK04 - Čaňa, basketbal žiaci
19.00 BK04 - Svit, basketbal kadeti
14.00 BK04 - Handlová, basketbal extraliga muži príp. zápas
28. 9. sobota
18.00 Young Arrows - TJ A FbO Nižná, florbal extraliga muži

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

Tenisové
kurty

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

1. 9. nedeľa
7. 9. sobota
8. 9. nedeľa
14. 9. sobota
21. 9. sobota

29. 9. nedeľa

10.00
12.00
10.30
10.00
11.30
10.30
15.30
10.00
12.15
10.30
10.00
12.00
10.00
11.30

FK SNV - Snina, I. liga žiačky
FK SNV - Košice, I. liga mladší žiaci U13 a U12
FK SNV - Ružomberok, II. liga žien
FK SNV - Prešov, III. liga dospelí
FK SNV - Galaktik, II. dorastenecká liga
FK SNV - Humenné, II. liga starší a mladší dorast
FK SNV - Lokomotíva Košice, I. liga starší žiaci U15
a U14
FK SNV - Humenné, I. liga U13 a U12

Cenník prenájmu: 18 €/hod./4 dráhy
14. 9.
14. 9.
15. 9.
28. 9.
29. 9.

sobota
sobota
nedeľa
sobota
nedeľa

11.00
15.00
10.00
15.00
10.00

TJ Tatran SNV „A“ - Košice, extraliga muži
TJ Tatran SNV „B“ - Kremnica, I. liga východ
TJ Tatran SNV - Trstená, dorastenecká liga východ
TJ Tatran SNV „B“ - Rimavská Sobota, I. liga východ
TJ Tatran SNV - Podbrezová, dorastenecká liga východ

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86

Rozpis zápasov a verejného korčulovania má informatívny charakter a môže byť
zmenený z dôvodu preloženia jednotlivých súťažných stretnutí.
Rozlosovanie 1. ligy mužov nebolo k dispozícii!

15. 9. nedeľa
22. 9. nedeľa
25. 9. streda
26. 9. štvrtok
29. 9. nedeľa

15.00
18.00
10.30
13.30
17.30
13.30
17.30
16.00
16.00
17.30

HK SNV - Poprad, extraliga dorastu
HK SNV - Michalovce, liga kadetov
HK SNV - Poprad, extraliga dorastu
HK SNV - Liba Academy, liga kadetov
Verejné korčuľovanie
HK SNV - Vranov, liga kadetov
Verejné korčuľovanie
HK SNV - Nitra, extraliga dorastu
HK SNV - Nitra, extraliga dorastu
Verejné korčuľovanie

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

Nábor nových členov
Záujemcovia o športové bojové umenie JUDO sa môžu prihlásiť v septembri – októbri
• v telocvični ZŠ Ing. O. Kožucha v SNV každý pondelok a stredu 16.00 – 18.00 h
Baby Judo (4 - 6 r.) každý štvrtok 16.30 - 17.30 h
• v telocvični ZŠ Hutnícka v SNV každý utorok a štvrtok 16.00 - 17.30 h

www.spisskanovaves.eu

FK SNV - Poprad, I. liga starší žiaci U15 a U14

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935

JUDO KLUB SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Tel.: 0908 975 250 * 0905 331 924 www.judosnv.sk

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

Podrobnejšie info u vedúceho štadióna.

14. 9. sobota

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

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

22. 9. nedeľa
CERAGEM
sanitár
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
8.00 - 19.00

MASÁŽE Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž,

Cenník
prenájmu

www.stez.sk

Materské centrum Dietka

spolupráca s profesionálnou
koučkou – mentálna príprava na súdy
*
*
*
*

rozvod a čo s deťmi po rozvode?
vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva
manipulácia (zo strany býv. partnera)
práca so strachom vystupovať
a hovoriť na súde...
JUDr. Miroslava Chroustová,
0918 891 999, miroslava@chroustova.sk

9/2019
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Stále hovorím, že je to len v hlave
Úspešného Spišskonovovešťana, atléta Mateja Balucha sme sa opýtali na detaily jeho života a plány do budúcnosti.
Vaše tohtoročné atletické úspechy prekvapili nielen vašich rodákov, ale prakticky celú slovenskú
športovú obec. Ako svoje tohtoročné účinkovanie
na atletickej scéne hodnotíte vy?
Moja sezóna začala tak, že sme si s trénerom dali cieľ
splniť limit na Majstrovstvá Európy juniorov a od prvých pretekov som ho začal naháňať. Zo začiatku sa
mi to zdalo celkom ťažké, no keď som zabehol prvý
limit na 400 metrov cez prekážky, mal som veľkú radosť, takže opadol stres aj obavy. Pretekov bolo stále
veľa a tak sa nič nemenilo, stále sme trénovali a pripravovali sa na ďalšie. Takmer každými pretekmi som
sa zlepšoval, čo mňa aj trénera veľmi tešilo. Neskôr
som splnil ďalší limit na 110 metrov cez prekážky, čo
bol aj nový slovenský juniorský rekord a dokonca aj
tretí limit na hladkých 100 metrov. S trénerom sme
videli, že forma graduje, behal som výborné časy, a tak
sme boli pripravení na majstrovstvá do Švédska. Tieto boli mojou premiérou, takže som
nevedel, čo ma čaká. Na každý štart som sa
snažil maximálne pripraviť. Keď som sa na
400 metrov cez prekážky, cez rozbehy a semifinále dostal až do finále, už to som pokladal
za obrovský úspech. No to najlepšie ma ešte
len čakalo – bronzová medaila. Prebehol som
cieľom a videl som moje meno na tretej priečke. Naplnili ma neskutočné emócie, stále som
neveril a nevedel som, čo mám robiť. Hneď
som šiel za trénerom a ostatnými, s ktorými
sme sa nesmierne tešili… Ak by som to mal
zhrnúť, tak je to môj najlepší rok, na ktorý nezabudnem.

nerálov, ovocia a zdravšieho jedla, obmedziť mastné
a nezdravé.
Obetovať som musel hlavne čas. Ostatní išli po škole domov alebo von s kamarátmi a ja som šiel rovno
na tréning. Niekedy sa mi fakt nechcelo, no keď som
neprišiel na tréning, cítil som sa nepríjemne, lebo tréner čakal, kým prídem a vedel som, že keď nebudem
trénovať, nebudem dobrý. Teraz s odstupom času už
beriem tréningy ako samozrejmosť a súčasť dňa. Určite vás to aj viac baví, keď sa vám darí, ale dôležité je
neskončiť, keď sa vám nedarí.
Ste jedným z nás, Spišskonovovešťanov, ako
vnímate naše mesto, najmä, keď ho porovnávate
s inými mestami v Európe a vo svete?
Krásnych miest je vo svete aj v Európe veľmi veľa. Veď
len napríklad Švédsko a Nórsko, kde som bol nedávno,

sú neskutočne pekné krajiny, majú krásnu prírodu, sú
vyspelé a s každým sa dorozumiete, lebo každý vie anglicky. No domov a miesto, kde som sa narodil, bude
len jedno a žiadne mesto mi neostane tak v srdci ako
Spišská Nová Ves.“
Pre našich školákov ste už dnes vzorom úspešného mladého človeka. Prezradili by ste im recept na
to, ako sa presadiť v športe?
Každý športovec musí mať silnú vôľu, stálu motiváciu a trpezlivosť, bez toho to nejde. Nemôžete chcieť
všetko hneď, v tomto sa nedá nič urýchliť. Zo začiatku
možno nebudete mať super výsledky, no hlavne si musíte stanoviť cieľ a ísť si za ním. Stále hovorím, že je
to len v hlave. Atletika ma napríklad naučila, že tvrdou
prácou zvíťazíte nad talentom bez tréningu.
Samozrejme, že sa vás každý opýta na
vaše ďalšie plány, na méty, ktoré ste si postavili a ktoré chcete zdolať. Ktoré to sú?
Moja ďalšia méta je, keďže idem do štvrtého ročníka, zmaturovať. A čo sa týka atletiky,
na ďalší rok sú Majstrovstvá Európy mužov
a žien. Limit na nich je vcelku ťažký, no nie
nedosiahnuteľný. Určite sa s trénerom budeme o neho snažiť, no do mužskej kategórie
idem ešte len budúci rok. A z dlhodobého
hľadiska - v roku 2021 sú Majstrovstvá Európy do 23 rokov, takže na tie sa budeme
pripravovať.
Osudy úspešných športovcov nebývajú
vždy iba pekné, veľa z nich sa po skončení
kariéry neuplatnilo v bežnom živote. Máte
aj tzv. plán B, čomu by ste sa chceli venovať, keď príde čas skončiť s vrcholovým
športom?
Určite by som sa chcel venovať športu čo
najdlhšie a po skončení kariéry s ním ďalej
pracovať. No mám ešte len osemnásť rokov
a s vrcholovým športom som viac-menej ešte
nezačal. Mám stále veľa možností. Ale už dnes
viem, že moja budúca práca by mala byť spojená so športom, aj keď som sa hlbšie nad tým
nezamýšľal, čo konkrétne by to malo byť.
Ďakujeme za rozhovor.
Tomáš Repčiak

Laik si iba ťažko predstaví, čo stojí za
úspechom mladého atléta. Ako vyzerá váš
denný tréningový program, ako sa stravujete a čo ste museli obetovať, aby ste sa
ako športovec presadili?
Tréningy mám päťkrát do týždňa, niekedy aj
šesť. Každý deň je niečo iné, napríklad jeden
deň sú cviky s prekážkami, druhý deň posilňovňa, tretí deň sú šprinty… Pred každým tréningom je rozcvička, potom samotný tréning.
Tréningy trvajú tak dve hodiny.
Stravujem sa úplne normálne, nemám žiadne
zákazy, čo nemôžem alebo príkazy, čo musím.
No určite by som mal jesť viac vitamínov, mi-

Reštart ženského hokeja
Úspešný hokejový klub HC Osy Spišská Nová Ves v minulej sezóne chýbal na hokejkovej mape Slovenska.
V závere minulej sezóny Novovešťanky zorganizovali
hokejový turnaj a teraz pred štartom
nového ročníka v predposlednú augustovú sobotu odohrali zaujímavý
zápas.
„Proti sebe nastúpili dievčatá, ktoré
získali vôbec prvú medailu pre náš
klub a na druhej strane družstvo tvorili hokejistky, ktoré prvé vybojovali
majstrovský titul. Aj takýmto spôsobom sme začali reštart ženského
hokeja,“ povedal na úvod prezident
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klubu Pavol Findura a pokračoval: „Dievčatá doliečili zranenia, dali sme opäť dokopy káder, lebo aj keď
sme v minulej sezóne nepôsobili v extralige, dievčatá

boli na hosťovaniach v iných kluboch v Prešove resp.
Košiciach. Ostávajú staršie, skúsenejšie hráčky. Naplno sa zapojili do bojov o majstrovské body. V závere
augusta bude zhromaždenie slovenského ženského hokeja, kde už
presne budeme vedieť rozpis zápasov nového ročníka 2019/2020. Nič
sa nezmenilo na funkcionárskych
postoch. Pôsobím vo funkcii prezidenta, Martina Muchová ako riaditeľka klubu. Barbora Kežmarská je
hlavný tréner a ja som jej asistent,“
dodal P. Findura.
Jozef Petruška
september 2019

EUROPEAN
MASTERS GAMES
TORINO 2019

BEH:
Night run Nová Lesná (19. 7. 2019; 5,7 km):
M 40 – 49: 2. Štefan Summerling (ŽSR FITNESPORT, 0:20:02); Memoriál Jána Stilla
(20. 7. 2019 Nová Lesná – Vysoké Tatry, 9,37 km,
+ 533 m): M 40 – 49: 3. Tomáš Kamas (TJ TATRAN SNV, 0:42:39); M 60 – 69: 3. Miroslav Palička
(KOB Čingov, 0:53:19); M 70: 3. Jaroslav Tekely
(MK SNV, 01:05:49); Beh údolím Idy (28. 7. 2019;
Košice-Šaca, 10 km): M 40 – 49: 3. Tomáš Kamas
(TJ TATRAN SNV, 0:37:31); Horský kros Pruské –
Vršatec (4. 8. 2019; Pruské okr. Ilava, 9,6 km,
+ 500 m): Majstrovstvá SR v behu do vrchu
veteránov 2019: 2. Tomáš Kamas (TJ TATRAN
SNV, 0:40:51); Beh do vrchu ku Kráľovej studni (11. 8. 2019, Lenartov okr. Bardejov, 8,4 km, +
370 m): M 40 – 49: 1. Tomáš Kamas (TJ TATRAN
SNV, 0:37:23)

27. 7. – 3. 8. 2019 sa v talianskom Torine uskutočnili „malé olympijské hry“ seniorov European
Masters Games. V 29 športoch súťažilo viac ako
7 500 športovcov starších ako 30 rokov.
V športovej streľbe z pušky a pištole sa európskych
hier seniorov zúčastnilo približne 120 športovcov zo
14 krajín. V streľbe z pištole Slovensko reprezentovali
6 športovci v troch vekových kategóriách 30+, 50+
a 70+, medzi nimi aj Peter Mlynarčík v kategórii 50+,
ktorý je členom Športovo-streleckého klubu Rušňové
depo v Spišskej Novej Vsi. Peter Mlynarčík sa stal
európskym šampiónom v disciplíne rýchlopalná
pištoľ a štandardná pištoľ a doviezol si domov dve
zlaté medaily. Blahoželáme k úspechom.
JM

90 rokov hokeja na Slovensku
Pri príležitosti výročia 90 rokov hokeja na Slovensku
vám chceme pripomenúť športovca, hráča, ale najmä
dlhoročného hokejového trénera mládeže v Spišskej
Novej Vsi Štefana Rusnáka ml., ktorý bol v objatí tohto športu 55 rokov, z toho ako tréner 39 rokov.
Narodil sa v Levoči. Je bývalým hráčom, ale najmä dlhoročným trénerom ľadového hokeja v Spišskej Novej Vsi.
Telom aj srdcom hrdý Spišskonovovešťan. Poznajú ho
najmä pod menom „Mimi“. S ľadovým hokejom začínal
ako 13-ročný na základnej škole, v tom období neboli
žiacke družstvá pri hokejových kluboch. Ako 15-ročný
začal hrať za dorast Lokomotíva Bane Spišská Nová
Ves. O dva roky neskôr začal trénovať a hrať za A-mužstvo. V roku 1970 narukoval do Dukly Spišská Nová
Ves, kde odohral dve hokejové sezóny. Vojenský útvar
reprezentoval aj vo futbale a ľahkej atletike. Po návrate
z Dukly hral za A-mužstvo Spišská Nová Ves, prevažne
SNHL. V sezóne 1976/77 sa stal druhým najúspešnejším strelcom v mužstve. Na prelome sezóny 1980/81
prestúpil do Tepličky, kde hral až do roku 1987.
Ako tréner maldšieho dorastu začal pracovať s mladými hokejistami už od sezóny 1979/1980. V roku
1980 ukončil trénerskú kvalifikáciu II. triedy. V roku
1985 – 1988 študoval FTVŠ v Bratislave a štúdium
ukončil najvyššou trénerskou kvalifikáciou I. triedy. Od
roku 1979 – 30. 6. 2018 trénoval v našom hokejovom
klube prevažne mládežnícke kolektívy, okrem sezóny
1989/1990, keď bol trénerom A-mužstva (I. SNHL).
Zväčša trénoval mladší a starší dorast – najvyššiu súťaž SR, a to 21 rokov, žiakov od 4. ŠHT až po 9. ŠHT

17 rokov. Počas jeho dlhoročnej trénerskej činnosti prešlo jeho rukami veľmi veľa výborných hráčov, ktorí boli
v dorasteneckých a juniorských reprezentáciách.
Svoju dlhoročnú trénersku prácu vykonával so srdcom,
láskou a pokorou. Bol to jeho životný štýl. Trénerskú činnosť vykonával len v Spišskej Novej Vsi a spolupracoval
s mnohými trénermi, ktorým za spoluprácu ďakuje.
Po dlhých trénerských rokoch sa mu splnil tajný sen,
keď všetci traja vnuci a vnučka sa upísali tomuto krásnemu športu.
Dušan Fogel

Bývalí zverenci Libor Hudáček, tréner Štefan Rusnák
ml. a Martin Bakoš

Olympijský klub SPIŠ v spolupráci so
Slovenským olympijským výborom komisiou pre ženy a šport
pozýva všetky ženy, ktoré majú záujem o pohybové aktivity do VI. ročníka projektu

vykročme za zdravím

začiatok 10. 9. 2019 (utorok) o 18.00 h
Zabezpečíme pestrý pohybový program pre zdravie, kondíciu a pohodu 3x týždenne:
utorok od 18.00 do 19.00 h - ZŠ Ing. O. Kožucha (prechod cez dvor)
štvrtok od 18.00 do 19.00 h - ZŠ Ing. O. Kožucha (prechod cez dvor)
piatok od 9.00 do 10.00 h - JOGA Centrum, Letná 55
Bližšie informácie: 0915 300 188

www.spisskanovaves.eu

šport v skratke

šport

Dni cyklistiky
na Spiši
7. - 8. septembra 2019 sa uskutočnia Dni cyklistiky na Spiši 2019. Ich hlavným organizátorom je
Cykloklub Spišská Nová Ves a na organizácii sa
spolupodieľa mesto Spišská Nová Ves.
Harmonogram podujatia a trasy:
• 7. 9. 2019 (sobota) od 14.00 h do 17.30 h
Časovka na úseku štátnej cesty Novoveská
Huta – Grajnár – Hnilčík
• 8. 9. 2019 (nedeľa) od 9.00 h do 13.00 h
Časovka na mestskom okruhu
Štart pri Radnici - Letná ulica po sochu gen.
J. Nálepku - pokračovanie okruhu po mestskej
komunikácii Zimná ul., spojovacia cesta medzi
Zimnou a Letnou za Redutou až po napojenie
s Letnou ulicou. Námestie je uzatvorené od 6.00
hod.

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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Modelársky úspech
na Majstrovstvách Európy

Druhý ročník
Inline alpinu

V poľskom meste Wloclwek sa 4. – 10. júla t. r. uskutočnili ME rádiom riadených termických
modelov vetroňov kategórie F3J. V trojčlennom družstve Slovenska lietal aj člen Letecko-modelárskeho klubu Spišská Nová Ves Juraj Bartek (na foto vpravo), ktorý je zároveň aj trénerom štátnej
reprezentácie. V súťaži družstiev obsadili 2. miesto a v súťaži jednotlivcov Ján Littva z Levíc sa
stal majstrom Európy, Juraj Bartek skončil na 5. mieste a Ľuboš Nemček z Martina na 13. mieste.
Blahoželáme.
Letecko-modelársky klub Spišská Nová Ves

Pred rokom malo na spišskonovoveskom sídlisku premiéru nové
športové odvetvie inline alpin. Na miestnej komunikácii smerom
z Tarče ku Športovej hale sme mohli sledovať zaujímavé slalomové lyžovanie. Po roku sa opäť inline slalomári predstavili v Spišskej Novej Vsi. Tieto preteky boli Majstrovstvami Slovenska a zároveň tretím a štvrtým kolom Československého pohára. Okrem
slovenských pretekárov sa podujatia zúčastnili aj reprezentanti
Českej republiky, Poľska a Lotyšska.
Majstrami Slovenska sa v roku 2019 stali:
mladšie predžiačky – Simona Ambrosová
mladší predžiaci – Richard Grygera
starší predžiaci – Ján Delinčák
mladšie žiačky – Michaela Delinčáková
mladší žiaci – Lukáš Lošonský
staršie žiačky – Ema Nogová
starší žiaci – Matúš Noga
juniorky a ženy – Lenka Keselá
juniori a muži – Šimon Lipták
Počas celého víkendu sa súťažilo aj o pohár Keselý teamu, ktorý
si odniesla žena a muž, ktorí dosiahli najlepší súčet všetkých štyroch časov. Medzi ženami kraľovala Gabriela Kudělásková a mužskú časť štartového poľa ovládol Michal Styrylski.
Jozef Petruška

Augustové podujatia volejbalistov
Netradičné stretnutie bývalých volejbalistiek a volejbalistov Spišskej Novej Vsi sa uskutočnilo v sobotu
3. 8. 2019 na pieskových kurtoch za Športovou halou.
Za začiatku bol nápad stretnutia sa viacerých generácií hráčok a hráčov, ktoré v rôznych kategóriách hrali
volejbal súťažne za Spišskú Novú Ves. Pozvanie bolo
„zavesené“ do éteru, teda na web a FB Volejbalového
klubu Spišská Nová Ves a odozva prekonala očakávania. Na stretnutie prišlo 71 bývalých hráčok a hráčov
vo veku 23 - 83 rokov, ktorí niečo v minulosti za Spišskú Novú Ves vo volejbale odohrali a dosiahli.
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Po oficiálnom privítaní všetkých zúčastnených dostali slovo najstarší pamätníci, za ktorých svoje zážitky
tlmočili Dr. Andrej Karniš, ako aj Rudolf Kozák, ktorí
si zaspomínali na začiatky súťažného volejbalu na
Spiši od roku 1957 do roku 1969. Potom nasledovala diskusia zúčastnených pri výbornom guláši i pivku
a spomínanie na odohrané roky i stretnutia a zážitky
s volejbalom. Dr. Karniš nám ukázal diplom a zlatú
i striebornú medailu z M-ČSSR, ktorej je držiteľom. To
sme v klube doteraz vôbec nevedeli a nevedeli sme aj
viaceré informácie, ktoré na stretnutí odzneli.

Okrem tohto stretnutia Volejbalový klub Spišská
Nová Ves počas víkendu 3. – 4. 8. 2019 pripravil
21. ročník beach volejbalového turnaja dvojíc.
Súťaž zaznamenala rekordnú časť. V sobotu sa odohrali kategórie muži a ženy, kde štartovalo spolu až
28 dvojíc. V nedeľu v obľúbenej kategórii Mix bojovalo o víťazstvo 24 párov. Víťazkami žien sa stali
D. Ružbaská – A. Ružbaská, medzi mužmi boli najúspešnejší Taraj - Tokár a v kategórii Mix sa darilo
Halajovi a Boldovjakovej.
Text a foto: Igor Murko
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Nový tréner
a ťažký úvod sezóny
Pri trénerskom kormidle Ľuboša Ontka vystriedal nový tréner Štefan Markulík. „Pred
mnohými rokmi, kedy sme boli tiež v neľahkej situácii, dostal príležitosť mladý tréner Braňo Ondáš a postupne výbornými výsledkami prepisoval históriu klubu. Po
skončení ročníka sám Ľuboš Ontko odporučil za svojho nástupcu mladého Štefana
Markulíka. Tak sme dali opäť dôveru mladému trénerovi,“ objasnil zmenu na trénerskom poste manažér FK Spišská Nová Ves Patrik Brezovaj.
Spišskonovoveská omladina má na svojom konte náročný vstup novej sezóny 3. ligy
Východ a na konte len dva body za remízy.
„Výkony nie sú zlé. Už letná príprava bola kvalitná. V prípravných stretnutiach sme
mali ťažších súperov, kde ohlas trénerov na našu hru bol solídny. V defenzíve mužstvo má hlavu aj pätu, trošku nám chýba hrotový hráč. Treba v nasadenom trende
pokračovať, má to perspektívu,“ povedal Štefan Markulík.
Jozef Petruška

JOGA V DENNOM ŽIVOTE,
www.jogavdennomzivote.sk

Pozývame vás na kurzy JOGY
september 2019
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Basketbalové novinky
Aj v sezóne 2019/2020 sa bude v Spišskej Novej Vsi chodiť na extraligový basketbal. Počas leta došlo v klube k zmenám na rôznych postoch.
Trénerom ostáva miestny lokálpatriot Erich Korfanta, ktorý dokonale pozná každý
centimeter spišskonovoveskej palubovky a na Spiši veria, že práve jeho znalosť pomerov posunie spišskonovoveský basketbal opäť o kúsok dopredu. „Nebudeme hovoriť o konkrétnych cieľoch a už vôbec nie o umiestnení. Chceme hrať rýchly basketbal a povyhrávať čo najväčší počet domácich zápasov,“ povedal na úvod sezóny
športový manažér BK 04 AC LB SNV Michal Búza. Na Spiši sa opäť skladá mladý
tím, filozofia zabudovávania nádejných odchovancov má už mnohoročnú tradíciu.
Jeho dirigentom bude na rozohrávke Eric Nottage. Ten vletel do minulej sezóny ako
uragán a na istý čas dokonca ovládol rozohrávačské štatistiky SBl –ky. Spišiaci teda
nekupovali povestnú mačku vo vreci a od Erica očakávajú líderský prístup a kvalitnú
prácu na oblúku. Jeho sparingom na poste číslo jeden bude mladý Adam Korfanta,
ktorý už v pár zápasoch v minulom ročníku ukázal svoj potenciál.
Post „dvojky“ ovládnu Spišiaci. Lukáš Krajňák je synonymom poctivosti a je opäť
pripravený ukázať svoje kvality a vodcovstvo aj na palubovke. Jeho „parťákom“ na
perimetri bude Filip Rákai, ktorý bol na nedávno skončených ME osemnásťročných
bodovým lídrom Slovákov a očakáva sa, že v tejto sezóne dostane na ihrisku oveľa
viac priestoru. Ďalšou posilou je poľský legionár Wiktor Sewiol. Pre 22-ročného
Poliaka bude Spišská Nová Ves prvou zahraničnou skúsenosťou, minulú sezónu
odohral v prvej poľskej lige. Novým menom na súpiske je aj Filip Tchúr, ktorý
basketbalovo vyrastal v Košiciach.
Podkošový priestor bude v americko-slovenskej réžii. Ramel Thompkins prichádza z americkej University of South Carolina. Kansaská univerzita hrajúca prestížnu
NCCA 1 basketbalovo vychovala Evana Maxwella. Obe americké veže doplní pod
košom Ivan Židzik a ďalší mládežnícky reprezentant Richard Dzugas. „Tím sme
skladali na základe našich finančných možností a snažili sme sa o prijateľný mix
dravosti a rýchlosti či skúseností. Ešte uvažujeme o doplnení na rozohrávačskom
poste, inak je mužstvo kompletné. Naše posily podrobnejšie predstavíme v priebehu
mesiaca august,“ skonštatoval Michal Búza.
Jozef Petruška
www.spisskanovaves.eu

6.00 – 7.00 Ranný kurz – 1. a 2. diel
(uzatvorený kurz od 9. 9. – 6. 12. 2019)
9.00 – 10.00 Joga pre seniorov
16.30 – 18.00 Joga na posilnenie vitality
18.00 – 19.30 Joga pre začiatočníkov – 1. a 2. diel
(3 mesačný uzatvorený kurz)
16.30 – 18.00 Joga pre všetkých
18.10 – 19.40 Podvečerný relax
6.00 – 7.00 Ranný kurz – 1. a 2. diel
(uzatvorený kurz od 9. 9. – 6. 12. 2019)
9.00 – 10.00 Joga pre seniorov – pokročilí
10.15 – 11.15 Joga pre seniorov – začiatočníci,
mierne pokročilí
17.30 – 19.00 Joga pre začiatočníkov - 1. a 2. diel
(3 mesačný uzatvorený kurz)
15.30 – 16.30 Detská joga (od 12. 9. – 12. 12. 2019)
16.30 – 18.00 Joga pre začiatočníkov a mierne
pokročilých
18.00 – 19.30 Joga pre začiatočníkov
6.00 – 7.00 Ranný kurz – 1. a 2. diel
(uzatvorený kurz od 9. 9. – 6. 12. 2019)
9.00 – 10.00 Joga pre seniorov – pokročilí
10.15 – 11.15 Joga pre seniorov – začiatočníci,
mierne pokročilí

deň čas
po
st

Jogacentrum Spišská Nová Ves, Letná 55
Cvičenia sú na poschodí vľavo.
Info: 0907 477 955, mail: jvdz.snv@centrum.sk
zameranie
kontakt

Kultúrny dom, Smižany
zameranie

18.00 – 19.30 Joga pre začiatočníkov
18.00 – 19.30 Joga pre mierne pokročilých

0949 266 517
0904 232 392
0904 232 392
0907 477 955
0948 519 292
0948 519 292
0949 266 517
0905 236 248
0905 236 248
0949 604 723
0949 604 723
0903 605 696
0948 511 816
0949 266 517
0905 236 248
0905 236 248

kontakt
0910 224 447
0910 224 447

Pohybové aktivity klubu od septembra 2019
Telocvičňa ZŠ Ing. O. Kožucha
Pondelok: 18.30 – 19.30 * fit lopty, body form (E. Murgáčová)
Štvrtok: 18.30 – 19.30 * fit lopty, cvič. s overbalom
Telocvičňa Gymnázium, Školská 7
Utorok: 18.00 – 19.00 * wellness, flowin, (K. Vargová)
Štvrtok: 18.00 – 19.00 * body form, flovin, fit lopty
Telocvičňa ZŠ Z. Nejedlého, sídl. Mier
Utorok: 18.00 – 19.00 * akvaerobik (Š. Zajacová)
Štvrtok: 18.00 – 19.00 * aerobik, body form
Telocvičňa ZŠ Nad Medzou
Pondelok: 18.00 – 19.00 * aerobik, body form, (M. Sopková)
Streda: 18.30 – 19.30 * pillates (I. Kovalčíková)
Gymnastika zápis – telocvičňa ZŠ Nad Medzou
2. 9. 2019 (pondelok) 17.00 – 18.00 * deti od 5 r. - začiatočníci
4. 9. 2019 (streda) 16.30 * detí od 7 - 9 r. + pokročilí
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spoločenská kronika
jubilanti
Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť slávnostného prijatia jubilantov v obradnej miestnosti Radnice.
Septembrovým jubilantom mesta Spišská Nová Ves ponúkame možnosť prijatia 7. 9. 2019 alebo 21. 9. 2019.
Edeltraud Joppová
Ján Bosák
Etela Stanovská
Emil Tokarčík
Štefan Kandrik
Justína Kovalíková
Valéria Lenčáková
Anna Magnuševská
Filoména Šimonová
Anna Bandžuchová
Helena Findurová
Jozef Gurka
Ing. Božena Hricová
Katarína Iľašová
Alexandra Kalafutová
Martin Konečník
Štefan Križovič
Mária Liptáková
Helena Lorková
Terézia Ogurčáková

Marta Olejárová
Štefan Vass
Anna Dobáková
Terézia Gulovičová
MUDr. Anna Hájeková
František Kakalejčík
Ladislav Kurta
Mária Lovasová
Otília Melcuchová
Ing. Eva Mesárošová
Mária Nováková
Zlatica Pacanovská
Štefan Šesták
Štefan Turčan
Anna Bartková
Ján Bonk
Mária Gembická
Verona Hagovská
Ján Hanko
Zoltán Horváth

Justína Hricová
Ing. Ladislav Jelínek
Marta Kačírová
Bartolomej Kamenec
Mária Klimeková
Mária Krušinská
Cecília Marčáková
Mária Nemcová
Mária Ondrečková
Štefan Rychtarčík
Mária Sučanská
Vladimír Táska
JevgenijaTurčaníková
Jozef Višňovský
Ing. Jozef Bajtoš
Ján Bandžuch
Dušan Beran
Ľudmila Bőndeová
Vladimír Citterberg
Marian Černický

Michal Čuchran
JUDr. František Fabian
Ladislav Filinský
Terézia Holotňáková
Viera Karabinová
Kamila Karchňáková
Katarína Koblíková
Mgr. Viera Kočišová
Jozef Korfant
Edita Krupjaková
Helena Kukoľová
Bohuslav Macko
Zdena Maguthová
Valent Melega
Rudolf Mikolaj
Ľudmila Miškovská
Elena Molnárová
Agnesa Ondasová
Štefan Pacinda
Juraj Pavol

Eva Pilcová
Mária Sabová
Jozef Sabovčík
Mária Sedláková
PhDr. Miroslav Semeš
Katarína Spišáková
Zora Šavelová
Michal Tižo
Jozef Tulák
Michal Wasserman
Michal Žifčák

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.
Októbrovým jubilantom mesta Spišská Nová Ves ponúkame možnosť prijatia 5. 10. 2019 alebo 19. 10. 2019.

POĎAKOVANIa A SPOMIENKY
Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk vám dnes už nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto mal ma rád.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 17. 6. 2019
prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom a naším drahým
otcom, svokrom, dedkom, pradedkom, švagrom, ujom Jozefom
WAGNEROM.
Naše poďakovanie patrí aj Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou manželka Anna, dcéra Darina, synovia Teodor
a Vladimír s rodinami.
Kto sa raz narodil a žil na tomto svete, ten musí aj zomrieť.
A ja nie som výnimka.
So zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy
sústrasti a kvetinové dary všetkým priateľom, kolegom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 4. 7. 2019 s našou drahou
MUDr. Evou KARNIŠOVOU, ktorá nás náhle a nečakane opustila
vo veku 78 rokov.
S úctou a vďakou manžel Andrej, dcéry Inka a Andrea s rodinami
a ostatní príbuzní.
Prestalo srdiečko biť, prestali sa ústa smiať, budeme, drahá mamička, stále spomínať.
9. 7. 2019 nás navždy opustila naša drahá mamička, babka, svokra,
teta a prababka Helena LEŠKOVÁ vo veku nedožitých 93 rokov.
Ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou dcéra Ľubka a syn Dušan s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí sa prišli 15. 7. 2019 rozlúčiť s mojím
manželom, naším otcom, dedkom a synom Jozefom BAJTOŠOM,
ktorý nás opustil vo veku 68 rokov po dlhej a ťažkej chorobe.
Ďakujeme všetkým lekárom a sestrám z NsP SNV, zvlášť celému
kolektívu odd. dlhodobo chorých, interného odd. a OAMIS za vysoko profesionálny, odborný a hlavne ľudský prístup a starostlivosť.
manželka Anna, dcéry Zuzana a Martina s rodinami, mama
a ostatná rodina
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Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš
stále žiť.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom, známym, susedom, ktorí sa 15. 7. 2019 prišli
rozlúčiť s naším milovaným manželom, otcom, svokrom, dedkom,
bratom, švagrom, ujom, krstným, svatkom Jozefom JANČÍKOM.
Spomienka ostáva v našich srdciach.
Vyslovujeme poďakovanie Rím.-kat. farskému úradu v SNV a za
dôstojnú rozlúčku Pohrebnej službe S. Badziková.
S úctou smútiaca rodina.
Pohasli láskavé oči, dopracovali pracovité ruky, dotĺklo jej dobré
srdce.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slova útechy a kvetinové
dary všetkým príbuzným, priateľom, známym, ktorí sa 16. 7. 2019
prišli rozlúčiť s našou mamkou, babkou Monikou KRAKOVOU,
ktorá nás náhle a nečakane opustila 12. 7. 2019 vo veku nedožitých 73 rokov.
Osud jej nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach bude
navždy žiť. Nikdy nezabudneme na jej lásku a starostlivosť.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S úctou a vďakou dcéra Anastázia, syn Vladimír s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši…
S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť 18. 7. 2019 s našou mamkou Máriou
MLYNARČÍKOVOU.
Poďakovanie patrí aj ZPOZ pri MsÚ SNV, PhDr. J. Lapšanskému,
PhD., Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe
R. Findura za dôstojný prejav rozlúčky.
smútiaca rodina
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poďakovania a SPOMIENKY
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a susedom, ktorí sa prišli 23. 7. 2019 rozlúčiť s naším drahým zosnulým Pavlom VITIKAČOM, ktorý nás navždy opustil 19. 7. 2019
vo veku 71 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Zvlášť ďakujeme lekárom a zdrav. personálu interného odd. NsP
v SNV.
Poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe S. Badziková a Rím.-kat.
farskému úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
manželka a deti s rod.
V srdci máme bolesť a v duši žiaľ, to najdrahšie nám osud vzal.
Odišla si, ale v našich srdciach budeš navždy.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí
sa 7. 8. 2019 prišli rozlúčiť s našou milovanou mamičkou Vierou
KRŠIAKOVOU, ktorá nás navždy opustila 4. 8. 2019 vo veku
60 rokov.
S úctou a vďakou dcéra Michaela s rodinou, dcéra Miriama s rodinou,
vnúčatká Adelka, Hanička a Matúško a ostatná smútiaca rodina.
4. 7. 2019 uplynulo neuveriteľných desať rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá mama Elena OELSCHLÄGEROVÁ, rod. Trnková a 15. 9. 2019 budú štyri roky,
čo odišiel za ňou náš milovaný otec Dipl. tech. Zoltán
OELSCHLÄGER.
Prosíme, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im
tichú spomienku.
S úctou, láskou a vďakou deti Monika, Uršula a Otto
s rodinami.
Jediné srdce na svete sme mali, ktoré dokázalo nás milovať. Odišlo, zmĺklo, išlo spať. Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy,
na ktoré tisíckrát spomíname.
19. 7. 2019 sme si pripomenuli 11 rokov od úmrtia nášho milovaného otecka a dedka Emila BALUCHA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou v srdci spomínajú dcéry a synovia
s rodinami.
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišla si nám
všetkým, ktorí Ťa radi mali. Odišla si bez toho, aby nám Tvoje ústa
zbohom dali. Už nepočuť po dome omikin hlas, už viac nepríde
medzi nás. Nepohladí a nepovie – drahí moji, milujem vás.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 23. 7. 2019
prišli rozlúčiť s mojou milovanou manželkou, mamou a dcérou
Máriou POHLYOVOU.
S úctou a vďakou manžel Alfréd, dcéra Zuzana s rodinou a syn
Alfréd s rodinou.
V srdci máme bolesť a v duši žiaľ, to najdrahšie nám osud vzal.
Náš drahý, František OGURČÁK, nás opustil 1. 8. 2019.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho s nami odprevadili a ktorí s nami zdieľali náš smútok.
Zvlášť chceme poďakovať internému odd., kolektívu ODCH NsP
v SNV a ADOS Charitas za starostlivosť v ťažkej chorobe.
Zároveň patrí naša vďaka aj Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou manželka Elena, dcéra Terézia a syn František
s rodinami.
To, že sa rana zahojí, je klam. V srdci ostáva bolesť, smútok a žiaľ.
2. 8. 2019 uplynulo 20 rokov, kedy nás navždy opustil môj manžel,
otec, dedko Jozef PERHÁČ.
S láskou a úctou stále spomína manželka Marta, dcéra Jarka a syn
Jozef s rodinami.
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S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku
sviečky spomíname. Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach
zostávaš s nami.
6. 8. 2019 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia našej mamky,
babky, prababky Anny MACALOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou manžel, synovia, vnúčatá a pravnúčatá.
Mal si rád život a ľudí v ňom, ďakujeme Ti veľmi, že si tu bol.
25. 8. 2019 si už 20 rokov pripomíname deň, kedy nás navždy
opustil manžel, otec, syn a brat Jaroslav ULIČNÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, spomienkou naňho si úsmevom
skrášlite tvár.
Ďakuje rodina.
Spomienky vracajú len bolesť, smútok a žiaľ. Ťažko je bez Teba,
smutno je nám všetkým, nič už nie je také, ako bolo predtým.
30. 8. 2019 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel,
otec, svokor a dedo Rudolf RÁKOCZY.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami.
Posielam pozdrav do neba, ocko môj milý, pre Teba. Spomienku
dnes tichú poslať Ti chcem, objať Ťa a povedať, ako veľmi Ťa milujem. Už si si vzal mamičku k sebe do nebíčka, tak nech vaša
spoločná pesnička rozžiari brány nebíčka.
1. 9. 2019 uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustil milovaný ocko,
dedko, pradedko Jozef ŠTEFÁNIK.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabúdate, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. Aj naďalej si, otecko, súčasťou každého môjho dňa.
S láskou a vďakou dcéra Ľubica s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.
Spomienky naše posielame vetrom za Tebou a ďakujeme za lásku,
nehu a teplo Tvojich rúk. Nechal si nás tu samých so sebou, tak
veľmi túžime vdýchnuť život do Tvojich úst…
Dodnes cítime veľký smútok a samotu, ktorá po ňom zostala, keď
od nás 1. 9. 2017 navždy odišiel môj milovaný manžel a úžasný
ocko Jaroslav PORUBSKÝ.
Každý deň na neho s láskou myslíme a spomíname.
manželka Kvetoslava a synovia Juraj a Viktor
Zároveň sme si v máji pripomenuli 5. výročie úmrtia Vladimíra
PORUBSKÉHO a 3. výročie úmrtia Jarmily PORUBSKEJ.
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije
spomienkami.
3. 9. 2019 uplynul rok, čo nás navždy opustil môj manžel a náš
otec Ján VOJTILA.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami.
5. 9. 2019 uplynie 30 rokov od úmrtia môjho manžela a otca
Ladislava KLIMEKA.
Spomíname s láskou.
manželka a synovia

Nezabúdame, len čas nás učí žiť bez milovaných.
6. 9. 2019 uplynie už 11 rokov, odkedy nás opustila naša mamka, babka Emília ONDREJČÍKOVÁ
a 10. 10. 2019 uplynie už 9 rokov, čo nás opustil
náš otec a dedko Stanislav ONDREJČÍK.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú deti Jarka a Zdenka
s rodinami.
Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
8. 9. 2019 uplynie 30 rokov od úmrtia môjho manžela, otca, dedka
a pradedka Jána ADAMČÍKA.
S láskou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami.
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spoločenská kronika
SPOMIENKY
Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť sa nedá. Mal si rád život, mal
si rád smiech, veril si v život, miloval si svet. Odišiel si navždy, hoci
si túžil žiť, nebolo Ti dopriate s nami tu byť.
10. 9. 2019 uplynie smutný 5. rok, čo nás navždy opustil môj manžel a starostlivý otec a dedko František LUČIVJANSKÝ.
S láskou a úctou spomína manželka Zuzana, dcéra Andrejka
s manželom, syn Feri s manželkou a vnúčatá Ľubko, Paulínka,
Aďko a Bianka.
Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky na Teba v našich srdciach stále zostávajú.
10. 9. 2019 uplynie 10 rokov, kedy nás navždy opustil manžel
a otec Rudolf TÖKÖLY.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali.
S úctou a láskou spomína rodina.
Je tomu už päť liet, odkedy ste opustili tento
svet. Spomienky na vás sa v našich mysliach vynárajú zas a zas, lásku k vám v našich srdciach
nezastaví neúprosný čas.
13. 9. 2019 uplynie 5 rokov, odkedy od nás
navždy odišiel náš milovaný manžel, otec, dedko, svokor Ondrej ŠOLTÍS a 31. 3. 2019 uplynulo
5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný syn,
brat, švagor a ujo Jaroslav ŠOLTÍS.
S láskou v srdci na vás spomínajú manželka a mama Anna, synovia a súrodenci Ondrej
a Miroslav s rodinou.
Bolesťou unavený tíško si odišiel zanechajúc všetkých nás, ktorých si miloval. Za všetky trápenia a bolesti, nech Ti Pán dá večnej
milosti.
14. 9. 2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil Štefan VAŠÁK.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú manželka Mária, dcéry Mária,
Alžbeta a synovia Štefan, Ondrej, Pavol, Ladislav s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
14. 9. 2019 uplynú 4 roky, čo nás opustil náš milovaný manžel,
otec, dedko Štefan KARCHŇÁK.
Na Tvoju dobrotu, veľkodušnosť a lásku, ktorú si nám rozdával,
nikdy nezabudneme. Bol si pre nás veľmi vzácnym a hodnotným
človekom, u ktorého rodina bola vždy na prvom mieste.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu pri tomto smutnom výročí venujú
krátku spomienku.
Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas. Len spomienky na Teba vracajú
sa zas a zas.
18. 9. 2019 si pripomenieme 10. výročie, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamka Daniela RYCHTARČÍKOVÁ.
Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú syn Ján, dcéra Daniela, vnuci Oliver,
Mário a ostatná smútiaca rodina.
Odišla si, nie si medzi nami, no v našich srdciach ostaneš vždy
s nami. Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s láskou spomínať.
19. 9. 2019 uplynie 20 smutných rokov, odkedy nás náhle opustila
naša drahá mamka, svokra, stará a prastará mama Magdaléna
LEHOTSKÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú dcéra Marcela a nevesta Mária
s rodinami.
Rok utiekol ako voda, v našich srdciach ostali len spomienky, bolesť a smútok.
20. 9. 2019 uplynie rok, kedy od nás navždy odišiel môj manžel,
náš otec, dedko a svokor Miloslav BORŽÍK.
Všetci, ktorí ste ho poznali, spolu s nami spomínajte a nezabúdajte.
manželka a deti s rodinami
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Nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že
už nie ste medzi nami.
21. 9. 2019 uplynie 25 rokov od tragického
úmrtia našich blízkych Antona a Róberta
MORÁVKOVÝCH.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
manželka, deti s rodinami, ostatná smútiaca rodina a priatelia
21. 9. 2019 uplynie rok, čo nás náhle opustil môj otec Štefan
SKALICKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
Navždy ostaneš v našich srdciach.
dcéra Mária, vnúčatá Tomáško a Monička, sestry Majka a Helenka
a ostatná smútiaca rodina
Za Tebou odchádzajú spomienky, Tvojich vlasov pramienky sa mi
strácajú…
25. 9. 2019 si pripomíname 5. výročie úmrtia Antona PETRU.
S láskou na Teba myslíme.

26. 9. 2019 si pripomenieme 12 rokov od úmrtia MUDr. Reginy
GULOVEJ.
Venujme jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel a synovia.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás…
26. 9. 2019 uplynú smutné 2 roky, odkedy nás opustil náš milovaný manžel, otec a syn Jozef TAUBER.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Hanka, dcéry Mirka, Zuzka,
Julka a mamka Julka.
26. 9. 2019 uplynie 15 rokov, kedy nás opustila
mama, babka a prababka Helena KNUTELSKÁ
a 27. 9. 2019 uplynie 8 rokov, kedy nás opustil
otec, dedko a pradedko Valent KNUTELSKÝ.
Aj keď už nie sú medzi nami, v našich srdciach
žijú stále.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami
tichú spomienku.
syn Valent, vnučka Zuzana s rodinou a vnuk
Julian s rodinou
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.
1. 10. 2019 uplynie 10 rokov od úmrtia mojej milovanej manželky,
mamky Kamilky TOMČÁNYOVEJ, rod. Rothovej.
S láskou a úctou spomína manžel Jaroslav, dcéra Jarmilka
a ostatná smútiaca rodina.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás…
V týchto dňoch uplynie prvý smutný rok, čo nás navždy opustila
naša drahá Ľudmila KOLLÁROVÁ.
S úctou a láskou spomínajú manžel Ján, dcéra Janka a syn Ivan
s rodinami.

september 2019

inzercia, pozvánka

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

tel.: 0911 601 853
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drobná inzercia, inzercia
PREDÁM / PRENAJMEM
 Dám do dlhodobého prenájmu zariadený 3-izb. byt v novostavbe bytového domu
s parkovacím miestom na sídl. Mier. T: 0903 603 051
 Predám 3 + 1-izb. byt, 90 m2, podpivničený a samostatnú garáž + letná kuchynka
v ohradenom priestore 4-bytovky, v centre mesta SNV, Ul. J. Hanulu 45. Cena byt –
81 000 € * garáž – 15 000 €. T.: 0907 422 679
 Predám záhradu s chatkou v chovateľskej osade Ferčekovce, vo výmere 397 m2,
elektrina, studňa, plynová prípojka. T.: 0915 544 842
 Predáme záhradku v dobrej lokalite Červený jarok, murovaná chatka 16 m2, pivnica, kuchyňa, podkrovie a balkónik, el. 220 V 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
 Predáme chatku so záhradou 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 garáž pri židovskom cintoríne, podpivničený, bez elektriky, zväčšený.
Cena dohodou. T.: 0907 144 700
 Odstúpim dve urnové zemné miesta na starom cintoríne v Sp. Novej Vsi.
T.: 053/442 73 84
 Predám klavír. T.: 0915 871 572

KÚPIM / HĽADÁM
 Kúpim garáž na sídl. Tarča v blízkosti Javorovej, príp. Dubovej ul. T.: 0910 488 878
 Kúpim staršiu už používanú biolampu zn. BIOPTRON od f. Zepter. Zn. Ponúknite.
T.: 0949 254 915
 Hľadám súrne podnájom v SNV do 300 € (sme 4-členná rodina – matka + dosp.
syn + 2 školopovinné deti). T.: 0903 728 128
 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 0903 937 324.

RôZNE
 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve nedeľa? Rozbitý displej?
Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky u vás doma 24 h/7dní v týždni
za prijateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy notebookov! Inštalácia a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či zmazaných dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! Volajte: 0904 318 235.
Poradenstvo zdarma! E-mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu
 MASÁŽE MAŤA – oznamuje našim stálym zákazníkom, že od 1. 9. 2019 nás
nájdete UŽ LEN V BUDOVE INTERNÁTU HOTELOVEJ AKADÉMIE, Slovenská 56.
Tešíme sa na vás. T.: 0904 325 343
 ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DAŇOVÉ PRIZNANIA. T.: 0905 936 156 * info:
www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com
 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
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 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
 Potrebujete PROFI KAMERAMANA alebo FOTOGRAFA na svadbu či oslavu?
Desiatky spokojných zákazníkov, profi kvalita za super cenu. FB Alfavideo.
T.: 0944 684 303
 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.: 0918 694 144
 VYUČUJEM ANGLICKÝ JAZYK deti od 10 r. a dospelých (zlepšenie prospechu v škole, maturitná príprava, konverzácie). Mám lingvistické a pedagogické
vzdelanie a 13-ročnú prax vo výučbe AJ. T.: 0905 310 408
 „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
 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.
 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
 NOVOOTVORENÝ SALÓN PRONAILS MONIKA. Ponúkam modeláž gélových
a akrylových nechtov * gel lak * klasická manikúra a ošetrenie rúk parafínom.
Nájdete ma na Zimnej 59 (v bráne). Pre termíny volajte 0949 829 019.
 KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV PRE DOSPELÝCH – v priestoroch Geologického ústavu DŠ, Markušovská cesta 1, SNV * ZAČIATOK október 2019. Tanečná príprava svadobných párov celoročne. Info: Tančiareň pod jabloňami T.: 0905 980 903
 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
 PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS praje školákom veľa úspechov v školskom roku a rodičom dostatok času na rodinu. Čistenie kobercov, sedačiek,
strojové čistenie podláh, kompletné upratovacie služby. T.: 053/444 01 19,
0903 100 508, 0903 661 891.
 MASÁŽE - lacné, kvalitné a profesionálne masáže + DARČEKOVÉ POUKÁŽKY,
SNV * Zimná 102, - 0917 507 854 * Šafárikovo nám. 3, sídl. Mier - 0918 272 005;
www.masazesnv.sk. Tešíme sa na vašu návštevu.
 MASÁŽE - ponúkame masérske služby pri športových, rekondičných pobytoch, ako aj pre zamestnávateľov. Spišská Nová Ves, Zimná 102 - 0917 507 854
* Šafárikovo nám. 3, sídl. Mier - 0918 272 005; www.masazesnv.sk. Tešíme sa
na vašu návštevu.
 Doučujem ANGLICKÝ JAZYK všetky vekové kategórie od 6 do 60 r. Pripravujem na maturitu * dávam konverzačné hodiny * mám bohaté skúsenosti s vyučovaním. Volať od 9. 9. 2019. T.: 0907 585 817
 Ponúkam ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE, prenájom kontajnera, odvoz piesku,
štrku, odpadu. T.: 0949 575 750
 LG MOBIL – oprava a servis mobilných telefónov * príslušenstvo * rýchla
oprava prasknutých displejov * výmena batérie * komponentov skla, fólie, nabíjačky. Hutnícka 1, SNV. T.: 0902 829 974, gurciklukas@gmail.com
 PEDIKÚRA – STAROSTLIVOSŤ O VAŠE NOHY * základné ošetrenie * masáž chodidiel * peeling * šponovanie zarastajúcich nechtov * protetika – náhrada nechtovej platničky * gél lak. Nám. SNP 2 - bývalá detská poliklinika.
T.: 0908 986 685
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0948 121 777 | Odborárov 16, SNV

www.hunadyreality.sk

Okrem moderných línií
a klasického štýlu ponúka
LG ARTCOOL vynikajúce
riešenie klimatizácie
v kompletnom,
atraktívnom prevedení.

www.solidcorp.sk

+421 905 349 267
klimatizacia@solidcorp.sk
Duklianska 1250/38, Sp. Nová Ves

O B C H O D NÉ C E N T R U M

MADARAS
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ROKOV
s vami už

27.9.2019 - 29.9.2019
madaras_10rokov_icko.indd 1

www.spisskanovaves.eu
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NOVÁ ŠKODA

SUPERB

VEĽKOLEPÝ PRIESTOR NA RODINNÉ ZÁŽITKY
Už žiadne váhanie, čo si zbaliť na dovolenku. Nová ŠKODA SUPERB COMBI ponúka bezkonkurenčne najväčší priestor vo
svojej triede prinášajúci maximálne pohodlie aj na zadných sedadlách. Samozrejmosťou pre rodinnú limuzínu je tiež dôraz
na bezpečnosť, o ktorú sa starajú najmodernejšie asistenčné systémy. Presvedčte sa sami u vášho predajcu ŠKODA.

SVET NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ
Vyberte si vlajkovú loď so širokou ponukou modelových variácií, stupňov výbavy, prevodoviek a motorizácií.

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA SUPERB: 5,2 – 9,3 l/100 km, 137 – 210 g/km. Ilustračné foto.

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

