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INZERCIA

Ďakujeme za prejavenú dôveru v roku 2021.
Prajeme Vám pokojný december a krásne Vianoce!

SLUŠNOSŤ, OTVORENOSŤ, PROFESIONALITA
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ŠPECIÁLNA PONUKA!
OBI SPIŠSKÁ NOVÁ VES
PO - NE od 8:00 do 20:00 hod.

VIANOČNÁ HVIEZDA
(POINSETTIA)

2,69

PRIPRAVUJEME SA,
NA LYŽOVAČKU!
www.poracpark.sk

Jednovýhonková, farba listov môže
byť červená, ružová, lososová,
krémová alebo biela.
⌀ kvetináča cca 11 cm.
(bez okrasného kvetináča)
OBI č. 3834546

Platí v OBI Spišská Nová Ves od 1. 12.
do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.
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PRÍHOVOR

SPRAVODAJSTVO

Milí Spišskonovovešťania!
Nie sú lepšie a horšie roky, sú iba také, ktoré žijeme naplno a tie, ktorých výzvy sme neprijali a vzdali sme sa. My
sa však nikdy nevzdávame, sme „tvarde naturi“, a preto sa Spišiaci vždy vedeli postaviť na nohy, otriasť sa a zase
dať svoj svet do poriadku. Naši predkovia spravili v srdci nádhernej prírody miesto pre život, postavili krásne mestá,
vydolovali spod zeme striebro i meď, postavili užitočné fabriky a my ich chceme nasledovať, chceme, aby naše deti
a vnuci boli pyšní na to, čo sme spravili pre Spiš a Spišskú Novú Ves zvlášť.
Blížia sa Vianoce a každý by mal nájsť pod stromčekom to, po čom túži a čo si zaslúži. My sme už darček dostali –
v podobe silných a nezlomných ľudí, ktorí vedia aj v čase pandémie prekonať strach, bolesť zo straty blízkych a ktorí
vedia v sebe nájsť optimizmus a zmysel do ďalšieho života. Sami sebe sme si najväčším darom, preto by sme v sebe
mali hľadať to, čo nás spája a nie to, čo nás môže rozdeľovať.
Obdobie vianočných sviatkov je dobrou príležitosťou zamyslieť sa nad tým, kam kráčame, čo je potrebné zmeniť
a čo zachovať. Som človek, ktorý nevie „nerobiť“, každú chvíľu sa snažím využiť na manažérsku prácu alebo aktívny
oddych. Dúfam, že aj vy prežijete Vianoce aktívne a najmä v kruhu svojich blízkych, ktorí vás milujú. Spoločne preži‑
jete Vianoce s nádielkou lásky a šťastia. Prejdete sa po našom nádhernom meste a jeho čarovnom okolí a potom mi
pošepkáte, čo ešte treba zmeniť, čo by mohlo byť v našom meste lepšie. Už teraz viem, že spoločne s vami sa nám
to podarí. Lebo Spišská Nová Ves – to nie sú domy a stromy, Spišská Nová Ves sú hlavne ľudia, ktorým želám pod
stromček veľa zdravia, lásky a porozumenia. Šťastné a veselé!
Pavol Bečarik, primátor

MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT
MÁ SVOJICH ZÁSTUPCOV
Mládežnícky parlament je definovaný ako organizá‑
cia, ktorá má zastupovať mladých ľudí, ich záujmy
a potreby na území mesta či obce.
Ani v Spišskej Novej Vsi tomu nebude
inak. Na tvorbe parlamentu sme začali
pracovať v jarných mesiacoch spoloč‑
ne s viceprimátorom mesta Dávidom
Demečkom a Jozefom Brezovským.
Pripravili sme stanovy a zorganizovali
prvé stretnutie so zástupcami stre‑
doškolských parlamentov, športových
klubov, občianskych združení a záuj
mových organizácií, ktoré pracujú
s mládežou v Spišskej Novej Vsi.
Na prvom pracovnom stretnutí po let‑
ných prázdninách si mladí odsúhlasili
stanovy, ktoré sú potrebné k vytvo‑
reniu občianskeho združenia. Pred
voľbou výkonnej rady a predsedníctva

sme budúcim členom zorganizovali teambuilding, na
ktorom sa vďaka rôznym aktivitám lepšie spoznali.

Na zatiaľ poslednom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo
12. novembra, kandidáti do výkonnej rady prezentova‑
li svoje projekty na tému „Čo môže
Mládežnícky parlament spraviť pre
mesto a čo mesto môže spraviť
pre Mládežnícky parlament“. Po
prezentácii a následných otázkach
si parlament zvolil členov výkonnej
rady: Sarah Dutková, Katarína
Halasová, Simona Hrebeňárová,
Dominik Joppa a Timotej Krupa.
Výkonná rada si následne zvolila
predsedníčku, ktorou sa stala Ka‑
tarína Halasová.
Vedeniu, ako aj celému parlamen‑
tu prajeme veľa kreativity, dobrých
nápadov a úspešných projektov.
Matej Farkalín

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM V DOMOVE DÔCHODCOV
Primátor mesta Pavol Bečarik zablahoželal 28. ok‑
tóbra tohto roku klientom spišskonovoveského do‑
mova dôchodcov k oslavám Mesiaca úcty k starším
a odovzdal im dar v podobe vitamínových balíčkov.
Slávnostné dopoludnie spestrila ľudová hudba ZUŠ zo
Smižian pod vedením Marcely Maniakovej a klavírne
vystúpenie kaplána tunajšej rímsko-katolíckej farnos‑
ti Mareka Jamricha. „Želám našim seniorom najmä
veľa zdravia a chcem im poďakovať za trpezlivosť
v týchto zložitých časoch pandémie,“ uviedol P. Beča‑
rik, ktorý odovzdal seniorom 193 vitamínových balíč‑
kov s obsahom vitamínov vhodných pre seniorov vo
vysokom veku, ktorých zdravie je veľmi zraniteľné. Je
potrebné dodať, že vitamínové balíčky mesto poskytlo
aj klientom domácej opatrovateľskej služby Spišskej
katolíckej charity.
O tom, že na svojich seniorov mesto myslí, svedčí aj
výstavba nového výťahu, rekonštrukcia terasy alebo
plánovaná výstavba prístavby so štyridsiatkou no‑
vých miest pre našich starých otcov a staré mamy.
www.spisskanovaves.eu

„Mojím veľkým prianím je, aby raz mesto získalo aj
objekt v Prednej Hute, ktorý je ideálnym miestom pre
zariadenie, kde by sme sa mohli postarať o ďalších
dôchodcov. V každom prípade dúfam, že naši seniori

prežijú predvianočné obdobie s optimizmom a v čo
najlepšej možnej kondícii, telesnej i duchovnej,“ do‑
dal P. Bečarik.
Tomáš Repčiak
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BLESKOVKY

SPRAVODAJSTVO

Pri príležitosti Svetového dňa bielej palice pre‑
biehala 14. 10. na piatich stanovištiach Košického
kraja dopravno-preventívna akcia. Jej cieľom bolo
zvýšiť povedomie vodičov o význame a funkcii bielej
palice, a tak pozitívne prispieť k bezpečnosti všet‑
kých účastníkov cestnej premávky. V Sp. Novej Vsi
sa konala v blízkosti Reduty, kde na signál chodca
zastavilo 64 vodičov a 44 naopak nezastavilo.
Galéria umelcov Spiša 14. 10. pri príležitosti Me‑
siaca úcty k starším pripravila pre deti workshop,
v rámci ktorého vyrábali darčeky pre svojich sta‑
rých rodičov. Venovaný bol výstave Petra Župní‑
ka pod názvom Suvenír Spiš. Zároveň si vyskúšali
tvorbu pasparty kombinovanou technikou.
V Koncertnej sieni Reduty prebiehal 15. a 16. 10. už
5. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
speváckych zborov Viva il canto. V rámci neho bol
pre dirigentov a zbory pripravený aj workshop o hla‑
sovej výchove zborových spevákov pod vedením
Dariny Andučič-Tóthovej. Zároveň sa po súťažnej
prehliadke konal hodnotiaci a rozborový seminár,
kde odborná porota odovzdala dirigentom cenné
rady a pripomienky s cieľom pomôcť ich umelec‑
kému vývoju a rastu. Hlavným organizátorom bolo
Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej No‑
vej Vsi. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia a záštitu nad podujatím prevzal
primátor mesta Spišská Nová Ves.
V 17-tich mestách po celom Slovensku sa 15. až
17. 10. konal hokejový víkend pre dievčatá.
Ide o celosvetovú náborovú aktivitu pod záštitou
Medzinárodnej hokejovej federácie, ku ktorej sa
pripojil aj Slovenský zväz ľadového hokeja, aby
dievčatám vo veku od 4 do 14 rokov umožnil urobiť
v hokeji prvé kroky a objaviť jeho čaro. V Sp. Novej
Vsi si cez 80 nádejných hokejistiek užilo popoludnie
na ľadovej ploche. Pripravených bolo pre ne množ‑
stvo aktivít a predovšetkým zábavy, prostredníc‑
tvom ktorých mali príležitosť oboznámiť sa s týmto
športom.
Víťazom 29. ročníka Medzinárodného festiva‑
lu horských filmov v Poprade sa stala snímka
slovenského dokumentaristu Pavla Barabáša
s názvom Dhaulághirí je môj Everest. Cenu Grand
Prix získala spomedzi 44 súťažných filmov zo se‑
demnástich krajín. Okrem toho udelila porota ešte
ďalších 5 cien a 5 čestných uznaní. Výsledky ozná‑
mila 17. 10. podvečer a Barabášov film mal zároveň
premiéru. Kým vlani sa festival pre pandémiu konal
len v online priestore, tentoraz sa premietalo na
viacerých miestach aj v Sp. Novej Vsi.
Slovenská inšpekcia životného prostredia
otvorila 18. 10. v Sp. Novej Vsi svoje pracovis‑
ko. Zamestnaných je tu 15 nových inšpektorov,
ktorí vykonávajú prácu v troch odboroch: odbor
inšpekcie ochrany prírody a odbor inšpekcie od‑
padového hospodárstva a ochrany vôd. Zriadenie
nového pracoviska bolo financované z prostriedkov
Environmentálneho fondu. Jeho cieľom je zabezpe‑
čiť lepší dohľad nad porušovaním zákona v oblasti
životného prostredia.
Múzeum Spiša pripravuje rekonštrukciu hospo‑
dárskej budovy pod názvom Kúria Zuzana, ktorá
sa nachádza pri kaštieli v Markušovciach. Premeniť
ho chce na polyfunkčný kultúrny objekt s bohatou
kultúrnou ponukou a službami. Predpokladané ná‑
klady na rekonštrukciu boli vyčíslené na 1,9 mil. €
bez DPH, pričom 1 mil. € pôjde z grantov Európ‑
skeho hospodárskeho priestoru, ktoré spravuje
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a infor‑
matizácie SR a tiež zo štátneho rozpočtu. Práce na
jej premene by mali trvať približne 2 roky. Múzeum
na projekte spolupracuje s islandským partnerom
Gagarín ehf, Strednou odbornou školou drevárskou
v Sp. Novej Vsi a s OO CR Slovenský raj & Spiš.
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KRAJ OPRAVÍ ČASTI HLAVNÝCH
SPOJNÍC Z GEMERA A KOŠÍC
Košický kraj plánuje opraviť významnú spojnicu z Ge‑
mera na Spiš. Úsek Gemerská Poloma – Sp. Nová
Ves – Harichovce je pripravený k rekonštrukčným
prácam, ktoré ešte nie sú presne špecifikované. Ak
nedôjde k predlžovaniu procesov zo strany kontrol‑
ných orgánov, tak na jar budúceho roku odovzdajú
stavenisko. Rozpočet stavebných prác prevyšuje sumu
6 miliónov € s DPH a všetky stavebné práce by mali
trvať 18 mesiacov.
V súčasnosti sa ukončujú práce na prvej etape opráv
cesty II/547 v Spišských Vlachoch. Pripravená je druhá
časť opráv, pri ktorých sa začnú práce na hranici okre‑
sov v katastri obce Košická Belá a skončia v katastri
obce Malý Folkmar. Súčasťou plánu je oprava piatich
mostov (Veľký Folkmar, Štefánska Huta, Kolinovce
a dvoch v Spišských Vlachoch). Do konca roka 2023
tak kraj preinvestuje viac ako 7 miliónov €.
Ako uvádza Košický samosprávny kraj, do konca
júla budúceho roku bude zrekonštruovaná ces‑

ta III/3244 Rudňany – Poráč, ktorá je v havarijnom
stave. K slovu sa dostanú aj ďalšie menšie projekty –
zrekonštruuje sa priepust na ceste II/533 nad ob‑
cou Hnilčík a takisto aj priepust na tej istej ceste za
Novoveskou Hutou.
„Chcem poukázať na to, že spišskí poslanci Košického
samosprávneho kraja pracujú na tom, aby sa zlepšovala situácia nielen na krajských cestách v Spišskej
Novej Vsi, ale v celom našom okrese. Problém kvality
cesty z Gemera na Spiš pozná každý vodič, rovnako,
ako sa zaujímame aj o stav vozovky smerom do Košíc.
Spišská Nová Ves je centrom stredného Spiša a prístupové cesty zabezpečia lepší prístup do mesta, pre
turistov aj podnikateľov. Dúfam, že bude pokračovať
pozitívna vlna opráv komunikácií v celom regióne,“
skonštatoval primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Be‑
čarik, ktorý je zároveň poslancom Košického samo‑
správneho kraja.
Tomáš Repčiak

NOVÚ PODOBU DOSTAL ĎALŠÍ
DOPRAVNÝ ÚSEK V CENTRE MESTA
Rekonštrukcia cesty od Školskej po Gorkého ulicu
sa začala 5. októbra prácami na výmene obrubníkov.
Samotné frézovanie vozovky sa začalo 2. novembra.
Zmluvný termín dokončenia prác je stanovený na
9. decembra, v prípade priaznivého počasia bude sta‑
venisko prevzaté aj skôr. V súčasnosti je už ukončená
pokládka asfaltu, v priebehu novembra sa realizova‑
lo aj vodorovné dopravné
značenie.
„Opravou prešiel úsek
v dĺžke viac ako 600 metrov. Vzhľadom na to, že
súčasťou opráv bola aj výmena časti obrubníkov, ako
aj úprava podkladu cesty,
stavebné práce sa vyšplhali
na približne 200-tisíc €.
Rekonštrukciu financuje
zo svojho rozpočtu Košický
samosprávny kraj. Výmenu
časti obrubníkov realizovalo zo svojho rozpočtu mesto
Spišská Nová Ves.
Košický samosprávny kraj
v lete ukončil rekonštrukciu cesty na Duklianskej
ulici, obyvateľom sme však

sľúbili, že opravíme aj nadväzujúci úsek. Do konca
roka tak budú opravené úseky v dĺžke takmer troch
kilometrov, ktoré sa nachádzajú v centre Spišskej Novej Vsi a sú hlavným dopravným ťahom na Poprad či
Rožňavu,“ uviedla Anna Terezková, vedúca komuni‑
kačného oddelenia a hovorkyňa predsedu Košického
samosprávneho kraja.
Tomáš Repčiak

OZNAM O ZMENE V PREVÁDZKOVANÍ
ZBERNÝCH DVOROV
Oznamujeme občanom mesta, že Zberný dvor na Sadovej ulici bude od 27. 12. 2021
do 2. 1. 2022 zatvorený. Zberný dvor pre drobné stavebné odpady umiestnený v areáli skládky odpadov
Kúdelník II bude od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 taktiež zatvorený.
Občania môžu služby oboch Zberných dvorov opäť využiť od 3. 1. 2022.
odd. komunálneho servisu, MsÚ

DECEMBER 2021

PRIPRAVUJEME REGENERÁCIU
ĎALŠEJ ČASTI NÁMESTIA
Mesto Spišská Nová Ves pripravuje ďalšiu časť regene‑
rácie námestia (VI. etapa - časť pri Pamätníku oslobo‑
denia). Vedenie mesta absolvovalo pracovné stretnutie,
na ktorom posúdilo návrhy architekta. „Plánovanej
výstavbe predchádzajú prípravné projekčné práce, ktorým sa v posledných mesiacoch venujeme. Uvedomujeme si význam zelene na najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku, a preto sme si vyžiadali podrobný
dendrologický výskum, ktorý nám ukáže zdravotný stav
stromov v danej časti námestia. Takto môžeme zrealizovať štúdiu a prípravu projektu v zmysle aktuálnych
požiadaviek,“ uviedla ve‑
dúca referátu územného
plánovania MsÚ Katarína
Leskovjanská, ktorá prí‑
pravné práce zastrešuje.
Jeden z momentov rege‑
nerácie, s ktorým počítali
viaceré návrhy z minulosti,
je aj prepojenie chodníkov
pri radnici a pri rímsko-ka‑
tolíckom kostole zo strany
Letnej ulice. „Tým dôjde
k prepojeniu dvoch častí
námestia, ale regenerácia sa venuje najmä časti
od cirkevného gymnázia
po spevnenú plochu pred
Redutou vrátane chodníkov pri Redute. Počítame
s terénnymi úpravami,
spevnenými
plochami

a významná je rekonštrukcia chodníkov. Tie sú dnes
v stave, v akom boli pred tridsiatimi rokmi. Obyvatelia
i návštevníci mesta určite privítajú rekonštrukciu verejného osvetlenia a kamerového systému, budeme
sa venovať aj novej elektroinštalácii. Zaujímavosťou
bude aj osvetlenie Pamätníka oslobodenia, ktorý ľudia
poznajú pod názvom Pamätník SNP. Nezabúdame na
výsadbu zelene a prvky malej architektúry v priestore.
K realizácii by malo dôjsť na jar budúceho roka,“ dodá‑
va K. Leskovjanská.
Tomáš Repčiak

Zhotoviteľ 2. etapy rekonštrukčných prác v Le‑
tohrádku Dardanely oficiálne odovzdal 20. 10.
hotové dielo Múzeu Spiša. V rámci nej bolo do‑
končené odvlhčenie pivničných priestorov. Nákla‑
dy vo výške 190-tis. € hradil Košický samosprávny
kraj ako zriaďovateľ zo svojho rozpočtu. Vynovený
suterén bude slúžiť pre návštevníkov ako klubové
či prednáškové priestory a na mnoho ďalších ak‑
tivít. Finančné prostriedky na mobiliár, osvetlenie,
ozvučenie a protipandemické zariadenia vo výške
210-tis. € by mali byť hradené z projektu IROP Mi‑
nisterstva kultúry SR.

čistá a čitateľná ŠPZ na vozidle hlavne v zime,“ vysvet‑
lil technický garant projektu Štefan Pohly.
Súčasťou modernizácie bude aj informačný par‑
kovací systém. Jeho úlohou bude uľahčiť vodičom
hľadanie voľných parkovacích miest. „Panely zobrazia informácie o stave naplnenosti týchto parkovísk
a zmeny v počte sa budú zasielať mobilným prenosom,“ vysvetlil ďalej Š. Pohly.
Náklady na modernizáciu parkovacieho systému
predstavujú čiastku 95 400 € rozdelenú na samot‑
nú technológiu a servisné služby na najbližšie tri roky.
Modernizáciu bude mesto hradiť zo svojho rozpočtu.
Edita Gondová

OBYTNÁ ZÓNA
Napriek tomu, že mnoho vodičov pozná dopravnú značku Obytnej zóny, nájdu sa aj takí vo‑
diči, ktorí si neuvedomujú maximálne povolenú rýchlosť v danej zóne. Na základe podnetu občana sídliska
Západ Miroslava Uhrína (OZ Novovešťan) sme iniciovali realizáciu nástreku maximálnej povolenej rýchlosti
pri vjazdoch na sídlisko. Veríme, že minimálne takýmto vizuálnym upozornením si vodiči uvedomia maxi‑
málnu povolenú rýchlosť a nebudú tlačiť na plynový pedál. Parkovanie vozidiel na sídliskách je čoraz
viac prehustenejšie a je rozdiel, ak vám do cesty vbehne chodec spoza vozidla pri rýchlosti 20 km/h alebo
pri násobne vyššej. Skúsme rešpektovať dopravné značenia v maximálnom plnom znení a obetovať pár
sekúnd jazdy navyše na úkor rizika kolízie a nešťastia! Ďakujeme za vašu ohľaduplnosť 
Tím OVaD, MsÚ

www.spisskanovaves.eu

V Multicentre sa 19. 10. konala prednáška o no‑
vých poznatkoch z archeológie Spiša, o ktorých
hovoril Matúš Hudák. Medzi najznámejšie objavy
patrí nález bronzovej sošky Kelta so zlatými
očami. Niektoré sa podarí nájsť náhodou alebo
pri rekonštrukčných prácach, ako to bolo v prípade
kostola v Hrabušiciach, kde sa robil výskum kvôli
zavlhnutiu objektu. Počas neho našli archeológovia
maličké deti pri kostolnej veži, tzv. odkvapové. Išlo
o deti, ktoré neboli pokrstené, preto ich rodičia po‑
chovali ku veži pod odkvap. Stekajúca voda z neho
mala očisťovať dieťa, aby dosiahlo večnosť.
Po letnej turistickej sezóne sa na brehu Palcman‑
skej Maše stretli potápači z celého Slovenska.
Spoločnými silami už po 29. krát čistili dno vodnej
nádrže na Dedinkách.

MODERNIZÁCIA PARKOVACÍCH
SYSTÉMOV
Mesto plánuje ešte v tomto roku modernizáciu dvoch
parkovísk, a to pri detskej poliklinike a pri hlavnej
pošte. Súčasné parkovanie zabezpečené rampami
s obsluhou nahradí bezobslužný parkovací systém.
Ten prinesie rýchlu návratnosť investície a elimináciu
ľudského faktora pri výbere parkovného. Parkovanie
tak bude plne automatické, samoobslužné, s reži‑
mom riadenia vstupu a výstupu. „Úhradu parkovného
bude možné vykonať pri platobnom termináli hotovostne alebo platobnou kartou, aj bezkontaktne. Majiteľom
parkovacích známok systém rozpoznaním ŠPZ otvorí
rampu automaticky a tiež im umožní aj výjazd bez výberu parkovacieho lístka. Podmienkou je, samozrejme,

Žiakom Gymnázia na Školskej ul. priblížila čínsky
jazyk prekladateľka, tlmočníčka a lektorka čínšti‑
ny Andrea Vlčková. Online besedu pri príležitosti
Svetového dňa jazyka pripravila učiteľka Miriam
Nevyjelová.
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V Smižanoch poklepaním základného kameňa
21. 10. spustili výstavbu domova pre seniorov
s celodennou starostlivosťou. Celkové náklady na
jeho výstavbu boli vyčíslené na 2,7 mil. €. Obec si
chce požičať peniaze zo Štátneho fondu rozvoja
bývania. V obci funguje opatrovateľská služba, ale
podľa starostky Miroslavy Szitovej poskytuje služby
len pre 24 ľudí v dedine a len do 16.00 h. V novom
domove dôchodcov budú mať seniori k dispozícii
jedno a dvojposteľové izby s balkónmi, spoločen‑
skú i rehabilitačnú miestnosť, lekára, kaderníctvo,
pedikúru, kaviareň a kuchyňu. Prví seniori by sa
sem mohli sťahovať už koncom budúceho roka.
Žihľavový alebo brezový šampón Dixi či mydlo na
holenie Barbus mali za socializmu pevné miesto
v každej slovenskej kúpeľni. Značky s retro nády‑
chom sú stále v obchodoch. Ujala sa ich rodinná
firma Herba Drug zo Smižian, ktorá na trhu pô‑
sobí už 30 rokov. V tomto roku bola nominovaná
na cenu Félix, ktorá sa zameriava na inšpiratívne
podnikateľské aktivity prispievajúce k prosperite
a modernizácii našej krajiny.
Členovia MsV č. 4 – sídl. Mier sa 25. 10. na
svojom mimoriadnom zasadnutí venovali predo‑
všetkým plánovanej výstavbe podzemných garáží
v lokalite Ul. J. Wolkera – P. Jilemnického. Mesto
v tejto súvislosti vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž
o nájom pozemkov, ktorej sa zúčastnila iba 1 firma,
a to SELL SLOVAKIA. Tá bola zároveň úspešná a do
súťaže predložila projekt na výstavbu 76 podzem‑
ných parkovacích miest. Na jeho podpore sa zhodli
aj členovia mestského výboru, keďže jeho realizá‑
cia vyrieši problém s parkovaním v tejto lokalite
pri zachovaní zelene. Navyše projekt počíta s vy‑
budovaním oddychovej zóny pre mamičky s deťmi
a mini ihriska. Na zasadnutí si tiež prešli požiadav‑
ky občanov, ktoré budú riešiť postupne podľa prio
rít. V najbližšom období pripravujú sprejazdnenie
komunikácie na Nábreží Hornádu či riešenie oddy‑
chovo-rekreačného areálu pri Fľudri.

12/2021
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V telocvični ZŠ na Lipovej ul. 25. a 27. 10. prebie‑
halo Okresné kolo majstrovstiev žiakov v stol‑
nom tenise. O postup do krajského kola zabojovalo
9 chlapčenských a 4 dievčenské družstvá. Najviac
sa darilo žiačkam ZŠ na Maurérovej ul. v Krompa‑
choch. Z chlapcov si prvenstvo vybojovali taktiež
žiaci ZŠ z Krompách. Súťaž zorganizovalo CVČ SNV
v spolupráci so spomínanou základnou školou.
Na cestách pri cintorínoch na území Košického
kraja prebiehala 26. 10. dopravno-bezpečnost‑
ná akcia. Dopravní policajti sa tentoraz zamerali
na chodcov, ktorí po zotmení smerovali na hroby.
Cieľom bolo upozorniť ich na riziká a povinnosť
nosiť reflexné prvky za zníženej viditeľnosti počas
pohybu na cestách.
Spišské kultúrne centrum 27. 10. pred budo‑
vou knižnice v Sp. Novej Vsi slávnostne otvorilo
tzv. Bibliobox. Ide o špeciálny box na vrátenie
kníh, ktorý tu bol umiestnený vďaka finančnej
podpore Košického samosprávneho kraja vo výške
4 693 €. Čitatelia knižnice v Sp. Novej Vsi tak môžu
požičané knihy vrátiť 24 hodín denne, 7 dní v týžd‑
ni. Zároveň v súčasnej pandemickej situácii ponú‑
ka službu s názvom Odložiť z poličky. V rámci nej
si čitatelia prostredníctvom online katalógu môžu
objednať knihy, o ktoré majú záujem. Následne po
spracovaní požiadavky si ich môžu prísť vyzdvih‑
núť. Ďalšou novinkou je donáška kníh do obecných
knižníc, ktoré si takýmto spôsobom môžu jeden‑
krát mesačne požičať knihy pre svojich čitateľov.

REALIZÁCIA LÁVKY
NA STAROSASKEJ ULICI
Na prelome mesiacov október a november boli začaté stavebné práce na realizácii novej
lávky na Starosaskej ulici. Náklady na jej výstavbu sú vo výške viac ako 203-tis. €.
K zrúteniu lávky pre peších na tejto ulici došlo ešte v lete 2020. Mesto vtedy vyhlásilo mimoriadnu situáciu
a spadnutý most dalo odstrániť. Keďže ide o pomerne frekventovaný úsek, v tejto časti došlo následne k úprave
dopravnej situácie. V týchto dňoch tu prebiehajú stavebné práce na realizácii novej lávky, ktorá bude osadená na
pilieroch tej pôvodnej. „Účelom lávky bude previesť pešiu a cyklistickú dopravu cez tok Hornádu, pričom dopravný priestor na lávke bude ohraničený zábradlím a zvýšenou oceľovou obrubou. Šírka dopravného priestoru medzi
zábradlím bude 2,8 metra,“ vysvetlil vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ Milan Mucha.
Súčasťou výstavby novej lávky bude aj vybudovanie prístupových chodníkov. „Zároveň bolo pri realizácii lávky
nutné dodržať podmienku prechodu 100-ročnej vody, čo do istej miery ovplyvnilo aj samotnú konštrukciu lávky,“
doplnil ďalej M. Mucha.
Predpokladané ukončenie stavebných prác je stanovené na druhú polovicu decembra 2021. Náklady na realizá‑
ciu lávky predstavujú celkovú sumu vo výške 203 764,81 € vrátane DPH.
Edita Gondová, foto: OVaD, MsÚ

Zvýšenie ceny pohonných hmôt a tiež skládkovania
negatívne ovplyvňuje náklady mesta na likvidáciu
odpadu. Jednou z možností, ako sa vyhnúť zdražo‑
vaniu poplatkov je aj zvýšená miera ich separova‑
nia. V roku 2020 bola miera zhodnotenia odpadu
v našom meste na úrovni 54 %, kým v roku 2016
do bolo len 46 %. Čo sa týka biologicky rozloži‑
teľného kuchynského odpadu, mesto ho mesačne
zhodnotí viac ako 40 ton. Z toho 6 ton tvorí odpad
z rodinných domov a zvyšok pochádza z bytových
domov. Mesto tiež postupne nahrádza na sídliskách
veľké 1 100 l kontajnery menšími 240 l nádobami.
V Galérii umelcov Spiša 27. 10. v rámci cyklu Roz‑
hovory o umení fotograf Alan Hyža predstavil
dokumentárne príbehy z domova i zo sveta slovom
aj obrazom. Zároveň rozprával aj o svojej končiacej
výstave fotografií Tiene a ozveny.
Oddelenie sociálnych vecí mestského úradu pred
prichádzajúcou zimou začalo s mapovaním si‑
tuácie medzi bezdomovcami na území mesta.
V Dome humanity Nádej je ubytovaných 13 ta‑
kýchto ľudí, pričom kapacita je 15 miest. Pre tých,
ktorí sa zdržiavajú vonku, pripravilo aj v tomto roku
priestory bývalého archívu, kde môžu prespať
počas mrazivých nocí a zároveň sa umyť teplou
vodou. Zároveň im pomohlo s registráciou na oč‑
kovanie proti ochoreniu Covid-19. Oddelenie spo‑
lupracuje aj so Spišskou katolíckou charitou, ktorá
každoročne v zimnom období zabezpečuje pre
bezdomovcov výdaj teplej hustej polievky s chle‑
bom a teplého čaju.
Horskí záchranári zasahovali 31. 10. v Slo‑
venskom raji hneď dvakrát. Najprv si pri rúbaní
dreva v chatovej osade na Čingove poranil prst
slovenský chatár. Po predlekárskom ošetrení bol
transportovaný záchranármi do spišskonovoveskej
nemocnice. Krátko na to boli vyslaní opäť do teré‑
nu. Tentoraz pomáhali vietnamskej rodine. Otec so
synom boli na túre v Prielome Hornádu. Pri precho‑
de roklinou smerom na Podlesok sa chlapec stratil
a na turistickom chodníku ho osamoteného našla
slovenská turistka, ktorá sa ozvala horskej službe.
Počas toho, ako s ním zostupovala na Podlesok vo‑
lal ďalší turista, ktorý stretol na chodníku jeho otca.
Záchranári zviezli chlapca aj otca na Podlesok, kde
sa napokon stretla celá rodina.
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NOVÉ MERAČE RÝCHLOSTI
CHRÁNIA CHODCOV
V reakcii na dopravnú nehodu pri Základnej umeleckej
škole sa rozhodlo mesto inštalovať na problémových
frekventovaných komunikáciách dopravné merače.
Tie inštalovali nielen na Levočskej ulici, kde je základ‑
ná škola a na Fabiniho ul., kde je základná umelecká
škola, ale aj na Fándlyho ulici. „Merače rýchlosti boli
inštalované na spomínaných uliciach, na ktorých je
maximálna povolená rýchlosť
40 km/h. Okrem zobrazovania
rýchlosti na displeji zaznamenávajú aj počty a rýchlosť
jednotlivých vozidiel. Meranie
rýchlosti vozidla a jej zobrazenia má hlavne psychologický
efekt a vodič tak po upozornení
zníži rýchlosť,“ uviedol Štefan
Pohly z oddelenia vnútornej
správy MsÚ. Celková investícia
do štyroch meračov predsta‑
vuje čiastku 7 700 €, výsled‑
ky dopravného riešenia už
oceňuje aj vedenie Základnej
umeleckej školy. „Od inštalácie
meračov sme hneď v prvých
dňoch zaznamenali spomalenie cestnej premávky, čo určite

prispeje k zvýšeniu bezpečnosti chodcov a najmä detí
našich škôl. Aj ako vodič oceňujem takéto zariadenia,
pretože i vďaka nim vodič stiahne nohu z plynu, zvýši
pozornosť a zrýchli reakcie v prípade neočakávaných
udalostí, ku ktorým dochádza v blízkosti škôl,“ hovorí
riaditeľka ZUŠ Mariana Kacvinská.
Tomáš Repčiak

DECEMBER 2021

MONOKLONÁLNE PROTILÁTKY
V SPIŠSKONOVOVESKEJ NEMOCNICI
Pri liečbe ochorenia Covid-19 sa osvedčilo podanie tzv. monoklonálnych protilátok.
V súčasnosti ich podávajú pacientom aj v našej nemocnici.
Monoklonálne protilátky sú protilátky, ktoré majú
schopnosť rozpoznať a prichytiť sa k špecifickej štruk‑
túre, v tomto prípade ku proteínu spike, ktorý pokrýva
vírus SARS-CoV-2. Ich úlohou je prichytiť sa k spike
proteínu a zabrániť tak vírusu preniknúť do buniek
ľudského tela. Ide o látku kasirivimab v kombinácii
s imdevimabom. V súčasnosti má možnosť podávať
monoklonálne protilátky proti ochoreniu Covid-19 aj
naša nemocnica. „Liečba je určená pacientom s potvrdeným ochorením Covid-19 metódou PCR a súčasne najvyšším rizikom ťažkého priebehu ochorenia.
Do tejto kategórie patria pacienti starší ako 65 rokov,
s ťažkou obezitou (BMI nad 35), pacienti s pokročilým
obličkovým alebo pečeňovým zlyhaním. Pacienti so
srdcovým zlyhávaním, artériovou hypertenziou alebo
cukrovkou v štádiu pokročilých orgánových komplikácií, pokročilým ochorením pľúc, ťažkou formou
Parkinsonovej choroby, pacienti s poruchami imunity,
Downovým syndrómom a taktiež onkologickí pacien-

ti,“ vymenoval námestník pre LPS Nemocnice Svet
zdravia v Sp. Novej Vsi Tomáš Mitrík.
Podanie monoklonálnych protilátok má zmysel vo
včasnej fáze ochorenia (do desiatich dní od nástupu
príznakov alebo zistenej PCR pozitivity), kedy ešte stav
pacienta nevyžaduje liečbu kyslíkom v nemocnici.
V štádiu rozvinutého zápalu pľúc už podanie protilá‑
tok nepreukázalo benefit pre pacienta. „Protilátky sa
podávajú ako jednorazová infúzia na Covid ambulancii
našej nemocnice počas pracovnej doby. Trvanie infúzie je asi 20 - 30 minút. Na liečbu môže pacienta
objednať praktický lekár alebo špecialista. Rovnako
môže podanie protilátok odporúčať lekár Covid ambulancie po zvážení klinického stavu pri splnení indikačných kritérií,“ vysvetlil ďalej T. Mitrík a zároveň do‑
dal: „Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu
prosíme o trpezlivosť a pochopenie pre zdravotníkov,
nakoľko Covid ambulancia je značne vyťažená.“
Edita Gondová

INDIVIDUÁLNE OČKOVANIE
IMOBILNÝCH OBČANOV
Imobilní občania majú v prípade záujmu o očkovanie možnosť po vyplnení tlačiva predložiť svoju požia‑
davku o očkovanie imobilnej osoby v domácnosti osobne na MsÚ, oddelenie soc. vecí, Štefánikovo
nám. 1, SNV (prízemie, č. dv. 101) alebo e-mailom na adresu julia.jancurova@mestosnv.sk.
Je potrebné vyplniť tlačivo Požiadavka o individuálne očkovanie imobilného občana (nájdete aj na
www.spisskanovaves.eu - Hľadám info - Testovanie a očkovanie proti ochoreniu Covid-19), mestský úrad
požiadavku občana spracuje a predloží ju Košickému samosprávnemu kraju ako požiadavku o poskytnutie
mobilnej výjazdovej služby.
Prosíme občanov v prípade záujmu o očkovanie proti ochoreniu Covid-19, aby sledovali pravidelne aktuali‑
zovaný harmonogram očkovania na webovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu.

65. VÝROČIE ZÁCHRANÁROV
Začiatok päťdesiatych rokov minulého storočia v Slo‑
venskom raji sa vyznačoval pomerne intenzívnym
nárastom návštevnosti, ale zároveň aj aktivizáciou
spišskonovoveských milovníkov turistiky. Postupne
dochádzalo k výmene devastovaných drevených lá‑
vok a mostíkov v tiesňavách, ale aj v období hlavnej
turistickej sezóny k prevádzke stanových základní na
Čingove a Kláštorisku. V tom období to boli v podstate
jediné ubytovacie zariadenia charakteru voľného ces‑
tovného ruchu na území Slovenského raja. V letných
mesiacoch pohotovostnú záchrannú službu vykonávali
členovia Horskej služby z Vysokých Tatier.
Začiatok sezóny roku 1956 však smutne poznamenal
smrteľný úraz v rokline Kyseľ. Nešťastný prípad bol
likvidovaný vyložene improvizovanými prostriedkami
osobami, ktoré v tom čase boli na Kláštorisku.
Skúsení pracovníci v turistike zo Spišskej Novej Vsi
požiadali Náčelníctvo Horskej služby (HS) – ČSZTV
o možnosť vytvorenia samostatnej skupiny záchraná‑
rov výlučne pre Slovenský raj. Požiadavke bolo vyho‑
vené, a tak sa na jeseň roku 1956 uskutočnilo odborné
školenie adeptov na členstvo v HS. Po jeho absolvovaní
a prednese zdôvodňovacej správy Štefanom Vojčíkom
(pôsobil ako chatár na Kláštorisku) 2. decembra 1956
www.spisskanovaves.eu

na celoštátnom aktíve HS - ČSZTV v Klánoviciach bola
schválená organizačná zložka Horská služba – ob‑
lasť Slovenský raj. Na čele oblasti boli Juraj Vyšný
ako predseda oblastného výboru a Štefan Vojčík ako
náčelník. Od 1. 4. 1958 začal pôsobiť v HS Silvester
Višňovský ako prvý profesionálny pracovník vo funkcii
náčelníka oblasti.
Horská služba v Slovenskom raji tohto roku prežíva
šesťdesiaty piaty rok svojho pôsobenia na území NP
Slovenský raj. Po ustanovení profesionálnej Horskej
záchrannej služby dobrovoľní členovia HS SR sú zapo‑
jení ako zmluvne spolupracujúci záchranári. Členovia
HS SR, ktorí z dôvodu veku alebo zdravotného stavu
už nevykonávajú aktívnu záchrannú činnosť, sú orga‑
nizovaní v Klube seniorov HS Slovenský raj.
Počas uplynulých rokov vykonali záchranári zo Slo‑
venského raja stovky zásahov v teréne, odslúžili tisíce
hodín pohotovostných služieb na záchranných stani‑
ciach, preventívno-výchovnou činnosťou prispeli ku
bezpečnejšiemu pobytu návštevníkov Slovenského
raja.
Patrí im za to všetko naše spoločné veľké poďakova‑
nie.
Karol Hric

Vo veku nedožitých 87 rokov zomrel 31. 10. rodák
zo Sp. Novej Vsi, fotograf Alexander Jiroušek.
Celkovo má na konte vyše 150 publikácií a uspo‑
riadal viac ako 180 samostatných výstav. S fotoa‑
parátom precestoval nielen Slovensko, ale aj viace‑
ré krajiny sveta – Rusko, najmä horstvo Kaukazu,
Španielsko, Japonsko, Grécko, Nemecko, Švajčiar‑
sko, Holandsko, Maďarsko, Poľsko, Juhosláviu,
Írsko, USA či Juhoafrickú republiku. Výsledkom je
bohatý fotografický archív využívaný pri publikač‑
nej i výstavnej tvorbe.
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Utrpenie židovských obyvateľov počas
2. sv. vojny si na prelome októbra a novembra
pripomenuli občania nášho mesta na tunajšom
židovskom cintoríne. Práve zo Sp. Novej Vsi bol
vypravený transport židovských občanov, v kto‑
rom bolo 1 032 ľudí od batoliat až po 80-ročných
starcov. Z uvedeného počtu bolo do koncentrač‑
ných táborov odvezených 333 detí. Rovnaký počet
sviečok preto študenti Gymnázia Školská ul. kaž‑
doročne zapália na tomto mieste ako spomienku na
nich. Zároveň sa o židovský cintorín starajú spolu
so svojou bývalou učiteľkou Ruženou Kormošovou.
Budovu zdravotného strediska na sídl. Západ
čaká rekonštrukcia. Vzniknúť tu má moderné
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Rekonštrukčné práce bude vykonávať víťaz verej‑
ného obstarávnia Alkon SV, s. r. o., s ktorým kon‑
com októbra podpísalo mesto zmluvu. V rámci sta‑
vebných úprav dôjde k zmene dispozície. Vzniknúť
by tu mala centrálna čakáreň a hygienické priesto‑
ry pre pacientov a celú budovu čaká debarierizácia.
Mestu sa túto zákazku podarilo vysúťažiť za viac
ako 451-tis. € bez DPH (pôvodne odhadovaná hod‑
nota zákazky bola viac ako 626-tis. € bez DPH).
Mesto bude projekt financovať z €ofondov.
V období Dušičiek ľudia navštevujú miesta po‑
sledného odpočinku svojich blízkych, kde na nich
zapálením sviečky spomínajú. Zároveň hroby vy‑
zdobujú rôznymi kyticami a vencami, ktoré sú
často vyrobené z nerecyklovateľných materiálov.
Počas týchto sviatkov tak zvyknú vyprodukovať
viac ako 20 ton odpadu na našich 3 cintorínoch,
čo predstavuje približne štvornásobok oproti bež‑
ným obdobiam. Najideálnejšie je preto použiť prí‑
rodné materiály, ktoré sa následne dajú vyhodiť
medzi biologicky rozložiteľný odpad. Mesto v tejto
súvislosti zaviedlo novinku a na cintorínoch roz‑
miestnilo hnedé nádoby určené na zber takéhoto
odpadu.
Od 1. 11. až do 14. 6. je ferrata v rokline Kyseľ
počas zimy a na jar uzavretá, a to z dôvodu ochra‑
ny prírody.
Vo veku 76 rokov zomrel 2. 11. v Prešove tajom‑
ník a hovorca Posvätnej synody pravoslávnej cirkvi
v českých krajinách a na Slovensku a bývalý dekan
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove Mi‑
lan Gerka. Okrem iného organizoval a spravoval aj
Pravoslávnu cirkevnú obec Sp. Nová Ves a od roku
1998 až do svojej smrti bol tiež dekanom pre okre‑
sy Sp. Nová Ves, Gelnica a Levoča.
V Spišskom kultúrnom centre a knižnici sa 4. 11.
konala vernisáž putovnej výstavy výtvarných diel
a fotografií s názvom Nesmú byť zabudnutí – Ži‑
dovská Spišská Nová Ves. Vystavené diela nepro‑
fesionálnych maliarov reflektujú na židovský odkaz.
Ide o poplenérovú výstavu jubilejného 10. ročníka
Košického medzinárodného plenéru, kde mali
účastníci zobrazovať hlavnú tému Židovské Koši‑
ce. Po roku expozícia pokračovala do Humenného,
Kežmarku a Banskej Štiavnice. V každom meste lo‑
kálni neprofesionálni výtvarníci pridávali svoje diela
a zväčšovali objem výstavy. Zároveň tiež vyjadrili
svoj pohľad na vlastnú židovskú obec. V Sp. Novej
Vsi si výstavu môžete pozrieť do 17. 12.
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Stredisko Sp. Nová Ves Správy ciest KSK už dlhšie
eviduje problém so stretmi divej zveri a motoro‑
vých vozidiel. Ten sa snažia eliminovať pomocou
špeciálnych odraziek, ktoré namontovali na cestné
smerové stĺpiky na ceste medzi Embracom a Odo‑
rínom. Lúč svetla z prichádzajúceho auta odrazka
odráža v pravom uhle do priestoru mimo cesty, čo
by malo prípadnú zver oslepiť a pribrzdiť. Ak sa táto
novinka osvedčí, odrazky plánujú cestári namonto‑
vať aj na iné problematické úseky.
Primátor mesta Pavol Bečarik za účasti širšie‑
ho vedenia mesta a predstaviteľov samosprávy
8. 11. odovzdal do užívania zrekonštruované
schodisko vedúce k pamätníku 700-ročnice
na Tarči. Zároveň tu boli vymenené stĺpy verejného
osvetlenia a urobené zábradlie.
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov, OZ
Sme iní, nie horší v spolupráci s neziskovou orga‑
nizáciou PROAUTISTIC 9. 11. v Galérii netradičných
umení otvorili výstavu Kalendáre 2022 zhotovené
technikou koláže. Pozrieť si ju môžete do konca
tohto roka.

DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV
11. novembra 1918 bolo podpísané vo francúzskom
meste Compiègne prímerie, ktoré ukončilo viac ako
štyri roky trvajúcu prvú svetovú vojnu. Hrôzy a straty
na životoch vo Veľkej vojne tak poznačilo ľudstvo, že
11. november bol bezprostredne po skončení vojny
vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Od roku
1920 je symbolom vojnových obetí červený mak.
Myšlienka použiť kvet maku ako symbolu pochádza
z básne kanadského chirurga Johna McCrea Na Flám‑
skych poliach – In Flanders Fields. Červená farba sym‑
bolizuje krv preliatu na bojiskách vojen a konfliktov.
Pri príležitosti 103. výročia ukončenia prvej svetovej
vojny pripravil Klub Spoločnosti Milana Rastislava Šte‑
fánika v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s mestom po
druhýkrát Deň vojnových veteránov v priestoroch mar‑
týria na mestskom (starom) cintoríne.
Ako zdôraznil v svojom slávnostnom príhovore primá‑
tor mesta Pavol Bečarik: „Básnik píše, že na poliach
Flámska kvitnú vlčie maky, tam medzi krížmi, rad za
ďalším radom. Ale rovnaké kríže nájdeme aj na tomto
spišskonovoveskom cintoríne, kde ležia obete prvej

svetovej vojny v rovnakej zemi, ako naši predkovia. Sú
nielen súčasťou našej histórie, ale sú najmä výkričníkmi, ktoré nás upozorňujú na hrôzy vojny a vystríhajú
nás pred tými, ktorí vojnu vyvolávajú a tešia sa na ňu.
Pretože dobre vedia, že tí, ktorí vo vojne zomierajú, to
nie sú ľudia z médií a spoza rečníckych pultíkov, sú to
obyčajní ľudia, naši susedia, my sami. Dajme si preto
veľký pozor, koho počúvame, počúvajme pozorne, aby
sme netlieskali falošným prorokom, ktorí nás chcú zaviesť do nešťastia ďalšej vojny. Túto povinnosť máme
pred obeťami všetkých doterajších konfliktov, pred
tými, čo ležia pri našich nohách, a ktorým patria naše
pomyselné červené maky.“
Predseda Zväzu vojakov SR – klubu SNV nprap. v. v.
Ján Dulaj, ktorý je zároveň členom klubu SMRŠ, v prí‑
hovore pripomenul význam tohto dňa a prečítal mená
zomrelých bývalých príslušníkov, ktorí slúžili u VÚ
a OVS v Spišskej Novej Vsi, ktorým prítomní vzdali
hold.
Ružena Kormošová
Foto: Tomáš Repčiak

MESTSKÁ POLÍCIA V SNV

STRATY A NÁLEZY

22. 11. 2021 sa našiel na B. Němcovej (me‑
dzi lekárňou a Ortokomplex) zväzok 4 ks
FAB kľúčov s príveskom „Mallorca“ a men‑
ším príveskom „Červený nos – Smiech lieči“.
IC 10392021.
1. 11. 2021 Zväzok kľúčov - 1 ks kľúč + 1 diaľ‑
kové ovládanie od osobného motorového vo‑
zidla, 1x club karta Tesco, 1x kľúč od visiaceho
zámku, 1x prívesok z rohoviny s vyobrazením.
IC 9722021
22. 10. 2021 Na Ul. Odborárov sa našiel zväzok
kľúčov – 1 ks FAB, 2 ks asi od bytu a 1 ks po‑
dobný kľúč od auta + otvárač na fľaše vybled‑
nutej červenej farby. IC 9572021
21. 10. 2021 Na Gorazdovej ul. bol nájdený
zväzok 5-tich kľúčov s farebným označením.
IC 952/2021
21. 10. 2021 Na Gorazdovej ul. bol nájdený mo‑
bilný telefón značky Nokia (tlačítkový - starší
typ) čiernej farby. IC 953/2021

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.

PROBLÉMY MEDZI MAJITEĽMI
A ZÁHRADKÁRMI RIEŠIME
AKO SPROSTREDKOVATELIA
V posledných týždňoch riešilo mesto komplikované
vzťahy medzi záhradkármi a vlastníkmi pozemkov.
„Záhradkári na Tehelnej ulici dostali oznam, aby do
určitej doby sprístupnili majiteľom pozemkov ich majetok. Na základe toho sa obrátili na mesto o pomoc.
Stal som sa komunikátorom problému medzi majiteľmi pozemkov a záhradkármi, ktorí danú pôdu využívajú. Snažíme sa nájsť riešenie, obe strany sa prednedávnom stretli a dúfame, že vzájomná komunikácia
dospeje k obojstrannej spokojnosti,“ uviedol vicepri‑
mátor Dávid Demečko. Stanovisko oddelenia správy
majetku MsÚ hovorí, že: „Nakoľko sa uvedené záhrady
nachádzajú na pozemkoch v súkromnom vlastníctve
bez akéhokoľvek zmluvného vzťahu a legislatívneho
nároku, vlastníci záhrad majú jedinú možnosť, a to dohodnúť sa s vlastníkmi pozemkov. Mesto v predmetnej veci môže vystupovať iba ako sprostredkovateľ
a koordinátor pri ich rokovaniach. Spišská Nová Ves
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v danej oblasti nie je vlastníkom nehnuteľností, neplánuje a ani sa nezapája do investičných akcií.“
Obdobná situácia je aj v prípade ľudí zo záhradkárskej
osady Vitamín. „Dostali sme petíciu záhradkárov, celý
problém je podobný situácii na Tehelnej ulici, aj keď
v tomto prípade existujú aspoň nejaké zmluvné vzťahy.
Predmetná záhradkárska osada sa nachádza na pozemkoch v súkromnom vlastníctve. Nakoľko sa jedná
o zaregistrovanú záhradkársku osadu, vlastníci záhrad
si môžu vlastnícke vzťahy vysporiadať v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. Mesto Spišská
Nová Ves v danej oblasti takisto nie je vlastníkom nehnuteľností a ani tam neplánuje investičné akcie. Sme
radi, že sa problémová situácia vyriešila, mesto chce
byť aj naďalej v podobných sporoch sprostredkovateľom, ktorému ide o spokojnosť všetkých občanov,“
dodáva D. Demečko.
Tomáš Repčiak
DECEMBER 2021

BUDE V NAŠOM MESTE POBOČKA
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH?
Primátor mesta prijal 10. novembra na radnici profe‑
sorov Jozefa Zajaca a Jána Piteľa z Technickej uni‑
verzity v Košiciach. Náš rodák, Dr. h. c. Prof. Ing. Jo‑
zef Zajac, CSc., je úspešným profesorom, dekanom
Technickej univerzity v Košiciach a držiteľom rôznych
prestížnych ocenení. Jeho vedecká práca a výsled‑
ky sú nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom
meradle prínosom pre rôzne sféry života spoločnosti.
Skutočným dôvodom návštevy hlavy mesta Spišská
Nová Ves je však diskusia o možnostiach otvorenia
detašovaného pracoviska technickej univerzity v Spiš‑
skej Novej Vsi. „Nášmu mestu chýba technická vysoká
škola, tá je vždy akčným momentom v živote mesta.
Chceme však ponúknuť budúcim študentom školu,
ktorá má bližšie k výrobným procesom a rieši požiadavky trhu, preto sme oslovili nášho rodáka a toto bolo
prvé spoločné rokovanie o tom, ako by sa dalo vytvoriť
pracovisko Technickej univerzity v našom meste. Už

onedlho sa stretneme znova a oslovíme nielen vyšší
územný celok, ale aj podnikateľské subjekty, aby sme
spojili sily pri naplnení dobrej myšlienky,“ dodal Pavol
Bečarik.
Profesor J. Zajac je nielen autorom šiestich patentov,
ale aj držiteľom ocenenia ESET Science Award 2021
v kategórii výnimočný vysokoškolský pedagóg, ktoré si
prednedávnom prevzal z rúk prezidentky Zuzany Čapu‑
tovej. „Stále vravím, že zo Spišskej Novej Vsi som sa odsťahoval len na určitú dobu, pretože toto mesto milujem.
Pomaly každý víkend som v Slovenskom raji. Ak naši
mladí ľudia chcú niečo vedieť o vede, mali by sa začať
vzdelávať, najmä v oblasti prírodných vied. Poznatky,
ktoré si odnesiete do zahraničia z domu, sú oveľa viac
cenené. Minimálne dve školy v Spišskej Novej Vsi sú na
špičkovej úrovni. Musíme poznať základy, aby sme naše
poznanie vedeli posunúť ďalej,“ dodal J. Zajac.
TV Reduta, Tomáš Repčiak

Zľava: viceprimátor J. Gonda, primátor P. Bečarik, profesor Jozef Zajac, profesor Ján Piteľ
a viceprimátor D. Demečko.

MESTO ZÍSKALO DOTÁCIU NA
IHRISKO PRI ZŠ LIPOVÁ 13
Na výstavbu multifunkčného športového ihriska prispeje Fond na podporu športu čiastkou
104 953 €. Zvyšnú časť nákladov v rovnakej sume mesto dofinancuje zo svojho rozpočtu.

Mesto Spišská Nová Ves sa zapojilo do výzvy Fondu na
podporu športu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia športovej infraštruktúry“ a získalo do‑
táciu na projekt Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ
Lipová 13, Spišská Nová Ves.
Na výstavbu multifunkčného športového ihriska bude vy‑
užitý priestor medzi školou a atletickým areálom a bude
umožňovať využitie na rôzne druhy športov - basketbal,
volejbal, hádzaná, futsal, bedminton, vybíjaná či tenis.
www.spisskanovaves.eu

Nové ihrisko má potenciál slúžiť širokej verejnos‑
ti – teda nielen pre žiakov samotnej školy či neďa‑
lekej materskej školy. V meste sa každoročne konajú
Spišské športové hry, ktoré majú širší regionálny
charakter a sú registrované ako olympijské športo‑
vé podujatie mládeže a mestská športová olympiá‑
da, kde medzi sebou súťažia žiaci základných škôl
o titul Škola roka. Toto novovybudované multifunkčné
ihrisko by mohlo poskytnúť dôstojné priestory na
ich organizovanie. Mimo vyučovacích hodín bude
ihrisko prístupné aj pre verejnosť nielen zo Sídliska
gen. Svobodu (Tarča), kde sa škola nachádza, ale
z celého mesta.
Celkové
oprávnené
výdavky
projektu
sú
209 906,28 €, Fond na podporu športu prispeje
50 %-mi a mesto dofinancuje druhých 50 %.
referát rozvoja mesta, MsÚ

Z ČINNOSTI OR PZ V SNV
Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo začaté
trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovanie
cudzej veci. Doposiaľ nezistený páchateľ v presne
nezistenom čase do 7.00 hod. do 15. 10. 2021 na
Moravskej ul. postriekal farbou fasádu obytného
domu z troch strán. Takýmto konaním spôsobil pre
Spoločenstvo vlastníkov bytov škodu na majetku
vo výške najmenej 500 €.
Povereným príslušníkom policajného zboru bolo
16. 10. 2021 začaté trestné stíhanie a súčasne
vznesené obvinenie A. K. pre prečin ohrozenie pod
vplyvom návykovej látky. Páchateľ 16. 10. 2021
o 0.33 hod. viedol osobné motorové vozidlo v sme‑
re od centra mesta po Gorkého ul. smerom na
Karpatskú ul., kde bol hliadkou Pohotovostnej mo‑
torizovanej jednotky KR PZ SNV zastavený a kon‑
trolovaný po predchádzajúcom požití alkoholických
nápojov s výsledkom 0,76 mg/l alkoholu v dychu.
Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo
16. 10. 2021 začaté trestné stíhanie z prečinu
poškodzovania cudzej veci. Doposiaľ nezistený
páchateľ 15. 10. 2021 v dobe od 20.20 do 20.25
hod. posprejoval čiernou farbou bočnú stenu ob‑
chodného domu na Ul. Medza smerom k sídl. Mier.
Pre poškodeného spôsobil škodu vo výške 400 €.
Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo
17. 10. 2021 začaté trestné stíhanie vo veci prečinu
poškodzovanie cudzej veci. Páchateľ 17. 10. 2021
v čase okolo 22.15 hod. na Koceľovej ul. poško‑
dil 9 motorových vozidiel, na ktorých rozbil jedno
spätné zrkadlo. Na jednom z vozidiel poškodil pred‑
né sklo na strane spolujazdca a na ďalšom vozidle
poškodil aj čelné sklo. Takýmto konaním spôsobil
poškodeným osobám škodu spolu vo výške viac
ako 266 €.
26. 10. 2021 bolo začaté trestné stíhanie pre pre‑
čin krádeže. Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od
20. 10. 2021 do 22. 10. 2021 v presne nezistenom
čase nezisteným spôsobom vošiel do kočikárne
bytového domu na Ul. E. M. Šoltésovej, odkiaľ od‑
cudzil horský bicykel. Pre poškodeného spôsobil
celkovú škodu krádežou v hodnote 1 149 €.
Povereným príslušníkom OO PZ SNV bolo
27. 10. 2021 začaté trestné stíhanie vo veci prečinu
poškodzovania cudzej veci. Páchateľ 27. 10. 2021
v čase okolo 12.30 hod. na Ul. Odborárov postrie‑
kal ružovou farbou fasádu bočnej steny budovy.
Štátnej organizácii tým spôsobil predbežnú škodu
vo výške 500 €.

POLICAJNÉ OKIENKO

SPRAVODAJSTVO

Z ČINNOSTI MSP V SNV
Hliadka MsP našla 17. 10. 2021 o 7.00 hod. na Let‑
nej ul. na chodníku ležať muža pod vplyvom alko‑
holu. Hliadke sa nepodarilo osobu prebrať k plné‑
mu vedomiu, bol značne podchladený a s hliadkou
nekomunikoval. Z dôvodu ochrany jeho zdravia bola
privolaná na miesto sanitka RZP, ktorej personál ho
prevzal a previezol do nemocnice k ošetreniu.
Hliadka MsP riešila 17. 10. 2021 o 21.00 hod.
na Radničnom nám. zistený priestupok proti
verejnému poriadku, ktorého sa dopustili N. T.
a K. P. Menovaní znečistili verejné priestranstvo
rôznym odpadom a kartónmi, ktoré nanosili pod
predajné stoly trhoviska, kde prespávali. Všetky
veci po výzve hliadky z miesta odstránili. Priestu‑
pok vyriešený v kompetencii MsP.
Na útvare MsP bola 30. 10. 2021 o 11.15 hod. odo‑
vzdaná čierna dámska kabelka, ktorá bola nájdená
na novom cintoríne v Sp. Novej Vsi. V kabelke sa
nachádzala suma 60 €, mobilný telefón a doklady
na meno Š. K. Nález bol riadne zaevidovaný a ná‑
sledne bol odovzdaný poškodenej na útvare MsP.
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IGOR
GELETKA

STO ROKOV
BEZ HVIEZDOSLAVA

Komunálnej politike sa venujem už
viac rokov. Ako poslanec mestského
zastupiteľstva som si vedomý mojej
zodpovednosti voči nám všetkým,
ktorí žijeme v našom meste.
Pri každom jednom rozhodovaní, či
už na mestských výboroch, komisii
výstavby, dopravy a územného plá‑
novania alebo na mestskom zastupi‑
teľstve vychádzame vždy zo všetkých
dostupných relevantných podkladov.
Sme veľmi vďační aj za každý podnet
a pripomienku priamo od občanov,
pretože je to pre nás informácia pria‑
mo z „prvej ruky“.
Snažíme sa vždy nájsť najvhodnejšie riešenia aj za pomoci pracovníkov mest‑
ského úradu, ktorí taktiež zodpovedajú za jednotlivé oblasti, v ktorých majú
svoje skúsenosti a prax. Pri mnohých aktivitách sa s kolegami poslancami
usilujeme o vyváženosť investícií a podpory pre každú časť mesta, ale aj kaž‑
dú oblasť, ktorou mesto žije. Samozrejme, nie všetko je ideálne, stále je na
čom pracovať a stále je čo zlepšovať.
Život v meste je dlhodobo ovplyvnený Covidom. Negatívne vplýva na každú
rodinu, na každého z nás. Napriek vyjadreniam odborníkov, ako sa s Covidom
vysporiadať, nie sme jednotní, majme ale, prosím, úctu jeden voči druhému,
rešpekt voči autoritám a nariadeniam, vypočujme si argumenty a premýšľaj‑
me, kým nie je neskoro. Niektorí z nás boli, sú a, žiaľ, aj budú pre Covid od‑
kázaní na zdravotnú starostlivosť, či už na ambulantnú alebo v nemocniciach.
Osobne som to zažil. Všetkým, celému zdravotníckemu personálu v Spišskej
Novej Vsi, ale aj v iných mestách patrí naša úcta, veľký obdiv a veľké ĎAKU‑
JEM. Pomôžme im, buďme zodpovední, umožnime im robiť ich prácu v štan‑
dardnom režime. Poraďme sa so svojím lekárom, čo je pre nás najvhodnejšie,
aby sme sa vyhli Covidu.
Za krátky čas máme Vianoce, sviatky pokoja a lásky. Budú iné ako zvyčajne,
ale aj tak ich očakávame. Snažme sa byť k sebe milší, zabudnime na hnev.
My, kresťania, si pripomíname narodenie Božieho Syna.
Dovoľte mi, aby som vám poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov a ra‑
dosť z narodenia malého dieťatka Spasiteľa Ježiša Krista.

Miestny odbor Matice slovenskej, laureát ceny primátora mesta Spišská Nová
Ves pri pripomenutí si barda slovenskej poézie v spolupráci so Školským úradom
pripravili 8. – 12. 11. 2021 program pre základné školy mesta. Do projektu sa za‑
pojilo šesť škôl a na hodinách slovenského jazyka sa 15 učiteľov venovalo životu
a dielu básnika. Využili k tomu rôzne metódy i formy práce a žiakov motivovali aj
tvorivosťou. K projektu sa pridalo aj Gymnázium Školská ulica a Hotelová akadémia.
10. 11. 2021 sa uskutočnila v záhrade Domu Matice slovenskej spomienka za prí‑
tomnosti primátora mesta P. Bečarika, viceprimátora P. Gondu. Korunkou podujatia
bola výsadba Ruže Hviezdoslav, ktorú objavila v Rozáriu Olomouc a zabezpečila od
pestovateľa M. Šípa z ČR (ktorú sme dostali sponzorsky) J. Prochotská. Ružu, ktorú
v roku 1936 vyšľachtil J. Böhm, sme označili travertínovým reliéfom v podobe ruže,
ktorý pre nás vytvoril a daroval E. Labaj. V našom snažení sme získali k spoluprá‑
ci Okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska v Spišskej Novej Vsi a pod ná‑
zvom „Starí rodičia s vnúčatkami čítajú Hviezdoslava“ sa zapojili Mestské organizá‑
cie v Spišskej Novej Vsi, Krompachoch, Spišských Vlachoch a Základné organizácie
v Harichovciach, Odoríne, Markušovciach, Kolinovciach, Nálepkove i v Mlynkách.
Jolana Prochotská
Rodný list ruže Hviezdoslav:
Šľachtiteľ: Ján Böhm (1888 – 1959), Blatná ČR v roku 1936
Popis: Čajová miešanka - čajohybrid floribund
Vzhľad: 0,7 m vysoká, veľkokvetá, jablčnej vône, bieloružové až medené kvety
Pôvod:
Bénédicte
Seguin a Mrs.
Tres. Gilbey
Pestovateľ:
Miloslav Šíp
2020
Ružu v Rozáriu
Olomouc
objavila:
Jolana
Prochotská

Jak hučí naša Oravienka! Čo hučí predsa, prečo tesklí as’!
Čo tešilo – dnes púha rozpomienka, v stesk prišiel piesne jas…
P. O. Hviezdoslav

ADVENTNÉ ZAMYSLENIE
Aj keď nie som veriaci, vnímam atmosféru adventu skrz správanie sa ľudí
a výzdobu, rozprávky, staré filmy, detskú radosť, hravosť, naivitu a očakáva‑
nie. A v ideálnom prípade je to sprevádzané zasneženými strechami a ulicami.
Som zároveň rád, že to stále nie je iba o tlačeniciach pred regálmi so zľavami,
o úžerníckych ponukách, o nadávkach vo frontách pri pokladni. Atmosféra sa šíri
priestorom aj kvôli mnohému inému a neužívajú si ju iba deti. Predvianočný čas
dokáže rozžiariť aj to najtemnejšie zákutie v srdci zatrpknutého človeka.
Deti sa každé ráno tešia na ďalšiu čokoládku z adventného kalendára a tých
24 okienok so sladkou odmenou im pomáha vydržať nedočkavosť, kým neprídu
Vianoce. Aj keď mnohé deti na svete si neužijú ani sviatky, ani darčeky, ani slad‑
kosti, ani atmosféru. Aj kvôli chudobe, aj kvôli vojne, aj kvôli opustenosti, aj kvôli
ľahostajnosti rodičov.
Ježiš Kristus sa pre mnohých stáva deodorantom, s ktorým by sa chceli pred
sviatkami a počas nich navoňať. A tak sa ponáhľajú, nakupujú, varia, pečú, upra‑
tujú, umývajú, leštia a perú, no svedomie, jazyky, myšlienky, ani srdce nevyčistia
žiadnou handrou, kefou či saponátom.
Mnohí naletia na reklamy, letáky a slogany, pretože si myslia, že kúpou drahého
daru na splátky zachránia Vianoce. No nie je dôležité, čo dostanete pod stromček,
na narodeniny, meniny či výročie, ale že vôbec máte od koho. Aj keď len šišku
zo stromu alebo kamienok od cesty. Podstatná je myšlienka, nie cenovka. Dať
niekomu najavo, že oňho budete stáť aj po sviatkoch, keď pominie kúzlo Vianoc,
z ktorého sú všetci namäkko.

Na adventných vencoch sa zapaľujú sviečky, chorľavým sa zapaľujú hrdlá a snáď
toho roku napriek zlej situácii bude kde vypiť vianočný punč či varené víno, s čer‑
venými nosmi medzi lesknúcimi sa očami. Ozýva sa smiech, rozhovory, nadávky
pri páde na ľade. V obývačkách žiaria obrazovky a nadšené detské oči, keď vidia
vianočnú rozprávku. Občas si aj rodičia zaspomínajú pri obľúbenom starom filme
a snažia sa ukryť smútok, ktorý prinesú spomienky na tých, ktorí tu už nie sú.
Blízki prichádzajú z diaľok, aby strávili toto obdobie so svojimi rodinami a priateľmi.
Spolu sa opijú, obdarujú a opäť sa každý vráti na svoje miesto vo svete. Ale aj tá
chvíľka spolu stojí za to. Aj dospelí zisťujú, že stále majú v sebe trocha tej detskej
naivity a že to nie je iba o viere, ale ešte vždy aj o hravosti, očakávaní, radosti, láske.
Prajem vám všetkým veľa lásky a porozumenia. Spoločnosť blízkych ľudí. Aby ste
cítili, že niekomu stojíte za veľa a že váš názor, city a osobnosť má váhu a reš‑
pekt. Prajem všetkým ľuďom schopnosť štedrosti, zamyslenia sa, vyčarovania
dobrej nálady a úsmevu pre iných. Prajem zatrpknutým tvrdohlavcom, aby prijali
pomoc, pozornosť, ospravedlnenie a aby to dokázali aj dať. Opusteným prajem,
aby našli niekoho, s kým strávia toto obdobie v spokojnosti a radosti, ale taktiež
aj mnohé ďalšie obdobia. Týždne, mesiace, roky v spoločnosti spriaznených duší.
Pretože aj o tom to je. O spriaznenosti a zdieľaní.
Prajem vám Vianoce v zdraví, pohode, radosti, štedrosti a vzájomnosti. A vážte si,
čo máte, pretože mnohí nemajú ani stromček, ani osobu, ktorú by mohli milovať.
Sú zabudnutí, nepovšimnutí, hladní, stratení, zúfalí, osamelí.
Miro Hnát, Oči Spišskej Novej Vsi
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CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNEJ
A OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI
HUMANITÁR, n. o., prevádzkovateľ Domova sociálnych služieb, Špecializovaného zariadenia,
Zariadenia pre seniorov, Denného stacionára a Špecializovaného sociálneho poradenstva,
Probstnerova cesta 668/6 v Levoči, pozýva širokú verejnosť na slávnostné otvorenie
darčekového priestoru v pôsobnosti HUMANITÁR, nezisková organizácia na Šafárikovom
námestí 3.
HUMANITÁR, n. o. – Centrum psychosociálnej a ošet‑
rovateľskej starostlivosti poskytuje sociálne služby
viac ako 16 rokov. Jej poslaním je pomáhať občanom,
ktorí trpia duševnými poruchami, s osobitným zrete‑
ľom na ochorenia schizofrénneho, mánio-depresívne‑
ho okruhu a demencie.
Poskytuje pobtové služby v špecializovanom zariadení
pre seniorov a tiež ambulantnú službu (denný stacio‑
nár). Ďalšiu formu ambulantných služieb môžu využí‑
vať občania v zriadených špecializovaných poraden‑
ských ambulanciách, ktoré sa nachádzajú v Levoči,
v areáli nemocnice a v Spišskej
Novej Vsi na Šafárikovom ná‑
mestí 3 (sidl. Mier).
Z názvu neziskovej organizácie
vyplýva, že obsahom sociálnych
služieb je podpora a stabili‑
zácia psychosociálnej stránky
fungovania človeka. Ide najme
o aktivity spojené s činnosťou
v Arteterapeutickej dielni, ktorá
zahŕňa:
• krajčírsku dielňu
• drevársku dielňu
• výtvarná dielňa
• aktivity spojené s činnosťou
v počítačovej triede: práca
na PC
• aktivity spojené s fyziotera‑
piou v telocvični: zlepšovanie
motorických funkcií
• aktivity spojené s nácvikom
chodu domácnosti v kuchyni:
príprava jedál, stolovanie
Ambulancia Špecializované‑
ho sociálneho poradenstva je
v plnej prevádzke od roku 2019
na Šafárikovom námestí 3
(1. poschodie). Na prízemí sa
podarilo zrekonštruovať priestor,
ktorý bude slávnostne otvorený
pre širokú verejnosť.
Prostredníctvom týchto zrekon‑
štruovaných priestorov chce
pokračovať v integrácii prijíma‑

teľov sociálnych služieb medzi bežných občanov, a to
aj realizovaním dní otvorených dverí, vernisáží výstav
výrobkov klientov počas činnostných terapií, ktoré by
si následne v prípade záujmu bolo možné aj zakúpiť.
Zároveň chce vytvoriť tradíciu a prezentovať jedenkrát
v mesiaci rôzne diskusné, prezentačné a edukatívne
aktivity nazvané „Stretnutia pri čaji o piatej.“
Týmto pozývame širokú verejnosť na slávnostné
otvorenie 15. decembra 2021 o 10.00 hod. na Šafá‑
rikovom námestí 3 v Spišskej Novej Vsi.
Mgr. Dávid Bocko, Humanitár, n. o.

U Z ÁV I E R K A
IČKA 1/2022
JE 10. 12. 2021.
www.spisskanovaves.eu

VYHLIADKOVÁ
VEŽA
ŠULERLOCH
V Šulerlochu pribudne v najbližších
dňoch vyhliadková veža vysoká
24,64 m. Turisti si z nej budú môcť
vychutnať výhľad na Hornádsku
kotlinu, Spišský hrad či naše mesto
s panorámou Vysokých Tatier. Náklady
na jej realizáciu predstavujú viac ako
181-tis. €.
Aj napriek týmto neľahkým časom mesto Spiš‑
ská Nová Ves nezabúda ani na rozvoj cestovného
ruchu a rozšírenie ponuky výletov pre turistov.
Po viacerých pracovných stretnutiach so znal‑
cami miestnej prírody bolo napokon určené naj‑
vhodnejšie miesto. „Je ním kopec Šulerloch na
obhospodarovanom území Lesov mesta Spišská
Nová Ves, s. r. o., kde bude osadená nová vyhliadková veža s výhľadom na Hornádsku kotlinu
so Spišským hradom, naše mesto a panorámu
Vysokých Tatier, Levočských vrchov, Braniska
a na juh s čiastočným výhľadom až na Volovské
vrchy,“ priblížil riaditeľ Lesov mesta Sp. Nová
Ves Ján Novák.
Slovenská elektrizačná prenosová sústa‑
va, a. s., na základe rokovaní darovala mestu
oceľovú konštrukciu pôvodnej telekomuni‑
kačnej veže. Zároveň sa mestu podarilo podpí‑
sať darovaciu zmluvu so spoločnosťou Emb‑
raco Slovakia na finančný príspevok vo výške
53-tis. €. Celkové náklady na realizáciu vy‑
hliadkovej veže predstavujú sumu 181 773,11 €.
„Stavenisko bolo odovzdané 25. októbra, na
ktorom už bol zrealizovaný betónový
základ pre samotnú
vežu a po prezretí základu (cca 1
mesiac) bude v závislosti od počasia
osadená samotná
vyhliadková veža,“
vysvetlil ďalej vedúci
oddelenia výstavby
a dopravy mest‑
ského úradu Milan
Mucha.
Vyhliadková veža má
štvorcový pôdorys
o veľkosti 4 x 4 m
a výšku 24,64 m.
„Do pôvodnej konštrukcie sa doplní
konštrukcia schodiska so stupňami
z pororoštov. Na
pôvodné vodorovné
nosníky zábradlia
budú
prikotvené
drevené dosky na
zvislo a zastrešenie
bude riešené stanovou strechou,“ dodal
na záver M. Mucha.
Edita Gondová

12/2021
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MEDAILOVÁ ŽATVA NAŠICH
RECITÁTORIEK
Úspechy žiakov Základnej školy na Ul. Ing. O.
Kožucha v rôznych vedomostných, športových či
kultúrnych súťažiach sú odrazom nadania a vytr‑
valej práce žiakov i koncepčnej práce ich pedagó‑
gov. Naposledy sa toto fungujúce spojenie ukázalo
v krajskom a celoslovenskom kole prednesovej sú‑
ťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiačky Chiara Matia‑
šovská a Carlota Sofia da Cruz si za svoj výkon
v krajskej súťaži odniesli najvyššie ocenenie
a postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa ko‑
nalo už tradične v Dolnom Kubíne. Ani na celoslo‑
venskej súťaži sa nestratili, hoci sa ho nakoniec
nezúčastnila skúsenejšia Carlota. Všetkých a naj‑
viac asi seba prekvapila naša piatačka Chiarka,
ktorá hneď svoju prvú skúsenosť s prednesom
na takejto súťaži pretavila do bronzovej pozície.
Jej úspech bude, verme, motiváciou i pre ďalších,
ktorí túžia dokázať sebe aj iným, že usilovnosť
a cieľavedomosť vedú k želanému úspechu.

OSLAVA KNIHY
25. október sa v ZŠ na Lipovej ulici niesol
v oslavnej atmosfére. Tento krát však oslavovala
KNIHA. Pri príležitosti Medzinárodného dňa škol‑
ských knižníc sa škola zapojila do projektu „Naj
zaujímavejšie podujatie školskej knižnice“.
Knihe pripravili oslavu so všetkým, čo k tomu patrí.
Dostala darčeky formou tvorivého písania, ale aj
tvorbou darčekových predmetov. V triedach nechý‑
bali balóny a slávnostná výzdoba.
Žiaci vyrobili pre knihu ponožky Kniholes, veselé
magnetky, hrnčeky s citátmi o knihách. Starší žiaci
vytvárali obálku na knihu a dotvárali tričká s te‑
matikou kníh. Žiaci si vyskúšali, že vytvoriť dobrú
báseň, pieseň, reklamu či ďakovný list knihe nie je
vôbec jednoduché. Svoje poznatky o knihách mohli
využiť v rozprávkovom kvíze. Hlavným cieľom
projektového dňa bolo povýšiť knihu ako takú na
piedestál a v dnešnej dobe plnej technických vý‑
dobytkov jej znova prinavrátiť vážnosť a dôležitosť
v každodennom živote človeka.
Knihy totiž otvárajú bránu k múdrosti a rozširujú
naše obzory, robia nás aj lepšími ľuďmi, pri nich
si oddýchneme a celkovo zlepšujú kvalitu nášho
života.

HOVORME O JEDLE

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
ponúka v šk. roku 2022/2023 pre záujemcov o štúdium
nasledujúce študijné odbory:

2387 M MECHATRONIKA – PROGRAMOVANIE ROBOTOV A CNC STROJOV
programovanie logických automatov, mikroprocesorov, malých aj priemyselných robotov
a výrobných systémov
2675 M ELEKTROTECHNIKA – INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE
vedomosti a zručnosti aj v oblasti informačných technológií, programovania mobilných aplikácií
a mikropočítačov, počítačových sietí, smart technológií, robotiky a 3D technológií
2381 M STROJÁRSTVO – GRAFICKÉ SYSTÉMY A PROGRAMOVANIE CNC STROJOV
moderné strojárstvo s maximálnym využitím výpočtovej techniky nielen pri projektovaní,
ale aj v samotnej výrobe
3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM – PROGRAMOVANIE
cielená príprava na vysokoškolské štúdium technického zamerania rozšírená o programovanie a informačné
technológie
3968 M LOGISTIKA
vedomosti a zručnosti v oblasti ekonomiky, účtovníctva a informatiky, ako aj manažovania logistických
procesov vo firmách a prepravných spoločnostiach
2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE
informatika v plnom rozsahu – informačné, databázové a operačné systémy, programovanie, sieťové, serverové
a webové technológie, spracovanie grafiky na PC
Štúdium vo všetkých odboroch je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou s možnosťou zamestnať
sa alebo pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokých školách.
Viac informácií na www.spst.sk / ponuka štúdia
skola@spst.sk

|

www.spst.sk

KÚSOK ZELENE PRE MOJU ŠKOLU
ZŠ na Hutníckej ul. sa už niekoľko rokov zapája do
medzinárodného programu Erasmus+. Tento program
je financovaný Európskou úniou a umožňuje študen‑
tom, ako aj pedagogickým zamestnancom zapájať sa
do aktivít, ktoré prispievajú k zvýšeniu kvality formál‑
neho a neformálneho vyučovania a vzdeláva‑
nia.
Tohto roku sa 15. 10. na škole po prvýkrát
uskutočnil Erasmus deň, ktorý bol venovaný
environmentálnej udržateľnosti a aktívnej
spoluúčasti študentov, rodičov a pedago‑
gických zamestnancov. V rámci tejto akti‑
vity revitalizovali časť zelených plôch v areáli
školy pred hlavným vchodom do budovy
a kamenné kvetináče. Cieľom bolo spoločne
vytvoriť pekný priestor pred školou, ktorý by
následne slúžil na výučbu a pozorovanie. Ná‑
vrh úprav sa odvíjal od plánovaného využitia
priestoru, aby zeleň plnila nielen mikroklima‑
tickú a estetickú, ale aj vzdelávaciu funkciu.

Žiaci a učitelia priniesli sadenice trvaliek alebo ozdob‑
ných kríkov a po úprave areálu ich následne vysadili.
Tým získali nové pracovné návyky, teoretické a prak‑
tické vedomosti o pestovaní rastlín a starostlivosti
o ne.
Mgr. Eva Školníčková

Od 11. 10. do 15. 10. sa konal IX. ročník súťa‑
že Hovorme o jedle. Žiaci 3. C triedy ZŠ na Ul.
Z. Nejedlého sa do nej zaregistrovali a v týchto
dňoch sa venovali vyhláseným denným témam.
Naučili sa, akou neľahkou cestou sa na náš stôl
dostane chlieb, počnúc zasadením prvého zrnka až
po hotový chlebík… Vytvorili si pojmové mapy, ob‑
rázkové čítanie, potravinovú pyramídu, informačný
plagát… V pekárničke si upiekli a zjedli naozajstný
chlebík, pripravili si nátierku a zapili ju kravským
mliekom, adoptovali si kravičku v Spišských To‑
mášovciach, naučili sa, akými spôsobmi môžeme
predchádzať plytvaniu potravín a ako správne re‑
cyklovať kuchynský odpad…
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STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA EKONOMICKÁ 90. VÝROČIE
90 rokov existencie, tomu sa povie úctyhodný
vek nielen pre človeka, ale aj pre školu.
Je to čas na rekapitulovanie, na spomienky, na dôvod byť
hrdý, že sa k takému vysokému veku dopracovala naša
škola. Cesta našej školy nebola jednoduchá.
Od svojho vzniku v roku 1931 prešla mnohými zmenami.
Menil sa jej názov, vznikali nové odbory, aby sa prispôsobovala dobe a trendom,
ktoré so sebou prinášala. So
svojím zameraním patrí medzi
najstaršie školy v regióne. Dnes
ponúka moderné vzdeláva‑
nie, kombináciu teórie a praxe
a nové formy zážitkového uče‑
nia.
Hlavným cieľom školy je vycho‑
vávať absolventov v jednotli‑
vých študijných odboroch v sú‑
lade s požiadavkami trhu práce,
ktorí budú pripravení pre ďalší
život a štúdium na vysokých
školách. Budú flexibilní na trhu
práce a nájdu uplatnenie u za‑
mestnávateľov.
Veríme, že naša škola má pred
sebou ešte dlhú púť. Odovzdá
poznatky ďalším generáciám
študentov, vychová mladých
ľudí pre život, ktorí budú šíriť
dobré meno školy.
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Šafárikovo námestie 7, SNV
facebook.com/Kino.Mier.SNV | T.: 053/442 87 66
www.mkc.snv.sk
V Kine Mier sú zabezpečené všetky
protiepidemické opatrenia. Vstup s respirátorom!

VÝSTAVA: FOTO KLUB SPIŠ - MY DÁMY
vstupné: 4,50 €

DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

2. 12. štvrtok o 17.00 h
16. 12. štvrtok o 17.00 h

HLAS LÁSKY

Fran./Kan., 128 min., titulky, MP-12
vstupné: 3 €

AKCIA PRE SENIOROV

13. 12. pondelok o 16.30 h

KAREL

ČR, dokumentárny životopisný film, 120 min., MP-12
FILMOVÝ KLUB

7. 12. utorok o 19.00 h

vstupné: členovia a ZŤP: 3 € / nečlenovia: 4,50 €

HLAS LÁSKY

Fran./Kan., 128 min., titulky, MP-12
14. 12. utorok o 19.00 h

KRÁĽ RICHARD

USA, životopisná dráma, 138 min., MP-12
1. 12. STREDA - KINO MIER NEHRÁ
3. 12. piatok o 16.30 h
6. 12. pondelok o 16.30 h

vstupné: 5 € / 4,50 €

KAREL

ČR, dokumentárny životopisný film, 120 min., MP-12
3. – 4. 12. piatok, sobota o 19.00 h

vstupné: 5 € / 4,50 €

ŽELANIE PRE JEŽIŠKA

ČR, romantická komédia, 109 min., MP-12
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s o. z. Život v meste organizujú zbierku
na pomoc rodinám s deťmi a ľuďom v núdzi

ŠTEDRÝ ADVENT
29. 11. - 3. 12. 2021

5. – 6. 12. nedeľa, pondelok o 19.00 h

vstupné: 5 € / 4,50 €

KLAN GUCCI

USA, 120 min., MP-15
8. 12. STREDA - KINO MIER NEHRÁ
9. 12. štvrtok o 17.00 h
10. – 11. 12. piatok, sobota o 19.00 h

vstupné: 5 € / 4,50 €

WEST SIDE STORY

USA, muzikál, titulky, 156 min., MP-12
12. – 13. 12. nedeľa, pondelok o 19.00 h

DO ZBIERKY SA MÔŽU ZAPOJIŤ:

deti a študenti na území mesta
odovzdaním daru v materských, základných a stredných školách,
verejnosť odovzdaním daru
v budove Mestského úradu ‑ podateľňa ‑ Štefánikovo námestie 1,
v budove Radnice ‑ sekretariát primátora,
právnické osoby
v sídlach svojich spoločností
(pracovníci mesta tieto zbierky prevezmú na základe dohody)

vstupné: 5 € / 4,50 €

ŽELANIE PRE JEŽIŠKA

ČR, romantická komédia, 109 min., MP-12

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Aktuálny program Kina Mier nájdete na stránke www.mkc.snv.sk
PRIPRAVUJEME:

SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA

USA, akčný, dobrodružný, slovenský dabing, 149 min.

VIKI A JEJ MYSTERY

Fran., rodinný, dobrodružný, slovenský dabing, 83 min., MP

MATRIX RESURRECTIONS

USA, akčný, sci‑fi, slov. titulky, 147 min., MP-15

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI
SR, romantická komédia, 93 min., MP-12
Školy: Dana Mrnková, 053/4152 225, dana.mrnkova@mestosnv.sk
Verejnosť: Andrea Jančíková, 053/4176 613, andrea.jancikova@mestosnv.sk

www.spisskanovaves.eu

Informácie a predpredaj vstupeniek pol hodiny pred začiatkom
filmového predstavenia. Kino Mier 053/442 87 66
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VIANOČNÉ PRIANIA
V ankete sme sa niekoľkých Novovešťanov a ľudí blízkych
nášmu mestu opýtali na to, čo želajú mestu, jeho obyvateľom
a návštevníkom ako darček pod vianočný stromček. Spomenuli
si na svoje obľúbené Vianoce, na to, ako ich prežívajú dnes a čo
znamenajú Vianoce aj v ich pracovnej či záujmovej oblasti.
ĽUBOŠ POTOK
LaborArtórium, experiment galeria
Najkrajšie vianočné spomienky sa vždy spájajú s detstvom,
tá nezabudnuteľná atmosféra, ktorú dokázali rodičia vytvo‑
riť, vôňa borovice a vianočných dobrôt, trblietavé vianočné
ozdoby, rozprávky a rodinná pohoda. Dnes by som si prial,
predovšetkým, aby sme boli všetci zdraví, aby sme sa mohli
stretnúť s rodinou, blízkymi a užiť si pohodové sviatky. Nášmu
LaborArtóriu želáme k Vianociam veľa spokojných návštevníkov, ma‑
lých aj veľkých, ktorý budú z neho odchádzať oddýchnutí a s úsmevom na tvári.
PETER KARPINSKÝ
vysokoškolský pedagóg a spisovateľ
Možno to vyznie trochu ako klišé, ale Vianoce skutočne pok‑
ladám za najkrajšie sviatky roka. Nielen vďaka nádhernému
a silnému posolstvu o narodení Ježiška, ale aj pre celkovú at‑
mosféru, ktorá sa s nimi spája. Niekoľko rokov sme sa spolu
s Divadlom teatrálnej skratky snažili prispieť k tejto atmosfére
a pred Levočskou bránou i pred Radnicou sme inscenovali Živý
betlehem. Verím, že sme tak mnohým obyvateľom mesta urobili
radosť a ducha Vianoc im sprítomnili.
Téma Vianoc však rezonuje aj v mojej ďalšej literárnej tvorbe. Po niekoľko rokov
som pre RTVS písal vianočné literárne pásma a rozhlasové rozprávky. V roku
2019 mi vyšla kniha Med z ľadových kvetov, ktorá je o záchrane Vianoc a v tomto
roku som prispel do zborníka Dohviezdny večer, v ktorom 25 slovenských auto‑
rov ponúklo čitateľom príbehy a rozprávky o Vianociach. Okrem toho sa každé
Vianoce snažím napísať básničku a vyrobiť vlastný originálny pozdrav, ktorým
obdarúvam svojich priateľov.
Celému mestu Spišská Nová Ves i jeho obyvateľom želám, aby ich šťastie neob‑
chádzalo, prajem vzájomnú lásku a toleranciu, vinšujem, nech nikto nikdy nepo‑
cíti chudobu a žičím všetkým hlavne veľa zdravia.
PETER OLEKŠÁK
vedúci odboru ochrany krajiny Správy Národného parku
Slovenský raj a fotograf
Myšlienka spojiť cyklotrasou obce na severe Slovenského
raja, ale aj najvýznamnejšie rekreačné strediská Čingov
a Podlesok sa pomaly stáva realitou. Krajina, ktorá je ľudovo
nazývaná „Ukrajina“ pre svoju podobu s ukrajinskou stepou,
dala tejto cyklotrase názov a v blízkej budúcnosti umožní po‑
hodlnú a bezpečnú návštevu Slovenského raja na bicykli z obcí
Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce a Hrabušice. Spišiakom, ale aj náv‑
števníkom tohto regiónu prajem, aby aj naše mesto bolo raz pokračovaním a sú‑
časťou tohto projektu a myšlienka dostať sa pohodlne a bezpečne zo Spišskej
Novej Vsi na bicykli do Slovenského raja po cyklotrase sa raz premenila na rea
litu. Napriek tomu, že bývam v Levoči, nazval som Spišskú Novú Ves „naše“
mesto. Áno, je to aj moje mesto, keďže tu pracujem už viac ako 25 rokov a za
ten čas mi ozaj prirástlo k srdcu.
Raz za niekoľko rokov sa stane, že Prielom Hornádu zamrzne, a tak si návštevní‑
ci môžu jeho krásu vychutnať zo zamrznutej hladiny. Podľa dlhodobých pozoro‑
vaní sa tak stane približne raz za 7 rokov, ale nie je to pravidlo a niekedy zamrzne
aj dva roky po sebe a niekedy aj 10 rokov nie. Naposledy zamrzol výnimočne
dva roky po sebe v januári 2016 a v januári 2017. Dovolím si vám priať niečo,
čo nie je bežné a nedá sa predpovedať. Dá sa len priať. Aby táto zima bola taká
naozajstná, Prielom Hornádu zamrzol a my sme si mohli vychutnať jeho krásy na
najdlhšom 12 kilometrovom klzisku na Slovensku.
CARLOTA SOFIA DA CRUZ
úspešná basketbalistka ŠKBD Spišská Nová Ves
Vianoce nám od malička evokujú zimný čas, rozprávkovo
krásne zasneženú krajinu, vôňu medovníčkov a čas strávený
s priateľmi v radostnej atmosfére. Rána sú zahmlené, príroda
sa utíši a odpočíva, aby sa na jar mohla v plnej sile znovu
zrodiť. Tak, ako príroda sa stíši, aj my by sme mali spomaliť
a vnímať kolobeh života v prírode, ktorej sme súčasťou.
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AKO KRISTÍNA
ČAROVALA
Akurát pri záverečnej skúške! Sedela premenená na holuba na tej vysokej veži,
sochy evanjelistov strážili celé mesto, vládol predvianočný pokoj, len ona ner‑
vózne prechádzala z jednej strany balkóna na tú druhú. „Žiadnej čarodejnici za
posledných päťsto rokov sa to nestalo! Nie, že sa od tej hanby prepadnem, ale
schovám sa do orechovej škrupiny, kde sa premením na šaty pre blbú Popolušu!“
Takto sa Kristína snažila pustiť zo seba všetku zlosť, ale bola nahnevaná práve
na seba, takže sa zlosť zase vracala k čarodejnici. Normálne má asi meter a pol,
tmavé vlasy, husté obočie a hlboké čierne oči, do ktorých sa schová celý vesmír.
Teraz však vyzerala ako ďalší tuláci s krídlami, ktorých sa po Spišskej Novej Vsi
preháňa na stovky. Zabehnú z centra na sídlisko, všade im čosi nasypú, pobijú sa
o to najlepšie jedlo a večer sa zase vrátia do svojich strešných príbytkov.
Kristína tomu stále nechcela veriť, veď sa pripravovala na tristo percent, ale keď
vošla do sály na mínus piatom poschodí pod divadlom, akoby jej hlavou prebehol
jarný Hornád a všetko z nej odplávalo kamsi do Košíc. Najstaršia učiteľka, pani
Sidónia, sa opýtala na historicky najznámejšie kúzloviská v okolí mesta, to ne‑
bolo nič, okamžite zo seba sypala Tisícročnú kaplnku, Malú Knolu, cestičku na
Hlinisku aj Kúdelník. Pri druhej – červenovlasej učiteľke Stridžovskej, už mala
trošku viac istoty, ale či idú do čučoriedkového elixíru muhengy? Prepánajána,
čo sú muhengy? Určite nejaký hnusný hmyz, o ktorom ešte nevie, ale určite ho
neznáša. Našepkala jej sama učiteľka a Kristína si vydýchla. Jasné, že to nejde
dokopy… Posledná bola na rade sama magisterka Drumbľová, pred ktorou sa
chveli žiaci bez ohľadu na vek, náladu či pôvod. Jej zákernej povahy sa obávali
rovnako hutnianski permoníci, bludičky z Čertovej hlavy, posledná vodnícka fa‑
mília, čo bývala na Maši alebo iné čarodejné stvorenia. Vraj – ako sa volala priez‑
viskom Dorota, čo ju v roku 1636 potrestali za to, že kazila ľuďom pivo aj maslo.
Somári, samo by sa pokazilo, keď nemali chladničky! Také meno sa zapamätať
nedá, že Pulvermacherin…
Pomaly sa stmievalo, deň Kristíne zbehol nevedno ako a do opravnej skúšky
bolo ešte niekoľko takých dní. Už len zo zvyku si sadla na svetelný stĺp pred
supermarketom a opakovala si už dávno zopakované učivo. Vybrané slová po X,
tabuľku tvrdosti kameňov mudrcov, folklórne zvyky tatranských obrov, zemepis
spišskej župy a iné nudné drísty. Ešte, že je neviditeľná, lebo by sa jej urči‑
te smiali aj normálni živáčikovia. Jej mama ich veľmi dobre pozná, vystupuje
v spevokole a normálne sa s nimi baví. Kašlem na to, povedala si a zoskočila na
zem. Okolo chodili ľudia s nákupmi, nikto ju však nevidel, ani to dievčatko, ktoré
držalo v rukách z papiera vystrihnutý zelený kvietok a polohlasne mu niečo vra‑
velo. Kristína natiahla ucho: „Ty si predsa šťastný štvorlístok, musíš mi priniesť
šťastie. Nechcem nič pre seba, ale pre ostatné deti. Je december a u nás stále
nesneží. Sprav niečo, pekne Ťa prosím…“ Keď pekne, tak pekne, povedala si
malá čarodejnica a vytiahla zošit z Počasomeny. „Padákum vločkas perinákum!“
Vždy jej tie zaklínadlá prišli smiešne a zbytočné, ale teraz, keď sa na mesto začali
znášať striebristé vločky, ktoré rozžiarili tvár dievčaťa, už neboli také naničovaté.
Rozbehlo sa ich chytať do dlaní a Kristíne ostal na zemi zelený štorlístok. Možno
prinesie šťastie aj mne, pomyslela si a zohla sa poň. V tej chvíli sa zobudila. To
bol ale čudný sen, povedala si. Sú Vianoce a mne sa snívajú samé somariny,
že vraj čarodejnica. Pozrela sa do kúta, kde čupel stromček. Pohľad jej padol
na čokoládovú kolekciu, malé pozlátkové prasiatko so štvorlístkom. Všetko bolo
fajn, z kuchyne bolo počuť mamin spev, za oknom snežilo .
Vlasto Bogár

čeka, .
m
o
r
t
s
ka
vetiel ho domče
s
e
r
v žia j do Váš
a
i
t
s
a
šť
la a
i
Veľa ka zavíta o radost sti
o
ás
oh
aby l anoce mn iadne star
akcia
d
e
r
i
ž
e
praj
Na V om roku
v
o
avn
DECEMBER 2021

ROZPRÁVKA

VIANOCE 2021

Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA
srdečne pozýva priaznivcov na vianočné koncerty

Mám rada naše mesto, je obklopené úžasnou prírodou. Svojou veľkosťou posky‑
tuje veľa možností, ale zároveň sa dá ľahko prejsť peši či na bicykli. Má krásne
dominantné historické centrum, ktoré si získa a očarí každého návštevníka.

TICHÁ NOC 2021

Spišskej želám, aby to bolo mesto zdravé, šťastné, plné príležitostí pre všetkých,
ktorí tu žijú. Súčasťou zdravého mesta nie sú len spokojní občania, ale aj prekvi‑
tajúca príroda a harmonické medziľudské vzťahy.

v sobotu 18. decembra 2021
o 16.00 a 19.00 h

Prajem si, aby sme si všetci mohli v pokoji vychutnať atmosféru najkrajšieho
sviatku v roku. Aby sme aj napriek tejto náročnej dobe nachádzali v každom dni
niečo pozitívne a hlavne, aby sa na Vianoce nikto necítil sám.

v koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi
Bude možné kúpiť CD a DVD z doterajších koncertov
CHORUS IGLOVIA.
Predaj vstupeniek:
TIC - Letná ul., MKC - zadný vchod Reduty
a v Redute pred koncertom

VIANOČNÉ RECEPTY

Cena vstupenky:
dospelí: 6 €; deti do 15 rokov: 2 €

VIANOČKA
Už tradične sa pred Vianocami zvyknú piecť rôzne koláče. Hojnosť pečiva totiž
bola jedným zo spôsobov, ako podporiť dobrú úrodu v ďalšom roku. Medzi tie
tradičné vianočné patrí aj vianočka. Pred pečením sa do nej zvykol vkladať
hrášok. Ten, kto ho pri jedení našiel vo vianočke ukrytý, mal mať potom po
celý rok šťastie. S láskou pletená vianočka navyše mala ochrániť rodinu pred
zlými silami. V nasledujúcich riadkoch vám ponúkame recept na jednoduchú
domácu vianočku.
Potrebujeme: 3 šálky mlieka, 250 g palmarínu, ½ šálky kryštálového cukru,
1 droždie, 11 šálok preosiatej hladkej múky, 1 čajovú lyžičku soli, 3 vajíčka, olej
na potretie cesta, vajíčko na potretie.
Postup: Mlieko prevaríme a necháme v ňom rozpustiť palmarín a kryštálový
cukor. Pridáme droždie a urobíme si kvások.
Do misky preosejeme hladkú múku, pridáme soľ, vyšľahané vajíčka a kvások.
Dobre vyhnetieme cesto, až kým sa nelepí na ruky. Potrieme ho olejom a ne‑
cháme vykysnúť. Potom z neho vypracujeme vianočky. Tie necháme podkys‑
núť, následne ich potrieme vajíčkom a pečieme na 180 °C.
Poznámka: 1 šálka = 250 ml
Vyjdú dve väčšie alebo tri menšie vianočky.
Pred pečením do nich nezabudnite vložiť hrášok .
Zdroj: nanicmama.sk

VIANOČNÁ ANKETA

VIANOCE 2021

ANNA MARHEFKOVÁ
Penzión RESA
Všetkým obyvateľom želám najmä pokoj a zdravie. Aby pravý
pokoj, ktorý prinášajú Vianoce, vládol v každej rodine. Len
tak sa rozšíri do celého mesta. Želám mestu zodpovedných,
múdrych a chápajúcich obyvateľov. Viac si všímajme a hľa‑
dajme to, čo je dobré a čo sa nám podarilo urobiť. Je dôležité,
aby sme si uvedomili, že sme spolutvorcami tejto doby. Prispej‑
me vlastnými nápadmi a riešeniami v rodinách i práci, ktoré privedú
naše mesto k rozvoju a spokojnosti. Každá rodina môže pokoj, ľudskosť, trpez‑
livosť, pochopenie a lásku priniesť na rozličné miesta, kde jej členovia pôsobia
- nech sa šíria rýchlejšie ako nenávisť, hnev a nepochopenie.
Nášmu mestu prajem aj veľa spokojných návštevníkov, ktorí sa budú radi vracať
a dobré meno našich poskytovateľov služieb rozšíria aj za hranice nášho regiónu
a Slovenska. Aby to tak bolo, je nutná každodenná kvalitná práca s kvalitným
personálom. V našom meste poznám veľa šikovných ľudí, ktorí naplno žijú prá‑
cou pre rozvoj cestovného ruchu. Súčasná situácia je náročná, každý návštevník
je iný, a preto rovnaká služba jedného poteší a iný nemusí byť úplne spokojný.
Preto všetkým nám, ktorí v oblasti cestovného ruchu pôsobíme, želám veľa kva‑
litných produktov, dobrých nápadov a veľa spokojných a trpezlivých hostí.
Vianoce sú pre mňa čarovné, lebo sú plné lásky, radosti a vďačnosti. Na Štedrý
deň sa s manželom a deťmi pripravujeme už počas adventu. Keď boli naše deti
malé, jedna priateľka nám vyrobila adventný kalendár, kde namiesto čokolády
je v každom okienku citát zo Svätého písma, ktorý poteší dušu a úloha, ktorú
máme tento deň splniť. Kto splnil úlohu, dal do pripravených jasličiek stužku svo‑
jej farby. Na Štedrý deň potom položíme na stužky v jasličkách malého Ježiška.
Túto tradíciu dodržiavame aj teraz, keď už sú naše deti veľké. Samozrejme, úlo‑
hy už pripravujú oni. Počas Vianoc sa stretávame s rodinou a priateľmi a tešíme
sa zo vzájomnej blízkosti.
Čaro Vianoc vnímam aj v práci. Všetko sa prirodzene spomalí. Náš penzión je
počas Vianoc zatvorený. Aj naši zamestnanci tak majú čas na pokojné prežitie
sviatkov v kruhu svojich rodín. Zimná sezóna je u nás slabšia, čo je veľkou vý‑
zvou. Dobrou správou je, že sa bežecké lyžovanie stáva atraktívnejším, a s kva‑
litnými a dostupnými traťami nám pribudnú hostia, ktorí u nás strávia zimné
prázdniny či dovolenky. Týmto ďakujem všetkým, vrátane OOCR Slovenský
raj & Spiš, ktorej je Penzión RESA členom, za aktívnu prácu, ktorú doteraz pre
bežecké lyžovanie urobili a neustále robia. A prajem im, aby napriek ťažkostiam
vytrvali.

MGR. JOZEF KAČENGA
riaditeľ registrovaného sociálneho podniku GASTRODOM
SPIŠ, s. r. o., s prevádzkou Fajnotka – domáca kuchyňa
Vianoce sú pre viacerých tým najkrajším obdobím v roku a ja
nie som výnimkou. S radosťou spomínam na každé Vianoce,
ktoré som tu, v Spišskej Novej Vsi, prežil od detstva až po do‑
spelosť. Najradšej však spomínam na Vianoce, ktoré boli biele
a ktoré už nie sú v dnešnej dobe samozrejmosťou. Vianoce na
blate totiž nemajú to čaro, aké sme zažívali ako deti. Sánkovačky, gu‑
ľovačky či korčuľovanie na ľade patria k najkrajším spomienkam môjho detstva.
Vždy sme sa s vyštípanými lícami vracali domov ku stromčeku a pochutnávali
si na horúcom čaji, mamkiných vianočných koláčikoch či otcovej kapustnici. To
boli pre mňa tie najkrajšie Vianoce, pokiaľ som ich nezačal prežívať s vlastnými
deťmi a manželkou.
Napriek aktuálnej smutnej spoločenskej situácii na Slovensku by som chcel zo
srdca venovať zopár prianí obyvateľom nášho mesta. Želám všetkým viac em‑
patie, vzájomného rešpektu a srdečnejších vzťahov. Chcel by som opäť vidieť
ľudí v dobrej nálade s usmiatymi tvárami na radostných prechádzkach so svojimi
blízkymi.
Prajem teda všetkým Spišiakom pokojné a láskyplné sviatky s vašimi najbližšími
a hlavne veľa, veľa zdravia.

www.spisskanovaves.eu
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KULTÚRA

DECEMBER
Letná 28, Spišská Nová Ves | tel.: 053/415 03 01 | www.skcak.sk

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA
KULTÚRNO‑OSVETOVÁ ČINNOSŤ
GUĽOVAČKA
1. – 16. 12. 2021 o 13.00 – 16.00 h | Výstavná miestnosť, SKCaK, Zimná 47
Vianočné handmade workshopy pre žiakov ZŠ.
Výroba adventnej sviečky z vosku, vianočných ozdôb na stromček vyrobených
zo slaného cesta, výroba mikulášskej čiapky a vianočného perníčka z filcu.
Vstupné: 1 €/os.
Potrebné nahlásiť sa vopred: vlasicova@skcak.sk * T.: 053/442 52 50
TÍNEDŽER VO VIRTUÁLNOM SVETE
8. 11. 2021 o 10.00 h | Knižnica, Letná 28
Vyhodnotenie súťaže vo výtvarnej a literárnej tvorbe zameranej na ochranu
pred násilím na deťoch a mládeži realizovanej v spolupráci s koordinátorkou
Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (NP PODPN), Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko: ÚPSVR Sp. Nová Ves.
ČÍTAME DETSKÝM SRDIEČKAM:
ANJELIK STRIEBROVLÁSOK
8. 12. 2021 o 16.00 h | Materské centrum Dietka, Šafárikovo nám. 3
Vianočný knižný klub plný čítania, hrania sa a tvorenia pre deti
v MC Dietka.
KNIŽNÝ KLUB BELETRIE
15. 12. 2021 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28
Neformálne stretnutie priaznivcov dobrej knihy o pocitoch a zážitkoch
z prečítanej literatúry.
Podujatia SKCaK budú organizované
podľa aktuálnych platných opatrení Covid automatu.

KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI
Raina Telgemeier: Sestry
Tri týždne, dve sestry, jedno auto. Vtipný komiksový príbeh o tom,
ako prežiť s neznesiteľnou sestrou rodinný výlet.
Dan Brown: Divoká symfónia
Nezabudnuteľný zážitok pre celú rodinu! Kniha plná zábavných básničiek
a kódov. Podarí sa vám nájsť skryté stopy a zašifrované odkazy?
PRE DOSPELÝCH - beletria
Barbara Davis: Posledná žena z rodu Moonovcov
Deväť generácií nadaných liečiteliek zveľaďovalo pôdu levanduľových polí.
Posledná dedička čelí tajomstvu nevyriešenej vraždy dvoch dievčat
a snaží sa očistiť meno svojej starej mamy.
Jo Nesbo: Žiarlivec a iné príbehy
Vyšetrovateľ sa vďaka trpkej životnej skúsenosti stáva expertom na zločiny
spáchané zo žiarlivosti. Príbehy sú plné napätia a nečakaných zvratov.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Božena Šupšáková: Génius loci Spiša
Publikácia obohatí poznanie detí, mládeže, ale aj dospelých.
Poslúži ako zdroj poznávania, inšpirácie a erudovaných zistení
o génius loci spišského regiónu.
Wioletta Mikuľáková:
Fyzioterapia vybraných n€ologických ochorení
Vysokoškolská učebnica poskytne zdravotníckym pracovníkom a študentom
rýchly a ľahký prístup k relevantným klinickým informáciám o možnostiach
fyzioterapie pacientov s n€ologickými ochoreniami.

KNIŽNICA - POBOČKA MIER / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DOSPELÝCH - beletria
Franci Rabinek Epstein: Francina vojna
Svedectvo neuveriteľne silnej mladej ženy, ktorá vydržala hrôzy holokaustu
a napriek neznesiteľným útrapám prežila koncentračný tábor Terezín.
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KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68
5., 6., 7., 10. a 11. december o 19.00 h
Vstupné: 8 a 4 €

RICHARD GADD:

MALÝ SOBÍK (BABY REINDEER)

NOVÁ PREMIÉRA V KONTRE!
SLOVENSKÁ PREMIÉRA!
2020 Olivier Award za výnimočný počin
Pozerám na ňu, nech sa už konečne začne smiať. Nech sa už chytí na môj
vtip. Ale nie. Len uprene na mňa hľadí. A v tom momente mi došlo…,
že to zobrala doslovne. Mrazivý a pôsobivý príbeh o obsesii, bludoch
a následkoch náhodnej známosti. Odteraz si dvakrát rozmyslíš,
či ponúkneš neznámej šálku čaju…
27. december o 19.00 h
Vstupné: 8 a 4 €

MARTIN MCDONAGH:

PORUČÍK Z INISHMORE

Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore záhadne zmizne kocúr.
Nie hocijaký, ale miláčik člena organizácie INLA, ktorý prichádza pomstiť
svojho obľúbenca… Vražedne smiešna komédia o írskych teroristoch je takou
silou, že budete plakať od smiechu. Slovenská premiéra. Iba pre divákov,
ktorí majú silné nervy!
28. december o 19.00 h
Vstupné: 8 a 4 €

MARIE JONES:

FLY ME TO THE MOON
ALEBO DAVEY BY TO TAK CHCEL

Čierna komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odolať všetkému,
okrem pokušenia a malých rozhodnutiach, ktoré majú veľké následky.
Prvé uvedenie na Slovensku od autorky úspešného titulu
Kamene vo vreckách, ktorý sme hrali v Kontre viac ako 10 rokov.
29. december o 19.00 h
Vstupné: 8 a 4 €

NICK REED:

LIFE KOUČ

Terapeutická komédia! Chceš objaviť svoj potenciál, naprogramovať sa na
úspech a pritom sa dozvedieť, ako prinútiť partnera, aby umyl riad?
Wendy potrebuje pomoc. Ale aj jej terapeut! Ten stojí pred veľkou úlohou:
spraviť z mladej naivky úspešnú ženu.
30. december o 19.00 h
Vstupné: 8 a 4 €

SAM SHEPARD:

PRAVÝ ZÁPAD

Svetoznámy titul ikony americkej dramatiky, držiteľa prestížnych ocenení,
vynikajúceho herca, režiséra a scenáristu.
Dvaja bratia: Austin - hollywoodsky scenárista a Lee - večný tulák
a zlodejíček, sa stretávajú v dome ich matky v Kalifornii. V kuchyni,
pri zvuku kojotov a cvrčkov, sa odohráva ozajstný americký western.
Bratská rivalita prechádza do vojny na život a na smrť, v ktorej stávkou je identita.
Hitchcockovské napätie, čierny humor, plnokrvné dialógy.

Kapacita je 30 miest. Je potrebné si rezervovať miesto vopred!
Rezervácie: 0907 908 986

DECEMBER 2021

KULTÚRA

PROGRAM
DECEMBER

2. 12. (štvrtok) o 19.00 h

MARTIN KUKUČÍN / PETER PALIK

RYSAVÁ JALOVICA

DECEMBER

Predstavenie tlmočené do posunkového jazyka.
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.
3. 12. (piatok) o 19.00 h
31. 12. (piatok) o 18.00 h

6. 12. 2021 (pondelok) o 16.00 h

120 min.

MIKULÁŠ V MESTE

RAY COONEY

ZDRHNI PRED SVOJOU ŽENOU

Bláznivá komédia o nevere a strastiach i slastiach manželského života.
10. 12. (piatok) o 19.00 h

pódium pred Redutou

110 min., od 15 rokov

GYÖRGY SPIRÓ

Celý kraj sťa striebrom svieti.
Príď, Mikuláš, prosia deti.
Mikuláš zavíta aj do Sp. Novej Vsi
o 16.00 h spred budovy Reduty

BÚRAČKA

Hromadná búračka vtipným spôsobom odhaľuje charaktery jej účastníkov.
11. 12. (sobota) o 19.00 h

odchádza pozdraviť všetky deti
na svojej ceste okolo celého námestia.

110 min.

OSCAR WILDE

JE DÔLEŽITÉ SPRÁVNE MENO

Ľahkovážna komédia pre vážnych ľudí.
15. 12. (streda) o 10.00 h
16. 12. (štvrtok) o 19.00 h

150 min., od 15 rokov

ROBIN HAWDON

GUĽOVÝ BLESK

6. 12. 2021 (pondelok) o 18.00 h
Koncertná sieň Reduty

PIESŇOVÝ RECITÁL:

PETER MIKULÁŠ
Sólista Opery SND v Bratislave.

Skaza Titanicu je v porovnaní s našou komédiou slnkom zaliata výletná idylka!
HOSŤ SPIŠSKÉHO DIVADLA

Jeho nezameniteľný hlasový fond sa vyznačuje krásou
a farebnosťou. Popri pôsobení v SND pravidelne účinkuje
na operných scénach v zahraničí, v Tokiu, Prahe,

17. 12. (piatok) o 19.00 h

NAJKRAJŠIE OPERETNÉ MELÓDIE

Účinkujú: Roman Krško, hosťujúci sólista Opery Slovenského národného
divadla v Bratislave a jeho hostia Helena Becse-Szabó, Eva Dovcová
a Peter Wurczer, klavírna spolupráca Anikó Patkoló. Na tomto celovečer‑
nom koncerte odznejú najkrajšie melódie klasickej operetnej tvorby.
Všetky zakúpené vstupenky budú zaradené do žrebovania o dve voľné
vstupenky na predstavenia Spišského divadla.
Vstupné: lóže - 20 €, prízemie - 15 €, balkón - 10 €
www.spisskedivadlo.sk
Aktuálne informácie o predstaveniach: 053/417 32 75, 053/417 32 71,
0903 613 259, 0948 194 643 alebo e‑mailom na: prevadzka@spisskedivadlo.sk

KULTÚRNE
CENTRUM

ATTICO

Podkrovie Domu Matice slovenskej, Zimná 68

16. decembra 2021 (štvrtok) o 19.00 h
Vstupné: 10 €

VIANOČNÝ KONCERT

JIŘÍ DĚDEČEK

NEBUDU BYDLET V QUÉBECU

Koncert známeho českého pesničkára, spisovateľa a prekladateľa.
Jedenásť rokov (1973 - 1983) vystupoval vo dvojici s Janom Burianom,
neskôr sólovo. Vydal viacero hudobných albumov,
naposledy Nebudu bydlet v Québecu v roku 2021.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Rezervácie: 0907 908 986

www.spisskanovaves.eu

Viedni, Berlíne a ďalších.
Klavírny doprovod Jana Nagy, ako sólistka účinkovala
s mnohými domácimi a zahraničnými orchestrami.
Vstup v režime pre očkovaných.
Vstupné: 5 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, 053/442 32 49
MKC – Dom kultúry Mier, 053/442 87 66
TIC – Letná 49, 053/442 82 92

OZNÁMENIE SPOLOČNOSTI
EMKOBEL, A. S.
Na základe požiadaviek občanov Sp. Novej Vsi a po dohode so správcovskými
spoločnosťami (Bytové družstvo SNV, Správcovská firma, s. r. o., SNV, Polytop
SNV) oznamujeme všetkým odberateľom tepla v bytových priestoroch, že od
1. novembra 2021 dochádza k zmene doby vykurovania a dodávky teplej
vody nasledovne:
• dodávka teplej vody bude zabezpečená v kvalite zmysle vyhlášky
č. 152/2005 Z. z. od 5.00 do 23.00 h
• vykurovanie bude:
- od 5.00 do 22.00 h podľa ekvitermickej krivky,
- od 22.00 do 5.00 h, ak vonkajšia teplota v danej lokalite poklesne pod
+5 °C vykurovanie bude prebiehať v útlmovom režime 40 °C teplou vykuro‑
vacou vodou. Pri teplote v danej lokalite vyššej ako +5 °C bude vykurovanie
v dobe od 22.00 do 5.00 h odstavené.

12/2021
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KULTÚRA, OZNAMY

Mestská organizácia
Jednoty dôchodcov na Slovensku
v SNV
Milí členovia MO JDS,
želáme vám príjemné a láskyplné
vianočné sviatky.
Do ďalších dní prajeme pevné
zdravie, optimizmus a pohodu
vo vašich rodinách.
Veríme, že v roku 2022 sa situácia
zlepší a my sa budeme môcť opäť
stretávať na zaujímavých akciách.
Výbor MO JDS

Klub dôchodcov Lipa,
J. Fabiniho 7, SNV
6. a 10. 12., príp. 13. 12. 2021
Členovia, príďte si vyzdvihnúť
vianočné balíčky v klube od 14.00 h.
Prajeme príjemné
vianočné sviatky.

Výbor Podporného pohrebného
združenia pobočka Spišská Nová Ves
oznamuje svojim členom, že na základe
rozhodnutia Správnej rady PPZ
sa od 1. 1. 2022 ročný členský
príspevok zvyšuje na 16 €.
Členské je potrebné uhradiť do 30. 6.
v danom roku. Všetky informácie o výbere
nájdu členovia na nástenke pri vstupe
do farského úradu.
výbor PPZ

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ
V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES
25. 12. / 8.00 - 18.00

Lekáreň PRI PARKOVISKU, Šafárikovo nám. 2298/1

T.: 053/429 96 10

26. 12. / 8.00 - 18.00

Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39

T.: 0903 295 513

31. 12. / 8.00 - 18.00

Lekáreň BONUS, s. r. o., Námestie SNP 2258/2

T.: 053/446 47 67

OSTATNÉ DNI
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8.00 - 20.00

Lekáreň BENU, Medza 15

T.: 053/417 68 84

8.00 - 20.00

Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19

T.: 0901 961 073

8.00 - 20.00

Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39

T.: 0903 295 513

DECEMBER 2021

KULTÚRA, OZNAMY

Info: 0918 590 123 | www.okcsmizany.sk
www.facebook.com/okc.smizany

DECEMBER 2021
5. 12. 2021 o 16.30 h
Park pred kultúrnym domom,
Smižany

PRÍCHOD MIKULÁŠA
A ROZSVIETENIE
NOVÉHO VIANOČNÉHO
STROMČEKA
Režim podujatia: OTP, v čiernej farbe:
kompletne zaočkovaní
19. 12. 2021 o 16.00 h
Kultúrny dom, Smižany
Divadlo Actores z Rožňavy:

ARTHUROVÁ KAPELA
A MIKULÁŠ
Hudobno-divadelná show na
vianočnú tému, v ktorej známe
postavičky z rozprávok vytvoria
spoločnú kapelu a rozohrajú veselý
príbeh plný vianočných piesní
a humoru. A na záver príde aj
Mikuláš…
Vstupné: 7 €
Režim podujatia: OTP, v čiernej farbe:
kompletne zaočkovaní
Zmena programu vyhradená!
Informácie: OKC Smižany,
0918 590 123, kultura@smizany.sk,
www.okcsmizany.sk

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
VODA A KÚRENIE
SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.: 0905 215 732
PORUCHA NA VEREJNOM OSVETLENÍ
BRANTNER NOVA, s. r. o.: 0903 628 845
Ing. I. Starinský, ivan.starinsky@brantner.com
PLYNOVÉ ZARIADENIA:
nepárne týždne - 0905 534 800
párne týždne - 0905 241 080

www.spisskanovaves.eu

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MESTA
EMKOBEL, a. s., dispečing:
0917 949 656, e‑mail: tu@emkobel.sk
KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ SLUŽBA
KANAL SERVIS, s. r. o.: 0914 153 003
VÝŤAHY • VODA, ÚK • ELEKTRO
BYTOVÉ DRUŽSTVO
dispečing: 053/416 65 04, mob. 0905 499 881

12/2021
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ŠPORT

SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ Sp. Nová Ves
KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466
UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu

Z dôvodu rekonštrukcie výmenníkovej stanice
bude krytá plaváreň zatvorená do odvolania!

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35
Cenník
prenájmu

Športová
príprava

sobota - nedeľa
Podujatie nešportového charakteru

4. 12.

sobota

5. 12.

nedeľa

8. 12.

streda

8.30
14.00
18.00
11.00
13.30
18.00
9.30

11. 12. sobota

12. 12. nedeľa

12.00
18.00
10.00
12.30

14. 12.

utorok

18.00
11.00

18. 12. sobota
15.00
9.00
19. 12. nedeľa
29. 12.

pondelok - piatok

streda

11.00
14.30
18.00

7.00 - 14.00
14.00 - 22.00
8.00 - 20.00

15 €/hod.
30 €/hod.
30 €/hod.

840 €/deň

BK04 - Turnaj mladších žiakov, basketbal
ŠKBD - TYDAM Košice, basketbal mladšie žiačky
Young Arrows - Michalovce, florbal juniori
Young Arrows - Stará Ľubovňa, florbal juniori
Young Arrows - ATU Košice, florbal starší žiaci
Spišskí Rytieri - Handlová, basketbal extraliga muži
ŠKBD - Young Angels Košice U17,
basketbal kadetky
VK SNV - Prešov, volejbal juniorky
Young Arrows - Stará Ľubovňa, florbal 1. liga muži
ŠKBD - Young Angels Košice U16,
basketbal kadetky
Young Arrows - Žltý Sneh Košice, florbal juniori
Spišskí Rytieri - Dabrowa Gornica,
basketbal muži Alpe-adria cup
ŠKBD - Piešťanské Čajočky,
basketbal staršie žiačky
ŠKBD - Young Angels Košice U19,
basketbal juniorky
ŠKBD - Young Angels Košice U23,
basketbal juniorky
ŠKBD - Trenčín, basketbal staršie žiačky
BK04 - Humenné, basketbal juniori
Spišskí Rytieri - Komárno, basketbal extraliga muži

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

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

TENISOVÝ AREÁL T.: 0903 403 459 - rezervácie
Otváracia doba
Cenník
vstupu

tenisové
kurty

pondelok - nedeľa
pon - pia: 9.00 - 14.00
pon - pia: 14.00 - 21.00
sob - ned: 9.00 - 21.00

9.00 - 21.00
10 €/hod./kurt
13 €/hod./kurt
13 €/hod./kurt

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86
Aktuálne informácie na www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis).
3. 12. piatok
7. 12. utorok
12. 12. nedeľa
22. 12. piatok
28. 12. piatok

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

HK Rysy SNV - Banská Bystrica, extraliga muži
HK Rysy SNV - Prešov, extraliga muži
HK Rysy SNV - Poprad, extraliga muži
HK Rysy SNV - Nové Zámky, extraliga muži
HK Rysy SNV - Prešov, extraliga muži

HOTEL PREVEZA**
svadby * stužkové * posedenia * školenia
DENNÉ MENU aj s dovozom
Stravovanie DÔCHODCOV od 2,90 €/porcia
CATERING * PEČENÉ PRASA - možnosť dovozu

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935

T.: 053/416 63 01, 0911 669 863 * recepcia@hotel‑preveza.sk

Cenník prenájmu. 18 €/hod./4 dráhy
4. 12. sobota
11. 12. sobota

www.stez.sk

10.00 TJ Tatran SNV A - Sučany, extraliga muži
17.00 TJ Tatran SNV B - Fiľakovo, 1. liga východ

www.hotel‑preveza.sk * FB: hotel.preveza.snv

ÚSPEŠNÁ JAZDKYŇA
Životná cesta Moniky Grácovej sa spájala s tými‑
to nádhernými zvieratmi - koňmi už od malička. Jej
mamka sa v minulosti venovala amatérsky jazdeniu,
mala i vlastný ranč, ktorého sa pred jej narodením
vzdala. Ku koňom ju netlačila, osud ju zaviedol na
podobné chodníčky ako jej mamu. Začínala jazdiť ako
10-ročná na lúke s plemenom Hafling, na ktorom ju
učila kamarátka spolu s mamkou základy jazdenia. Po
prvom páde sa rozhodli, že rozumnejšie bude navští‑
viť parkurový jazdecký klub vo Ferčekovciach. Jazdila
s Jankom Kuchárom na nesmrteľnom poníkovi Zorko‑
vi, ktorý mal v tom čase 23 rokov a žije dodnes. Ná‑
sledne sa rozhodli urobiť výrazny krok vpred. Podporu‑
júci rodičia jej kúpili prvého koníka - teplokrvnú kobylu
Normandiu. Bola to neskutočne talentová parkuráčka
s obrovským srdcom. Previedla ju cestou parkúru, no
nie súťažne. Mamka sa ju snažila viesť skôr k wes‑
ternu, kvôli bezpečiu. A tak sa jedného dňa rozhodli
ísť pozrieť ranč Kam Quarter Horses. V momente, keď
zbadala ten dychberúci ranč a Máriu Jablonickú na
koni, hneď mala cieľ istý. Dnes je to už 5 rokov, čo
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trénuje pod krídlami trénerky Márie. Po necelom pol‑
roku jazdenia na tomto ranči sa dostala na svoje prvé
drezúrne preteky, na ktorých sa jej podarilo vyhrať.
Neskôr s nekonečnými slzami a bolesťou na hrudi
predali jej prvú kobylu a kúpili koňa Quarter horse Genuine Kam. Táto skvelá bytosť ju naučila základy
a ešte viac o jazdeckom štýle Reining. Vďaka nemu

vyhrala Majstrovstvá Slovenska a mnoho ďalších pre‑
tekov aj v Poľsku. Dnes má tretieho koňa - Kam Hol‑
ly Instep. Každý deň si kladie otázku: „Čím som si ja
takéto úžasné stvorenie zaslúžila?“ Jeho hodnota je
pre ňu nevyčísliteľná. Stále na sebe pracujú, aj keď im
nie jeden deň trvalo nájsť si cestu k sebe, navzájom
si porozumieť a dôverovať si. Tento rok sa im podarilo
ukázať aj v preteku, to, čo doposiaľ skrývali v tréningu.
Dosiahli opakovane spoločné a zároveň jej najvyššie
skóre v Reiningu. Vyhrali za tento rok viac prvých
miest, ako za všetky jej predošlé súťaže dokopy. Už sa
nevie dočkať na ďalšie a väčšie preteky. Verí, že budú
robiť naďalej takéto pokroky. Svoju budúcnosť si ani
inak predstaviť nedokáže.

ÚSPECHY ZA ROK 2021

Champion 2021 - Reining - Mládež - All ages - SAWRR
Champion 2021 - Reining - Nonpro - All ages - SAWRR
Champion 2021 - Reining - Open - Senior - SAWRR
Champion 2021 - Reining - Nonpro - All ages - NRHA
3x Champion = SAWRR a 1x Champion NRHA
DECEMBER 2021

RYTIERI SA DRŽIA
NA DRUHEJ PRIEČKE
Náročnú jesennú časť majú v basketbalovej extralige Spišskí Rytieri.
Ako úradujúci majster Slovenska už majú u súperov väčší rešpekt
a každý túži po skalpe majstra. Po ôsmich zápasoch mali na svojom konte
bilanciu piatich víťazstiev a troch prehier.
Pod vedením nového trénera Štefana Sviteka sa for‑
muje kvalitný tím. Výborné basketbalové predstavenie
predviedli divákom v súboji s Lučencom 84 : 75. Prvú
domácu prehru inkasovali v repríze minulosezónneho
finále s Levicami 73 : 76. Po veľkej dráme zdolali Inter
Bratislava 77 : 75. V extraligovej tabuľke tak Spišskej
Novej Vsi dlhodobo patrí druhá priečka.
Čo však mali všetky majstráky spoločné bolo, že Spi‑
šiaci sa dostanú do vedenia, vybudujú si náskok. Po‑

tom však príde nekoncentrovanosť a zbytočné obavy
o dobrý výsledok.
„Na tom musíme najviac popracovať, ale asi ani v ostatných majstrákoch sa tomu nevyhneme,“ skonštato‑
val tréner Štefan Svitek.
Majstrovskí Spišiaci okrem domácej extraligy účinkujú
aj v Alpsko-jadranskom pohári. Jeden z najlepších zá‑
pasov odohrali doma proti chorvátskej KK Gorica, nad
ktorou zvíťazili 74 : 72.
Jozef Petruška

BEH: Beh oslobodenia mesta Strážske (14. 11.,
Strážske, 6,4 km): M 40 – 49: 2. Tomáš Kamas
(TJ Tatran SNV, 0:21:36).
KARATE: XV. INTERNATIONAL KARATE PRIX
Bielsko Biala/Poľsko (15. – 17. 10.): Súťaže sa
zúčastnilo 1 917 pretekárov, 196 klubov z 31
krajín sveta. Z karate klubu IGLOW SNV súťaži‑
li 8 cvičenci, a to Marek Krivda, Sára Krivdová,
Dominik Imrich, Jakub Černický, Juraj Černický,
Zoja Zimnikovalová, Maroš Janovčík a Dominik Ke‑
šeľak. Priniesli si z nej 3 medaily, 2 strieborné
a 1 bronzovú. V náročných a ťažkých súbojoch
vybojovali striebro Imrich Dominik a Černický Ju‑
raj a bronz vybojoval Maroš Janovčík. Výsledky:
Kumite muži -60 kg: 2. Dominik Imrich. Kumite
U21 muži +84 kg: 2. Juraj Černický. Kumite U21
muži -75 kg: 3. Maroš Janovčík. Kumite U21 ženy
-61 kg: 5. Zoja Zimnikovalová. Kumite U21 ženy
-68 kg: 5. Sára Krivdová. Kumite muži -67 kg:
5. Jakub Černický (ktorý súťaž nedokončil kvôli
zraneniu, a vo štvrťfinále musel odstúpiť). Kumi‑
te U21 muži -84 kg: 7. Dominik Kešeľak. Kumite
CADET -52 kg: 9. Marek Krivda. Euro Grand Prix
– Plzeň (30. – 31. 10.): Turnaj bol pre reprezen‑
tantov v kumite (seniori) a v kata (muži, ženy - užší
výber) zaradený ako nominačný na Majstrovstvá
sveta seniorov 2021 v Dubaji a pre reprezentan‑
tov v kumite (U21) je zaradený ako nominačný na
Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov a U21 2022
v Prahe. Zúčastnilo sa ho 740 štartujúcich prete‑
károv z 24 krajín, 111 oddielov. Medzi nimi boli aj
zverenci z karate klubu IGLOW SNV, ktorí priniesli
celkom 5 medailí (2 zlaté, 3 bronzové). Výsled‑
ky: Maroš Janovčík: Kumite muži seniori -75 kg:
1. miesto; Kumite muži U21 -78 kg: 1. miesto. Sára
Krivdová: Kumite ženy seniorky -68 kg: 3. miesto;
Kumite ženy U21 -78 kg: 3. miesto. Dominik Imrich:
Kumite muži seniori open: 3. miesto. Nominácia na
Majstrovstvá sveta seniorov (16. - 21. 11., Dubaj):
Slovenský zväz karate zverejnil na svojej webovej
stránke nomináciu reprezentantov SR v karate na
25. Majstrovstvá sveta seniorov 2021. Nominovaní
boli aj zverenci Karate klubu IGLOW SNV, a to: Sára
Krivdová v kategórii Kumite team ženy, Dominik
Imrich v kategóriách Kumite muži -60 kg a kumite
team muži, Maroš Janovčík v kategóriách Kumite
muži -84 kg a Kumite team muži.

ŠPORT V SKRATKE

ŠPORT

MEDAILY Z MSR V BOXE
V Holíči sa cez víkend 13. – 14. 11. 2021 konali Majstrovstvá SR žiakov a mladších dorastencov v boxe.
V ringu sa opäť predstavili i Spišskí klokani, ktorí svojimi výkonmi dosiahli zaslúžené ocenenie. Maroš
Repko a Armin Schwabik si vo váhe do 60 kg zmerali sily so súpermi zo Zlatých Moraviec a Nového Mesta
nad Váhom. Semifinálový zápas Marošovi nevyšiel podľa
jeho predstáv. Prvý krát boxoval o váhu vyššie a i na‑
priek prehre v ringu súperovi neostal nič dlžný… Obsadil
3. miesto a domov si odniesol bronzovú medailu.
Vo finálovom zápase o titul Majstra Slovenska sa Armin
stretol s obhajcom titulu a celé 3 kolá si obaja aktéri veru
nič nedarovali. Iba väčšia zápasová skúsenosť napomoh‑
la súperovi k jeho výhre. Armin opäť ukázal veľké bojové
srdce a vôľu po víťazstve. 2. miesto a strieborná medaila
právom skončila v jeho rukách.
Obom našim boxerom ďakujeme za ich obetavosť a nasa‑
denie ako v príprave na M-SR, tak i v priamom účinkovaní
v holíčskom ringu. Pre oboch to bolo zároveň posledné
účinkovanie v kategórii mladších dorastencov.
Želáme im v týchto neľahkých časoch veľa zdravia, trpezli‑
vosti, elánu a šťastia v ich ďalšej športovej kariére.
Výbor oddielu boxu, TJ SPILIPO SNV

www.spisskanovaves.eu
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NOVÉ POSILY A VYNÚTENÁ PRESTÁVKA
Po zápase 12. kola extraligy so Zvolenom (3 : 4) došlo u Spišiakov k prerušeniu sezóny.
Zo zdravotných dôvodov boli plánované stretnutia odložené. A tak v závere novembra
mali zverenci trénera Mosnára poriadne nabitý program. Už v spomínanom stretnutí

so Zvolenom sa predstavila nová posila z Fínska. Otta Nie‑
minena prichádza ako aktuálne najproduktívnejší hráč fín‑
skej Mestis (druhá najvyššia fínska súťaž), kde v doterajších
deviatich ligo‑
vých dueloch
nazbieral dokopy 16 bodov za 5 gólov
a 11 presných prihrávok.
Druhým nováčikom v našom tíme sa
stáva útočník Juraj Majdan. Skúsený
tridsaťročný odchovanec dubnického
hokeja prichádza do metropoly Spiša
z českého Vsetína.
Okrem nových posíl došlo aj k odchodu.
Vedenie HK Spišská Nová Ves ukončilo
po vzájomnej dohode spoluprácu s Ja‑
kubom Černým.
Český útočník pôsobil v klube od konca
novembra 2020. V postupovom ročníku
nastúpil do 45 zápasov SHL, v ktorých
zaznamenal 11 presných zásahov
a 30 asistencií.
V prebiehajúcej sezóne si dres rysov
obliekol v extralige jedenásťkrát. Svo‑
je osobné štatistiky obohatil o 2 góly
a 4 presné prihrávky.
Jozef Petruška

FUTBALOVÝ KLUB BEZ PREHRY
NA PRVOM MIESTE
Futbalový klub Spišská Nová Ves prečká zimnú prestávku na prvom mieste tabuľky III. ligy Východ.
Zo štrnástich zápasov neprehrali ani raz, dvakrát remizovali. Pre odohranie kompletnej sezóny ostal
ešte jeden zápas, ktorý sa kvôli pandémii u súpera neodohral a bude sa hrať vo februári 2022.
Hráči FK SNV strelili 45 gólov a naopak inkasovali iba
7, najmenej z celej súťaže. Najlepším strelcom klubu
je Kamil Zekucia, ktorý strelil 16 gólov; najviac žltých
kariet získal Matúš Šomšák, 6 a najviac minút na ih‑
risku odohral kapitán mužstva Tomáš Baranyi.
Možno to čakal málokto, no tvrdá práca celého rea‑
lizačného tímu, hráčov a vedenia klubu priniesla na‑
koniec svoje ovocie. Hlavnú zásluhu má po športovej
stránke, samozrejme, hlavný tréner Branislav Ondáš,
ktorému asistuje hrajúci asistent Marek Janečka:
„Mužstvo som prebral už na jar,
kde sa dohrávali štyri kolá. Tie sme
úspešne zvládli a dali nám nádej na
lepšiu sezónu. V lete sa mužstvo
doplnilo o skúseného Janečku, nádejného odchovanca Slebodníka
a legionára Juniora Attaha. Naším
cieľom bolo, aj je dostať sa do prvej
osmičky, ktorá nám zaručí účasť
v budúcoročnej novovytvorenej
3. ligy. To, že sme teraz na 1. mieste,
je super, ale ešte sme len v polovici,“ zhodnotil hlavný tréner Ondáš.
Samotný fakt, že je FK SNV na prvom
mieste, samozrejme, otvára priestor
úvahám o možnom postupe do II.
ligy už v prvej sezóne nového tréne‑
ra. Ten však stojí pevne nohami na
zemi: „Vôbec sa nepasujeme do role
nejakého favorita na postup. Momentálne sme prví, ale do konca sú-
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ťaže je ešte veľmi veľa zápasov. Najväčší favorit ostáva
Prešov, do klubu prišli osobnosti ako pán Micheľ alebo
Stano Šesták, začne sa s výstavbou nového štadióna
a určite urobia všetko preto, aby posunuli Tatran do
2. ligy. Zabudnúť netreba ani na Stropkov, Lipany či
Sláviu TU Košice. My sa však, samozrejme, na každý
zápas svedomito pripravíme a nikomu nič nedarujeme zadarmo, ale až na konci súťaže sa ukáže, na aké
umiestnenie to bude stačiť,“ dodal hlavný tréner.
Dobré výsledky, dobrý futbal, vynovené prostredie zá‑

konite láka na štadión do Spišskej čoraz viac divákov.
To, samozrejme, teší ako realizačný tím, hráčov, tak aj
vedenie klubu: „Je pre nás dôležité, aby sa podmienky
pre futbalistov, mládež, divákov a všetkých, čo majú
futbal radi, stále zlepšovali. Preto sa snažíme zlepšovať a pridávať služby, snažíme sa pomáhať STEZ-u so
skrášľovaním areálu a hlavne sa snažíme aktívne budovať novú tréningovú trávnatú plochu vedľa terajšej
,umelky‘. Aby bola Spišská Nová Ves futbalovým lídrom
v regióne,“ uviedol technický manažér klubu, člen
správnej rady FK SNV Tomáš Cehlár.
Bez partnerov a sponzorov to, samo‑
zrejme, nejde. Preto sa vedenie klubu
neustále snaží hľadať možnosti, aby
vedelo klub hlavne rozvíjať. „Na jar
chceme zabojovať o druhú ligu. Nás,
ako vedenie, však čaká v zime dôležitá úloha, a to je oslovovanie sponzorov a partnerov. Pre rast kvality klubu
v každej oblasti sú potrebné financie,
bez ktorých to nejde. Síce finančný plán
máme vytvorený a vieme, čo si môžeme dovoliť, no každý nový partner nám
dáva lepšiu stabilitu nie len na jar, ale aj
do ďalších rokov,“ dodal riaditeľ klubu
a štatutár Karol Kacvinský.
Na záver pozývame všetkých fanúšikov
futbalu na novoveský štadión, na kto‑
rom spoločne zabojujeme sen menom
II. futbalová liga.
Tomáš Cehlár, FK SNV
DECEMBER 2021

OZNAM

Bližšie info (aj ohľadom dočasnej opatery):

0905 349 152

www.mestskyutuloksnv.sk * utulok@mestosnv.sk
Fb: Mestský útulok a KS Spišská Nová Ves

ARGO

BOLT

TOFI

JUSTY

PIT

LAPAJ

MACO

KIKO

DORI

NELINKA

MAJA

MEGY

JARKA

BLEK

MACO

NIKO

DIDI

PIPI

Dostal sa k nám v hroz‑
nom zdravotnom aj
psychickom stave. Život
na reťazi a dlhodobý ne‑
dostatok stravy. Hľadá
si aktívneho spoločníka,
ktorý bude mať dostatok
času venovať sa mu.

Budí v ľuďoch na prvý
dojem rešpekt, ale keď ho
spoznáte lepšie, stane sa
váš oddaný spoločník na
celý život. Potrebuje veľký
výbeh, pozornosť svojho
pána a kvalitnú stravu.
Nie je vhodný pre začia‑
točníkov.

Fenka, ktorá sa znesie
s inými psíkmi veľmi
dobre. Potravu si veľmi
chráni. Miluje ľudí.

Cca 3-roč. psík, ktorý sa
dlhodobo potuloval a ne‑
pozná domov, nepoznal
pohladenie a lásku. Je
šikovný, odvážny, no do‑
káže byť aj nedôverčivý.
Miluje voľnosť vo výbehu
a varené mäsko.

Cca 3-roč. psík, ktorý
sa už 2x ocitol v našom
útulku. Je priateľskej po‑
vahy, kontaktný, nekon‑
fliktný, nenáročný, voči
cudzím ľuďom na začiat‑
ku trošku plachý. Má rád
prechádzky, hladkanie
a dobré jedlo.

Psík, ktorý určite žil
v dome alebo byte. V ko‑
terci veľmi trpí. Miluje
ľudí, je bezkonfliktný.

www.spisskanovaves.eu

Starší 10-ročný psík,
ktorý má rád pokoj. Voči
ľuďom, ktorých nepozná,
je veľmi nedôverčivý.
Jeho srdiečko si získate
jedlom, trpezlivým a lás‑
kavým prístupom.

Trojročný kríženec jazve‑
číka. Lásku a pohladenie
nepoznal. Hľadáme ro‑
dinku, ktorá s ním bude
mať trpezlivosť a ukáže
mu, že aj spoločné pre‑
chádzky a pohladenie sú
príjemné veci.

Mladá, cca 1,5-roč. suč‑ Malinké, krásne a hravé
ka, kríženec NO, priateľ‑ šteniatko sa nevie dočkať
skej povahy. Pred mesia‑ svojej novej rodinky.
com by ste ju nespoznali.
Dostala sa k nám vo veľ‑
mi zlom zdravotnom sta‑
ve, vychudnutá a s kož‑
nými problémami.

Na prvý pohľad budí
u ľudí rešpekt, ale keď
ho spoznáte, stane sa váš
oddaný spoločník. Potre‑
buje veľký výbeh a pozor‑
nosť pána. Nie je vhodný
pre začiatočníkov.

Psík menšieho vzrastu.
Miluje ľudskú spoloč‑
nosť, maznanie, hranie,
prechádzky a rôzne iné
aktivity. V útulku je mu
veľmi smutno. Túži po
milujúcom domove.

5-mes. šteniatko, ktoré
smrti uniklo len o vlások.
Je veľmi priateľský, hra‑
vý, zvedavý, rád sa učí
nové veci, miluje ľudskú
spoločnosť a hru s iný‑
mi psíkmi. Predpoklad
stredného vzrastu.

Sterilizovaná mladučká
fenka je plná energie
a lásky. Vhodná aj k de‑
ťom.

Krásna ročná mačička,
hravá, čistotná, zvyknu‑
tá na bývanie v interiéri,
používa mačacie WC, vy‑
chádza s inými mačička‑
mi. Očkovaná, čipovaná,
sterilizovaná.

Pravdepodobne kríženec
Husky. Je plný energie,
preto sa hodí do aktívnej
rodiny so záhradou. Je
priateľský, vytrvalý, hra‑
vý, ale dokáže byť aj dosť
tvrdohlavý a jeho výcvik
si vyžaduje trpezlivosť.

Temperamentná fenka,
pravdepodobne kríže‑
nec border kólie. Miluje
spoločnosť človeka. Po‑
trebuje veľký dvor, ktorý
jej poskytne možnosť
dostatku pohybu.

8-mes. mačička pokoj‑
nej povahy. Vhodná do
bytu, čistotná, naučená
na mačacie WC, vychá‑
dza aj s inými mačkami.
Sterilizovaná, čipovaná
a očkovaná.

12/2021
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RELAX
FORIŠOVINY

VIANOČNÝ TRH
V prípade, ak opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
dovolia organizovať hromadné podujatia, mesto
usporiada Vianočný trh na Radničnom námestí
(podľa aktuálnej situácie)
v dňoch 10. a 11. decembra 2021
alebo 17. a 18. decembra 2021.
Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme
a odvíjajú sa v závislosti od stupňa varovania
podľa Covid automatu.
Od platných opatrení a Covid automatu sa
budú odvíjať aj podmienky pre účastníkov
a návštevníkov trhu; mesto prispôsobí aktuálnej
situácii režim, miesto, rozsah a termín konania
trhu, sortiment predávaných výrobkov a kultúrny
program. Rovnako bude postupovať aj v prípade
ďalších akcií organizovaných mestom.
Mesto v tomto roku v podobe darčeka

KRÍŽOVKA
Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu
s adresou posielajte najneskôr do 10. decembra na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Správne znenie
tajničky z minulého čísla: MARTIN KLEMO, KATARÍNA RAZ JE TEPLO A RAZ ZIMA.
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pre obyvateľov doplní vianočnú výzdobu
o nové prvky, bude bohatšia ako
v predchádzajúcom roku.

DECEMBER 2021

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
DECEMBROVÍ JUBILANTI
Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť individuálneho slávnostného prijatia jubilanta alebo individuálneho slávnostného prijatia novorodenca v obradnej
miestnosti Radnice. V prípade Vášho záujmu o toto bezplatné individuálne prijatie si, prosíme, nahláste Váš záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej 053/417 66 25, resp.
0908 343 208 alebo osobne v Radnici, I. posch.
Margita Fabianová
Ondrej Sedlačko
Ondrej Kandrik
Ema Kováčová
Štefan Varga
Ján Furman
Irena Bednáriková
Irena Čiripová
Etela Kolečanská
Ladislav Kušnyér
Zuzana Marečáková
Mária Kollárová
Walter Morgenbesser
Jozef Dugas
Gejza Šmelko
Filip Filip

Ján Jakubec
Veronika Kedžuchová
Ing. Štefan Melikant
Štefan Mišenda
Irena Schwartzová
Angela Eva Almássyová
Irena Baluchová
Kristína Blašková
Orla Brandisová
Lýdia Bušovská
Mária Dolanská
Eva Dračková
Mgr. Anna Fabiánová
Viera Grendelová
Štefan Jeremiáš
Marta Ličáková

Mária Slavkovská
MUDr. Priska Stettnerová
Rozália Škorváneková
Slávka Vadelová
Jozef Vaľko
Mária Zempléniová
Zuzana Barillová
Michal Bobko
Anton Flut
Magdaléna Jendrálová
Lídia Kostelníková
Ing. Ondrej Kozák
Margita Kubíčková
Božena Melcová
Dušan Mihalus
Anton Okresa

Štefan Para
Štefan Polomský
Anna Sedláčková
Mária Šebestová
RNDr. Viliam Štubňa
Bibiana Tauberová
Viera Vargová
Marta Zahorjanová
Lucia Augustiňáková
Ladislav Bašťovanský
Mária Bobková
Anna Bušovská
Peter Čambal
Ľudovít Dojčanský
Janka Eliašová
Edita Fabinyiová

Jozef Ferenc
Alžbeta Filipáková
Vladimír Hromada
Mária Hudáková
Marta Hudáková
Pavel Hvizdoš
Viera Jaklovská
Vladimír Jeleň
Ján Kyčák
RNDr. Štefan Lajčák
Lýdia Majerčáková
Anna Murzová
Emília Opremčáková
Justína Pavlíková
Božena Puškárová
Marta Skýpalová

František Stanislav
Janka Staviarská
Mária Šargová
Margita Šimková
Gabriela Tokarčíková
Ľubica Tomková
Ing. Mária Tormová
Helena Valigová
Mária Vansačová
Vlasta Vendrinská

Do odvolania sú pozastavené všetky kolektívne občianske obrady. Individuálne prijatia jubilantov a individuálne uvítania detí, sobáše a pohreby sa ko‑
najú podľa aktuálne platných opatrení ÚVZ (v zmysle Covid automatu). Aktuálne informácie poskytuje Mgr. Z. Kleinová na t. č. 0908 343 208.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok
ostala dokorán.
Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom a známym
za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorí sa prišli rozlúčiť
18. 10. 2021 s mojím manželom, otcom, švagrom, strýkom
a krstným Andrejom LAŠKODYM.
Poďakovanie patrí aj Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej
službe R. Findura.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Ako ticho žil, tak ticho odišiel, skromný vo svojom živote, veľký
vo svojej láske a dobrote.
S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že 19. 10. 2021 nás
vo veku 66 rokov navždy opustil náš otec Ján TURČAN.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým za prejavenú
sústrasť.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Gréckokatolíckej farnosti
Premenenia Pána v SNV a Pohrebnej službe S. Badziková.
Prosíme tých, ktorí ho poznali a mali radi, aby mu venovali tichú
spomienku.
smútiaca rodina
Kto stratil lásku matkinu, ten často na ňu v bôli spomína, veď bola
to láska najdrahšia, ktorú k nám mala len mamička jediná.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť 20. 10. 2021 s našou milovanou mamkou, babkou
a svokrou Adrianou WACHTEROVOU, ktorá nás navždy opustila
17. 10. 2021 vo veku 79 rokov.
Poďakovanie za poslednú rozlúčku patrí aj Rím.-kat. farskému
úradu v SNV, Pohrebnej službe R. Findura, I. Liptákovej
a Z. Kleinovej.
S láskou a vďakou smútiaca rodina.
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok
ostala dokorán. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal
rád, nikdy nezabudne.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť 21. 10. 2021 s mojím manželom, otcom, dedkom,
svokrom, bratom, švagrom a príbuzným Jánom BODZIONYM,
ktorý nás navždy opustil 18. 10. 2021 vo veku 78 rokov.
Poďakovanie patrí Domovu dôchodcov, SNV a Pohrebnej službe
S. Badziková.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
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V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, a predsa nás
ich príchod prekvapí.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a tichú spomienku na poslednej ceste
našej drahej a milovanej mamy Anny RUMANOVEJ, ktorá nás
navždy opustila 8. 11. 2021 vo veku 93 rokov.
S vďakou deti Marta, Stanislav, Dana a Marián s rodinami
Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme
mali tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali.
Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli
10. 11. 2021 rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste životom našu
drahú a milovanú mamku, babku, sestru, švagrinú, tetu, príbuznú
a známu Magdalénu REVAYOVÚ.
Ďakujeme za prejavy sústrasti.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV,
PhDr. J. Lapšanskému, PhD. a Pohrebnej službe R. Findura.
Úprimne ďakujeme lekárom, sestričkám a celému zdravotnému
personálu NÚTPCH a HCH Vyšné Hágy za starostlivosť.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Nikdy nestratíš niekoho, koho nosíš vo svojom
srdci… Možno stratíš jeho prítomnosť, jeho hlas,
jeho vôňu… Ale to, čo si sa od neho naučil, to, čo
Ti po sebe zanechal, to nestratíš nikdy…
V srdiečku schovaných Vás máme a stále na Vás
spomíname…
1. 9. 2021 sme si pripomenuli 27. výročie úmrtia
otecka a dedka Jozefa ŠTEFÁNIKA.
27. 12. 2021 si pripomenieme 4. výročie úmrtia
mamičky a babičky Anny ŠTEFÁNIKOVEJ.
15. 7. 2021 uplynuli 4 roky, čo nás opustil otec
a brat Jozef ŠTEFÁNIK.
27. 3. 2022 si pripomenieme 4. výročie úmrtia
otca a brata Jána ŠTEFÁNIKA.
Vaša láska a dobrota zostanú navždy v našich
srdciach. Nech Vaše hviezdičky stále krásne
žiaria…
Spomína dcéra a sestra Ľubica s rodinou, Milka
a ostatná rodina.
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V našich srdciach ste stále s nami.
21. 9. 2021 sme si pripomenuli smutné
5. výročie rozlúčky s našou mamkou
a starou mamou Veronikou MARÓTYOVOU
a 23. 9. 2021 uplynulo 11 rokov od úmrtia nášho
ocka a starého otca JUDr. Miloša MARÓTYHO.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosíme,
tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomínajú dcéry Vierka
a Lucia s rodinami.
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo vzal…
Ostanú spomienky a v srdci veľký žiaľ.
3. 10. 2021 uplynul smutný rok, keď nás náhle
opustil môj syn Miloš DZURILLA
a 15. 7. 2021 sme si pripomenuli 30. výročie
úmrtia môjho manžela Milana DZURILLU.
Všetci, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte
im spomienku a modlitbu.
manželka, mama, sestry a deti s rodinami
V našich srdciach a spomienkach budete navždy.
12. 10. 2021 si pripomíname 10. výročie úmrtia
nášho milovaného otecka Jozefa SAMONČÍKA
a 13. 12. 2021 si pripomenieme 25. výročie
úmrtia našej milovanej mamičky Márie
SAMONČÍKOVEJ.
S úctou a láskou spomínajú synovia Milan,
Ondrej, Jozef, dcéry Ľubica, Darina, Mária.
V týchto dňoch uplynie 30 rokov od chvíle, kedy
nás navždy opustili naši rodiča a starí rodičia
Anna a Tibor UJJOVÍ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku spolu s nami.
S láskou, úctou a vďakou na nich spomíname.

Kto v srdciach žije, neumiera…
7. 11. 2021 uplynulo 9 rokov, čo nás navždy
opustil môj milovaný manžel, otec, dedko, brat
a švagor Ján VALIGURA a 20. 12. 2021 si
pripomenieme 9. výročie úmrtia našej drahej
mamky, svokry, babky, prababky a sestry Heleny
VALIGUROVEJ.
Ti, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami
tichú spomienku.
smútiaca rodina
Pri spomienkach na Teba, vždy tíško hľadíme do neba. V neznámy
svet odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Za všetky
trápenia a bolesti, nech Ti Pán Boh dá večnej milosti.
22. 11. 2021 uplynulo 13 rokov, kedy od nás navždy odišla
milovaná mamka, babka a prababka Marta BABEJOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, prosíme, venujte jej modlitbu. Ďakujeme.
S úctou a vďakou spomínajú dcéry Mária, Daniela a Viera
s rodinami.
Odpočívaj v pokoji.
Už len kyticu na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne ďakovať
a s láskou v srdci na Teba spomínať.
27. 11. 2021 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný
ocko, dedko Vincent IVANKO.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Danka, Ľubica s priateľom
Milanom, vnúčatá Adrián, Pavol, Martin a Matúš a ostatná
smútiaca rodina.
V decembri 2021 uplynie 30 rokov, čo nás
navždy opustila moja mamka a babka Anna
BRINCKOVÁ.
V novembri 2021 sme si pripomenuli 33 rokov,
čo nás navždy opustil môj otec a dedko Ján
BRINCKO.
S láskou a úctou spomína dcéra Anna, vnúčatá
Roman a Martin.
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Už len kytičku na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne ďakovať
a s láskou v srdci na Teba spomínať.
3. 12. 2021 uplynie smutný rok, čo nás navždy opustil môj manžel,
náš otec a dedko Ferdinand JANÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, spomeňte si na neho
spolu s nami.
S láskou a úctou spomína manželka Blažena, syn Roman
a Rastislav s rodinami.
Skromný si bol vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.
3. 12. 2021 uplynie smutný rok od chvíle, keď nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, svokor, dedko, pradedko, brat, švagor
František KLEIN.
S tichou spomienkou v srdci spomína smútiaca rodina.
V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach
tých, ktorí Ťa milovali.
3. decembra 2021 uplynie rok, ako nás opustil môj
manžel, otec a starý otec Marián KUBINY.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Helena, dcéra
Elena s manželom, syn Marián a Erik s manželkou, vnúčatá
Alexandra, Matej, Jakub, Marián, Michaela, Alenka a Michal.
Čas tíši bolesť, no spomienky ostávajú. Navždy zostaneš v našich
srdciach.
4. 12. 2021 uplynie rok od úmrtia môjho manžela, otca, dedka
Jána KUĽU.
S láskou a vďakou spomínajú manželka, dcéra s rodinou a ostatná
smútiaca rodina.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali.
Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky
a v srdci žiaľ. Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Aj keď
nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
4. 12. 2021 si pripomenieme 20 rokov, čo nás navždy po ťažkej
chorobe opustil náš brat, švagor a ujo Milan HOZZA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú brat Štefan s manželkou
Ivanou, deťmi Tomášom a Simonou a sestry Renáta a Iveta
s rodinami.
Odišiel tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije
spomienkami.
7. 12. 2021 si pripomenieme 6. výročie, keď nás navždy opustil
môj starostlivý a milovaný otec, náš dedko a brat Štefan DROBNÝ.
S úctou, láskou a vďakou spomíname.
„Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich
hriechov. Zachráň nás, Pane, vo svojom
milosrdenstve!“ Žalm 31,5-6
Otec a syn. 9. 12. 2021 prešiel smutný rok od
odchodu môjho jediného syna Petra VIETORISA
do domu Pánovho: „Už odpočívaš pri svojom
18 r. synovi Marekovi VIETORISOVI, ktorý na
Teba čakal plných 7 rokov.“
S modlitbou v srdci na vás oboch spomínajú
Julka, Andrejka s manželom Štefanom
a smútiaca mama Mária.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo
predtým. Všade okolo chýba Tvoj hlas, mal si rád život, my Teba
zas. Odišiel si bez rozlúčky tíško a navždy, zostal smútok, na duši
jazvy.
9. 12. 2021 uplynie 16 rokov od úmrtia môjho milovaného
manžela, otca, dedka Dušana SIVAČKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
S láskou spomínajú manželka Mária, dcéry Katka a Lucka
s rodinami a ostatná rodina.
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Tvoje láskavé srdce tu s nami ostáva navždy.
9. 12. 2021 si pripomíname desiate výročie od chvíle, kedy nás
opustil Ján KOŠKA, náš milovaný otec, starý otec a prastarý otec.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Marta a Norika s rodinami.
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok
ostala dokorán…
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie a ten, čo Ťa mal rád, nikdy
nezabudne!
10. 12. 2021 uplynie rok, kedy nás navždy opustil Vladimír
PISARČIK vo veku 58 rokov.
S láskou a vďakou spomína celá smútiaca rodina.
Túto tichú spomienku na Teba, mamka, posielam s láskou do neba.
Na krásne chvíle, láskavé oči, teplo Tvojich dlaní. Si stále s nami
a navždy v našich srdciach, mami.
12. 12. 2021 si pripomíname smutné prvé výročie, čo nás opustila
naša drahá mamka, babka Mária ČUJOVÁ.
S láskou spomína dcéra Mária, vnučka Paťka, vnuk Matúš.
Čas neúprosne beží a nevráti, čo vzal. Len láska,
úcta a spomienky navždy v našich srdciach
ostávajú.
14. 9. 2021 sme si pripomenuli 15. výročie, čo
nás navždy opustila naša mamka a babka Anna
KOLÁRČIKOVÁ a 10. 12. 2021 si pripomenieme
10. výročie, čo nás navždy opustil náš otec
a dedko Ladislav KOLÁRČIK.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste
ich poznali a nezabudli.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Aj keď si odišla a nie si medzi nami, v našich srdciach zostávaš
navždy s nami…
11. 12. 2021 si pripomenieme 1. výročie, kedy nás navždy opustila
mamka, babka, prababka Margita GATTINGEROVÁ.
S úctou a láskou spomína syn Milan s rodinou.

Navždy zostaneš v našich srdciach. Kto v srdciach žije, neumiera…
11. 12. 2021 si pripomenieme 1. výročie, kedy nás navždy opustil
môj drahý manžel, otec a dedko Vladimír SERTL.
S láskou spomínajú manželka Anna, dcéry Lívia a Vladimíra
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám. Len brána spomienok
ostala dokorán. Ten, kto Ťa poznal, možno si spomenie, no ten, kto
Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
Opäť nás očakáva bolestný deň, pretože 11. 12. 2021 uplynie
12 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš milovaný syn
a brat Martin NAGY.
Spomína mama Mária, krstná mama Vlasta a súrodenci Dagmar,
Monika, Jaroslav, Zdenko a ostatná smútiaca rodina.
Všetci, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu tichú
spomienku.
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť sa nedá.
11. 12. 2021 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, dedko Ján SUROVEC.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Mária, deti s vnúčatami.

Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
13. 12. 2021 si pripomenieme 5. výročie úmrtia manžela, otca,
dedka a pradedka Jána MAZURA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou manželka Cilka, dcéra Gabriela a syn Miroslav s rodinou.
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Život je veľmi krutý, už nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ. Rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Aj keď
nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
14. 12. 2021 uplynie smutných 5 rokov, čo si nás navždy opustil
otec a dedko Ondrej NOVOTNÝ.
S úctou a vďakou spomínajú dcéry Ľubica, Jana a Andrea
s rodinami.
Čas plynie, spomienky zostávajú…
14. 12. 2021 si pripomíname 6. smutné výročie, kedy nás opustil
môj manžel, náš otec, starý otec, krstný otec a brat MUDr. Ján
FULKA.
Spomíname s úctou a láskou.
manželka Valéria, synovia Ján, Róbert a súrodenci s rodinami

Aj, keď nie ste medzi nami, v našich srdciach
žijete s nami.
V týchto dňoch uplynie 7 rokov, odkedy nás
navždy opustili mamka a sestra Marta a Danka
ALTZNAUEROVÉ.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli,
venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína Vlado s rodinou.
Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je
bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť
nedovolí.
14. decembra 2021 uplynie smutný rok, čo nás
navždy opustil náš milovaný otec, svokor, dedko,
pradedko a známy Ján MACEJKO a 30. januára
2022 si pripomenieme 16 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná mamka, svokra, babka,
prababka a známa Mária MACEJKOVÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú syn s rodinou, dcéry
s rodinami a ostatná rodina.
Kto v srdciach žije, neumiera.
19. 6. 2021 uplynulo 10 rokov od úmrtia
nášho drahého otca, dedka, pradedka Jozefa
KLADNÉHO a 15. 12. 2021 uplynie veľmi smutný
rok od úmrtia našej drahej mamky, babky
a prababky Anny KLADNEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Anna, Katarína
a syn Jozef s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste
ich poznali.
Čas plynie, no spomienky ostávajú.
17. 12. 2021 si pripomenieme 3. výročie, čo nás navždy opustil
môj manžel, náš otec, dedko a príbuzný Michal PACÁK.
S láskou spomínajú manželka Alena, deti Silvia, Miško, Alenka
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Za všetku lásku a starostlivosť Tvoju, čo s vďakou dnes Ti môžeme
dať… Hrsť krásnych kvetov na pozdrav a potom už len spomínať.
18. 12. 2021 uplynú dva roky, kedy nás navždy opustila naša
drahá mamka, babka, sestra a manželka Viera STAROVECKÁ.
Ti, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú
spomienku. Ďakujeme.
manžel Jozef, deti s rodinami
22. 12. 2021 uplynie ťažký rok od náhleho úmrtia našej drahej,
milovanej mamičky, babky, sestry Márie SUCHEJ, rod. Demovej.
S úctou, vďačnosťou a nekonečnou láskou v srdci spomína
smútiaca rodina.
Spomíname stále, na krásne chvíle, na Tvoje láskavé oči, Tvoje
pohladenia…
Chýbaš nám, aj keď uplynulo dlhých 30 rokov od Tvojho odchodu
do nenávratna, Milan LACKO.
S láskou spomína smútiaca rodina.
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Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si
rada mala. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán Boh
večnej milosti.
23. 12. 2021 si pripomenieme rok, čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mamka, babka a príbuzná Darinka
VALIGUROVÁ.
S láskou a úctou spomína manžel, synovia Marek, Ondrej
a Matúš s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
V tmavej noci, keď začínal nový deň, odišla si snívať svoj večný
sen. Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všetkých
a všetko, čo si rada mala.
24. 12. 2021 si pripomenieme 12 rokov, odkedy nás navždy
opustila naša drahá milovaná mamička a babička Mária
KAČÍROVÁ.
S úctou a láskou na Teba spomína celá rodina.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás…
24. 12. 2021 uplynú tri roky od poslednej rozlúčky s naším drahým
otcom, dedkom, pradedkom a bratom PaedDr. Františkom
PUKLUŠOM.
S úctou a s láskou spomína smútiaca rodina.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
26. 12. 2021 si pripomenieme 10. výročie úmrtia manžela, otca,
dedka Mikuláša DUDÁŠA.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si naňho spolu s nami.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Nie plač a slzy zanechávam. Nie bolesť, čo už dnes nebolí.
Všetko, čo žije po mne v mojom mene, v práci i v láske, nech ma
pripomenie.
28. 12. 2021 uplynie smutný rok od chvíle, kedy nás navždy
opustila naša milovaná mamka, svokra, babka, prababka, príbuzná
a známa Mária HRICOVÁ.
S úctou a láskou na Teba spomínajú deti Ján, Viera, Ladislav
a Jozef s rodinami.
28. 12. 2021 uplynie päť rokov bez Teba.
S úctou a láskou všetci spomíname.
Venujte s nami tichú spomienku na Annu ŠEBÍKOVÚ.

S hlbokým zármutkom v srdci sme prijali správu, že nás 9. 11. 2021 navždy
opustila naša milá priateľka, spolužiačka z Akadémie tretieho veku v SNV p. Anka
PUSTAIOVÁ.
Bola s nami od jej vzniku v r. 2007. Na jej milotu, láskavosť a ochotu sa nedá
zabudnúť. Vrcholom jej nadania a citlivosti je aj jej zbierka básní „Srdce na dlani“.
V jednej z nich „Vyznanie“ hodnotí, čo znamená sadnúť si do školských lavíc
v seniorskom veku.
Anka naša, ďakujeme za spoločné chvíle. Nezabudneme.
S úctou spolužiaci z ATV.
Spomienka je to jediné, čo tu so mnou naďalej žije.
30. 12. 2021 si pripomíname 4. výročie úmrtia môjho manžela Miroslava PAULA.
Tí, ktorí ste nezabudli, spomeňte si naňho spolu so mnou.
S láskou a úctou manželka Jarmila.

INZERCIA

ODVOZ / DOVOZ

0917 390 466

Bicykel vyzdvihneme,
opravíme a vrátime späť k Vám.
DOHODNITE SI TERMÍN VYZDVIHNUTIA UŽ DNES.
SPIŠSKÁ NOVÁ VES A SMIŽANY ZDARMA,
MIMO SNV A SMIŽIAN 0,33€/KM

TERAZ ZA 29 €

Duklianska 29, Spišská Nová Ves, 052 01
0917 390 466
www.cyklospak.sk
cyklospak@gmail.com
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INZERCIA, POZVÁNKA

NOVÉ
v Spišskej Novej Vsi

CVIČENIE, KTORÉ JE

BEZPEČNÉ

V KAŽDEJ FARBE

LEN TY A TRÉNER

25. ročník
PRIPRAVUJEME:

15. 1. 2022 /sobota/
hostia:

• Zlatica Švajdová Puškárová
& Patrik Švajda
• Vašo Patejdl & band

„to najlepšie z našich čias...“
• Orchester Gustav Brom Big-Band
• Andrea Zimányiová
• Ivana Regešová • Zuzana Gamboa
• cimbalovka, tombola, charita...

19.00 hod. • koncertná sála Reduty • Spišská Nová Ves

IGLO GYM Fitness Club
Námestie Iglovia,
052 01 Spišská Nová Ves,

+421 901 709 563

www.spisskanovaves.eu

PRIPRAVUJEME:

www.agenturastyl.sk

PLES KOŠIČANOV • 18. 2. 2022 • Kaviareň Slávia Košice

12/2021
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA
PREDÁM / PRENAJMEM
 Dám do dlhodobého prenájmu 1-izb. byt na sídl.
Mier. Byt je zariadený * bez domácich zvierat * nefaj‑
čiar. Nájom + 3-mesačná kaucia pri podpise zmluvy.
T.: 0904 105 858.
 Prenajmem 2-izbový, zariadený byt v centre mesta.
Volajte medzi 17.00 - 19.00 h. T.: 0903 100 508.
 Odstúpim KRAJČÍRSKU PREVÁDZKU PLNE VY‑
BAVENÚ – Letná 42 v SNV. T.: 0948 003 874.
 NA PREDAJ prevádzka NÁRADIE EXTRA, Fabi‑
niho 10, SNV, pri žel. stanici: Elektro náradie extra
- predaj + oprava + požičovňa + servis + e-shop.
Prevádzka v činnosti 6 rokov * uvedené činnosti
môže nový majiteľ prevádzkovať naďalej v tej istej
predajni. T.: 0903 243 856.

KÚPIM / HĽADÁM
 Kúpim záhradku na sídl. Tarča. T.: 0903 428 343.
 Kúpim plyšový koberec s min. rozmerom 4,5 x
3,5 m. T.: 0904 936 743.
 Hľadám do prenájmu garáž iba v meste. Platba vo‑
pred. T.: 0950 360 330.

RÔZNE
 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje INTERNET
a je práve nedeľa? Rozbil sa displej? Profesionál‑
ny servis notebookov, PC a kancelárskej techniky
u vás doma 24 h/7 dní v týždni za rozumné ceny.
OBNOVA STRATENÝCH DÁT! WINDOWS 11 na kaž‑
dom PC. Nastavenie WIFI! SERVISNÁ PREHLIADKA
ZDARMA! Tento rok vianočný servis! Poradíme
bezplatne! a NONSTOP. Doktor PC. T.: 0904 318 235
* www.fixnet.sk
 TEPOVANIE BUBLINKA - tepujem PROFESIONÁL‑
NYM STROJOM (3 x procesy čistenia) hĺbkovým
spôsobom - sedačky, koberce, postele, matrace…
+ UMÝVAM OKNÁ a UPRATUJEM DOMÁCNOSTI.
T.: 0950 511 616, 0905 824 096.
 ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DAŇOVÉ PRIZNA‑
NIA. T.: 0905 936 156 * info: www.danemzdy.sk *
slavka.snv@gmail.com
 STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba
bytového jadra na kľúč od 3 000 €, zatepľova‑
nie, všetky stavebné práce, montáž teplovzduš‑
ných krbov. Rezanie otvorov do panelu do hrúb‑
ky 20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu až do 20 %.
T.: 0903 373 486.
 Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE:
FB.Rekonstrukcie eu, sro * www.rekonstrukcie.eu
* T.: 0907 361 171.
 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založe‑
nie s. r. o. na kľúč * AKCIA: komplet všetky zmeny
v s. r. o. * predaj (hotových) READY MADE s. r. o. *
virtuálne sídlo * založenie živnosti, atď. Kvôli sú‑
časnej situácii všetko vybavíme a zapíšeme aj
bez nutnosti osobného stretnutia. TIMID, s. r. o.,
spoločnostiSRO.sk, Štefánikovo nám. 5 (príze‑
mie za Tatra bankou), SNV. T.: 0948 249 495 *
www.spolocnostisro.sk

 MONTÁŽ VŠETKÝCH DRUHOV STREŠNÝCH
KRYTÍN za rozumnú cenu. Kvalita, rýchlosť práce
a spokojnosť zákazníka zaručená. T.: 0902 249 396
- Peter Ilašenko.
 ALTÁNKY * TERASY * PRÍSTREŠKY NA AUTÁ *
ZÁHRADNÉ CHATY * STRECHY, zariadenia altánkov
* DREVENÉ PODLAHY, atypy…, atď. Pozri foto na FB
- Rusticstyle Artorius * T.: 0948 026 248
 KLIETKY pre chov prepelíc * PASCE na líšky
a kuny * LIAHNE na vajíčka, odchovne pre kuriat‑
ka * KRMÍTKA A NAPÁJAČKY * VÝSTAVNÉ KLIET‑
KY pre chovateľov * VÝBEHY pre psíkov a hydinu
* ŠKLBAČKY * DOJENIE pre kravy, ovce a kozy.
Rozvoz po celej SR. Viac na www.123nakup.eu *
T.: 0907 181 800.
 „Ste zlatý“ - tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DO‑
MÁCNOSŤ * čistenie kobercov, sedačiek, pomní‑
kov * 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.
 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové
jadrá), rekonštrukcie bytov a domov, všetky vo‑
dárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov,
preplach. potrubia), rezanie otvorov do panelu,
montáž sadrokartónu, elektroinštalačné práce.
T.: 0903 277 634.
 MASÁŽE, s. r. o. – vyskúšajte aj vy pozitív‑
ne účinky masáží, zbavte sa bolesti, napätia
a stresu. Ponúkame rôzne druhy masáží podľa
vlastného výberu v cene už od 9 € za 30 minút.
V ponuke aj možnosť zakúpenia DARČEKOVÝCH
POUKÁŽOK. SNV - Zimná 102 * T.: 0917 507 854 *
www.masazesnv.sk
 PRERÁBANIE BYTOV – sadrokartóny * murárske
práce * obklady * dlažby * elektro * podlahy, atď.
T.: 0904 443 543.
 KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20, SNV (OD Druž‑
ba, Tarča) ponúka komplexné vizážistické a koz‑
metické služby * kurz samolíčenia * darčekové
poukážky * pleťové ošetrenia * i predaj kozmetiky
Medik8, Temperance. Info na: kozmetikasnv.sk,
FB @makeupby_bibiana, T.: 0905 388 917.
 www.murardanielsnv.wbl.sk * PROFESIONÁLNE
RENOVÁCIE KÚPEĽNÍ A BYTOVÝCH JADIER s búra‑
ním aj bez búrania * výmena vaní a sprchovacích
kútov * obklady * omietky * podlahy * maľby a do‑
prava. Všetko na kľúč a ochotne. T.: 0904 185 527.
 STOLÁR TOMÁŠ – VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU
* vstavané skrine * kuchynské linky * komody *
rôzne bytové doplnky. T.: 0908 688 109.
 Ponúkam PREPRAVU MULTICAROM S VÝKLO‑
POM. T.: 0903 563 298.
 BAZÁR NÁBYTKU A STAVEBNÍN – meníte
doma nábytok alebo spotrebiče? Pôvodné po‑
núknite na predaj. Odborárov 30 (pri žel. stanici).
T.: 0903 638 459.

 MAĽOVANIE ÚSPORNOU AIRLESS TECHNOLÓ‑
GIOU – ponúkame maľovanie bytov * rodinných
domov * kancelárskych priestorov * novostavieb.
VÝHODY AIRLESS: vysokokvalitné povrchy * nízka
spotreba materiálu * dosah na ťažko dostupné
miesta * možnosť veľkoplošných nástrekov * bez
znečistenia okolia a zariadení. T.: 0940 849 909.
 HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých
čalúnených nábytkov (sedačiek, kobercov, mat‑
racov…). Najnovšia technológia tepovania: 4 fázy
čistenia * turbo hĺbkové vyklepávanie * špeciálne
profi čistiace prostriedky. T.: 0949 353 731.
 BEZPEČNOSTNÉ DVERE od 448 €. Poraden‑
stvo * zameranie * montáž. Zimná 68, SNV.
T.: 0904 307 161 * FB: Good dvere * e-mail:
gooddvere@gmail.com
 FELICITÁ – OPRAVA odevov * dáždnikov * ža‑
lúzií * ruksakov a zipsov. Starosaská 7, SNV.
T.: 0911 981 549.
 Ponúkame VYČISTENÉ MORKY A KURČATÁ
BROJLERE - ČERSTVÉ. Morky 15 kg - 4,30 €/kg *
kurčatá 2,50 kg - 2,80 €/kg. Dodávka 11. 12. 2021
* 11.00 – 12.00 h. Bližšie informácie na tel. č.:
053/441 00 52 * 0902 633 109.
 PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS ďakuje
všetkým klientom za využite našich služieb a praje
pokojné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2022.
www.upratovaniesnv.sk T.: 0903 100 508.
 DARUJTE SI ZDRAVIE NA VIANOCE! Darčeková
poukážka na vstup do bazéna HOTELA ČINGOV ale‑
bo iné služby hotela. Vhodné pre rodiny s deťmi.
Teplota vody 31°C. Kontakt: 0905 316 545.

OKAMŽITÁ ZÁCHRANA pre váš počítač!
DIAGNOSTIKA ZDARMA

WINDOWS 11

Aj v nedeľu, či sviatok!
AJ NA VIANOCE!

0904 318 235

POMOC JE TU!
NEJDE internet?
NEFUNGUJE počítač?
PROBLÉM s programom?

NONSTOP PC SERVIS
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S NOVÝM 100 % ELEKTRICKÝM
SUV ŠKODA ENYAQ iV
Nové SUV ŠKODA ENYAQ iV s dojazdom viac ako 500 km môžete vďaka
nabíjacej stanici pohodlne nabíjať aj doma alebo s kartou Powerpass na viac
ako 143 000 staniciach po celej Európe. O váš dokonalý komfort a zážitok
sa postará head-up displej s rozšírenou realitou, 13" infotainment či
panoramatický kamerový systém Area View.

S BENEFITMI

5 ROKOV POHODY
ZÍSKAJTE ZA

335
3
3 € MESAČNE

Nabite sa životom aj vy a ozvite sa najbližšiemu predajcovi ešte dnes.
Uvedené informácie a�fotograe majú len informatívno-ilustračný charakter. Všetky technické údaje, napr. o�dojazde
a�spotrebe elektrickej energie, sú založené iba na odhade podľa WLTP cyklu, nie na ociálnej homologizácii. Podrobnosti
o�nancovaní cez VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. nájdete na https://www.vwfs.sk/emobilita/skoda-enyaq.
html. Ďalšie informácie o�ponuke, konečných cenách, špecikácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.

www.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

