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Na Vianoce nech nám sneží
na najkrajšiu všetkých veží,
pod stromčekom lásky veľa
na ten sviatok Spasiteľa,

hojnosť stolov, zdravia, šťastia
nech sa deti nezamastia,

hviezda – nádej sa nám blýska,
šťastné sviatky, milá Spišská!

Ján Volný a vedenie mesta
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V sobotu 10. novembra 
rozhodli obyvatelia 
Spišskej Novej Vsi  
svojimi hlasmi 
o primátorovi mesta 
a poslancoch mestského 
zastupiteľstva na naj‑
bližšie volebné obdobie. 
Svojich funkcií sa ujmú 
10. decembra t. r.

Zo všetkých 29 732 voličov mesta Spišská 
Nová Ves obálku do volebnej urny vhodilo 
11 521, pričom počet platných hlasovacích 
lístkov odovzdaných pre voľby do mestské-
ho zastupiteľstva bol 11 316 a  počet plat-
ných hlasovacích lístkov odovzdaných pre 
voľby primátora mesta bol 11 312.

Najviac hlasov, a  to 5 965  získal a primáto-
rom mesta sa na nadchádzajúce 4-ročné 
obdobie stane Pavol Bečarik, ktorý kandi-
doval s  podporou koalície strán Smer-SD, 
SNS a Most-Híd.

Rastislav Javorský, ktorý kandidoval za 
koa líciu KDH, OĽANO, SPOLU  – občian-
ska demokracia, Progresívne Slovensko 
a  Občianska konzervatívna strana získal 
4 237 hlasov.

Na treťom mieste skončil nezávislý kandidát 
Miroslav Uhrin s počtom hlasov 641.

Oto Stettner kandidujúci za Slovenskú ná-
rodnú jednotu  – stranu vlastencov, získal 
469 hlasov.

Mandát vykonávať funkciu poslanca Mest-
ského zastupiteľstva v  Spišskej Novej Vsi 
získal vo volebnom obvode č. 1 s najväčším 
počtom hlasov (3 178) odchádzajúci primá-
tor Ján Volný, ďalej Jozef Gonda, Ľubomír 
Pastiran, Iveta Fulková, Dávid Demečko, 
Ľubomír Vaic, Peter Zelený, Jozef Kačen-
ga, Alena Pekarčíková, Igor Geletka a Val-
ter Retter.

Vo volebnom obvode č. 2 boli zvolení: La-
dislav Ruttkay, Adnan Akram, Peter Bed-
nár, Andrej Cpin, Oliver Búza, Zuzana Zá-
borská, Tomáš Cehlár a  ako náhradníčka 
za Pavla Bečarika zvoleného za primátora 
mesta Janka Brziaková.

Z uvedeného vyplýva, že najväčšie zastúpe-
nie (11) v mestskom zastupiteľstve budú mať 
poslanci kandidujúci za koalíciu KDH, SaS, 
OĽANO, SPOLU – OD, Progresívne Sloven-
sko, Občianska konzervatívna strana, štyria 
poslanci boli zvolení za SMER  – SD, SNS 
a štyri mandáty získali nezávislí poslanci.

Andrea Jančíková

Mená kandidátov podľa získaných hlasov vo volebnom obvode č. 1 ‑ JUH
Meno a priezvisko Strana alebo pol. hnutie Počet platných hlasov
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i PhDr. Ján Volný, PhD. SMER – SD, SNS 3 178

Ing. Jozef Gonda KDH, SaS, OĽANO, SPOLU – OD, PS*, OKS* 1 949
Ing. Ľubomír Pastiran KDH, SaS, OĽANO, SPOLU – OD, PS*, OKS* 1 894
MUDr. Iveta Fulková KDH, SaS, OĽANO, SPOLU – OD, PS*, OKS* 1 892
PaedDr. Dávid Demečko SMER – SD, SNS 1 887
Ľubomír Vaic Nezávislý kandidát 1 849
MUDr. Peter Zelený SMER – SD, SNS 1 787
Mgr. Jozef Kačenga Nezávislý kandidát 1 626
MUDr. Alena Pekarčíková KDH, SaS, OĽANO, SPOLU – OD, PS*, OKS* 1 617
Mgr. Ing. Igor Geletka KDH, SaS, OĽANO, SPOLU – OD, PS*, OKS* 1 607
Valter Retter Nezávislý kandidát 1 467
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i Ing. Michal Beharka SMER – SD, SNS 1 441

Mgr. Radovan Marcinčin KDH, SaS, OĽANO, SPOLU – OD, PS*, OKS* 1 320
Mgr. Andrea Gromovská Nezávislý kandidát 1 297
Eva Kopperová, DiS. Art. KDH, SaS, OĽANO, SPOLU – OD, PS*, OKS* 1 287
Mgr. Daniela Antalová Nezávislý kandidát 1 267
Ing. arch. Mária Kleinová KDH, SaS, OĽANO, SPOLU – OD, PS*, OKS* 1 128
Ing. Ján Novák Nezávislý kandidát 1 001
Ing. Vladimír Jančík SMER – SD, SNS 991
Ing. Milan Varga SMER – SD, SNS 935
PaedDr. Branislav Tkáč, MBA.  SMER – SD, SNS 927
Ing. Martin Bartko Strana zelených Slovenska 921
Mgr. Peter Potenga Nezávislý kandidát 917
Ing. Vladimír Hovaňák Nezávislý kandidát 864
Mgr. Zuzana Páleníková Nezávislý kandidát 855
Bc. Eva Karaffová Nezávislý kandidát 827
Miroslav Uhrin Nezávislý kandidát 817
Ing. Ladislav Vastuško Nezávislý kandidát 783
Mgr. Oto Stettner Slovenská národná jednota – strana vlastencov 682
Ondrej Pavlanský Nezávislý kandidát 670
Ľuboslav Penták SME RODINA – Boris Kollár 663
Peter Goleňa SME RODINA – Boris Kollár 502
Ľubomír Gondek Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko 492
Ľuboš Šuca SME RODINA – Boris Kollár 485
Ladislav Karabin Nezávislý kandidát 472
Mgr. Jozef Koky Nezávislý kandidát 456
Ivana Sýkorová Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko 355
Peter Borovský Slovenská národná jednota – strana vlastencov 266
Ľubomír Hauswirth Slovenská národná jednota – strana vlastencov 250
Michal Čuchran DOMA DOBRE 219

Mená kandidátov podľa získaných hlasov vo volebnom obvode č. 2 ‑ SEVER
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i RNDr. Ladislav Ruttkay KDH, SaS, OĽANO, SPOLU – OD, PS*, OKS* 2 414

Adnan Akram KDH, SaS, OĽANO, SPOLU – OD, PS*, OKS* 2 285
Ing. Pavol Bečarik SMER – SD, SNS 2 246
Mgr. Peter Bednár KDH, SaS, OĽANO, SPOLU – OD, PS*, OKS* 1 983
Mgr. Andrej Cpin KDH, SaS, OĽANO, SPOLU – OD, PS*, OKS* 1 829
OIiver Búza KDH, SaS, OĽANO, SPOLU – OD, PS*, OKS* 1 807
Ing. Zuzana Záborská Nezávislý kandidát 1 761
Mgr. Tomáš Cehlár KDH, SaS, OĽANO, SPOLU – OD, PS*, OKS* 1 683
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i Bc. Ing. Janka Brziaková SMER – SD, SNS 1 495

Mgr. Matej Farkalín Nezávislý kandidát 1 359
Mgr. Mária Čujová SME RODINA – Boris Kollár 1 192
Ing. Vasil Kolesár SMER – SD, SNS 1 166
Patrik Brezovaj SMER – SD, SNS 1 067
Mgr. Pavel Malast SMER – SD, SNS 1 050
Stanislav Forgáč SME RODINA - Boris Kollár 805

PS* = Progresívne Slovensko, OKS* = Občianska konzervatívna strana

VýSLEDKy KOMUNÁLNyCH VOLIEB 2018
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y V  Matejovciach nad Hornádom (okr. SNV) sa 
13.  10. konal Deň otvorených dverí v  útulku 
Šťastný psík, v rámci ktorého sa už po druhýkrát 
volil Chlpáčik Spiša. Počas celého dňa prebiehali 
rôzne aktivity či súťaže so štvornohými kamarát-
mi. Milým prekvapením celého dňa bola aj adop-
cia psíka priamo na podujatí či chlapček, ktorý zo 
svojich ušetrených peňazí nakúpil veci útulkáčom.

Niekoľko stoviek majiteľov dvojkolesových tátošov 
sa zišlo 13. 10. na námestí pred Redutou v Spišskej 
Novej Vsi, aby absolvovalo poslednú spoločnú 
jazdu sezóny na Spiši. Tú zorganizovali tri motor-
kárske kluby. Z námestia ich jazda pokračovala do 
Popradu cez Kežmarok, Sp. Štvrtok a Levoču späť 
do Sp. Novej Vsi.

Pondelok 15. 10. bol Dňom bielej palice a taktiež 
dňom, kedy nevidiaci a polícia preverovali reakcie 
vodičov na signály prevádzané bielou palicou. Po-
čas dvoch hodín trvania kontroly zo 138 áut dalo 
nevidiacim prednosť 94 vodičov. Tých, ktorí zna-
menie ignorovali, cestná kontrola o pár metrov ďa-
lej zastavila a upozornila na priestupok.

Organizátori na jubilejnom 70. stretnutí so slo-
venskou poéziou predstavili 15.  10. tvorbu 
G. Zvonického. Básne recitovali študenti Gymnázia 
zo Školskej ul., Hotelovej akadémie, členovia DS 
Hviezdoslav i recitátori Hviezdoslavovho Kubína.

Projekt WeKLADy sa v  našom meste uskutoč-
nil po piaty raz. Odštartovala ju vernisáž (17. 10.) 
v  kaviarni eLAra za prítomnosti autora projektu 
Martina Hlavatého a  kurátora výstavy Martina 
Kacvinského. Tento rok prvýkrát realizovalo túto 
výstavu Spišské osvetové stredisko za finančnej 
pomoci Fondu na podporu umenia. Vo výkladoch 
spišskonovoveského námestia trvala do 17. 11.

V Smižanoch vo štvrtok (18. 10.) popoludní bager 
pri výkopových prácach poškodil plynové potru-
bie. Stalo sa to pri výstavbe nových domov v časti 
zvanej Panský kruh, pri osadzovaní odtokových 
žľabov. Z poškodeného potrubia unikal plyn vo vy-
sokom množstve cca 30 min., čo bolo cítiť v okolí 
miesta havárie. Z bezpečnostných dôvodov bolo 21 
domácností od plynu odpojených do cca 17.00 hod.

18. 10. v koncertnej sieni Reduty predstavil Jozef 
Banáš svoju poslednú knihu Prebijem sa! Štefá-
nik – Muž železnej vôle, ktorú vydal pri príležitosti 
100-tého výročia vzniku ČSR. O  mnohopočetnej 
účasti svedčí aj fakt, že z pripravených kníh na pre-
daj neostala ani jedna.

Dvesto štvrtákov zo základných škôl v našom mes-
te sa zúčastnilo v  októbri testovania dopravnej 
gramotnosti na dopravnom ihrisku. Pod odbor-
ným dohľadom policajtov dopravného inšpektorá-
tu si deti overili svoje schopnosti a zručnosti v šty-
roch oblastiach, a  to praktická jazda, zdravotná 
výchova, križovatky a dopravné značky.

M. Ivanovová a Mgr. J. Prochotská reprezentovali 
Košický kraj vlastnou tvorbou na celosloven-
skej prehliadke členov JDS v  prednese poé-
zie, prózy a  vlastnej tvorby v  Bratislave v  dňoch 
18. – 19. 10. 2018.

Posledný deň (20. 10.) tohtoročnej sezóny v ZOO 
bol tradične ukončený Strašidelnou nocou pl-
nou veľkých i malých masiek a strašidiel. Pre deti 
bolo pripravené divadielko, tanečné predstavenie 
v  podaní žiačok ZUŠ, rôzne súťaže a  nechýbalo 
ani vydlabávanie tekvíc či tombola. Pre všetkých 
návštevníkov bol v podvečer pripravený lampióno-
vý sprievod zoologickou záhradou, kde im spoloč-
nosť robil čert. ZOO v uplynulej sezóne navští-
vilo 117  193 návštevníkov. Pavilón Aquaterra je 
otvorený celoročne (okrem pondelkov).

VEREJNé OSVETLENIE POD DROBNOHĽADOM
V  rámci kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolné-
ho úradu bola Spišská Nová Ves jednou z  takmer 
40  kontrolovaných samospráv v  oblasti obno-
vy a  modernizácie verejného osvetlenia miest 
a obcí. Kontrola NKÚ začala v  júni toho roku a 8. 
novembra 2018 vedenie mesta prevzalo jej výsle-
dok. Je ním Záznam o výsledku kontroly bez zis-
tených nedostatkov.
Kontrolná skupina sledovala opodstatnenosť za-
čatia rekonštrukcie, kde mesto vedelo preukázať 
auditom mapujúcim technický stav osvetlenia 
a  posúdenie kvalitatívnych parametrov pred aj po 
rekonštrukcii. Cieľom auditu bolo posúdenie exis-
tujúceho predošlého stavu a návrh na modernizáciu 
sústavy verejného osvetlenia s  cieľom dosiahnuť 
finančné úspory z obnovenej sústavy. Ďalej mesto 
predložilo finančnú analýzu ekonomických možnos-
tí a uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení 
koncesnej zmluvy.
Jedným z  kontrolovaných postupov bola kontro-
la verejného obstarávania. Pri výbere zhotoviteľa 
modernizácie a  rekonštrukcie sústavy verejného 
osvetlenia boli zohľadnené technické parametre 
osvetlenia, ako cena svietidla, výhody druhu žiariv-
ky, životnosť. Výmenou svietidiel, modernizáciou 
rozvádzačov a káblových rozvodov sa po prvom 

roku dosiahla úspora 50  % elektrickej ener-
gie napriek skutočnosti, že počet svietidiel bol 
oproti pôvodnému stavu navýšený. „úspora bola 
dosiahnutá montážou kvalitných svietidiel s mimo-
riadne dlhou životnosťou, čo pri očakávanom zvý-
šení cien elektrickej energie v  budúcnosti prinesie 
pre mesto ďalšie benefity. eliminuje sa tiež svetelný 
smog, nakoľko sú osvetlené predovšetkým miest-
ne komunikácie. aj keď sa u nás táto problematika 
doteraz podceňuje, eliminácia svetelného smogu je 
vo svete ďalšou ekologickou výzvou. Zjednoduše-
ne sa dá povedať, že rekonštrukcia je financovaná 
z úspor, ktoré po modernizácii mesto dosiahne, čo 
je po ekologickom prínose ďalší priekopnícky počin 
spišskonovoveskej samosprávy,“ konštatoval po 
oboznámení sa s výsledkami kontrol primátor mes-
ta Ján Volný. Nadväzuje sa tak na skutočnosť, že 
námestie v Spišskej Novej Vsi bolo osvetlené elek-
trickým osvetlením medzi prvými mestami v  Ra-
kúsko-Uhorsku i v Európe už v roku 1894.
Nezanedbateľným prínosom je zvýšenie bezpeč-
nosti chodcov a  vodičov komfortným osvetlením 
miestnych komunikácií a priechodov pre chodcov, 
konštatuje sa v  zázname o  výsledkoch kontroly 
NKÚ.

Ing. Jela bednárová, prednostka MsÚ

ZLATÁ PLAKETA UDELENÁ 
PRIMÁTOROVI MESTA ZA 
úSTRETOVOSť A SPOLUPRÁCU
Na Spišskej Kapitule v  Spišskom Podhradí sa 
11. novembra 2018 v tamojšej katedrále konala Od-
pustová slávnosť sv. Martina. Za účasti emeritného 
arcibiskupa Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy 
Alojza Tkáča a  ďalších vysokých predstaviteľov 
cirkvi odovzdal biskup Spišskej rímskokatolíckej 
diecézy Štefan Sečka primátorovi mesta Spiš-
ská Nová Ves Jánovi Volnému Zlatú plaketu 
sv.  Martina ako prejav uznania a  vďačnosti za 
ústretovosť a  spoluprácu. „túto poctu si mimo-
riadne vážim. považujem to za ocenenie pre celé 
naše mesto, dúfam, že budeme i naďalej úzko spo-
lupracovať so spišskou diecézou v mnohých oblas-
tiach v prospech všetkých občanov nášho mesta,“ 
uviedol Ján Volný.

Tým, ktorí majú radi vychádzky do prírody 
s výhľadmi na rodnú krajinu, odporúčame na-
vštíviť kamennú osadu a  skalnú vyhliadku 
nad Zimnou dolinou v Hnilčíku. So súhlasom 
Lesov mesta SNV ju vybudovali a panorama-
tickú fotografiu osadili členovia rodiny Poproc-
kých, majitelia Penziónu Banská klopačka 
a rodina Smoradových z Hnilčíka.

Nachádza sa nad Zimnou dolinou v Hnilčíku. 
„Vyšľapať “a objaviť ju môžete buď z časti Roztokov v Hnilčíku (miestne značenie bielo-zelená značka) 
alebo zo sedla Grajnára – oranžová bežecká značka a potom miestne značenie – bielo-zelená značka.

Môžete sa zúčastniť i 2. ročníka Silvestrovského výstupu ‑ 31. 12. 2018 o 10.00 h so zrazom v časti 
Hnilčík – Roztoky pred Penziónom Banská klopačka. Mgr. Janka Poprocká

tIP nA výlet
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tohtoročného 23. ročníka medzinárodného hudob-
ného festivalu Musica Nobilis bol koncert harfist-
ky J. Bouškovej v  markušovských Dardanelách 
v nedeľu (21. 10.)

Naše mesto v  spolupráci s  Košickým samo-
správnym krajom organizuje každý rok podujatie 
s  názvom Správna voľba povolania. Tento rok 
sa konala na Strednej odbornej škole drevárskej 
v dňoch 23. a 24. 10. a zúčastnilo sa jej vyše 700 
deviatakov zo Spišskej Novej Vsi a okolia. Predsta-
viť otvárané študijné odbory prišlo 12 stredných 
škôl, z toho 1 jazyková škola, 2 školy z Krompách, 
1 z Košíc a zvyšné z nášho mesta.

100. výročie vzniku ČSR si matičiari pripomenuli 
22. 10. dielom nositeľa Nobelovej ceny J. Seiferta. 
Slovom a videoprezentáciou života a diela sprevá-
dzala Mgr. R. Wencelová. V programe odzneli bás-
ne aj v českom jazyku.

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu v  Levoči má už 70 rokov. Knižnič-
ný fond si vytvára sama a v súčasnosti obsahuje 
7 000 titulov kníh vo zvukovom formáte, 3 500 ti-
tulov v  braillovom písme a  v  digitálnej knižnici je 
čitateľom k  dispozícii 6 600 kníh. Knižnica má aj 
vlastnú redakciu, ktorá vyrába 17 druhov časopi-
sov a niekoľko druhov kalendárov.

Matičiari Košického a Prešovského kraja si pripo-
menuli 100. výročie vzniku ČSR kladením vencov 
a spomienkovým programom v Technickom múzeu 
v Košiciach. Za MO MS Spišská Nová Ves pozva-
nie prijali Mgr. J. Prochotská a Ing. E. Kalafútová.

Vo štvrtok (25. 10.) v Múzeu Spiša predstavili novú 
knihu k aktuálnemu výročiu ČSR, ktorej autorom je 
historik Martin Furmanik. Monografia Spiš a vznik 
Československej republiky komplexne dokumen-
tuje ako prebiehala táto etapa slovenskej štátnosti 
na Spiši. Je výsledkom 5-ročnej usilovnej práce 
a vyšla s podporou Fondu na podporu umenia.

26.  10.  2018 sa uskutočnila v  Slovenskom inšti-
túte vo Varšave vernisáž výstavy fotografií pod 
názvom Spišská Nová Ves ‑ brána do Sloven-
ského raja. Otvoril ju slovenský diplomat Adrián 
Kromka, ktorý je riaditeľom tohto inštitútu. Výstava 
pozostávajúca z 31 fotografií so sprievodným tex-
tom v poľskom a anglickom jazyku je zameraná na 
propagovanie Slovenska v  Poľsku a  predstavuje 
Spišskú Novú Ves, Slovenský raj, ako i pamiatky 
Spiša.

26. 10. krstili v Smižanoch detskú knihu od autor-
ky Zuzany Almáši Koreňovej s názvom Ela a jej 
kľúče k zázrakom s ilustráciami škriatkov od spiš-
skonovoveskej dizajnérky Ivety Košíkovej. Origi-
nály postavičiek a malieb na plátne boli určené na 
predaj. Výťažok z predaja rozdelili do dvoch rodín 
s postihnutým dieťaťom. Obdarovaná bola 7-ročná 
Janka zo Zvolena s rázštepom chrbtice a Jurko zo 
Smižian, ktorý trpí detskou obrnou.

Počas prvého novembrového víkendu prebehla 
v nemocnici nášho mesta súťaž budúcich zdra-
votných sestier Florence 2018. Víťazkou tohto 
ročníka sa stala študentka Prešovskej univerzity 
D.  Tarasovičová zo Starej Ľubovne, ktorá získa-
la hlavnú výhru 3 000 € a  garantované pracovné 
miesto podľa svojho výberu v sieti nemocníc Svet 
zdravia.

Spoločné otužovanie Pstruhov Slovenského 
raja a  Tatranských otužilcov sa 2.  11. nieslo 
v pietnom duchu. Stretli sa, aby si uctili pamiatku 
a  spoločne zaspomínali na obete vody. „Zapálili 
sme sviečky a poslali dole vodou veniec na ucte-
nie si obetí vôd, riek a mora. spomínali sme a otu-
žovali, aby nám voda prinášala len zdravie, úžitok 
a radosť,“ opísal zakladateľ občianskeho združenia 
Peter Klein. Tejto spomienky sa zúčastnilo viac 
ako tridsať otužilcov.

POZOR!
Uzávierka IČKA 1/2019 
je 7. 12. 2018 (piatok)!

GRAFFITI VILLA NOVA JAM 2018
Mesto Spišská Nová Ves v  spolupráci s  ob-
čianskym združením AFL promotion pokraču-
je v  projekte  Graffiti Villa Nova a  nadväzuje na 
úspešné predchádzajúce ročníky Graffiti Spiš. 
Projekt Graffiti Villa Nova v roku 2016 otvoril prvú 
celoročnú legálnu graffiti stenu pre writerov a stre-
et-art umelcov, ale i začiatočníkov a mladé talen-
ty, ktorí sa venujú tejto subkultúre a modernému 
výtvarnému umeniu v  meste Spišská Nová Ves. 
Betónový plot areálu bývalých kasární sa využíval 
legálne na autorské umelecké vyjadrenie writerov 
či graffiti jamy a odštartoval tak nový projekt Graf-
fiti Villa Nova v našom meste.
„V  tomto projekte pokračujeme realizá-
ciou novej jednorazovej legálnej graffiti 
steny, ktorá vznikla počas graffiti jamu 
v  nedeľu  21.  10.  2018 na uliciach rad-
linského a  kmeťova (na plote rodinných 
domov pri podjazde, smer na polikliniku). 
Vznikla tak celoročná pouličná graffiti 
galéria, ktorá vizuálne pritiahne pohľad 
každého, kto navštívi mesto z  príjazdu 
od levoče,“  uviedol hlavný organizátor 
podujatia Martin Hlavatý z občianskeho 
združenia OZ AFL promotion.
Na realizácii sa podieľali siedmi graffiti 
umelci Soya, Zohe, Pypos1, Zoro, Fu-
ser,  Esme,  Jola. Na ploche viac ako 
90 m² do svojich autorských graffiti ma-

lieb zakomponovali farby mesta Spišská Nová Ves, 
čarodejníka s vešteckou guľou, v ktorej sú siluety 
historických budov a symboliku 750. výročia prvej 
písomnej zmienky o našom meste.
Mesto Spišská Nová Ves projekt finančne podpori-
lo a prevzalo nad podujatím záštitu.
„rád by som vyjadril poďakovanie majiteľom plo-
ta rodinných domov za umožnenie realizácie tohto 
projektu a v neposlednom rade všetkým partnerom 
Graffiti Villa nova jamu, ktorí sa zapojili a podporili 
túto street-art subkultúru a výtvarné umenie a bez 
ktorých by realizácia nebola možná,“ dodal Martin 
Hlavatý. red

DIABETICI ZO SPIŠA NA PôDE 
EUROPARLAMENTU
Zuzana Hercegová z OZ Spišiačik je prvou Spiš-
skonovovešťankou, ktorá vystúpila na pôde Eu-
rópskeho parlamentu pri príležitosti Svetového 
dňa diabetu. Šestnásťčlennú skupinu slovenských 
diabetikov pozvala do Štrasburgu europoslankyňa 
Jana Žitňanská. V  rámci návštevy absolvovali dia 
konferenciu, na ktorej vystúpila aj Z. Hercegová 
s prejavom o projekte Dia šlabikár. „Bol to úspech 
a  máme prisľúbenú aj podporu na ďalšiu našu 
knižku. okrem toho sme 
riešili aj skutočnosť, že na 
slovensku sa na inzulín 
dopláca a  v  iných európ-
skych krajinách nie. rečniť 
v  európskom parlamen-
te bola nezabudnuteľná 
skúsenosť. obzvlášť hrdá 
som na skutočnosť, že sa 
nám podarilo dosiahnuť 
úspech a  získať podporu 
poslancov i medzinárodnej 
diabetologickej federácie. 
krajší darček na náš svia-
tok - svetový deň diabetu, 
sme si nemohli priať. Ve-

rím, že situácia diabetikov na slovensku sa v najbliž-
šej dobe zmení. a to výrazne k  lepšiemu,“ hodnotí 
prezentáciu Z. Hercegová.
Na Slovensku sa vlani liečilo 355-tisíc diabetikov 
a  pribudlo vyše 22-tisíc nových prípadov, ktorým 
bola diagnostikovaná cukrovka. Vyplýva to z  naj-
novšej štatistiky Národného centra zdravotníckych 
informácií. 

(red)
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Komunálne voľby využila ako inšpiráciu na novú 
pesničku známa spišskonovoveská kapela Smola 
a Hrušky. Túto tému reflektuje satirickým pohľa-
dom v jej novej skladbe Voľby budú každý deň.

Pred budovou Reduty sa v  utorok dopoludnia 
(6. 11.) zišlo takmer tristo malých škôlkarov, aby 
oslávili svoj deň – Deň materských škôl. Význam-
ným medzníkom v dejinách predškolskej pedago-
giky na Slovensku sa stal dátum 4. 11. 1829. V ten-
to deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici 
prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej 
zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswic-
ká. Do podujatia Dňa materských škôl sa zapojilo 
14 škôlok z nášho mesta už po druhýkrát a spo-
ločne sa poriadne zabávali. Okrem spoločného 
stretnutia čakalo na deti aj prekvapenie v podobe 
Tárajka a Popletajky, spoločne si zaspievali škôl-
karskú hymnu a nakoniec si všetci aj zatancovali. 
Spoločný sprievod ukončili fotením s primátorom 
mesta Jánom Volným pred budovou Radnice.

Tvorcovia pripravovanej rozprávky Perinbaba  II 
natáčali scény na neďalekom odkalisku v  obci 
Markušovce a  v  posledných októbrových dňoch 
presunuli svoj štáb aj na vyhliadku Tomášovský 
výhľad. Ide o  voľné pokračovanie príbehu Luká-
ša, syna Alžbetky a  Jakuba. Pokračovania kulto-
vej rozprávky sa diváci dočkajú pravdepodobne 
na Vianoce 2019. Pri natáčaní sa však štáb musel 
popasovať aj s nepríjemnou situáciou, ktorou bola 
krádež filmovej techniky v  hodnote cca  19 000 € 
z penziónu, v ktorom boli filmári ubytovaní. V prie-
behu niekoľkých dní však kriminalisti zo SNV odha-
lili zlodejov, ktorými boli traja osadníci zo Smižian 
a všetky ukradnuté veci sa úspešne našli.

Policajti na mieste chátrajúceho areálu mäsokom-
binátu na okraji Spišskej Novej Vsi našli 7. 11. telo 
19-ročného Petra z  neďalekých Rudnian. Spadol 
z  najvyššej budovy celého areálu. Majiteľ areálu 
sa o tragickej udalosti dozvedel až z reportáže TV 
Markíza. Areál je síce strážený platenou službou, 
no tesne pred tragédiou nikto nič nezaregistroval. 
Vyšetrovanie stále pokračuje.

7. 11. v stredu večer na nábreží miestneho potoka 
v mestskej časti Ferčekovce došlo k  lúpežné-
mu prepadnutiu 16-ročnej dievčiny. Krátko po 
spáchaní skutku policajti zadržali podozrivého 
15-ročného Spišskonovovešťana, ktorý dievča 
zvalil na zem, prehľadal jej vrecká, potom jej z rúk 
vytrhol mobil a z miesta ušiel. Poškodenej dievči-
ne spôsobil ľahké zranenie a odcudzením telefónu 
škodu vo výške 380 €.

Prof.  Vojtech Dirner prišiel do mesta navštíviť 
a zároveň sa rozlúčiť s končiacim primátorom mes-
ta Jánom Volným. Je lokálpatriotom a potomkom 
richtárov s priezviskom Dirner, ktorí sa objavujú na 
zozname richtárov mesta Spišská Nová Ves v roz-
pätí rokov 1576 – 1657 až desaťkrát.

Aj tento rok vyhlásil internetový portál slovakre-
gion.sk súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska. Do 
súťaže sa zapojilo 140 slovenských miest, z  nich 
víťazom sa stal Sabinov (23 775 hlasov), druhé 
miesto obsadilo naše mesto Spišská Nová 
Ves (22 991) a  na treťom mieste skončila Trnava 
(21 332). V boji o naj obec zvíťazila Sedliacka Du-
bová (17 951), hrdé druhé miesto obsadili susedné 
Smižany (16 100) a na treťom mieste sa umiestnila 
Nižná Olšava (13 144).

ZVONy V SRDCI
Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky mesto 
Spišská Nová Ves v spolupráci s vydavateľstvom FAMA art 
uviedlo prvý historický román o histórii zvonolejárstva 
v metropole stredného Spiša s názvom ZVONy V SRDCI, 
autorom ktorého je Ján Štiavnický. Kniha je doplnená 
o odborný pohľad kampanológa Juraja Gembického 
a Gabriela Kunhalmiho. Knihu ilustroval Emil Labaj. Zakúpiť 
si ju môžete v Turistickom informačnom centre, Letná 49.

Ján ŠTIAVNICKý (1937 – 1993) bol rodák zo Spiš-
ských Vlách,  v  r.  1952  – 1955 študoval na Jede-
násťročnej strednej škole v Spišskej Novej Vsi, po 
maturite sa zapísal na lekársku fakultu v Košiciach 
(nedokončil). V rokoch 1961  – 1966 pôsobil ako 
vedúci laboratória v  kúpeľoch Vyšné Ružbachy, 
od 1966 ako vedúci literárno-dramatického vysie-
lania v  Čs.  televízii v  Košiciach.  Debutoval knihou 
poviedok a  rozprávok Šaty malej Dominiky  (1971), 
ďalej napísal knihy rozprávok, povestí a historických 
noviel Kamenný kráľ, Lipenka (obe 1972), Studnič-
ky  (1973),  Rozprávky na každý deň  (1976),  Rich-
társky tanec,  Horííí  (obe 1977),  Strážca pokla-
du  (1978),  Farbiar a  krásna Zuzana  (1984),  Dobrý 
zmok a iné rozprávky, Povesti z dávnych vekov (obe 
1985), O krásnej zlatníkovej dcére (1988) a Povesti zo 
Spišského hradu (1991); pre mládež romány Chlap-
ci z  Maše  (1973),  Modrí diabli, Martin, vydrž!, Ja-

nuš z  Bra-
niska  (všetky 
1974),  Cena 
p r i a t e ľ -
stva  (1977); 
pre dospelých  poviedky  Zo všedných dní  (1975), 
román  Šampión  (1976), knihy  Do búrky  (1984),  Vo 
víchrici, Akcia „Kláštor“, Partizánsky chirurg (všetky 
1986), Nevystrelený náboj  (1987),  Posratí Spišia-
ci  (1994). Pre deti napísal bábkové hry Obor a ka-
menár  (1971) a  Kamenný kráľ  (1975), rozhlasové 
hry Odchod (1974), Kľúč (1978), Mŕtve včely (1984) 
a  i., pre televíziu  Pieseň pre teba  (1970),  Hodina 
života  (1971),  Učiteľ  (1972),  Rekord  (1973). Je au-
torom scenára celovečerného filmu  Blízke diaľa-
vy  (1979).  Na jeho počesť sa uskutočnilo 11  roč-
níkov (1994  – 2006) literárnej súťaže pre mladých 
autorov Literárne Košice Jána Štiavnického.

ROZHLASOVé PRíBEHy O MESTE
Na mestskej stránke určenej pre návštevníkov pri-
budla nová sekcia „Príbehy o meste v rozhlase“. 
Nájdete tu  výber rozhlasových hier, ktoré odzneli 
v Rádiu Regina v relácii Príbeh pre toto miesto. 
V  tejto relácii sú vysielané dramatizované príbehy, 
ktoré sa odohrali na východnom Slovensku. Miesta 
východného Slovenska boli javiskom dramatických 
príbehov veľkej či malej histórie, dávnejšej i tej sú-
časnejšej. V  komplikovaných situáciách sa v  nich 
rozhodovali ľudia a vybrali si to, vďaka čomu máme 
naše dejiny, kultúru. Spoznajte lepšie východ Slo-

venska prostredníctvom tohto príbehového mies-
topisu. Vysiela sa v  nedeľu o  7.30 h, v  stredu 
o 17.30 h a vo štvrtok po polnoci.
Na stránke nájdete hry od Petra Karpinského 
a  Tomáša Repčiaka  – niektoré sú zábavné, po-
niektoré vážne, ale všetky sú poučné a prinesú vám 
nový pohľad na históriu Spišskej Novej Vsi.
Viac na: https://navstevnik.spisskanovaves.eu/ 
/o-meste/pribehy-o-meste-v-rozhlase/

Mgr. Mária Dutková, referát CR, MsÚ

PRVý SPIŠSKONOVOVEŠťAN NA PRESTížNEJ 
TETOVACEJ SúťAžI V LONDýNE

Povolanie tetovača (niekedy sa používa aj slovo tatér) nie je 
dnes žiadnou exotikou. Denne sa stretávame s lepšími či hor-
šími „kerkami“ na tele mladých i starších ľudí. V Spišskej No-
vej Vsi pôsobí jeden z najtalentovanejších slovenských umel-
cov v oblasti tetovania. Igor Dutko je výtvarník, ktorý sa tejto, 
pôvodne záľube, venuje profesionálne od roku 2008. Pod 
svojou značkou Energy Ink Tattoo sa pravidelne zúčastňuje 
prehliadok Conventions – niekde ako účastník, niekde iba ako 
divák. Na poslednej pražskej convention v máji 2018 získal 
za svoju prácu najvyššie ocenenia v štyroch kategóriách: 
The best of Color, The best of Large, The best of Sunday, The 
best of Show. Jednou z výhier bola aj pozvánka na prestížnu 
London Tattoo Convention, ktorá sa konala koncom septem-
bra 2018. Opýtali sme sa, ako sa mu darilo: „svojho modela 
som tetoval tri dni a prihlásili sme sa do kategórie the Best of 
show. Šlo o veľký farebný motív na celé stehno. avšak kon-
kurencia bola veľmi veľká, vyše 400 tatérov, v londýne sa zišli tí najlepší profesionáli z celého sveta. 
nakoniec do súťaže postúpili len veľké veci – celé chrbty, celé nohy a komplety od hlavy po päty tzv. 
bodysuit, a pod. napriek tomu to bola ohromná skúsenosť. Vidieť naživo pri práci tých, ktorých diela 
človek obdivuje na Instagrame, je skvelé. okrem tetovania si tam mohli návštevníci pozrieť aj rôzne vý-
stavy – obrazov, fotografií, skateboardových dizajnov, akrobatické a ohňové show a pod. Bola to dobrá 
skúsenosť a som rád, že som mohol reprezentovať slovensko i naše mesto.“ (red)
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45‑ROČNÁ ZŠ LIPOVÁ
Písal sa rok 1973, keď sa prvýkrát otvorili brány 
ZŠ na Lipovej ulici. Pri tejto príležitosti sa stretli 
v  priestoroch školy pedagogickí pracovníci, ktorí 
pôsobili pri jej vzniku.
Za vtedajšie vedenie školy sa ujal slova p. Kučinský. 
Vo svojom príhovore v prvom rade pozdravil prvého 
riaditeľa školy p.  Pukluša 
a  ostatných zúčastnených. 
Poďakoval terajšej riaditeľ-
ke p.  Habasovej a  jej zá-
stupkyni p.  Jahodovej za 
citlivé a  dôstojné prijatie 
a milé darčeky - žiacke prá-
ce. V spomienkach sa vrátil 
do začiatkov školy v  70-
tych rokoch minulého storo-
čia. Tarča bolo nové sídlisko 
s mladými rodinami, a preto 
nutne potrebovalo základnú 
školu, aby žiaci neboli roz-
trúsení po celom meste.
V školskom r. 1973/74 zača-
lo vyučovanie v novej škole. 
Nastúpilo do nej 1 057 žia-
kov, 43  učiteľov, 6  vycho-
vávateliek, 2  pionierské 
vedúce a  1  administratívna 
pracovníčka.

Na I. stupni sa vyučovalo v dvoch smenách, čo je 
pre dnešných žiakov nepochopiteľné.
Na tomto jubilejnom stretnutí sa zišlo 26 vtedajších 
pracovníkov. Minútou ticha si uctili 22 pracovníkov, 
ktorí už nie sú medzi nami.

Mgr. Mária Filipová

OSLÁVILI 20 ROKOV V EMBRACU
Presne pred rokom, 5. decembra 2017, si najväčší zamestnávateľ na Spiši pripo-
menul 20. výročie svojho založenia. Na pôde závodu Embraco Slovakia sa 20. no-
vembra 2018 stretli zamestnanci, ktorí si v  uplynulých mesiacoch pripomenuli 
svoje dve desaťročia práce pre spoločnosť.

Koncom tisícročia spojili svoju pracovnú dráhu s Embracom perspektívni ľudia. Časom z nich vy-
rástli skúsení pracovníci, ktorí ťažili zo slovenskej strojárskej tradície, a prispeli aj vlastnými nápadmi. 
Brazílsky investor priniesol na Spiš chuť sveta veľkých zahraničných firiem. S Embracom prišli do 
nášho mesta moderné pracovné pohovory, nové príležitosti, šanca spoznávať iné kultúry, zlepšovať 
sa v cudzích jazykoch. Teda možnosti, vďaka ktorým sa mnohí Spišiaci stali uznávanými odborníkmi.

V súčasnosti putuje firma s vyše 2 300 zamestnancami do rúk nového investora, japonskej spoloč-
nosti Nidec. Tá je dlhodobo popredným hráčom na svetovom trhu s motormi.

„Chceme si udržať pozíciu najväčšieho a stabilného zamestnávateľa v regióne a zároveň byť atraktív-
ni pre ľudí so širokou škálou absolvovaného vzdelania. Príchod na Slovensko sa pre Embraco naďalej 
ukazuje ako jednoznačný úspech,“ hovorí riaditeľ závodu Marcelo Borba.

STAň SA NA ROK STARTUPISTOM
V Spišskej Novej Vsi v tomto školskom roku prebehne už 3. ročník grantového vzdelávacieho progra-
mu iNOVEum, ktorý pomáha študentom stredných škôl rozbehnúť podnikateľské nápady. Program je 
podporený Nadačným fondom Embraco pri Nadácii Pontis a iniciatívou Rozbehni sa!
Vstupom do inkubačného programu máš možnosť získať:
•	 5 vzdelávacích workshopov
•	 25 hodín školení od mentorov a podporu pri riešení problémov
•	 100 € grant na zostrojenie prototypu
•	 po finálovej prezentácii prístup k  podpore 12 000 € od Nadačného fondu Embraco na podporu 

a rozvoj podnikania
Za posledné dva roky sme podporili už 12 projektov sumou 30 000 €.
Nezabudni sa prihlásiť.
Termín na vyplnenie prihlášky je 9. 12. 2018, nájdeš ich na www.inoveum.sk/program.
Pridaj sa k našej FB skupine Inoveum, aby ti neušli naše ďalšie aktivity v Spišskej Novej Vsi. Všetko 
potrebné nájdeš aj na www.inoveum.sk.

9. 10. 2018 o  20.20 h bol na Tolstého ul. náj-
dený horský bicykel modrej farby s  nápisom 
AUTHOR „MISTIC“. IC: 1348/2018

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.  
Staršie nálezy nájdete na www.spisskanovaves.eu 
v sekcii Mestská polícia v rubrike „Straty a nálezy“.

stratY a nÁLezY
Mestská polícia v sNv
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lCeloštátne vyhodnotenie súťaže športovej 
aktivity základných a  stredných škôl pod ná-
zvom  ŠKOLA ROKA, ktorá sa realizuje v  štyroch 
kategóriách (školy do 300 žiakov a nad 300 žiakov) 
prebehlo 26. októbra 2018 v  Detve. Vďaka svojim 
úspechom v olympijských aktivitách a v neposled-
nom rade i  v  športových súťažiach sa na tomto 
slávnostnom akte mohla zúčastniť i ZŠ Ing. O. Ko-
žucha. V kategórii ZŠ nad 300 žiakov škola vybojo-
vala vďaka výborným výsledkom na Majstrovstvách 
Slovenska (basketbal dievčat a chlapcov – 1., resp. 
3. miesto, gymnastický štvorboj kategória A – chlap-
ci 4. miesto a dievčatá 7. miesto) skvelé 2. miesto.

Základná škola Z. Nejedlého je už tradične zapoje-
ná do výchovno-vzdelávacieho PROJEKTU ZELE-
NÁ ŠKOLA. Jednou z hlavných praktických aktivít 
environmentálneho akčného plánu sa stala výsadba 
nových stromčekov. Cieľom bolo rozšíriť druhovú 
rozmanitosť stromov v školskom areáli a podieľať sa 
tak na tvorbe prírodnej biologickej učebne.

25. októbra 2018 si pripomenuli učitelia a žiaci ZŠ 
na Hutníckej ul. 100. VýROČIE VZNIKU ČES-
KOSLOVENSKA Dňom projektového vyučovania 
v 5. - 9. ročníku. Cieľom vyučovacích hodín bolo 
priblížiť žiakom túto významnú historickú udalosť 
v dejinách nášho národa. Vyučovacie hodiny boli 
zamerané na rôzne témy súvisiace so vznikom 
ČSR. Triedne projekty žiaci prezentovali pred po-
rotou, ktorá hodnotila ich kreativitu a originálnosť. 
Všetky projekty boli zaujímavé a sú vystavené vo 
vestibule školy.

„Narodeniny máš, mesto naše milé, dovoľ mi zaže-
lať Ti veselé chvíle.“ Každoročné mestské kultúr-
ne podujatie DETI MESTU sa v tomto roku stalo 
súčasťou osláv 750. výročia 1. písomnej zmienky 
o  meste Spišská Nová Ves. Žiaci a  učitelia všet-
kých mestských škôl, CVČ a  ZUŠ venovali jubi-
lantovi symbolické kvety, vinše a  dary v  podobe 
vynikajúcich umeleckých výkonov. Narodeninová 
oslava sa uskutočnila 24. 10. 2018 v Dome kultúry 
Mier a organizačne ju pripravila Základná škola 
na Levočskej ul. „…nech život v meste podobá sa 
básni, nech je veselý, radostný a krásny!“

Študenti na predmete Aplikovaná ekonómia SOŠ 
ekonomickej získavajú vedomosti a  praktické 
skúsenosti z oblasti ekonomiky, práva a ekonómie. 
Tohtoroční študenti aplikovanej ekonómie s  ná-
zvom firmy 15MEMBER’S  predstavili akcionárom 
svoj podnikateľský plán 9.  11.  2018 na ustanovu-
júcom valnom zhromaždení. Študenti sú majiteľmi 
a  zároveň zamestancami firmy do mája 2019. Za 
aktívnu prácu vo firme majú možnosť získať certi-
fikát za JA FIRMU a za ONLINE EKONÓMIU. Pred-
met aplikovaná ekonómia otvára možnosti zapájať 
sa do viacerých aktivít ako sú CAREER DAY, MINI 
INOVATION CAMP, Veľtrh podnikateľských talentov, 
tieňovanie lídrov v AT & T Global Network Services. 
Ide o výborný príklad prepojenia teórie s praxou.

Predškoláci z MŠ na Tomášikovej ul. pani učiteľky 
K. Ludvíkovej (9. 11.) a deti z MŠ Komenského ulice 
pani riaditeľky D. Jannovej (13. 11) si pripomenuli 
190. výročie narodenia Pavla Emanuela Dobšin-
ského. Spisovateľa, folkloristu a evanjelického kňa-
za im priblížila predsedníčka MO MS J. Prochotská.
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JáN VOLNý
1) Ako človek, ktorý bol dvanásť rokov primátorom Spiš-
skej Novej Vsi, sa asi nemusím verejnosti zvlášť predsta-
vovať. Predovšetkým chcem poďakovať voličom, ktorí mi 
prejavili svoju dôveru. Údajne doteraz žiaden kandidát za 
poslanca  nezískal taký veľký počet hlasov, nesmierne si 
to vážim. Môj cieľ je jednoduchý - napomáhať vo všetkom 
novozvolenému primátorovi, chcem pri tom využiť všetky 
svoje schopnosti, skúsenosti, nápady a kontakty. Verím, že podobné ciele 
majú všetci poslanci, ktorým skutočne záleží na Spišskej Novej Vsi.

2) Keďže mám dospelé dcéry, ktoré majú svoje vlastné záujmy a život, tak 
sú pre mňa Vianoce príležitosťou na to, aby sme sa stretli spolu ako rodina. 
Dúfam, že spoločne prežijeme aj tohtoročné sviatky.

3) Mestu želám pod stromček, aby začali čo najskôr tí, ktorých si obyvate-
lia mesta zvolili za svojich zástupcov, pracovať v prospech našej Spišskej 
Novej Vsi a aj obyvateľov.

PAVOL BEČARIK
1) Som rodák zo Spišskej Novej Vsi, tu som vyštudoval 
strednú školu, neskôr som pokračoval v  štúdiu na Tech-
nickej univerzite v Košiciach. Po roku 1989 som sa začal 
venovať podnikaniu. Svoje manažérske skúsenosti som 
dlhoročne uplatňoval aj pri rozvoji cestovného ruchu, špor-
tu a v rozvoji viacerých záujmových organizácií. Spišsko-
novovešťania ma poznajú ako aktívneho človeka, ktorý 
má záujem o správu vecí verejných. Pôsobil som ako poslanec mestského 
zastupiteľstva a v súčasnosti som poslancom KSK. V komunálnych voľbách 
2018 som získal mandát poslanca a zároveň ma občania zvolili za primátora 
Spišskej Novej Vsi, za čo im zo srdca ĎAKUJEM.

2) Čas Vianoc som prežíval doma, tu v tomto meste. Spomínam si najmä 
na tuhé zimy a korčuľovanie na dvore. Tohtoročné Vianoce budem prežívať 
spolu s najbližšími - s mamou, mojimi deťmi a vnúčatami. Ako darček si dám 
nejaké skialpinistické lyžovanie.

3) Všetkým želám najmä zdravie. Jeho hodnotu si často uvedomíme, až keď 
ho stratí niekto z našich blízkych alebo my sami. Okrem toho aj trochu šťas-
tia a lásky. Nášmu mestu želám najmä rozvoj a veľa úspešných projektov. 
Tie, ktoré pripravujeme, som rozdelil do troch oblastí – projekty a investície, 
komunita a  dôstojný život a  kultúra, šport a  cestovný ruch. Viaceré som 
už verejnosti predstavil. Sú však veci, na ktoré by sme mali myslieť nielen 
počas Vianoc - na našich seniorov, lebo ak sa budú mať oni lepšie, tak sa 
budú mať lepšie aj ich deti a vnúčatá, takže my všetci.

ADNAN AKRAM
1) Som lektor anglického jazyka z Londýna a bývam tu už 
25 rokov. Som poslanec mestského zastupiteľstva a Košic-
kého samosprávneho kraja.

2) Vianoce sú pre mňa obdobím, kedy môžem v pokoji trá-
viť čas s blízkymi.

3) Mestu pod stromček želám ďalšie obdobie rozvoja.

DÁVID DEMEČKO
1) Som bývalý profesionálny hráč basketbalu a po skončení 
kariéry som plynulo prešiel na trénerskú a učiteľskú prácu. 
Pôsobím ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte športu 
Prešovskej univerzity v  Prešove a  ako tréner a  manažér 
Športového klubu dievčat v Spišskej Novej Vsi. Vyučujem 
aj na Spojenej škole sv. M. M. Kolbeho, kde žiaci v pohybe 
nachádzajú určitý spôsob relaxu a motivácie.
2) Vianoce sú čas, kedy máme k sebe bližšie, kedy sa na chvíľu zastavíme, 
pomodlíme a život sa spomalí, čas, kedy sa deťom a nám plnia sny.
3) Mestu by som dal darček v  podobe stáleho zmyslu pre radosť z  vecí 
malých i veľkých.

VIANOČNÁ ANKETA
Oslovili sme zvolených poslancov MsZ v Spišskej Novej Vsi, ako i nového 
primátora mesta a všetkých sme požiadali o krátke predstavenie sa a od-
povede na otázky:

1) Kto ste a čo robíte?
2) Čo pre vás znamenajú Vianoce?
3) Čo želáte mestu Spišská Nová Ves pod stromček?

AKO VíLA ZLATO ROZDÁVALA
Bolo to v dávnych časoch, keď do lesov v Hornádskej doline prichá-
dzali prví osadníci z ďalekého východu. V tunajších kopcoch a doli-
nách žili tajomné bytosti, hmýrilo sa to tu vílami a  malými mužíkmi 
v čiapkach, ktorí dolovali vo svojich baniach striebro a zlato. Ľudia sa 
báli chodiť tam, kde bola samá húština a nepriechodný les. Po veče-
roch si pri ohni rozprávali o zázračných príhodách, ktoré zažívali od jari 
do zasneženej zimy. V malej dedinke Iglov žili spoločne chovatelia do-
bytka aj remeselníci – na hornom konci býval tesár Šindeľ, ktorý robil 
ostatným strechy, na dolnom zase kováč Kopyto, čo podkúval kone, 
aby sa im dobre cválalo po cestách – necestách. V  jednej chalúpke 
býval aj malý Ohnivák, dali mu také meno podľa hustých červených 
vlasov, ktorými žiaril do ďaleka, najmä, keď vyšlo slnko. Ohnivák ne-
mal otca ani mamu, býval s babkou, ktorá sa o neho starala, ako len 
mohla. „robíš samú neplechu,“ karhala ho starká, keď sa opäť niekto 
prišiel sťažovať na to, čo Ohnivák povystrájal. Raz to bola strašidelná 
hlava z tekvice, ktorú dal susedovi v noci do okna, inokedy psie ho-
vienko na prahu domu lakomého obchodníka Kvasinohu. „nemôžem 
za to, že sú ľudia zlí a nepoznajú žarty,“ šomral si Ohnivák. To všetko 
trvalo do chvíle, kým neprišli Vianoce a milý Ohnivák vošiel do zvonice 
a obalil srdce zvona do čiapky, takže, keď mali zvoniť poludnie, nevy-
dal zvon ani hláska a ľudia si mysleli, že je ešte málo hodín. Ale aj sa 
zotmelo a  zvon nezvonil, takže v  Iglove nastal chaos a neporiadok, 
ľudia zmätene pobehovali a všade meškali. Školník pustil deti zo školy 
až o siedmej večer, dobytok nedostal načas nažrať a farár Obličaj ne-
vedel, kedy má ísť na omšu. „čo je veľa, to je veľa,“ povedali si ľudia 
v dedine a postavili milého Ohniváka pred sudcu. „keď si taký fiškus, 
budeš robiť v bani. Jedine, že by si nám doniesol toľko zlata, koľko 
váži tá tvoja ohnivá hlava!“ Taký trest chlapčisko nečakalo a smutne sa 
vlieklo, naspäť do domčeka s babkou. „čo len teraz s nami bude,“ ho-
rekovala starká a zalamovala rukami. „Jedine, že si pôjdeš pýtať o radu 
vílu kamilu, ktorá vraj býva na tomášovskom výhľade. Ľudia vraveli, že 
má uprostred lesov svoje kráľovstvo a každému naloží, čo si zaslúži.“
Čo milému Ohnivákovi ostávalo. Natiahol na nohy krpce, prehodil cez 
plece kožušinku z barana a hybaj do tajomných lesov. Z dediny sa za 
ním niesol škodoradostný smiech lakomca Kvasinohu.
Snehu bolo všade toľko, že z jeleňa ste videli iba parohy. Z Iglova trvalo 
hodiny a hodiny, kým sa vyštveral Ohnivák na kopec, ktorému kraľova-
la strmá skala zvaná Výhľad. Darmo však vyvolával, víla Kamila akoby 
vôbec neexistovala, len čierne havrany mu na jeho volanie odpovedali 
zvyčajné – krá, krá. Nie je ľahké stretnúť v lese rozprávkovú bytosť, ak 
to sama nechce. Tak to bolo aj s Kamilou, kráľovnou všetkých víl, ktorá 
bývala v krištáľovej jaskyni pod Výhľadom. Samozrejme, že Ohniváko-
vo volanie počula. Počkala, kým jej meno nezakričí tretí raz, až potom 
sa zjavila v strieborných šatách s perleťovými motýlikmi vo vlasoch. 
„smrteľník nehodný, čo tu vyvreskuješ po mojom lese?! Chceš vyplašiť 
všetku zver?“
„Ja…ja…ja som…ma poslali,“ habkal Ohnivák, keď zbadal vládkyňu 
víl. Potom ale v  sebe našiel odvahu a  rozpovedal, čo ho postretlo. 
„Chcel som ich iba pobaviť, nie nahnevať,“ dodal na svoju obhajobu.
„Dať ti zlata, koľko sa ti zapáči, to by bolo ľahké, ale musíš si ho zaslúžiť. 
som lesná víla a starám sa o všetky zvieratká, lietajúce, hopsajúce i plá-
vajúce. najprv sa o ne musíš postarať,“ frnk a už jej nebolo. Ohnivák sa 
márne škrabal za uchom, nič mu nenapadlo, blúdil lesom, až kým mu 
z jedného stromu nepadla na hlavu šiška. Jasné, povedal si a začal po 
celom lese ňúrať. V bučine nabral bukvice, v starej horárni našiel slamu 
a vo vlastnom vrecku krajec chleba, ktorý mu tam dala babka, aby 
mu neškvŕkalo v bruchu. Bukvice odniesol divým prasiatkam, slamu 
dostali srnky a chlieb nadrobil do potoka pstruhom. Bolože to v lese 
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JOZEF KAČENGA
1) Som riaditeľom Gymnázia na Školskej ul. Dve volebné 
obdobia som bol poslancom mestského zastupiteľstva, 
viedol som tzv. veľkú komisiu, mestský výbor sídliska Mier 
a Radu športových klubov.

2) Vianoce sú pre mňa sviatkom rodiny, pokoja a pohody 
v kruhu najbližších.

3) Nášmu mestu by som poprial veľa pozitívnej energie 
a entuziazmu pri jeho skrášľovaní, prebudovávaní a všetkých rekonštrukč-
ných prácach. Ale aj vzájomnú úctu, pochopenie a empatiu medzi jej oby-
vateľmi, bez závisti, osočovania a ohovárania.

PETER ZELENý
1) Pracujem ako sekundárny lekár na gynekologicko-pô-
rodníckom oddelení v NsP v Poprade a súkromnej gyneko-
logickej ambulancii v Poprade.
2) Tohtoročné Vianoce prežijem v práci, pretože mám služ-
bu. Ďalšie sviatočné dni budem tráviť oddychom v kruhu 
najbližších.
3) Mestu prajem prosperitu a  občanom mesta hlavne to 

najdôležitejšie – zdravie.

OLIVER BúZA
1) Mám 43 rokov a od skončenia školy pracujem ako lesník. 
Venujem sa taktiež športovej žurnalistike. Som šťastne že-
natý, mám dvoch synov.
2) Vianoce sú pre mňa „špecifickým" dátumom. Je to asi 
jediné obdobie v roku, kedy sa stretne naša dosť „rozlie-
taná“ rodina. Štedrovečerná večera má tak, aj po toľkých 
rokoch, svoje neopakovateľné čaro.

3) Spišskej Novej Vsi želám pod stromček v  prvom rade veľa múdrych 
a správnych rozhodnutí. Tie môžu vzniknúť len na základe spolupráce, kto-
rá však musí byť úprimná. Želám si, aby z mesta úplne vymizla arogancia 
moci. Samozrejme, to je možné len po slušnej a konštruktívnej komunikácii, 
ktorá sa dúfam stane základom akýchkoľvek dohôd či rozhodnutí. Spolu-
občanom prajem v prvom rade zdravie. Viem, vyznieva to ako klišé, ale je to 
to najpodstatnejšie. Potom príde aj šťastie, aj láska.

TOMÁŠ CEHLÁR
1) Som v prvom rade manžel a otec dvoch úžasných detí. 
Potom som pracujúci človek, ktorý sa venuje inžinierskej 
činnosti, aj keď som vyštudoval manažment, odbor marke-
ting na Univerzite Komenského v Bratislave. Okrem iného, 
som autor projektu Umenie v parku a vo voľnom čase som 
príležitostný aktivista.
2) Ako človek, ktorý 12 rokov pracoval v Spoločnosti pria-

teľov detí z detských domovov Úsmev ako dar si uvedomujem, že to naj-
dôležitejšie, čo máme, je naša rodina. Rodina, ktorá je šťastná, súdržná 
a  láskyplná. A Vianoce? Vianoce sú pre mňa oslavou takejto rodiny, či už 
tej nebeskej alebo našej. Nie každý má to šťastie, a preto verím, že aj ľudia, 
ktorí takúto rodinu nemajú, ju raz budú mať alebo si nájdu blízkeho človeka, 
ktorý im ju nahradí a aj pre nich budú mať Vianoce ten pravý význam.
3) Nášmu mestu želám, aby sme neboli len najkrajším mestom na Sloven-
sku, ale aby sme boli mestom, kde sa každému dobre žije, a  to bez roz-
dielu. Kde platia rovnaké pravidlá a povinnosti pre každého rovnako, kde 
dostávajú šancu všetci šikovní a pomocnú ruku všetci v núdzi. Prajem našej 
Spišskej a nám, aby sme raz boli mestom, ktoré prekvitá v každej oblasti.

JANKA BRZIAKOVÁ
1) Som matkou dvoch dospelých synov a  babičkou šty-
roch vnúčat. Som riaditeľkou ÚPSVR v Spišskej Novej Vsi 
od roku 2012. V mimopracovnej oblasti sa venujem hlavne 
Akadémii tretieho veku a jej študentom, ktorým sme otvorili 
už 12. ročník.
2) Vianoce sú pre mňa najkrajšie sviatky v roku. Páči sa mi 
vianočná atmosféra, mám pocit, že všetci ľudia sú k sebe 

tolerantnejší a bližší. Škoda, že to nie je tak po celý rok. No, a samozrejme, 
stretnutie s najbližšími je asi pre každého z nás to najdôležitejšie.
3) Mestu želám, aby jeho vedenie prijímalo tie najlepšie rozhodnutia, ktoré 
ho budú posúvať stále dopredu, aby sa pokračovalo v jeho zveľaďovaní, ako 
tomu bolo aj doteraz.

AKO VíLA ZLATO ROZDÁVALA
radosti, zvieratá si spokojne odfukovali (až na ryby v potoku, ryba ne-
odfukuje, lebo by nad ňou vrela voda). Kamila si povedala - no dobre 
a poslala Ohnivákovi vozík plný zlata.
V  dedine nastal nečakaný poprask, keď zbadali, ako sa k  nim blíži 
červenovlasý chlapec s vozíkom plným zlata. Kvasinoha fučal od zá-
chvatu lakomstva, keď videl ako ťahá Ohnivák do dediny poklad. Veď 
teraz by mohol byť jedným z najbohatších obyvateľov Iglova. Za nič, 
za smiešny trest, ktorý mu dal sudca! To je vrchol, keď dostal zlato 
malý chlapec, môže ho dostať aj on, vychýrený obchodník. Nabalil sa 
ako sa patrí, veľký kožuch zametal sneh, taký bol dlhý. Baranica mu 
zakrývala husté obočie, ledva sa vliekol na miesto, kde mal Ohnivák 
stretnúť svoje šťastie. Aj jemu sa kráľovná všetkých víl zjavila: „čo 
vykrikuješ po lese, ktorý spí poctivým zimným spánkom?“ Kvasinoha si 
začal vymýšľať, ako ho neprávom v dedine obvinili, že kradne a tak, že 
on je nevinný a spravodlivý. „keď si taký dobrák, postaraj sa o všetky 
zvieratká, lietajúce, hopsajúce i plávajúce. až potom ti naložím, čo ti 
patrí,“ riekla Kamila a zamávala čarovnou paličkou. Ako prišla, tak aj 
zmizla. Na Tomášovskom výhľade ostal iba Kvasinoha, naježený od 
zlosti: „Ja mám nejaké zvery vykrmovať?! Ja, vážený obchodník??? 
ani za nič, ty čertica jedna malá, ty skadenoha – skaderuka čarovná!“ 
Ako nadával, tak nadával, lebo si myslel, že víla Kamila nič nepočuje. 
Ale vládkyňa lesa iba nahnevane zakrútila kučeravou hlavou: „tak, ako 
som povedala, každému, čo si zaslúži. nechcel si nakŕmiť lesnú zver, 
sám teda okúsiš, aké je to v zime potravu hľadať.“ Pokývala paličkou 
a šup – milý Kvasinoha sa premenil na divú sviňu. „teraz budeš na 
vlastnej koži a žalúdku cítiť, aké je to v lese žiť a sám sa o poživeň sta-
rať. spod snehu budeš každý korienok vlastnými zubami vyhrabávať 
a v lete sa báť, aby ti niektorý poľovník do zadku z kuše nenasolil.“
Spravodlivosť zvíťazila, a keďže ostal Kvasinohov obchod bez pána, 
Iglovčania sa rozhodli, že sa o neho bude starať Ohnivák. Aspoň ne-
bude mať čas na lapajstvá, povedali si dospeláci. Nevedeli, že Ohni-
vák je veselý chlapec a  taký aj ostane, o obchod sa 
staral spoločne so svojou starkou, ale z času načas sa 
niekomu stala veselá 
nehoda, za ktorú nik 
nemohol. Iba Ohni-
vák vedel svoje, ten 
Ohnivák, ktorý chodil 
odvtedy každú zimu 
do lesa prikrmovať 
zvieratká. A  medzi 
nimi bolo aj jedno 
nespokojné veľké 
prasa, ktorému sa 
ostatné vyhýbali.

rep

Deťom, ktoré nám do 
redakcie najneskôr 
do 7. 12. 2018 pošlú 
vymaľovaný obrázok 
Kvasinohu,  pošleme 
vianočné prekvapenie. 
Nezabudnite uviesť, kam 
máme prekvapenie poslať.
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LADISLAV RUTTKAy
1) Som riaditeľom Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi.
2) Vianoce pre mňa znamenajú pokoj. Pokoj, ktorý by mal 
zavládnuť v duši každého človeka. Pokoj a pohoda v rodi-
nách, pokoj aj vonku v uliciach, za oknami domovov.
3) Mestu želám čo najviac mladých ľudí, ktorí si ho zvolia za 
miesto svojho ďalšieho pôsobenia a života vôbec.

IVETA FULKOVÁ
1) Som lekárka, pracujem v obvodnej ambulancii v Rudňa-
noch, ale slúžim aj na pohotovosti pre dospelých v Spišskej 
Novej Vsi.

2) Vianoce, popravde, nemám veľmi rada. Od každého sa 
očakáva, že bude na Vianoce „šťastný a v kruhu rodiny“. 
Vtedy myslím na ľudí, ktorí sú v ten deň práve smutní a osa-
melí. Chcem, aby sme boli - pokiaľ možno - šťastní po celý 
rok a to dobrovoľne, nielen v jeden deň, pretože to kázali v telke. Ale v sku-
točnosti sa na Vianoce teším, a to vďaka jednému 1,5-ročnému mladému 
mužovi menom Stanko Fulka :)

3) Mestu želám, aby bolo krásne, zasnežené a ľudia v ňom boli zdraví. Všet-
ko ostatné sa spraví :)

ANDREJ CPIN
1) Mám 33 rokov, som učiteľ v základnej škole, učím deje-
pis a občiansku náuku.
2) Vianočné sviatky sú pre mňa duchovnou udalosťou. 
Snažím sa vnímať pokoj, dobro, ktoré prichádzajú narode-
ním Ježiša Krista, v kruhu najbližších. K mojim Vianociam 
iste patrí aj betlehemské svetlo, ktoré do rodín prinášajú 
skauti. Oheň z miesta narodenia Božieho syna svedomitou 
službou prinesú do každého mesta, ktoré je otvorené láske. Balzamom pre 
dušu sú koledy a rodinné tradície, ktoré dotvárajú tajomný zmysel Vianoc. 
Veľmi rád si spomínam na detské časy, keď mi čaro Vianoc pripravovali 
a odhaľovali iní - moji rodičia a starší súrodenci. Teraz je mojou úlohou po-
klad Tichej noci odkrývať radostným detským očiam.
3) Mesto tvoria jeho obyvatelia, preto všetkým ľuďom dobrej vôle vinšujem 
radostné vianočné sviatky. Každému žičím pokoj, dobro a nájdenie pravého 
zmyslu Vianoc.

VALTER RETTER
1) V  tomto meste žijem, založil som si tu rodinu a 27 rokov 
sa už venujem obchodu a službám. Som už druhé volebné 
obdobie poslancom mestského zastupiteľstva. Podporujem 
rôzne voľno-časové aktivity a ako spoluzakladateľ Športové-
ho klubu Ferčekovce organizujem mnohé športové podujatia.
2) Vianoce pre mňa znamenajú sviatok pokoja a  pokoja 
v kruhu rodiny.
3) Spišskej Novej Vsi želám, aby sa neustále zveľaďovala, zažívala ekono-
mický rast, no mojím najväčším prianím je, aby si mladí ľudia našli uplatne-
nie, žili a zakladali si rodiny v našom krásnom meste.

IGOR GELETKA
1) Som absolvent TU Košice – elektroenergetika, UPJŠ Ko-
šice – právo, pracujem ako elektroenergetik a stavbyvedú-
ci (manažér výrobných projektov). Som ženatý, s úžasnou 
a  chápajúcou manželkou máme troch šikovných synov. 
Medzi moje záľuby patrí aj šport, spev a príroda.

2) Vianoce sú vo všeobecnosti považované za sviatky 
pokoja a  mieru, ale pre mňa kresťana  – gréckokatolíka, 
a  určite, aj pre mnohých iných, je to hlavne každoročná oslava narode-
nia a príchodu Ježiša Krista. Príchodu niekoho, kto má so mnou a ostatnými 
omnoho väčšiu „trpezlivosť“ ako majú s nami naši najbližší a aj my sami so 
sebou, aj keď si to často neuvedomujeme, pretože toho pre mnohé príčiny 
nie sme schopní. No a  ako sa na každú narodeninovú oslavu každý teší 
a chystá sa radovať, tak v tomto duchu by sme sa mali pripravovať všetci.

3) Mestu pod stromček želám, aby ľudia, ktorí v ňom žijú alebo doň prichá-
dzajú sa cítili dobre, aby nielen počas vianočných sviatkov, ale po celý rok 
pociťovali pohodu, pokoj, vzájomné porozumenie. Želám mu tiež, aby sa 
ďalej rozvíjalo, aby kráčalo správnou cestou, aby mladí neodchádzali a po 
skúsenostiach a štúdiách nabratých vo svete sa radi vrátili naspäť, na náš 
krásny Spiš, do nášho mesta.

30. ročník

ČARO VIANOC
PREDVIANOČNé STRETNUTIE RODíN

10. 12. 2018 o 17.30 h v koncertnej sieni Reduty

Pozývame širokú verejnosť, keďže ide o významné výročie.

V programe vystúpi MŠ Stolárska ul., mažoretky CVČ ADAM,  
žiaci ZUŠ Spišská Nová Ves, FS z Poráča,  

cirkevný zbor z Poráča a súbor z Domaňoviec.

Základné organizácie Únie žien Slovenska okresu Spišská Nová Ves  
nainštalujú stoly a zároveň sa na tomto podujatí  

budú prezentovať aj iné organizácie.

Vstupné dobrovoľné.

KÁVOVé DROBNé PEČIVO
SUROVINy:
300 g hladká múka, 200 g tuk Hera, 100 g práškový cukor, 2 žĺtka, 1 lyžica 
mletá káva
Poleva: 150 g práškový cukor, 3 - 4 lyžice silná horká káva
Krém: 140 g maslo, 200 ml mlieko, 1/2 balíčku vanilkový puding, práškový 
cukor, 1/2 lyžičky mletá káva

POSTUP:
Z  múky, kávy, cukru, tuku a  žĺtkov 
vypracujeme hladké cesto a na po-
múčenej doske vyvaľkáme na ten-
ko. Vykrajujeme kolieska, ukladáme 
na plech s  papierom na pečenie 
a v predhriatej rúre na 180 °C upe-
čieme. Vychladnuté lepíme krémom, namáčame do polevy, polevu nožíkom 
rozotrieme a ozdobíme čokoládovými vločkami alebo podľa svojej fantázie.
Krém: V mlieku rozmiešame pudingový prášok a za stáleho miešania uva-
ríme, necháme vychladnúť. Maslo rozšľaháme, zašľaháme puding, kávu 
a cukor podľa chuti.
Poleva: Do misky osejeme cukor, pridáme 3 lyžice scedenej silnej horkej 
kávy a šľaháme do zhustnutia. Podľa potreby pridáme horkú kávu.
Zdroj: https://www.toprecepty.sk/recept/4261-kavove-drobne-pecivo-/cuk-
rovi-s-kavou/

7. – 9. 12. 20187. – 9. 12. 2018

28. vianočný trh
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ZUZANA ZÁBORSKÁ
1) Zrelý vek (ktorý sa pri ženách neprezrádza) prezrádza, 
že som už v  profesionálnej brandži, v  ktorej pôsobím, aj 
dosť skúsená a znalá osoba. Aktívne pôsobím v regionálnej 
politike a  regionálnom rozvoji viac ako posledných 15 ro-
kov. Okrem projektového manažmentu som tiež dlhoročná 
lektorka manažmentu zmeny a  strategického plánovania. 
Pracovala som vo všetkých sektoroch - v štátnej správe pre 

životné prostredie, v samospráve nášho mesta na poli jeho rozvoja ako ma-
nažér i ako poslankyňa, ako aj v neziskovom sektore v oblasti rozvoja miest 
a  obcí Slovenska i  v  medzinárodnom meradle. V  súčasnosti manažujem 
Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš a  rozbieham 
činnosti Miestnej akčnej skupiny Miluj Spiš so zameraním na rozvoj vidieka 
v okolí nášho mesta. Som mama už dospelých detí - dcéry Maťky a syna 
Vladimíra, mám super vnúčatá Jakubka a Zuzanku a som lepšia polovička 
môjho manžela. Som už viac ako polstoročie Novovešťanka a Spišiačka jak 
repa, len pekné rýdzo slovenské priezvisko som si prisvojila od svojho stre-
doslováka, ktorý je náš Novovešťan už od svojich 15-tich, keď tu prišiel na 
drevárku. Pri svojej robote som už bola kade - tade, ale doma je doma, tu 
to milujem.

2) Vianoce sú pre mňa najkrajšie sviatky. Sú magické, ligotavé a také silné 
človečenské, ľudské. V Štedrý večer sme vždy všetci spolu, kapor vo vani, 
potom na pekáči a doma to vonia škoricou a vanilkou. Všetko je u nás tra-
dičné, žiadne vianočné inovácie. A aj tak každým rokom to akosi inak a lep-
šie všetko chutí, všetko je farebnejšie, krajšie, milšie, srdciam pre potešenie. 
Pre mňa sú Vianoce aj obdobím osláv mojich narodenín a celý čas vianočný 
je u nás doma radostný. Vždy mi je ľúto, že tak skoro pominú.

3) Želám všetkým zdravie a šťastie. To ako prvé a samozrejmé. A ešte kra-
tučký vianočný veršík:
Nech sú Vianoce plné ľudskej blízkosti a pochopenia, nech vianočné strom-
čeky potešia naše oči i srdcia, a nech v našich mysliach dlho zotrvajú tie 
najkrajšie vianočné priania.

ĽUBOMíR VAIC
1) Som bývalý profesionálny hokejista, ktorý reprezentoval 
Slovensko na MS v Petrohrade v  r. 2000 (strieborná me-
daila), 2003 v Helsinkách (bronzová medaila) a 2006 v Rige 
(6. miesto). Prevádzkujem menšiu posilňovňu, kde cvičíme 
kruhové tréningy, tabaty a  individuálne kondičné tréningy 
pre športovcov, ale aj pre ľudí, ktorí sa radi hýbu, plus sys-
tém DNS, ktorý je zameraný na stred tela ľudí, ktorí majú 

problém s chrbticou.

2) Vianoce sú pre mňa najkrajším sviatkom, ktorý prežívam v kruhu svojej 
rodiny a veľmi si to užívam, pretože veľa rokov som strávil tento sviatok sám 
v zahraničí, keď som ešte hrával hokej.

3) Mestu a všetkým ľuďom želám krásne a pohodové Vianoce, nech všetci 
ľudia trošku spomalia tempo, v ktorom v dnešnej dobe žijeme a vychutnajú 
si vianočnú atmosféru.

ALENA PEKARČíKOVÁ
1) Mám 46 rokov, pracujem ako lekárka pre deti a dorast. 
Mám svoju súkromnú ambulanciu v Smižanoch a Hrabuši-
ciach. Štyri roky pracujem ako členka sociálno-zdravotnej 
komisie v našom meste.

2) Vianoce sú pre mňa čas, ktorý mi prináša ticho a pokoj 
duše. Keďže som kresťan, symbolizujú pre mňa príchod 
Ježiša na tento svet. Narodenie každého dieťaťa je veľkou 

a  radostnou udalosťou a narodenie dieťaťa, ktoré prinieslo spásu celému 
ľudstvu, o to väčšou a radostnejšou. V tomto čase aspoň na chvíľu môžem 
zabudnúť na svoje problémy, každodenné starosti a užívať si pohodu a ča-
rovnú atmosféru týchto sviatkov. Vianoce vždy boli a budú pre mňa najkraj-
ším obdobím s bohato prestretým štedrovečerným stolom, okolo ktorého 
sedí celá rodina, v rohu svieti vianočný stromček, za oknom potichu padajú 
malé vločky snehu a v očiach každého sa odráža to neopísateľné vianočné 
čaro. Hoci som už dospelá, stále sa teším na rozbaľovanie darčekov, aj keď 
musím sa priznať, že viac ma teší, keď majú radosť tí, ktorým som darček 
venovala.

3) Mestu želám pod stromček veľa darčekov s  názvom úctivosť, radosť, 
tolerancia, zdravie, šťastie. Želám, aby obyvatelia nášho mesta žili vo vzá-
jomnom pokoji a  harmónii. Aby sme okolo seba rozdávali dobrú náladu, 
usilovali sa prekonať zlo dobrom, znášali nedorozumenia a vážili si to, čo 
má naozajstnú hodnotu.

26. 12. 2018  
15.00 a 16.00 h priestor pred Radnicou

Keď tá jasná  
hviezda
Tradičné betlehemské predstavenie  
v podaní Divadla teatrálnej skratky

PLNENÁ KAČICA
SUROVINy:
2 kg kačka, 1 kg mleté mäso, 100 g mandle, 4 ks vajce, 4 ks pečivo, 200 ml 
mlieko, petržlenová vňať, olej, soľ, mleté čierne korenie, smotana na šľaha-
nie, brusnice

POSTUP:
Kačicu opatrne vykostíme, aby sme nepoškodili kožu. V panvici na oleji 
opražíme mandle a necháme ich vychladnúť. Nasekáme petržlenovú vňať. 
Pečivo namočíme do mlieka a vyžmýkame. Do misky vložíme mleté mäso, 
pridáme vajcia, namočené pečivo, opražené mandle, petržlenovú vňať, dô-
kladne premiešame, osolíme, okoreníme. Kačicu naplníme zmesou, kon-

ce upevníme, prípadne 
celú roládu zošijeme ku-
chynskou niťou. Dáme 
do pekáča a podlejeme 
vodou. Pečieme cca 
1,5 - 2 hodiny pri teplote 
220 stupňov. 

zdroj: https://dobruchut.azet.sk/recept/1658/videorecept-plnena-kacica/
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Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA  
srdečne pozýva všetkých milovníkov  

zborového spevu na vianočné koncerty

TICHÁ NOC 2018,
ktoré zaznejú v sobotu 

22. 12. 2018 o 16.00 a 19.00 h
v koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi

Hosť koncertov: komorný spevácky zbor z Levoče CHORUS MINOR
 

Počas prestávky si môžete kúpiť DVD  
z doterajších koncertov CHORUS IGLOVIA.

Predaj vstupeniek: TIC - Letná ul. a MKC - zadný vchod Reduty
Cena vstupenky: dospelí: 6 €, deti do 15 rokov: 2 €

PETER BEDNÁR
1) Som predstaviteľom mladej generácie v  našom meste 
s množstvom plánov a nápadov. Popri štúdiu na Filozofic-
kej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som začal 
pracovať v Televízii Markíza, kde som viac ako 10 rokov pô-
sobil na viacerých pozíciách. Najmä ako redaktor Telerána, 
redaktor online spravodajstva a PR manažér na marketin-
govom oddelení televízie. Ako sa hovorí, všade dobre, doma najlepšie. To 
v mojom prípade platilo doslova, a preto som sa pred dvomi rokmi vrátil žiť 
späť do metropoly Spiša. Momentálne sa venujem podnikaniu v cestovnom 
ruchu a gastro priemysle a zároveň zastávam funkciu PR manažéra blížia-
cich sa MS v ľadovom hokeji 2019, kde budem mať na starosti novinársku 
obec v metropole východu, v Košiciach.

2) Vnímanie Vianoc sa v mojom živote menilo s pribúdajúcim vekom. Najprv 
som Vianoce vnímal asi ako každé dieťa, ako obdobie školských prázdnin 
a množstva darčekov. Postupne sa ale tento rozmer vytratil a objavil sa roz-
mer oveľa dôležitejší. Súvisí aj s mojím dlhoročným pôsobením mimo do-
mova. Vianoce sa pre mňa stali obdobím rodinnej pohody a vzácneho času 
stráveného s mojimi blízkymi. V tejto uponáhľanej dobe sú chvíle s blízkymi 
o to vzácnejšie.

3) Nášmu mestu želám, aby sa aj vďaka zmenám, ktoré vzišli z komunálnych 
volieb naplno rozvíjalo, aby menilo svoju tvár k lepšiemu aj priebežne a nie-
len nárazovo, aby záujem turistov o naše mesto ďalej rástol, no želám mu, 
aby v ňom žilo čo najviac dobrých a aktívnych ľudí, pretože každé mesto 
tvoria v prvom rade jeho obyvatelia. Krásne sviatky všetkým.

JOZEF GONDA
1) V  Spišskej Novej Vsi žijem už viac ako 54 rokov. Som 
ženatý a  s  manželkou máme tri dospelé deti. Viac rokov 
som pracoval v samospráve, zaujímam sa o šport v meste. 
V súčasnosti pracujem ako stavebný inžinier v súkromnej 
spoločnosti. Posledné 4 roky som pracoval aj ako poslanec 
MsZ v Spišskej Novej Vsi.

2) Vianoce boli, a  vždy budú, pre mňa obdobím pokoja 
a oddychu v kruhu rodiny a blízkych. Aj na tieto Vianoce sa teším, že po 
náročnom závere roka si oddýchnem a nájdem si dostatok času na rodinu 
a moje záľuby.

3) Nášmu mestu a  jeho občanom želám v  historickom roku 750. výročia 
jeho vzniku, aby nádeje, ktoré vkladali do komunálnych volieb vedeli zvolení 
poslanci a funkcionári v nasledujúcich rokoch naplniť.

ĽUBOMíR PASTIRAN
1) Som ekonóm, svoje dlhoročné manažérske skúsenosti 
v komunálnej sfére som uplatňoval aj pri tvorbe mestských 
rozpočtov, som odborník na komunálne financie a ekono-
miku. V súčasnosti pôsobím ako riaditeľ závodu dopravnej 
spoločnosti eurobus, a. s., v Spišskej Novej Vsi, ktorá pre-
vádzkuje aj mestskú dopravu.

2) Prirodzene, že sú pre mňa Vianoce o trávení času s mi-
lovanými. Rodina a priatelia sú základ a vždy v tomto období sa teším na 
stretnutie s každým, na kom mi najviac záleží. Neodmysliteľnou je aj účasť 
na polnočnej omši.

3) Mestu želám nielen v čas vianočný, ale aby každý deň v roku bol sviatkom 
lásky.

Mikulášske korčuľovanie s primátormi
a osobnosťami mesta

8.12.2018 od 17.30 do 19.30 hod. Zimný štadión
Okrem korčuľovania aj zábavný program a Mikulášske prekvapenie

VSTUP ZADARMO
organizátori: 

VIANOCE CHyTAJú BELOBU
Móda, to sú aj Vianoce, každoročne prichádza veľtrh Christmasworld 
s novými nápadmi a trendmi. Tento rok sa nám na stromčeky vracia sneh, 
vo všeobecnosti pribúda vo výzdobe biela a  šedá farba. Napriek tomu 
je už v dobe globalizmu dovolené všetko, počínajúc dúhovou výzdobou 
a končiac recyklovanými materiálmi. Takto sa na vašu domácu stenu môže 
dostať adventný veniec z korkových zátok alebo ozdoby z použitých céde-
čiek. Slováci napriek všetkým trendom uprednostňujú aj naďalej klasickú 
výzdobu, vzťah k lesu sa prejavuje vo väčšom počte umelých vianočných 
stromčekov alebo sadeníc, ktoré si neskôr nájdu svoje miesto v prírode. 
Takže, ak máte chuť zmeniť svoje Vianoce v štýle módnych trendov, za-
čnite zháňať biele 
dekorácie, môžete 
uveriť minimalizmu 
alebo začať recyklo-
vať domáce zásoby. 
Všetko je dovolené, 
povinná ostáva iba 
úcta k  Vianociam 
a  blízkym, ktorých 
máme vôkol seba.

(red)

Novoročné stretnutie občanov  
mesta, kultúrny program a ohňostroj 

NOVÝ ROK 2019
1. 1. 2019 od 17.00 h 
priestor pred  
Radnicou
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kuLtúra, inzercia

7. december o 19.00 h  |  Vstupné: 7 €
Conor MCPherson: ruM a vodka
Šialený víkend, v ktorom sa môže prihodiť všetko…

8. december o 19.00 h  |  Vstupné: 9 €
Martin MCdonagh: Poručík z inishMore
Posledné predstavenie! Vražedne smiešna komédia o írskych  

teroristoch. Iba pre divákov, ktorí majú silné nervy! Od 18 rokov.

11. a 17. december o 19.00 h  |  Vstupné: 8 €
niCk reed: Life kouč

Najnovšia komédia v Kontre! Chceš objaviť svoj potenciál,  
naprogramovať sa na úspech?

13. december o 19.00 h  |  Vstupné: 8 €
s. MaLLatratt - s. hiLL: Žena v čiernoM
Tajomný a znepokojivý dej vás doslova priklincuje k sedadlám!

vianoCe s kontrou
Hráme aj počas vianočných sviatkov.

Príď na naše predstavenia a dostaneš k tomu vianočný punč 

26. december o 17.00 a 19.30 h  |  Vstupné: 8 €
s. MaLLatratt - s. hiLL: Žena v čiernoM

Brilantný viktoriánsky thriller s vianočnou atmosférou,  
ktorá zhustne tak, až sa bude dať krájať.

27. december o 19.00 h  |  Vstupné: 8 €
vianočný konCert MiChaL sMetanka

Vianočné piesne, ktoré spievali naši predkovia a my sme ich už zabudli. 
O Vianociach trochu iných a inak.

28. december o 19.00 h  |  Vstupné: 5 €
zLočin a trest

Hosť divadla Kontra Martin Juríček v interpretácii svetoznámeho románu.

29. december o 17.00 a 19.00 h  |  Vstupné: 8 €
ron hutChinson: MesiaC a MagnóLie

Komédia o zákulisí vzniku úspešného filmu „Odviate vetrom”.

30. december o 15.00 h  |  Vstupné: 7 €
Wojtek kurtyka: čínsky MaharadŽa

Magický a filozofický príbeh o prekonaní samého seba. Nielen pre horolezcov!

31. december o 17.00 h  |  Vstupné: 7 €
Marek koterski: nenávidíM

Silvestruj v Kontre s komédiou ocenenou na Kremnických Gagoch!

Kapacita sály v Kontre je len 30 miest.
Je lepšie si rezervovať miesto vopred! Rezervácie: 0907 908 986

DivaDlo Kontra*
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

*najobľúbenejšie divadlo na SlovenSKu 

december 2018

d e c e m b e r  2 0 1 8
3. 12. 2018 (pondelok) o 18.00 h  |  Dom kultúry Mier

Divadelný súbor HVIEZDOSLAV pri MKC Spišská Nová Ves
vLadiMír Mináč, MiLan LasiCa, aLbín Medúz: 

výrobCa ŠŤastia
Premiéra. Absurdná komédia.

Úprava a réžia: Albín Medúz. Výprava: Paulína Halásová. 
Hudba: Milan Findura, a. h. Peter Samuel Cibula.

Text piesne: Albín Medúz. Obsadenie: P. König, P. S. Cibula,  
K. Horváthová, alt. S. Novysedláková, S. Cvengrošová, S. Cvengrošová ml., 
S. Novysedláková, alt., K. Horváthová, K. Gregoríková, J. Širák, K. Múdry, 

B. Tarajčáková, P. Kraus, K. Baluchová, J. Berčák, J. Pollák,  
A. Novotná, D. Dunčková. Vstupné: 3 €

5. 12. 2018 (streda) o 16.00 h  |  pódium pred Redutou
MikuLáŠ v Meste

Klaunsko-žonglérska show. O vianočnom škriatkovi,  
ktorý sa učil žonglovať. Zavíta k vám škriatok, ktorý si veľmi želá,  

aby sa pod stromčekom naučil žonglovať. Čo myslíte,  
podarí sa mu to? Ak chcete vedieť, príďte k pódiu.  

Spolu so škriatkom budeme spievať a privítame MIKULÁŠA.

11. 12. 2018 (utorok) o 19.00 h  |  Dom kultúry Mier
desMod teatro set 2018

Jeden zo série koncertov TEATRO SET sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi. 
Veľa hudby s vtipným doprovodom moderátora,  
ktorý spolu s KULYM komunikuje s publikom.  

Divák bude mať možnosť žiadať zahratie  
konkrétnej skladby a dokonca s venovaním.  

Jednoducho „divák nič nemusí, ale môže všetko“… 
Vstupné: 18 €, predpredaj MKC a TIC od 9. 11. 2018, Ticketportal

14. 12. 2018 (piatok) o 18.00 h  |  Dom Kultúry Mier
vianoCe s foLkLóroM

Vianočné zvyky, tradície, tance, spevy a hudba.  
Účinkujú Folklórne súbory ČAČINA, ČAČINARE a spevácka skupina  

FIALA zo Spišskej Novej Vsi, KROMPAŠAN z Krompách,  
deti a učitelia ZUŠ Spišská Nová Ves. Vstupné: 6 €

pripravujeme na januÁr 2019
21. 1. 2019 (pondelok) o 18.00 h  |  Dom kultúry Mier

kLiMaktÉriuM… a čo?
Priateľky sa stretávajú na narodeninovej oslave,  

aby sa zabávali a rekapitulovali svoj život. Hovoria o problémoch, 
o mužoch, deťoch a o starnutí. O veku, vzhľadu a váhe.  

Bavia sa, spievajú. Predstavenie je akousi „babskou jazdou“  
plnou humoru. Komédia s pesničkami, ktorá vás očarí.  

Účinkujú: Gizka Oňová, Zuzana Tlučková,  
Katarína Brychtová, Zuzana Vačková. Vstupné: 17 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
MKC – Dom kultúry Mier, 053/442 87 66

TIC – Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

Pozývame vás na besedu s PhDr. Dašou Toporcerovou, PhD. 
o nadmernom užívaní internetu deťmi a mládežou

5. 12. 2018 o 19.00 h v Kaviarni Mlynček  
v Dome Matice slovenskej, Zimná 68

Beseda spojená s prezentáciou knihy More radosti  
venovanej deťom je určená širokej verejnosti, pedagógom a rodičom.

Pozvaná rodáčka pôsobí v zahraničí ako terapeutka, venuje sa téme  
nelátkových závislostí (online hry, užívanie sociálnych sietí, pornografii).

Vstup voľný.

Ponúkame Vám možnosť odkúpiť si pozemok v okolí Vašej chaty  
v známom stredisku cestovného ruchu. Kancelária Reality 008 s.r.o.
exkluzívne zastupuje vlastníkov pozemkov. Zabezpečujeme kompletný
realitno-právny servis súvisiaci s odkúpením pozemkov. 

Vážení vlastníci chát v rekreačnom stredisku Čingov !

info@reality008.sk
tel.: 0917 112 304
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kuLtúra, inzercia

1. december (so) o 18.00 h
kvÍzovanie
Zábavné súťaženie v tímoch (2 - 4 
hráči) v štyroch kolách - obrázkové, 
hudobné, tipovacie a vedomostné. 
Víťazi si odnesú milé malé ceny. 

Sprevádza Vierka Kubovčíková. Účastnícky poplatok: 1 €/os.

8. december (so) o 18.00 h  |  spiš a vznik Československa
Čo vieme o troch republikách, ktoré boli v priebehu roku 1918 
vyhlásené na východnom Slovensku? Odpovede na mnohé ďalšie 
otázky poskytne Martin Furmanik z Múzea Spiša, ktorý zároveň 
predstaví svoju novú knihu.

15. december (so) o 18.00 h  |  kinedok: dobrý poštár
Komunálne voľby v malej bulharskej dedine sú zápasom medzi 
poštárom, ktorý chce prázdne domy v obci zaplniť sýrskymi 
rodinami a volebnými protivníkmi, ktorí lobujú za internetový klub. 
(BG/FI, 2016, 82 min.)

18. december (ut) o 18.00 h  |  krst básnickej zbierky „082018” 
dvoch mladých autorov. Sprievodnú diskusiu povedie Martin Makara 
a program doplní hudobné vystúpenie gitaristu Timoteja Zavackého.

Letná 63
SNV

2. 12. (nedeľa) o 16.00 h 70 min.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK:

PALCULIENKA
Poetická rozprávka o malej bytosti, ktorá si hľadá svoje miesto na svete.

7. 12. (piatok) o 19.00 h 90 min.
Slovenské vojvodinské divadlo Báčsky Petrovec od 15 rokov
MARTIN MCDONAGH:

KRÁSAVICA Z LEENANE
(Slovenské vojvodinské divadlo Báčsky Petrovec)
Divadelný thriller, ktorý hovorí o živote na dedine, o strachu zo samoty a nedo-
statku lásky… V predstavení sa fajčí a používajú sa vulgarizmy.

8. 12. (sobota) o 19.00 h 180 min.
JÁN KALINČIAK / VLADIMÍR HURBAN VLADIMÍROV: od 15 rokov

REŠTAVRÁCIA
Brilantná komédia o tom, že aj vo voľbách na konci bič plieska.
V predstavení sa fajčí.

9. 12. (nedeľa) o 16.00 h 60 min.
LADISLAV FARKAŠ: 70. repríza

TRI PRASIATKA A VLK
Rozprávka o troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.

15. 12. (sobota) o 19.00 h 160 min.
BRANDON THOMAS/ EMIL SPIŠÁK: 30. repríza

CHARLEYHO TETA od 15 rokov
Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias. V predstavení sa fajčí.

16. 12. (nedeľa) o 16.00 h 50 min.
Martin Barčík: 60. repríza

BALTAZÁR BANÁN
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o zelenáčovi Banánovi, ktorý sa 
s pomocou kamarátov pasuje so svetom.

21. 12. (piatok) o 19.00 h 120 min.
JOZEF MOKOŠ:

JÁNOŠíK, ALEBO PRAVdA JE LEN JEdNA
Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina 
a národná legenda.

26. 12. (streda) o 16.00 h 80 min.
FRANTIŠEK PAVLÍČEK:

TRI ZLATÉ VLASY dEdA VŠEVEdA
Rozprávka o dobrom Plavčíkovi, krutom kráľovi a o múdrom dedovi Vševedovi.

31. 12. (pondelok) o 17.00 h 100 min.
GEORGES FEYDEAU:

dÁMSKY KRAJČíR
Francúzska situačná komédia plná komických situácií, zvratov, klamstiev a sna-
hy vymotať sa z nich.

Štúdio SD

12. 12. (streda) o 10.00 h 60 min.
PETER PALIK / JÁN JENDRICHOVSKÝ:

STOROČIE POdĽA MÁRIE
Obraz človeka a krajiny maľovaný goralským temperamentom a folklórom.

17. 12. (pondelok) o 10.00 h 70 min.
PATRICK HAMILTON: SLOVENSKÁ PREMIéRA

PLYNOVÁ LAMPA
Kriminálny príbeh plný napätia a manipulácie s nečakaným rozuzlením.

Zmena programu vyhradená!

Predpredaj a rezervácie vstupeniek online: spisskedivadlo.sk
Informácie o predstaveniach: 053/417 32 75, 053/417 32 71, 0903 613 259, 
0948 194 643 alebo e-mailom na prevadzka@spisskedivadlo.sk

pomedzi šiatre chodia 
prekrásne Venuše…  

Buď pochválený, život! 
Vďaka za krásu žien, za 

lásku, mladosť, víno, za kvety 
do okien! (Ivan mojík)

Miestny odbor Matice 
slovenskej, Spišská 

knižnica, DS Hviezdoslav 
a Gymnázium, Školská ul.

pozývajú pri príležitosti 
90. výročia narodenia na

STRETNUTIE S POéZIOU 
IVANA MOJíKA

10. 12. 2018 o 15.30 h 
v Spišskej knižnici, Letná 28

Realizované s finančnou 
podporou mesta Spišská 

Nová Ves.

Základná umelecká škola J. Fabiniho 1
Spišská Nová Ves

uvádza

rozprávkové predstavenie 
na motívy ruských rozprávok 
plné hudby, tanca, spevu  
a vtipných dialógov

Scenár: Peter Hudák
Réžia, dramaturgia a úprava: Eva Kopperová

Vaska, 
nespi!
13. 12. 2018 o 17.00 hod.
Dom kultúry Mier
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kuLtúra

4. 12. 2018 od 8.00 h
BASKETBAL ŽIAKOV ZŠ

okresné majstrovstvá - ZŠ Nad Medzou

5. 12. 2018 od 8.00 h
BASKETBAL ŽIAČOK ZŠ

okresné majstrovstvá - ZŠ Nad Medzou

7. 12. 2018 od 15.00 h
BOWLINGOVÝ TURNAJ 

ŠKOLSKÝCH PRACOVNíKOV
Bowling centrum „LAGUNA“

19. 12. 2018 od 8.00 h
VOLEJBAL

Vianočný turnaj žiačok ZŠ, ZŠ Hutnícka
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

6. 12. 2018 (štvrtok) od 16.00 h
PRICHÁdZA ZIMA K NÁM

Privítanie zimy s príchodom Mikuláša so svojou 
družinou. Areál CVČ ADAM, Hutnícka ul. 17,  

sídl. Západ I, pri Lekárni
13.00 ‑ 18.00 jarmok (perníky, občerstvenie)

15.30 ‑ 16.00 vianočná nálada  
program a vystúpenia detí MŠ, ZŠ, CVČ

16.00 ‑ 18.00 otvorenie - príchod Mikuláša, 
rozsvietenie stromčeka, sladké Mikulášske 
potešenie, večerná Vianočná rozprávka

Informácie: Klaudia Bigošová – 0914 176 083, 
Bc. Katarína Štrauchová – 0904 306 520

4., 5., 7. 12. 2018, 9.00 – 12.00 h
MIKULÁŠ SO SVOJOU dRUŽINOU V MŠ

Pre prihlásené MŠ a ZŠ mesta a okolia 
v dohodnutých termínoch.

Informácie: Klaudia Bigošová – 0914 176 083  
Bc. Katarína Štrauchová – 0904 306 520

Informácie nájdete na www.cvcadam.sk

dECEMBER 2018

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

to je ohromné, miláčik
komédia

14. 12. 2018 o 19.00 h
v podkroví Domu Matice slovenskej, 

Zimná 68. Vstupné: 3 € 
Rezervácie: divadlonaopatkoch@gmail.com

0904 254 930

uvádza

d e c e m b e r  2 0 1 8

do 21. 12.  |  Kaštieľ, výstava

ján zoričák – PosoL svetLa
5. 12. (streda)  |  pred KD a priestory KD

Privítanie MikuLáŠa
Vianočné trhy, program detí MŠ, ZŠ, ZUŠ,

rozsvietenie vianočného stromčeka,  
Mikulášska nádielka s prekvapením

do 11. 12.  |  Kaštieľ, výstava obrazov

Peter CvengroŠ – dary  
MojiM najbLiŽŠíM

12. 12. (streda) o 19.00 h  |  Spoločenská sála KD

Ščedryj večur 
Vianočný koncert Poddukelského umeleckého 

ľudového súboru. Vstupné: 15 €

16. 12. (nedeľa) o 16.00 a 18.00 h 
Spoločenská sála KD 

vianočnÉ vystúPenie bdskrew
Vystúpenie tanečného centra mládeže  

21. 12. (piatok) o 18.00 h  |  Spoločenská sála KD

sáM sebou
Koncert. Vstupné: 10 €

www.okcsmizany.sk

pleško 
a strieborná 

borka
9. 12. 2018 o 16.00 h 
Príbeh dvoch starkých o túžbe nebyť sám.

www.babkovedivadlosnv.eu/rezervacie
Podkrovie Domu Matice slovenskej,

Zimná 68, Spišská Nová Ves

Multifunkčné energetické a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

053/429 7546, banicke.centrum.snv@gmail.com, 
dana.rosova@gmail.com, 0911 849 131

Vstupné do expozície, na výstavu:
dospelí 2 €; žiaci, študenti a dôchodcovia 1 €; 
deti do 6 r. a dôchodcovia nad 70 r. zdarma

Akceptujeme kultúrne poukazy.
Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h 

Prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 h 
Voľný vstup.

Na vernisáže a prednášky v popoludňajších 
hodinách vstup voľný.

S t á l e  v ý s t a v y

• HistÓria banÍctva na spiŠi
• zbierka nerastov

viac ako 1 300 kusov vzoriek zo Slovenska, 
Čiech a 23 krajín sveta

• odkrYtÁ krÁsa v kameni  
v tvorbe tibora Gurina

V ý s t a v a

FRANTIŠEK žOLDÁK
zÁtiŠia a krajinkY 

Výstava výtvarných diel pri príležitosti 
autorovho jubilea.

P r e d n á š k a

12. 12. 2018 o 10.00 h
vYbranÉ Časti banskÉHo zÁkona 

a icH apLikaČnÁ praX
Prednášajúci: JUDr. Miroslav Grega,  

ústredný banský inšpektor
Ing. Antonín Baffi, predseda OBÚ Sp. Nová Ves

klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves
  7. 12. Do klubu zavíta Mikuláš o 14.00 h
10. 12. Účasť - Čaro Vianoc v koncertnej sieni Reduty o 17.30 h
14. 12. Individuálna účasť 

„Vianoce s folklórom“  
v Kine Mier o 18.00 h

17. 12. Posedenie pri jedličke, koledy  
a kapustnica o 14.00 h v klube. 
Poplatok: 2,50 €  
Prihlásiť sa do 15. 12. 2018.

Od 18. 12. 2018 do 6. 1. 2019 bude klub zatvorený.

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

5. 12. (streda)  |  Turistická vychádzka Gretľa 
kopec - Bindt - Hnilčík, Zajac, cca 7 km  |  odchod z AS 7.50 h

11. 12. (utorok )  |  Predvianočné stretnutie seniorov pri kapustnici
Reštaurácia hotela Preveza o 16.00 h  |  Poplatok: 4 € 

Prihlásiť sa 6. 12. od 9.00 do 11.00 h v KD na Levočskej ul.
12. 12. (streda)  |  Turistická vychádzka

Trasa: Markušovce, Oľšo - NPZ - štôlňa Zulu - štôlňa Orenburg - 
Korytné - Markušovce, cca 7 km  |  odchod z AS o 8.25 h

Na turistické vychádzky ide každý účastník  
na svoju vlastnú zodpovednosť.
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Knižné
novinKy

Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

Centrálna budova, Letná 28
053/415 03 01

PRE DETi

Eva DiEnERovÁ: Maľované čítanie 
Mravček Zvedavček a iné príbehy
milé príbehy o zvieratkách ponúknu deťom aj zá-
bavné úlohy pre bystré hlavičky, ktoré rozvíjajú 
čitateľskú gramotnosť, dôvtip a fantáziu.

Elena SLoBoDovÁ: Slovenský detský rok
s Filipkom, pripletkom, stonohom a Vševedkom 
môžete spoznávať ľudové zvyky a tradície.

vera SCHAUBER: veľká kniha o svätých 
alebo po kom sa voláme
osudy známych i  menej známych svätcov, 
praotcov, prorokov a anjelov.

PRE DoSPELÝCH – beletria

Colleen HoovER: Končí sa to nami
ostali by ste s  milovaným človekom, ak vám 
ublíži? V  tomto osobnom románe autorka vy-
rozprávala dojímavý a  nezabudnuteľný príbeh 
lásky.

Heather MoRRiS: Tetovač z Auschwitzu
skutočný príbeh dvoch slovenských Židov, ktorí 
prežili koncentračný tábor.

Carol WyER: Tajomstvá živých
abigail žije dokonalý život s manželom a dcér-
kou. niekto však pozná jej tajomstvo a malá Izzy 
jedného dňa zmizne z  parkoviska, aby pravda 
vyšla najavo.

PRE DoSPELÝCH – náučná literatúra

Chloe BRoTHERiDGE: Ako si poradiť 
so strachom a s úzkosťou
či už ide o tlak sociálnych médií, perfekcioniz-
mus alebo strach z neúspechu, kniha vás nau-
čí, ako znovu nadobudnúť kontrolu nad svojím 
životom.

Joshua KoZAK: Už navždy fit
obnovte silu a  rovnováhu svojho tela tak, aby 
ste sa opäť cítili mladí, tešili sa z  obľúbených 
aktivít a ostali fit po celý život.

nikolaj illarionovič DAniKov: Liečivá soľ
Jedinečné recepty na liečbu a prevenciu hyper-
tenzie, pankreatitídy a ďalších 130 ochorení.

Pobočka MiER, Šafárikovo nám. 7 
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk

PRE DETi

Dana HLAvATÁ: Bájky zblízka i zďaleka
príbehy zvieratiek z celého sveta, ktoré nevtie-
ravo poučia i poradia, ako sa správať, aby nás 
považovali za dobre vychovaných.

PRE DoSPELÝCH – beletria

Jean-Michel GUEnASSiA: Klub nenapra-
viteľných optimistov
paríž 1959. V  bistre Balto sa stretáva tajomný 
klub - emigrantov z východnej európy.

PRE DoSPELÝCH – náučná literatúra

Fernando MoRAiS: Mág: Paulo Coelho
podivuhodný príbeh o  životnej ceste jedného 
z  najviac čítaných autorov na svete. milovníci 
jeho kníh nájdu kľúč k  hlbšiemu pochopeniu 
jeho diela.

kuLtúra

kLub dôcHodcov 
komenský
pozýva pedagogických pracovníkov 
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční  

13. 12. 2018 
(štvrtok) 
o 10.00 h  
v Klube dôchodcov  
na Levočskej ul.

Tešíme sa na vás.

Banícky spolok Spiš

usporiada 

Barborské slávnosti 2018
spojené so skokom cez kožu

4. 12. 2018 (utorok) o 17.00 h
v Koncertnej sieni Reduty 

v Spišskej Novej Vsi.
Účasť je len pre členov a pozvaných hostí.

Zdar Boh!
Ing. Vladimír Klaučo, predseda BSS
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ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

otváracie hodiny: 
utorok – piatok 9.00 - 16.30 
nedele za 10 centov / symbolické vstupné
24. – 26. 12., 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019 
ZAtvoRené
t.: 053/417 46 21, 0948 882 718 
e-mail: sekretariat@gus.sk 
FB: Galéria umelcov spiša, www.gus.sk

Stále expozície
•	teRRA GotHicA
•	JozeF HANUlA

AktUálNe výStAvy
MAĽBoU vANie, SocHoU MRAzí…
(slovenský „sochobraz“)
do 2. 12. 2018
Otvorená konfrontácia rozličných podôb súčasnej 
maľby a sochy na slovenskej scéne.

JUBilANti 2018
do 2. 12. 2018
Tvorba 14-tich vybraných jubilujúcich  
autorov zo zbierok galérie.

UtopUS ČSR + čas pre nové utópie (?)
Medzinárodný premiérový projekt  
- reflexia predstáv utopického mesta  

socialistickej minulosti v konfrontácii s novými 
utópiami o ideálnom meste v dielach 9 umelcov  
zo 4 krajín (SK, CZ, GB, UA).

A – z / Dizajn digitálneho písma  
na Slovensku
26 kľúčových a významných písiem  
od vybraných autorov spojené  
s prezentáciou ocenenej publikácie FontsSK. 
Kurátor: Mgr. art. Samuel Čarnoký, PhD.

emil Makovický v kresbe
Významný segment autorovej tvorby – kresby 
a knižné ilustrácie zo zbierky galérie, z ktorých časť 
bola odborne reštaurovaná. Ošetrenie podporil 
z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 
Kurátorka: Mgr. Mária Šabľová – GUS

pRoGRAMy / DielNe 
pRe veReJNoSŤ
Nedeľa, 16. 12. 2018, 13.00 – 16.00
NoviNkA!  
NeDeĽNý kReAtívNy AteliÉR 
Vstupné: 2 €/dieťa, osoba. Výtvarný materiál  
v réžii galérie. Pre rodiny s deťmi, veľkých i malých 
- rôznorodé výtvarné a remeselné techniky,  
cca 60 minút. Potrebné sa vopred nahlásiť. 

DetSkÉ pRoGRAMy / 
DielNe pRe Školy 
A oRGANizovANÉ SkUpiNy
13. – 21. 12. 2018, 9.00 – 16.00
Vstupné: žiak/1 €, doprovod zdarma; v cene 

prehliadka výstavy a výtvarný materiál. Pre MŠ, 
ZŠ, ZUŠ - potrebné objednať sa deň vopred! 
Odporúčame priniesť vlastný ochranný odev. 
Odborné lektorky GUS: Mgr. A. Timková,  
Mgr. Z. Juháziová

cHyBA MôJHo viDeNiA?
K výstave UTOPUS ČSR + čas pre nové  
utópie (?) - žiak technikou kašírovania vytvorí 
známu postavu z pomníka v mestskom parku  
a na výkrese doplní o graffiti kresbu fixami. 90 min.

ABeceDA 46
K výstave A–Z/Dizajn digitalizovaného písma 
na Slovensku zameraná na tvorbu ručného 
a strojového písma. Vytváranie vlastného textu 
ručným písaním zrezaným drievkom a tušom na 
štvorčekový papier A4 a na klasickom písacom 
stroji. 60 min.

RetUŠ
Vyskúšaj si prácu reštaurátora pri vypĺňaní 
a vyfarbovaní chýbajúcich častí na tlačených 
čierno-bielych i farebných printových reprodukciách 
z originálnych diel Emila Makovického - spojené 
s prehliadkou výstavy. 60 min.

NoviNky!
Bez ČASoveJ HRANice 
detský galerijný pas
Balíček na 12 rôznych tematických dielní podľa 
ponuky: 20 €/ks. Pas zahŕňa 2 voľné vstupy pre 
5-člennú rodinu do všetkých galerijných expozícií. 
Nie je časovo obmedzený a dá sa využiť počas 
celého roka!

BENEFIČNÝ KONCERT
na podporu pallotínskeho projektu 

pre deti na Madagaskare

29. 12. 2018 o 19.00
Svätyňa Božieho milosrdenstva Smižany

Vystúpia: Spevokol Spektrum
Hosť: Ľudová hudba Štefana Cínu

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Sp. Nová Ves usporiada

5. decembra 2018 (streda) od 8.00 do 15.00 h
pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, rodičov a výchovných poradcov

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť oboznámiť s ponukou študijných a učebných odborov  

a s požiadavkami, ktoré musia splniť pre prijatie v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020.
Bližšie informácie: na www.sosdsnv.sk, resp. tel. č. 053/442 42 46, mobil 0902 904 810.
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kuLtúra

FiLMovÝ KLUB MKC
milí priaznivci filmového klubu! ponúka-
me vám možnosť zakúpiť si nový člen-
ský preukaz, ktorý platí celý rok 2019 na 
celom slovensku. Cena je 5 € a na každý 
klubový film je zľava. Vstup pre divákov, 
ktorí nie sú členmi Fk, je neobmedze-
ný. tešíme sa na stretnutie s vami každý 
utorok pri dobrom filme v kine mier.

PRoGRAM A vSTUPEnKy 
nájdete aj online na 
www.mkc.snv.sk
PRoJEKT 100 – 2018
FiLMovÁ PREHLiADKA, 
KToRÁ KULTivUJE DivÁKA 
oD ZAČiATKU SEPTEMBRA 
Do novEMBRA
už 23. ročník edukatívnej putovnej 
filmovej prehliadky prinesie ďalší výber 
desiatich kinematografických diel, ktoré 
formujú dejiny svetového filmu.

GRinCH
1. 12. o 15.30 / vstupné: 5 € / 4,50 €
usa, animovaná komédia, mp, 86 min.

ČERTovSKé PERo
1. 12. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
čr, rozprávka, mp-7, 108 min.

vDovy
1. 12. o 19.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
usa, thriller, mp-15, 120 min.

GRinCH
2. 12. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
usa, animovaná komédia, mp, 86 min.

ZRoDiLA SA HviEZDA
2. 12. o 19.00 / vstupné: 4,50 €
usa, hud. dráma, mp-12, tit., 136 min.

vÝRoBCA ŠŤASTiA 
3. 12. o 18.00 h / vstupné: 3 €
Ds HVIeZDoslaV pri mkC snV,  
divadelná premiéra absurdnej komédie
Vladimír mináč – milan lasica
FiLMovÝ KLUB
TiESŇové voLAniE
4. 12. o 19.00 / vstupné: člen: 3 / 4,50 € 
Dan., mp-15, 98 min.
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHo FiLMU 
BoHEMiAn RHAPSoDy
5. 12. o 19.00 / vstupné: 4,50 €
Do PLAviEK!
6. 12. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
ZRoDiLA SA HviEZDA 
6. 12. o 19.00 / vstupné: 4,50 €
usa, hud. dráma, tit., mp-12, 136 min.
SMRTEĽné STRoJE
7. 12. o 19.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
SMRTEĽné STRoJE 3D
8. 12. o 19.00 / vstupné: 6 € / 5,50 €
usa, dobrodružný / fantasy, slovenský 
dabing, mp-12, 128 min.
DiLiLi v PARÍži
8. 12. o 15.30 / vstupné: 4,50 €
Fran., Bel., nem., rozprávka, mp, 95 min.
SUPER TAXÍK
8. 12. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
malajzia, mp, 90 min.
MiKULÁŠ v KinE MiER 
PAT & MAT  
ZiMné DoBRoDRUžSTvÁ
9. 12. o 15.30 / vstupné: 4 €
čr, rozprávka, mp, 60 min.
SUPER TAXÍK
9. 12. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
Do PLAviEK!
9. - 10. 12. o 19.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
usa, dobrodr., fantasy, slovenský 
dabing, mp-12, 128 min.
DESMoD * TEATRo SET 2018
11. 12. o 19.00 / vstupné: 18 €
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHo FiLMU
BoHEMiAn RHAPSoDy
12. 12. o 19.00 / vstupné: 4,50 €
VB, usa, dráma, životopisný, hudobný, 
slov. titulky, mp-12, 134 min.

13. - 14. 12.  
Kino MiER nEPREMiETA
GRinCH 
15. - 16. 12. o 15.30 / vstupné: 5 / 4,50 €
SPiDER - MAn: PARALELné SvETy
15. - 16. 12. o 17.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
usa, mp-7, 110 min. 
AQUAMAn 3D
15. 12. o 19.00 / vstupné: 6 € / 5,50 €
usa, akčný, dobrodr., sci-fi, mp-12, 
143 min.
AQUAMAn
16. 12. o 19.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
Do PLAviEK !
17. 12. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
usa, dobrodružný, fantasy, slovenský 
dabing, mp-12, 128 min.
FiLMovÝ KLUB
DEžo URSiny 70
18. 12. o 19.00 / vstupné: člen: 3 / 4,50 €
slovensko, mp-15, 62 min.
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHo FiLMU
DEžo URSiny 70
19. 12. o 19.00 / vstupné: 4,50 €
slovensko, mp-15, 62 min.
BUMBLEBEE
20. - 21. 12. o 17.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
BUMBLEBEE 3D
22. 12. o 19.00 / vstupné: 6 € / 5,50 €
usa, slovenský dabing, mp, 110 min.
ASTERiX A TAJoMSTvo 
ČARovnéHo nÁPoJA
22. - 23. 12. o 17.00 / vstupné: 5 / 4,50 €
Fran., mp, 90 min.
viAnoCE A SPoL
23. 12. o 19.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
Fran., český dabing, komédia, mp-12, 
90 min.
24. - 26. 12. 
Kino MiER nEPREMiETA
DoPoLUDŇAJŠiE PRÁZDninové 
PREMiETAniE
SnEHovÁ KRÁĽovnÁ:  
KRAJinA ZRKADiEL
27. 12. o 10.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
27. 12. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
rusko, mp, 80 min.

viAnoCE A SPoL
27. 12. o 19.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
DoPoLUDŇAJŠiE PRÁZDninové 
PREMiETAniE 
ASTERiX A TAJoMSTvo 
ČARovnéHo nÁPoJA 
28. 12. o 10.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
Fran., mp, 90 min.
ASTERiX A TAJoMSTvo 
ČARovnéHo nÁPoJA
28. 12. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
Fran., mp, 90 min.
BUMBLEBEE 3D
28. 12. o 19.00 / vstupné: 6 € / 5,50 €
usa, slov. dabing, mp, 110 min.
PAT & MAT  
ZiMné DoBRoDRUžSTvÁ
29. 12. o 15.30 / vstupné: 4,50 €
čr, mp, 60 min.
SnEHovÁ KRÁĽovnÁ:  
KRAJinA ZRKADiEL
29. 12. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
rusko, mp, 80 min.
AQUAMAn
29. 12. o 19.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
usa, akčný, dobrodr., sci-fi, mp-12, 
143 min.
GRinCH
30. 12. o 15.30 / vstupné: 5 € / 4,50 €
usa, animovaná komédia, mp, 86 min.
SnEHovÁ KRÁĽovnÁ: 
KRAJinA ZRKADiEL
30. 12. o 17.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
rusko, mp, 80 min.
AQUAMAn
30. 12. o 19.00 / vstupné: 5 € / 4,50 €
usa, akčný, dobrodr., sci-fi, mp-12, 
143 min.
ZMEnA PRoGRAMU vyHRADEnÁ!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia 
kina mIer finančne podporil

facebook.com/kino.Mier.snv

PLán PreMiÉr

6. 12.
Prípad Kalmus
Smrteľné stroje

Super taxík

13. 12.

Aquaman
Spider-man: Paralerné svety

Dežo Ursíny 70
Vianoce a spol.

17. 12. Nová šanca

20. 12. Asterix a tajomstvo čarovného 
nápoja; Bumblebee

27. 12. Návrat Mary Poppins
Snehová kráľovná: Krajina zrkadiel

december 2018
do 21. 12. 2018  |  vstup voľný

fotografia
10. ročník klubovej výstavy prezentuje tvorbu neprofesionálnych fotografov za rok 2018.  

Hlavnou myšlienkou podujatia je prezentovať každoročne najlepšie diela členov Foto klubu SPIŠ.

4. 12. 2018 o 16.30 h  |  Účastnícky poplatok: 2 €/osoba

Prenos fotografie do výtvarnÉho jazyka
Workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov je súčasťou projektu Homo Universalis.

11. 12. 2018 o 16.30 h  |  Účastnícky poplatok: 2 €/osoba

krajina sPiŠa
Seminár pre neprofesionálnych fotografov v rámci projektu Homo Universalis.

Ďalšie informácie o podujatiach konaných mimo mesta SNV nájdete na  
web stránke www.osvetasnv.sk, https://www.facebook.com/osvetasnv/ 

e‑mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, 053/442 52 50, Zimná 47, Spišská Nová Ves
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materske centrum - DIetka – spisska nova Ves a na oficiálnej web stránke mesta

HERŇA DiETKA
poZor Zmena 
Utorok, štvrtok a piatok  
od 9.00 do 12.00 h
nahlasovanie nie je potrebné. 
V prípade iných podujatí 
v tomto čase informáciu 
o neotvorení Herne  
oznámime na fb.
Príspevok za jednorazový 
vstup: 1,50 €/rodina

ZDoBEniE 
viAnoČnéHo 
STRoMČEKA
každý medovník je vítaný. 
stretneme sa v sobotu  
15. 12. o 16.00 h
prihlášku: min. deň vopred  
na t. č. 0903 493 922
Príspevok: 3 €/dieťa

BESEDA - HoDinKA 
iMUniTy
štvrtok 13. 12. o 9.30 h. 
Zdravie, zdravá výživa 
a podpora imunity u detičiek 
- vedie výživová poradkyňa 
Z. antošová.
prihlášku: min. deň vopred 
na t. č. 0948 922 140,  
počet miest limitovaný.
Príspevok: dobrovoľný

KURZ - TURECKÁ 
TECHniKA EBRU – 
MAĽovAniE nA 
voDnEJ HLADinE
príďte sa zahrať s farbami 
a vzormi! nechajte sa očariť 
technikou eBru.  
Vždy v nedeľu od 15.00 
do 17.00 h. prihlasovanie: 
najneskôr deň vopred na 
t. č. 0903 649 845
Príspevok: 20 €

ADAPTAČné 
DoPoLUDniE
v stredy od 8.30 do 12.00 h 
dopoludňajší pobyt detí 
bez prítomnosti rodičov. 
predpríprava pred nástupom 
do mŠ. Zabezpečený pitný 
režim a ovocie. mamky, 
zabaľte im desiatu.
prihlášku: min. deň vopred 
na t. č. 0908 631 969
Príspevok: 7 €/dieťa

oBJAvUJEME 
RÚČKAMi
Vždy v stredu o 16.30 h si 
detičky vyskúšajú všetko 
zaujímavé, čo by ste im doma 
nedovolili. Farby, plastelína, 
pena, dokonca aj blato. 
určené pre deti do 3 r.
prihlášku: min. deň vopred 
na t. č. 0902 225 798
príspevok: 4 €/dieťa

JA Si vySKoČÍM,  
JA Si PoSKoČÍM 
A AJ SA ZAToČÍM
každý štvrtok o 16.30 h 
popoludnie plné hudby 
a tanca. určené pre detičky 
do 6 r. prihlášku: min. deň 
vopred na t. č. 0917 618 368
Prispevok: 4 €/dieťa

CviČEniE TABATA
v pondelky o 17.00 h vám 
prinášame cvičenie pre 
mamky s účasťou detičiek. 
Cvičí sa s vlastnou váhou.
prihlasovanie: sms deň 
vopred u inštruktorky marcely 
na t. č. 0915 937 167
Príspevok: 4 €/osobu 
(mamku)

ČAS PRE SEBA
Piatky od 18.00 h určené  
pre mamky, staré mamy, tety 
- možnosť naučiť sa háčkovať, 
štrikovať, vyšívať. ak nemáte 
na hodinku či dve komu zveriť 
drobcov, príďte s nimi, určite 
sa nebudú nudiť.
prihlášku: min. deň vopred  
na t. č. 0903 493 922
Príspevok: 3 €/osobu 
(mamku)

KURZ noSEniA 
DETÍ A viAZAniA 
BAByŠATiEK 
i (ZÁKLADnÝ)
Utorok 11. 12. o 15.30 h 
ak ešte nemáte vlastnú 
babyšatku, nevadí, požičiame, 
príp. poradíme pri výbere.
prihlášku a info: mgr. B. Vajová 
t. č. 0948 480 510
Poplatok: 12 €/rodina

STRETnUTiE 
PoDPoRnEJ 
SKUPiny  
noSiACiCH 
RoDiČov
5. 12. a 17. 12. o 9.30 h  
sa opäť bude konať 
stretnutie rodičov nosiacich 
svoje ratolesti v šatkách 
a ergonomických nosičoch.
prihlášku: najneskôr deň 
vopred na t. č. 0910 554 177
pod vedením  
kvalifikovaných poradkýň: 
Barbora Vajová,  
Veronika smiková
Príspevok: 3 €/osoba

STRETnUTiE 
PoDPoRnEJ 
SKUPiny 

DoJČiACiCH 
MATiEK A TEHULiEK
3. 12. o 9.00 h 
skupina je otvorená aj pre 
nové maminy. Zmena 
programu vyhradená.
prihlášku: je nutné prihlásiť  
sa najneskôr deň vopred na  
t. č. 0948 040 203 formou sms.
pod vedením poradkyne 
v dojčení oZ mamila: 
silvia pramuková
Príspevok: 3 €/osoba

STRÁžEniE DETÍ
Bližšie info na t. č. 
0903 493 922

DETSKÁ 
nARoDEninovÁ 
oSLAvA 
(SoBoTA, nEDEĽA)
objednávky: 0903 493 922
Príspevok: 10 €/2 hod. 
(možnosť doobjednania 
animátorských aktivít, 
maľovanie na tvár,  
tvorivé dielničky)

PoRADEnSTvo  
PRi DoJČEnÍ
phDr. Júlia novotná 
0902 221 295
anna ogurčáková 
0903 740 739
silvia pramuková 
0948 040 203

PoRADEnSTvo  
v noSEnÍ DETÍ
mgr. Barbora Vajová  
t. č. 0948 480 510 alebo 
barbora.vajova@gmail.com, 
muDr. Veronika smiková 
t. č. 0910 554 177 alebo 
veronika.smikova01@gmail.com.

PRoGRAM MATERSKéHo
CEnTRA DiETKA
Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, šafárikovo nám. 3

V prípade záujmu o psíka volajte 0905 315 070 
(ak zamestnanec útulku nepracuje, číslo je  
nedostupné, skúste preto volať viackrát) 

alebo bezplatnú linku 159.
Každý adoptovaný psík môže bezplatne absolvovať 

kurz výcviku v MKK Tatran t. č.: 0949 351 119.

Zvieratká
na adopciu

ABAN
Milý psík, kríženec labradora, 
približne ročný,  čaká na svojho 
pána, ktorý mu dá dobrý domov 
plný lásky.

MOLy
Ročná fenka vhodná do rodiny 
s deťmi.

OLIVER
Psík je veselej povahy. Určite by 
zastal aj nenáročného strážcu. 
Je to cca  3-ročný, svalnatý, 
vybehaný chalanisko.

BADy
Bady je cca 10-mesačný psík, je 
veselý a  hravý. Bude milujúcim 
spoločníkom vašich detí či odda-
ným druhom staršiemu človeku.

CyRIL
Psík vyzeral tak, že čakal na 
pána na mieste, kde ho zrejme 
aj vyhodili z auta… Cca 3-ročný, 
kľudný, ešte mladý psík.

TOBy
Tobinko je približne 6-mesačné 
šteňa. Čaká na milujúceho člo-
veka, ktorý mu poskytne veľa 
lásky a bezpečný domov.

DARKA
Fenka kríženca je približne roč-
ná, v  útulku čaká na milujúcu 
rodinu.

EDINKA
Táto smotanová fenka má pri-
bližne rok a tiež čaká na nieko-
ho, komu bude môcť byť vernou 
spoločníčkou.
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Moravská

Sobota / 22. 12.
Spišská burza starožitností  
a kuriozít 2018

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti a predmety minulých čias
od 8.00 do 15.00 hod na starom trhovisku oproti OC Sintra Tel. č.: +421 910 149 926

STRATIL SA CHESTER
modrý francúzsky buldoček. 
Má špecifické sfarbenie - celý 
sivý s bielou hruďou, bielym 
úzkym pásikom medzi očami 
a bielym fľakom vzadu na 
krku. Odmena za info vedúce  
k jeho nájdeniu: 2 000 €.
T.: 0907 899 045

STRATIL SA RIŠKO 
ryšavý kocúr z Hanulovej 
ulice. Má 8 rokov, je 
kastrovaný. Celý čas býval 
v interiéri, aj preto je veľmi 

plachý. Ak by ste ho našli, vezmite ho a volajte, 
aj ak ho, čo i len zazriete. T.: 0904 415 782
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Šport

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves

krytá PLaváreň t.: 053/416 63 53
Verejnosť

30. 11. piatok 8.00 - 12.00
1. 12. sobota ZATVORENé
2. 12. nedeľa 15.30 - 20.30

15. 12. sobota 15.00 - 20.30
23. 12.

sv
ia

tk
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a 
pr

áz
dn

in
y

nedeľa 9.00 - 16.00
24. 12. pondelok ZATVORENé
25. 12. utorok 14.00 - 20.00
26. 12. streda 9.00 - 20.00
27. 12. štvrtok 9.00 - 20.00
28. 12. piatok 9.00 - 20.30
29. 12. sobota 9.00 - 20.30
30. 12. nedeľa 9.00 - 20.30
31. 12. pondelok ZATVORENé

1. 1. 2019 utorok 13.00 - 20.00
Krytá plaváreň otvorená podľa nasledovného rozpisu:

Ranné plávanie Školy Verejnosť
pondelok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 15.00 - 20.00
utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
sobota   9.00 - 20.30
nedeľa   9.00 - 20.30

sauna a CerageM t.: 053/416 63 54

Verejnosť
23. 12. nedeľa 7.30 - 16.00
24. 12. pondelok ZATVORENé
25. 12. utorok 14.00 - 20.00
31. 12. pondelok ZATVORENé

1. 1. 2019 utorok 14.00 - 20.00

SAUNA 1 SAUNA 2 CERAGEM
pondelok sanitár sanitár sanitár
utorok  14.00 - 20.00 M  14.00 - 20.00 Ž 13.00 - 19.00
streda  14.00 - 20.00 Ž  14.00 - 20.00 M 13.00 - 19.00
štvrtok  14.00 - 20.00 M  14.00 - 20.00 Ž 13.00 - 19.00
piatok  14.00 - 20.00 Ž  14.00 - 20.00 M 13.00 - 19.00

sobota  7.30 - 12.00 M  7.30 - 12.00 Ž 8.00 - 19.00 13.00 - 19.00 Ž  13.00 - 19.00 M

nedeľa  7.30 - 12.00 M  7.30 - 12.00 Ž 8.00 - 19.00 13.00 - 19.00 Ž  13.00 - 19.00 M

MasáŽe Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodre-
náž, lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, 
lávové kamene, chiropraxia, mäkké techniky.
V ponuke vianočné poukážky.
utorok - piatok 14.00 - 20.00
sobota - nedeľa 9.00 - 20.00

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

ŠPortová haLa t.: 053/416 63 35

Cenník 
prenájmu

Športová 
príprava

pondelok - piatok 7.00 - 14.00 14 €/hod
14.00 - 22.00 28 €/hod

sobota - nedeľa 8.00 - 20.00 28 €/hod
Podujatie nešportového charakteru 780 €/deň

rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!

1. 12. sobota
9.00 BK04 SNV ‑ Svit, basketbal, kadeti
12.00 VK SNV ‑ L. Hrádok, volejbal, juniorky
18.00 BK04 SNV ‑ Lučenec, basketbal, extraliga muži

2. 12. nedeľa 10.00 ŠKBD SNV ‑ žilina, basketbal, kadetky

8. 12. sobota

8.30 BK04 SNV ‑ Svit, basketbal, starší žiaci
10.30 ŠKBD SNV ‑ ťahanovce, basketbal, juniorky
12.30 BK04 SNV ‑ Prievidza, basketbal, juniori
14.30 ŠKBD SNV ‑ Trnava, basketbal, staršie žiačky
18.00 BK04 SNV ‑ Levice, basketbal, extraliga muži

9. 12. nedeľa

9.00 ŠKBD SNV ‑ Sereď, basketbal, staršie žiačky
11.00 BK04 SNV ‑ Handlová, basketbal, juniori
13.00 BK04 SNV ‑ Kežmarok, basketbal, starší žiaci
15.30 young Arrows ‑ Florko Košice, florbal, starší žiaci

10. 12. pondelok 17.00 Gymnastický galavečer

13. 12. štvrtok 8.00 - 
18.00

Memoriál Andreja Franka 
25. ročník futbalového turnaja

14. 12. piatok 8.00 - 
17.00

Memoriál Andreja Franka 
25. ročník futbalového turnaja

15. 12. sobota
9.00 BK04 SNV ‑ Levoča, basketbal, kadeti
12.00 VK SNV ‑ B. Bystrica, volejbal, juniorky
18.00 young Arrows ‑ Florko Košice, florbal, dorast

16. 12. nedeľa
9.00 BK04 SNV ‑ Košice, basketbal, starší mini žiaci

13.00 young Arrows ‑ Snipers Bratislava,  
florbal, extraliga muži

19. 12. streda 18.00 BK04 SNV ‑ Prievidza, basketbal, muži

22. 12. sobota 19.00 PCF 19 the ROAD to be LEGENDARY 
Pit Cage Fighting - zápasy v kliente

23. 12. nedeľa

9.00 BK04 SNV ‑ Košice, basketbal, juniori
11.00 ŠKBD SNV ‑ Rožňava, basketbal, juniorky

14.00 young Arrows ‑ Florko Košice,  
florbal, extraliga muži

29. 12. sobota 18.00 BK04 SNV ‑ Svit, basketbal, extraliga muži

futbaLový Štadión t.: 0903 405 466
uMeLá tráva / Cenník prenájmu:

Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 36 €/hod
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 60 €/hod
½ hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/hod

Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.

koLkáreň t.: 0907 428 935 | Cenník prenájmu: 16 €/hod./4 dráhy

1. 12. sobota 
11.00 TJ Tatran SNV A ‑ žarnovica 

extraliga muži

15.00 TJ Tatran SNV B - Šemša 
1. liga východ 

9. 12. nedeľa 10.00 TJ Tatran SNV ‑ Podbrezová 
dorastenecká liga 

15. 12. sobota 11.00 TJ Tatran SNV B ‑ Podbrezová 
1. liga východ 

tenisový areáL t.: 0903 403 459 - rezervácie
V prevádzke len tenisová pretlaková hala.

Otváracie hod.: pondelok - nedeľa 9.00 - 21.00

Cenník vstupu: Verejnosť
9.00 - 14.00 10 €/hod./kurt
14.00 - 21.00 13 €/hod./kurt
Permanentka 70 €/6 hod./kurt

ziMný Štadión t.: 053/446 10 86
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
Rozpis verejného korčuľovania má len informatívny charakter, môže byť 
zmenený z dôvodu konania hokejového zápasu!
Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis)

1. 12. sobota 17.30 Verejné korčuľovanie

2. 12. nedeľa 10.00 Short track, Slovenský pohár
17.00 Lipt.  Mikuláš ‑ Nitra, Tipsport liga, muži

4. 12. utorok 17.00 Lipt.  Mikuláš ‑ Nové Zámky,  
Tipsport liga, muži

5. 12. streda 17.30 HK SNV ‑ Bratislava, 1. liga, muži
7. 12. piatok 10.30 HK SNV ‑ Dubnica, 1. liga, muži

8. 12. sobota
15.00 HK SNV ‑ Púchov, extraliga dorastu

17.30 Verejné korčuľovanie * Odovzdávanie ča-
rovnej mikulášskej palice, VSTUP VOĽNý

9. 12. nedeľa
10.30 HK SNV ‑ Púchov, extraliga dorastu
13.30 HK SNV ‑ Poprad, liga kadetov
17.00 HK SNV ‑ Topolčany, 1. liga, muži

12. 12. streda 18.00 HK SNV ‑ Humenné, 1. liga, muži
14. 12. piatok 8.00 Short track, Európsky pohár
15. 12. sobota 8.00 Short track, Európsky pohár

16. 12. nedeľa 8.00 Short track, Európsky pohár
17.30 Verejné korčuľovanie

18. 12. utorok 17.30 HK SNV ‑ Michalovce, 1. liga, muži
19. 12. streda 17.00 Lipt. Mikuláš ‑ Poprad, Tipsport liga, muži
21. 12. piatok 17.30 Verejné korčuľovanie
22. 12. sobota 17.30 Verejné korčuľovanie

23. 12. nedeľa 17.00 Lipt. Mikuláš ‑ B. Bystrica,  
Tipsport liga, muži

26. 12. streda 17.00 Lipt. Mikuláš ‑ Zvolen, Tipsport liga, muži
28. 12. piatok 17.00 Lipt. Mikuláš ‑ Trenčín, Tipsport liga, muži
29. 12. sobota 17.30 HK SNV ‑ Nové Zámky, 1. liga, muži
30. 12. nedeľa 17.30 Verejné korčuľovanie

www.stez.sk
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oznamY

ROZPIS POHOTOVOSTNýCH SLUžIEB LEKÁRNí V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

1. – 2. 12.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00
Lekáreň SMIžANy, Brusník 1522/2, Smižany T.: 053/448 90 66

20.00 ‑ 22.30
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 2047/39 T.: 0903 295 513

3. – 7. 12.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň BONUS s.r.o., Námestie SNP 2258/2 T.: 053/446 47 67

8. – 9. 12.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00
Lekáreň BONUS s.r.o., Námestie SNP 2258/2 T.: 053/446 47 67

20.00 ‑ 22.30
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 2047/39 T.: 0903 295 513

10. – 14. 12.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň NA ZÁPADE, Hutnícka 3039/20 T.: 053/429 87 08

15. – 16. 12.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00
Lekáreň NA ZÁPADE, Hutnícka 3039/20 T.: 053/429 87 08

20.00 ‑ 22.30
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 2047/39 T.: 0903 295 513

17. – 21. 12.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513
16.00 ‑ 22.30 Lekáreň NA LETNEJ, Letná 32/27 T.: 053/442 51 32

22. – 23. 12.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00
Lekáreň NA LETNEJ, Letná 32/27 T.: 053/442 51 32

20.00 ‑ 22.30
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 2047/39 T.: 0903 295 513

24. 12.
Štedrý deň 7.00 ‑ 22.30 Lekáreň NA TARČI, Agátová 2011/12 T.: 053/446 75 68

25. 12.
1. sv. vianočný 7.00 ‑ 22.30 Lekáreň SIGNUM, Nábrežie Hornádu 3416/11 T.: 053/441 01 92

26. 12.
2. sv. vianočný 7.00 ‑ 22.30 Lekáreň ELIXíR, Zimná 205/70 T.: 053/446 82 25

27. – 28. 12.
(štv – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 2047/39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň NA SíDLISKU MIER, Šafárikovo nám. 6 T.: 053/446 59 37

29. – 30. 12.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00
Lekáreň NA SíDLISKU MIER, Šafárikovo nám. 6 T.: 053/446 59 37

20.00 ‑ 22.30
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 2047/39 T.: 0903 295 513

31. 12.
Silvester 16.00 ‑ 22.30 Lekáreň STATIM, Štefánikovo námestie 2987/10 T.: 053/442 82 77

UPOZORNENIE  
NA PRERUŠENIE  
DISTRIBúCIE  
ELEKTRINy
Oznamujeme, že pre uvedené odberné 
miesta bude prerušená distribúcia elektriny 
z dôvodu plánovaných prác na zariadení 
nízkeho / vysokého napätia v termínoch:

6. 12. / 7.30 ‑ 15.30 h
•	Nitrianska: 3400
•	Tatranská: 5, 9, 11, 13, 17, 19, 3398, 3404

Nakoľko v čase uzávierky Informátora boli 
zverejnené len vyššie uvedené termíny 
prerušenia distribúcie elektriny, aktuálne 
informácie nájdete na portáli eVSD  
www.vsds.sk v časti Plánované odstávky.

POHOTOVOSTNé SLUžBy
voda a kúrenie
SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.
POLYTOP SNV, s. r. o.
0905 215 732

kanaLizáCie
KANAL SERVIS, s. r. o. 
0914 153 003

PoruCha na verejnoM  
osvetLení
BRANTNER NOVA, s. r. o.
0903 628 845, Ing. I. Starinský,  
e-mail: ivan.starinsky@brantner.com

tePeLnÉ hosPodárstvo Mesta
EMKOBEL, a. s. 
dispečing: 0917 949 656, 
e-mail: tu@emkobel.sk

Výťahy • Voda, ÚK • eleKtro
BYTOVÉ DRUŽSTVO
dispečing: 053/416 65 04, 
mob. 0905 499 881
Plynové zariadenia:
nepárne týždne - 0905 534 800; 
párne týždne - 0905 241 080

ZMENA V PREVÁDZKOVANí 
ZBERNýCH DVOROV
Oznamujeme občanom mesta,  
že Zberný dvor na Sadovej ulici  
a Zberný dvor pre drobné stavebné 
odpady umiestnený v areáli skládky 
odpadov Kúdelník II budú  
od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019 zatvorené.  
Občania môžu služby oboch 
Zberných dvorov opäť využiť od 2. 1. 2019.

ZMENA VýVOZU 
KOMUNÁLNEHO ODPADU
Oznamujeme občanom mesta, že 
pravidelný zber zmesového komunálneho 
odpadu od rodinných domov v lokalitách, 
v ktorých sa realizuje v utorok 
25. 12. 2018 a v utorok 1. 1. 2019   
sa uskutoční v sobotu 22. 12. 2018 
a v sobotu 5. 1. 2019.

oddelenie komunálneho servisu, MsÚ

Veselé a krásne, 
radostné a šťastné, 

príjemné a milé 
vianočné chvíle 

a úspešný  
nový rok 2019
čitateľom praje 

redakcia
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JESEň ZAKONČENÁ 
VíťAZSTVOM
V poslednú októbrovú sobotu sa posledný raz v tomto roku predstavili fut-
balisti Spišskej Novej Vsi na domácom trávniku. Domáci mali výborný 
vstup do zápasu, už v 8. minúte sa predral pred brankára hostí Hagara a po-
hotovo zakončil 1 : 0. Tento moment domácich povzbudil a ešte dvakrát si 
vytvorili čisté golové šance, lenže v koncovke sa príliš domácim útočníkom 
nedarilo. To sa v závere polčasu vypomstilo. Po zmätkoch v domácej obrane 
musel zasiahnuť až brankár Stančák a po jeho zákroku mali hostia výhodu 
pokutového kopu, ktorú Kuriplach využil.
Spišiaci hrali svoj posledný zápas v  jesennej časti súťažného ročníka 
2018/2019 a zároveň to bol aj posledný „majstrák“ roka 2018. Cez polčasovú 
prestávku bol vyhlásený a ocenený najlepší hráč roka 2018, ktorým sa na 
základe hlasovania stal Lukáš Kováč. Od začiatku druhej časti hry Novo-
vešťania išli pevne za svojím cieľom. V 57. minúte opäť pohotovo zakončil 
Hagara 2 : 1 a na domácej strane a v hľadisku bolo veselšie. V 78. minúte to 
už bol búrlivý potlesk, lebo svoj výborný výkon v útoku hetrikom pečatil Ha-
gara. V samotnom závere sa ešte hostia snažili urobiť niečo s výsledkom, ale 
ich tlak bol len platonický. V poslednom domácom vystúpení zverenci trénera 
Luboša Ontka zvíťazili 3 : 1 a nebyť nešťastnej prehry s Plavnicou, mohli mať 
na domácim trávniku výbornú jesennú bilanciu.
V zostávajúcich troch zápasoch vonku postupne remizovali v Humennom 
1 : 1, vyhrali v Mária Hute 2 : 1 a vo Vranove prehrali 0 : 3. Po šestnástich 
kolách tak zimujú Spišiaci v tabuľke so ziskom 26 bodov za 8 víťazstiev a dve 
prehry na šiestej priečke. Jozef Petruška

NÁROČNé BOJE 
FLORBALISTIEK
Počas prvého novembrového víkendu sa florbalistky Kométy Spišská 
Nová Ves predstavili na domácej palubovke. V piatok 2. 11. po napínavom 
priebehu nestačili na Kysucké Nové Mesto, s ktorým prehrali 3 : 4.
Ešte ťažší súper ich čakal v sobotu - Tvrdošín. Už v prvej tretine hosťujúce 
hráčky štyrikrát prekonali domácu brankárku, kým na domácej strane bola 
úspešná raz Hanuščinová. Nepriaznivý stav 1 : 4 sa podpísal nad priebe-
hom druhej štvrtiny. Snahu a bojovnosť domácim hráčkam nemožno uprieť, 
mohutnú podporu mali aj z publika. No vždy, keď sa začala hra vyrovnávať, 
v najnevhodnejšej chvíli Novovešťanky inkasovali. V druhej tretine sa hos-
ťujúce hráčky zapísali do listiny strelcov trikrát, na domácej strane bola raz 
úspešná Adamcová. Posledná tretina sa už len dohrávala, Tvrdošín pridal 
dva góly, za Spišiačky skórovala Janiglošová. V konečnom účtovaní prehrala 
Kométa 3 : 9. Jozef Petruška

JUBILEJNÁ DESIATKA
Záver bežeckej sezóny 2018 sa 17. novembra 
2018 niesol v znamení jubilejného 10. ročníka Fer-
čekovskej desiatky. V  žiackych kategóriách sa 
behu zúčastnilo 65 a v dospelých kategóriách 109 
bežcov. Usporiadateľmi vydareného športového 
podujatia boli MsV č. 3 Spišská Nová Ves, ŠK Fer-
čekovce a Občianske združenie Novoveská Huta.
Víťazi kategórií:
Detské a  žiacke kategórie: Do 7 r.: (200 m): 
1.  Z.  Dziedzinová (SNV), 1. L. J. Veisenpacher 
(SNV), 8 ‑ 9 r.: (400 m): 1. E. Drabová (SNV), 
1. L. Mních (SNV), 10 ‑ 11 r.: (700 m): 1. V. Ruši-
nová (Levoča), 1. S. Kampczyk (SNV), 12 ‑ 13 r.: 
(1 000 m): 1. J. Gbúrová (Levoča), 1. M. Schloser 
(SNV), 14 ‑ 15 r.: (1 500 m): 1. E. Čekovská (SNV), 
1. S. Antal (Levoča)
Dorastenci (5 km): 1. E. Révaj (ŠK Ferčekovce, 
18:33), dorastenky (5 km): 1. L. Prílohová (Levoča, 
23:34)
Muži 18 ‑ 39 r.: (10 km): 1. V. Majerčák (Harichov-
ce, 35:35), muži 40 ‑ 49 r.: (10 km): 1. J. Duba-
šák (Poprad, 35:17), 2. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 
37:00), 3. M. Plačko (ŠK Iglovia SNV, 38:02), muži 

50 ‑ 59 r.: (10 km): 1. A. Hudák (Falc, 39:15), muži 
60 r. a st.: (10 km): 1. M. Hrušovský (STEZ SNV, 
44:44), 2. P. Pavol (AŠK SNV, 48:23), 3. A. Pohly 
(Ferčekovce, 51:21)
ženy 18‑34 r. (5 km): 1. M. Kucháriková (Lipt. Mi-
kuláš, 19:26), ženy 40 ‑ 49 r. (5 km): 1. M. Krom-
ková (Hranovnica, 22:29), 2. L. Baronová (SNV, 
22:39), ženy 50 r. a  st. (5 km): 1.  I.  Vastušková 
(Poprad, 22:57)
Prebehni sa s nami (1 500 m, bez rozdielu veku): 
1. F. V. Velásques (Ekvádor), 2. R. Schloser (SNV), 
3. M. Havranová (SNV)

o. kozák

Uhádni, aké miesta 
sa zobrazujú na fotografiách

V súťaži ti ukážeme 30 rôznych fotografií detailov nášho mesta 
a tvojou úlohou bude identifikovať a uhádnuť, kde sa daný detail 

vyobrazený na fotografii nachádza.
Do súťaže sa môžeš zaregistrovať na webe. 

Zapoj sa do súťaže a vyhraj úžasné ceny

Trvanie súťaže:
Začiatok súťaže: 9.11. 2018
Koniec súťaže: 9. 12. 2018

Registráciu do súťaže
a všetky potrebné informácie nájdeš na

sutaz.spisskanovaves.eu

Poznáš 
svoje mesto?
Dokáž nám to a poď súťažiť!

Základná škola, Z. Nejedlého 2  
a mesto Spišská Nová Ves

vás pozývajú na 25. ročník

MEMORIÁLU 
ANDREJA 
FRANKA

Medzinárodný halový futbalový turnaj 
mladších a starších žiakov sa uskutoční 

13. ‑ 14. 12. 2018
v športovej hale so začiatkom o 8 00 h

13. 12. 2018 o 16.00 h: 
benefičný zápas ‑ ligový výber  

odchovancov proti trénerom

účastníci turnaja:
MŠK Žilina  |  1. FC Tatran Prešov
FC Košice  |  FK Havlíčkův Brod

ŠSK IR - Progres Bílovec
FK Spišská Nová Ves

Štart chlapcov do 7 rokov na 200 metrov
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ebeH: Medzinárodný maratón mieru Košice 

(7. 10. 2018) - polmaratón (21,1 km): muži 40 ‑ 
49 r.: 3. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 1:19:33), muži 
60 ‑ 69 r.: 8. P. Pavol (AŠK SNV, 1:45:23), muži 
70 r. a st.: 1. O. Kozák (SNV, 1:41:31).

Polmaratón Liptovský Mikuláš (20. 10. 2018; 
21,1 km): muži 40 ‑ 49 r.: 2. T. Kamas (TJ Tatran 
SNV, 1:18:21), muži 60 r. a st.: 1. M. Hrušovský 
(STEZ SNV, 1:31:09).

Goral Run (Spišská Belá; 20. 10. 2018). Polma-
ratón (21,1 km): ženy 50 ‑ 59 r.: 3. E. Berníková 
(ŠKP SNV, 1:53:21). Beh 10 km: ženy 40 ‑ 49 r.: 
2. E. Zekuciová (SNV, 49:44).

Beh do vrchu (Banské - Mlačky, 28. 10. 2018; 
6,4 km; prevýšenie 326 m): muži 40 ‑ 49 r.: 
1. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 26:48).

Beh do vrchu Dubník (Zámutov, 4.  11.  2018; 
11,2 km; prevýšenie 600 m): muži 40 r. a  st.: 
1. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 50:45).

voLejbaL: „Trojkové“ mladšie žiačky hrali svoj 
prvý ligový turnaj v  Lendaku 28.  10.  2018: VK 
SNV „A“ ‑ Lendak 0 : 2, Poprad ‑ VK SNV „B“ 
1 : 2, VK SNV „A“ – VK SNV „ B“ 2 : 1. Juniorky 
v 5. kole 13. 11. 2018 nečakane zaváhali v Kež-
marku, ktorý doteraz nevyhral ani jeden zápas. 
Prvý zápas prehrali 0 : 3 a druhý zápas vyhrali 
3 : 2, takže prišli domov iba s jediným bodíkom, 
namiesto očakávaných šiestich bodov. Staršie 
žiačky, 2. časť, 2. kolo, 17. 11. 2018: MVK Snina 
– VK SNV 3 : 2 a 3 : 1; Kadetky, 5. kolo, 18. 11. 
2018: VK SNV – MŠK Vranov 3 : 1 a 3 : 0.

karate: Prvého kola Žiackej ligy VÚKABU 
a  TAUK v  Košiciach sa 27.  10.  2018 zúčastnilo 
19 cvičencov Karate klubu Iglow. V konkurencii 
21 klubov a 3 078 súťažiacich sa klub vo všetkých 
disciplínach umiestnil na 2. mieste a v kategórii 
kumite jednotlivci na prvom mieste so ziskom 
25  medailí, z  toho 12  zlatých, 5 strieborných 
a 8 bronzových.

Hokejisti s novým trÉnerom
Po osemnástich zápasoch 1. hokejovej ligy 
Spišská Nová Ves vymenila trénera. Vladimír 
Turan bol z  funkcie hlavného trénera odvolaný 
a nahradil ho Dávid Káňa. Pre fanúšikov hokeja 
na Spiši bol tento krok dosť prekvapujúci. K od-
volaniu došlo po víťaznom zápase s Humenným.
„Vedenie klubu ma oslovilo s tým, že chcú zmeniť 
herný systém mužstva, zapracovať viac mladých 
hráčov. samozrejme, cieľom je dostať mužstvo 
do play off a  zlepšenou hrou pritiahnuť viac di-
vákov do spišskonovoveského hľadiska,“ povedal 
po prvom zápase na lavičke HK Spišská Nová 
Ves Dávid Káňa.
Premiéru mal nový kormidelník veľmi úspešnú. 
Spišiaci po kvalitnom výkone zdolali Martin 5 : 3, 
ale v nasledujúcom zápase sa už darilo menej 
a v Michalovciach prehrali 2 : 5.

BRONZOVá 
MEDAILA Z MS
V Trnave sa v dňoch 15. - 21. októbra 2018 usku-
točnili Majstrovstvá sveta v  silovom trojboji. 
V disciplíne tlak činky na lavičke v kategórii mas-
ters M3 - 100 kg obsadil Stanislav Jakubec zo 
Spišskej Novej Vsi 3. miesto. Získal tak po minu-
loročnom prvom mieste na Majstrovstvách Európy 
a  druhom mieste na Majstrovstvách sveta ďalší 
cenný kov.

MEMORIÁL PETRA HUSA
Bežci mesta si uctili pamiatku skvelého maratónca
Päťdesiatštyri vytrvalostných bežcov zo Spišskej 
Novej Vsi a  z  blízkeho okolia sa zišlo na Košiar-
nom briežku 28.  10.  2018, aby si uctili pamiatku 
Petra Husa - vynikajúceho maratónca a bývalého 
príslušníka Mestskej polície v  Spišskej Novej Vsi, 
ktorý nás náhle opustil začiatkom tohto roku vo 
veku 47 rokov. Mal na konte takmer 100 maratónov 
a zúčastňoval sa ďalších vytrvalostných a extrém-
nych behov.
Po slávnostnom otvorení za účasti najbližších ro-
dinných príslušníkov, zástupcov mesta a  mest-
skej polície sa vydali bežci na trať, na ktorej Peter 
najradšej trénoval. Hlavnú disciplínu - polmaratón 
(21,1 km) absolvovali bežci formou dvoch okru-
hov z Košiarneho briežka na Bikšovu lúku, Lesni-
cu a späť. Túto trať, ale i kratšiu desaťkilometrovú 
úspešne absolvovali aj šiesti Petrovi kolegovia - 
príslušníci mestskej polície.

Polmaratón (21,1 km): 
Muži do 39 r.: 1.  V.  Majer-
čák (Harichovce, 1:21:34), 
2.  F.  Belohorec (B.  Štiavni-
ca), 3.  J.  Košík (Vítkovce), 
muži 40 ‑ 49 r.: 1. M. Plačko 
(SNV, 1:26:26), 2. Š. Sumerling (FitnesSport SNV), 
3. M. Lajčák (SNV), muži 50 ‑ 59 r.: J. Macko (Smi-
žany, 1:30:30), 2. Š. Maľák (Olcnava), 3. M. Fuker 
(SNV), muži 60 r. a  st.: 1.  M.  Hrušovský (STEZ 
SNV, 1:38:24), 2. P. Pavol (AŠK SNV), J. Tekely (Sp. 
Tomášovce). ženy do 39 r.: 1. M. Tkáčová (SNV, 
1:50:54), ženy 40 r. a  st.: 1.  L.  Baronová (SNV, 
1:45:43), 2. H. Spišáková (Krompachy), 3. M. Ber-
níková (SNV).
Najstarší bežec, Július Smolár, si uctil pamiat-
ku Petra Husa odbehnutím celej dľžky maratónu 
42,195 km. o. kozák

Klub RTVŠ Mix
srdečne pozýva rodičov a širokú verejnosť mesta na

vianoČný GYmnastický GaLaveČer
10. 12. 2018 (pondelok) o 17.00 h

v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi
Vstup voľný.
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V súvislosti s novelou zákona o ochrane osobných údajov oznamujeme zrušenie Spoločenskej rubriky. 

Nakoľko zákon neumožňuje ďalej zverejňovať údaje o narodení a veku občanov mesta, od mája t. r. sú rubriky  

Vitajte medzi nami, Významné životné jubileá oslávili zrušené.

Taktiež nie je možné zo strany mesta odosielať občanom mesta pozvánky na uvítania narodených detí a slávnostné prijatia 

jubilantov. Vyzývame všetkých, ktorí majú záujem o slávnostné uvítanie dieťaťa a slávnostné prijatia jubilantov, aby svoj 

záujem oznámili na t. č. 053/417 66 25 – Mgr. Zuzana Kleinová, e-mail: zuzana.kleinova@mestosnv.sk.

Termíny obradov v najbližšom období: 1. a 15. december 2018 kancelária primátora

poĎakovania a spomienkY

OZNAM

Cítime obrovský smútok a žiaľ, no zároveň vďačnosť, že nám 
bolo cťou poznať skvelého človeka. Večná spomienka zostáva 
v našich srdciach.
5. 10. 2018 nás navždy opustila milovaná manželka, mamička, 
svokra, stará a prastará mama, sestra, švagriná, teta a príbuzná 
Klementína KUŠNyéROVÁ, rod. Granátová, vo veku 83 rokov.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ju poznali.
Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie MUDr. Štefanovi 
Novysedlákovi, MUDr. Stanislavovi Krajňákovi, celému gy-
nekologicko-pôrodnickému oddeleniu v Spišskej Novej Vsi 
a Pohrebnej službe R. Findura.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk vám dnes nemôžem dať. 
srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, kamarátom 
a známym, ktorí sa 31. 10. 2018 prišli rozlúčiť s mojím milova-
ným synom, otcom, bratom Pavlom HREBENÁROM.
Ďakujeme kolektívu OMIS SNV za starostlivosť a za dôstojnú 
rozlúčku Rím.-kat. úradu v SNV. 
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým kolegom 
a známym, ktorí sa 2. 11. 2018 prišli rozlúčiť s naším milovaným 
manželom, otcom, deduškom a  príbuzným MVDr. Tomášom 
MATIŠÁKOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 86 rokov. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí si ho pripomenuli tichou spo-
mienkou. 
Veľké poďakovanie patrí MUDr. Alici Fronkovej a  sestričke 
Bc. Miroslave Hudákovej za ich obetavú pomoc.
Za neoceniteľný, okamžitý príchod, za ich láskavé srdcia a mi-
losrdné ruky ďakujeme sestričkám z ADOS Spišskej katolíckej 
charity.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rímsko-katolíckemu farskému 
úradu a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
neplačte, že som odišla, len pokoj a milosť u Boha mi prajte, 
s modlitbou na perách na mňa spomínajte.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, susedom, priateľom, známym, ktorí sa 
6. 11. 2018 prišli rozlúčiť s mojou milovanou mamkou, babkou, 
sestrou, sesternicou a priateľkou Idou TRZCIONKOVOU.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme kňazovi J. Gorčákovi, MsÚ 
v SNV - p. J. Kučinskému a Pohrebnej službe R. Findura.
S láskou a úctou dcéra Zuzka, vnučka Zuzanka a smútiaca 
rodina.
navždy zostaneš v našich srdciach.
7. 11. 2018 sme si pripomenuli 6. výročie dňa, keď nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, dedko a brat Ján VALIGURA.
Tí, ktorí ste ho poznali a  mali radi, venujte mu spolu s  nami 
tichú spomienku.
S  láskou a úctou v srdci spomínajú manželka Mária, syn Pe-
ter, dcéra Janka s rodinou, syn Vladimír s rodinou, súrodenci  
a ostatná smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary všet-
kým príbuzným, susedom, priateľom, známym, bývalým kole-
gyniam závodu FRUCONA i BMZ, ktorí sa 12. 11. 2018 prišli 
rozlúčiť s mojou mamkou, svokrou, babkou, sestrou, švagrinou 
Máriou ŠIMKOVOU. 
Poďakovanie patrí vdp. Mariánovi Kundlovi, Pohrebnej službe 
R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou ďakuje dcéra Marcela s rodinou.
„mami, spi svoj večný sen a odpočívaj v pokoji.“
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, susedom, priateľom, známym a  kolegom, ktorí sa 
14. 11. 2018 prišli rozlúčiť s mojou milovanou manželkou, mamou, 
svokrou, babkou, dcérou a  sestrou Jankou TöKöLyOVOU,  
ktorá nás opustila vo veku nedožitých 59 rokov.
Poďakovanie patrí aj všetkým ostatným, ktorí si ju pripomenuli 
úprimnou spomienkou.
S úctou a vďakou manžel s deťmi a ostatná smútiaca rodina.
odišla si tíško, už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ už 
len spomienkami.
9. 11. 2018 uplynul rok od úmrtia mojej manželky Anny  
RéVAIOVEJ, rod. Kovalčíkovej.
S úctou a vďakou i láskou spomínajú manžel Ladislav, synovia  
Rastislav, Marek s  rodinou, dcéra Lívia s  rodinou a vnúčatá 
Martin, Ivanka, Dominika, Tomáško, Lukáško a Marko.
nad smrťou sa zvíťaziť nedá.
13. 11. 2018 sme si s  láskou pripomenuli 2. výročie úmrtia 
môjho milovaného manžela, nášho starostlivého otca, dedka 
a opinka JUDr. Martina OKÁLyHO. 
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, spomeňte si spolu 
s nami. Ďakujeme.
manželka Jarka, deti s  rodinami, vnúčatá a ostatná smútiaca 
rodina

aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach 
žijete s nami.
V týchto dňoch uplynuli 4 roky, odkedy nás na-
vždy 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.

Zomrel človek zlatého srdca. Zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli oči 
starostlivé, predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska jeho 
i z hrobu nás bude hriať.
S bolesťou v srdci si spomíname na nášho milovaného ocka, 
svokra a dedka Michala BARBUŠČÁKA, ktorý nás 23. 11. 2017 
navždy opustil.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí 
ho milovali.
S láskou smútiaca rodina.
Veľmi nám chýbaš.
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spomienkY

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým. už nič nie je také, 
aké bolo predtým. to, že sa rana zahojí, je klamné zdanie. V srdci 
nám bolesť zostala a tiché spomínanie. 
2. 12. 2018 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša 
milovaná a starostlivá mamka, babička a prababička Anna  
KLIMEŠOVÁ.
Tí, ktorí ste na ňu nezabudli, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
nenariekam, že nie si, som rada, že si bol.
2. 12. 2018 uplynú 3 smutné roky, odkedy ma opustil môj milo-
vaný manžel Jozef CEHULA.
Ďakujem za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a mali 
radi. 
S láskou a úctou spomína manželka a ostatná rodina.

odišiel tíško, už nie je medzi nami, ale v našich srdciach žije 
spomienkami.
5. 12. 2018 uplynie už 10 rokov od chvíle, keď nás navždy 
opustil môj milovaný manžel, otec a dedko Jozef KAŠČÁK.
S  láskou a  úctou spomínajú manželka Viera, dcéra Monika,  
synovia Jozef a Marek s rodinami.

7. 12. 2018 si pripomenieme 15. výročie úmrtia môjho manžela, 
otca, dedka a svokra Mariána LUTTERA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

to, že sa rana zahojí, je klam. V srdci ostáva bolesť, smútok a žiaľ.
8. 12. 2018 uplynie 30 rokov, kedy nás navždy opustila moja 
milovaná dcérka, naša neterka, sesternica a teta Zuzanka  
KOVAĽANOVÁ.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí si na ňu spomenuli a neza-
budli, ďakujeme. 
S láskou a úctou stále spomína mamka a ostatná rodina.
odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spo-
mienkami.
8. 12. 2018 uplynie 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila 
moja manželka, naša mamka Eva TEKELyOVÁ.
S úctou spomínajú manžel a deti s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.

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. 2018 uplynie 13 rokov od úmrtia nášho ocka, manžela 
Dušana SIVAČKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami. 
S  láskou spomínajú manželka Mária, dcéry Katka a  Lucka  
s rodinami a ostatná rodina.
10. 12. 2018 uplynie 10 rokov, keď nás navždy opustila manžel-
ka, mamka, babka Mária SAMOĽOVá.
S láskou spomínajú manžel Emil, dcéra Mária s  rodinou, syn 
Emil s manželkou a ostatná rodina.
Ďakujeme, že spolu s nami venujete tichú spomienku, ktorí ste 
ju poznali.

„ten život stály boj a mier len nakrátko; a smrť len krátky boj 
a pokoj naveky.“
11. 12. 2018 uplynú 2 roky od úmrtia môjho manžela, nášho 
otca a dedka Jána SUROVCA.
S úctou spomína a za tichú spomienku ďakuje manželka a deti 
s rodinami.

kto Ťa raz miloval, nikdy nezabudne.
So smútkom v srdci si 11. 12. 2018 pripomenieme 9. výročie, 
kedy nás navždy opustil milovaný syn, brat Martin NAGy.
S úctou a láskou si spomínajú mamka Mária, sestry Dagmar, Mo-
nika, bratia Jaroslav, Zdeno so svojimi rodinami a krstná mama.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu s nami tichú 
spomienku. 
Ďakujeme.

odišiel, ale stále ostal v našich srdciach.
14. decembra 2018 uplynie 20 rokov, keď nás náhle opustil náš 
drahý manžel, otecko, dedko a pradedko Juraj BINDER.
Tí, ktorí ste ho poznali - kamaráti a známi, venujte mu tichú 
spomienku.
S láskou spomína manželka, deti Helenka s manželom, Beátka, 
syn Juraj, vnúčatká Miško, Beátka, Barborka, pravnuk Sebas-
tianko.
V našich srdciach si stále s nami.
14. 12. 2018 si pripomíname 3. smutné výročie, kedy nás opus-
til môj drahý manžel, otec, starý otec, svokor, brat, krstný otec, 
švagor a príbuzný MUDr. Ján FULKA. 
Ďakujeme všetkým za spomienku s modlitbou.
S úctou a vďakou manželka, synovia a súrodenci s rodinami.

čas plynie, ale spomienky ostávajú v srdciach tých, ktorí Ťa mali 
radi a na teba nezabudnú.
14. 12. 2018 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil otec, starý 
otec a manžel Ondrej NOVOTNý.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
S úctou, vďakou a  láskou spomína manželka Edita, dcéry  
Ľubica, Jana a Andrea s rodinami.
odišiel si až hore k nebeským výšinám, kde už necítiš bolesť ani 
žiaľ. nebom sa plaví tvoja duša čistá, kde svieti svetlo Ježiša kris-
ta. Chýbaš nám, otec, tvoja usmiata tvár, dobré srdce, každému 
si pomáhal, len dobre prial. s láskou v srdci žiješ stále s nami.
15. 12. si pripomenieme 2. výročie, ako nás navždy opustil náš 
otec a starý otec Ferdinand JANEC.
S láskou spomíname.

sú slová, ktoré vám už nepovieme, sú chvíle, 
na ktoré nezabudneme, sú okamihy, na ktoré 
stále spomíname. 
30. 4. 2018 sme si pripomenuli 16. výro-
čie, kedy nás opustila Marta SPIŠÁKOVÁ 
a  15.  12.  2018 si pripomenieme 5.  výročie, 
kedy nás opustil Vincent SPIŠÁK. 
S  láskou a  úctou v  srdciach spomínajú deti 
s rodinami.
mali ste radi život, mali ste radi smiech, verili 
ste v  lásku a milovali svet. odišli ste navždy, 
hoc túžili ste žiť, nebolo nám dopriate s vami 
ďalej byť. Život je krutý, nevráti, čo drahé nám 
vzal, zostali iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.
16. 12. 2018 uplynie 13. výročie, keď nás náhle 
navždy opustil môj milovaný syn a brat Peter 
MELEGA a 3. 1. 2019 uplynie 5. výročie úmrtia 
môjho druhého milovaného syna a brata Ivana 
MELEGU, ktorý nás tiež nečakane opustil.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a veľkým žiaľom v srdci spo-
mína mama, bratia Jaro a Laco a rodina.

19. 12. 2018 uplynie 15 rokov od chvíle, keď navždy od nás 
odišiel môj manžel, náš otec a starý otec Marián FIFLíK.
Tí, ktorí ste ho poznali a  mali radi, venujte mu spolu s  nami 
tichú spomienku. 
Ďakujeme.
manželka Milada, dcéry Ivanka a Silvia s manželom, vnuci Timko  
a Teo
úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
20. 12. 2018 uplynie 6 rokov, odkedy nás navždy opustila naša 
milovaná mamka, svokra, babka, prababka a  sestra Helena 
VALIGUROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S  láskou a  úctou v  srdci spomínajú syn Dušan s  rodinou, 
syn Michal s  rodinou, dcéra Silvia s  rodinou, nevesta Mária  
s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá, sestra Anna a ostatná smú-
tiaca rodina.
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pri spomienkach na teba vždy tíško hľadíme do neba. V nezná-
my svet odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. už Ťa ne-
prebudí slnko ani krásny deň, už spíš svoj večný sen. Za všetky 
trápenia a bolesti, nech ti pán Boh dá večnej milosti. 
21. novembra 2018 uplynul smutný rok, kedy navždy odiš-
la od nás milovaná mamička, babička a prababička Elena 
SKALKOVÁ, rod. Zobeková. 
Kto ste ju poznali, prosíme, venujte jej modlitbu. Ďakujeme. 
dcéry Viktória, Helena, Angela, Mária, Etela, Silvia s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina
mamička, to slovo je cennejšie ako hocijaké iné na svete. keď 
Ťa už niet, rúti sa mi svet. spi sladko, snívaj svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri tebe každý deň.
27. 12. 2018 uplynie rok, čo nás opustila drahá mamička Anna 
ŠTEFÁNIKOVÁ.
Kto ju poznal, spomenie si, kto ju mal rád, nezabudne.
Chýbaš veľmi, mamička.
S  láskou a  vďakou dcéra Ľubica s  deťmi, vnučka Ľubica  
s deťmi a ostatná rodina.
čas plynie, ale spomienky ostávajú. 
30. 12. 2018 si pripomenieme 35 rokov, keď nás navždy opustil 
náš otec Štefan BROŠKO. 
S úctou spomínajú deti Valéria, Ján, Peter, Mária s rodinami.

30. 12. 2018 uplynie smutný rok od náhlej smrti môjho milovaného manžela 
Miroslava PAULA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu so mnou tichú spomienku.
manželka Jarmila

spomienkY

inzercia

tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká. no každý deň ti patrí 
naša spomienka. osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v na-
šich srdciach budeš stále žiť.
24. decembra 2018 uplynie rok od chvíle, keď nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, svokor a prí-
buzný Jozef GREGOR.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Viera uteší, keď srdcu je ťažko. nezabudli sme.
24. 12. 2018 si so smútkom v  srdci pripo-
menieme 1. výročie úmrtia nášho otca Jána 
GRIGERA a 2. 12. 2018 uplynie 13 rokov od 
úmrtia našej mamky Ľudmily GRIGEROVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú 
spomienku. Ďakujeme.
deti s rodinami

odišla si tíško ako odchádza deň, nám ostala len neutíchajúca 
bolesť v srdci a krásne spomienky len…
25. 12. 2018 si pripomíname 1. výročie, keď nás opustila naša 
milovaná mamka a babka Ružena DOPIRÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomína dcéra s rodinou. 

sú chvíle, ktoré sa nikdy nevrátia, ale v srdciach, pamäti zostanú 
nastálo.
27. 12. 2018 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
náš otec, dedko, pradedko Milan KOMÁR.
S  láskou a  vďakou v  srdci spomínajú manželka Anastasia, 
dcéry Vlasta, Eva, Lucia s rodinami.

 
 
 
 

Liptovský Mikuláš, 
spotrebné družstvo, divízia Spišská Nová Ves 

 
Vážení zákazníci! 

    Pozývame vás do novootvorenej predajne v Sp. Novej Vsi 
na sídlisku Tarča, ul. Gaštanová 10.Ponúkame široký sortiment 
čerstvých tovarov, vlastnej značky a letákové akcie. 

Tešíme sa na vás. 
Vedenie COOP Jednoty 
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 7. decembra na adresu 
redakcie s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. DREVO, BRONZ A KAMEň, 2. KVET PRE MESTO, 3. CIRKEVNÁ TEMATIKA.

krÍžovka

SRDCE MESTA
mám rada naše mesto

má tisíc odtieňov a vôní

a jedno krásne námestie

to naše mesto zvoní

má miesto najtajnejších prianí

kde srdce zvona bije 

Zvon cíti dotyk našich dlaní

my pulz jeho histórie 

nechala v meste svoje stopy

V priečelí budov útrobách chrámov

a postavila k ľuďom mosty

od tých čo žijú k tým čo boli dávno

niekedy kráčala si po námestí

neraz bežala s vetrom o preteky

či len tak stála na rázcestí 

Vkladala v pečať dávne veky

mám rada naše mesto 

mám rada keď zvoní

to naše mesto tisícich 

odtieňov a vôní

keď počuje hlas zvona 

keď k modlitbe nás volá

keď majster konrád

nahlas vraví

keď zvon nesie

k nebu správy

a bije ma pýcha 

keď to srdce žije 

keď to mesto dýcha

Renáta korbová
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stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, spišská nová Ves 
(víťaz medzinárodnej súťaže odbornej zručnosti SUSO - PRAHA 2018)

ponúka v školskom roku 2019/2020 nasledujúce študijné, resp. učebné odbory

Na študijné odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška, je potrebné podať prihlášku riaditeľovi ZŠ v termíne do 20. 2. 2019. 
bližšie informácie na www.sosdsnv.sk, resp. tel. č. 053/442 42 46, mobil 0902 904 810.

ŠTUDIJNÉ ODBORY

INTerIÉrOVÝ dIZAJN
študijný odbor 3348 M tvorba nábytku 
a interiéru, talentová skúška 
ODBORNÉ ZAMERANIE:  
• dizajn nábytku a prvkov bytového, verejného 

a mestského interiéru
• dizajn bytového, verejného a mestského 

interiéru, čalúnnictvo a dekoratérstvo
• počítačová 2D a 3D vizualizácia, dizajn 

produktovej fotografi e

ÚŽITKOVÝ A deKOrATÍVNY dIZAJN
študijný odbor 8279 M dizajn a tvarovanie dreva 
- talentová skúška 
ODBORNÉ ZAMERANIE:  
• dizajn úžitkových a dekoratívnych objektov 

pre interiér a exteriér, väzba na históriu 
a regionálnu výtvarnú kultúru

• dizajn fantazijno-koncepčných štúdií, 
vytváranie diela z dreva ručnými nástrojmi 
a počítačom riadenými technológiami

• počítačová 2D a 3D vizualizácia, dizajn 
produktovej fotografi e, tvorba virtuálnej reality

dIZAJN A PrOPAGÁcIA PrOdUKTU
študijný odbor 8221 M 05  dizajn – priemyselný 
dizajn, talentová skúška 
ODBORNÉ ZAMERANIE:  
• dizajn a propagáciu produktu, dizajn obalu 

a hračky, dizajn interiérového a exteriérového 
prvku, dizajn kinetických objektov, inovácie 
a redizajn predmetu

• dizajn výstavných, propagačných a reklamných 
objektov

• počítačová 2D a 3D vizualizácia, grafi cký dizajn 
propagačných produktov

2682 K mecHANIK POČÍTAČOVÝcH SIeTÍ 
ODBORNÉ ZAMERANIE:
• stavba a konfi gurácia PC sietí, programovanie 

a tvorba www stránok

3336 m 02 dreVÁrSTVO A NÁbYTKÁrSTVO 
- NÁbYTKÁrSTVO
s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - 
zameranie na futbal, hokej a iné športy
ODBORNÉ ZAMERANIE:
• technik v nábytkárskej výrobe, navrhovanie, 

konštrukcia a výroba nábytku

3345 K TecHNIK dreVÁrSKYcH cNc 
ZArIAdeNÍ – NÁbYTKÁrSKA VÝrObA 
ODBORNÉ ZAMERANIE:  
• automatizácia a robotizácia vo výrobe, 

programovanie a obsluha CNC zariadení 

3349 K TecHNIK dreVOSTAVIeb 
ODBORNÉ ZAMERANIE:  
• konštrukcia moderných nízkoenergetických 

drevostavieb

UČEBNÉ ODBORY

3355 H STOLÁr 
duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, 
výučný list

3370 H ČALÚNNIK 
duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, 
výučný list
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v novostavbe polyfunkčného domu v Smižanoch vhodné 
pre ambulancie všeobecného alebo odborného lekára

Priestory na Prenájom

Kontakt: 0903 900 661
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predÁm / prenajmem
 �Dám do dlhodobého prenájmu 1-izb. byt s balkónom na sídl. Tarča. Byt je 

po rekonštrukcii a čiastočne zariadený. T.: 0905 150 060. Volať v čase 16.00 - 
19.00 h.

 �Predám tehlový 2-izb. byt, čiastočne rekonštruovaný, v  centre mesta. 
T.: +421 944 496 544.

 �Predám 2-izb. byt s balkónom, zrekonštruovaný, na sídl. Mier. RK nevolať. 
T.: 0911 604 647.

 �Prenajmem 2-izb. byt na námestí IGLOVIA v SNV, voľný od 1. 1. 2019. Volať 
do 17.00 h. T.: 0907 940 580.

 �Prenajmem 2½ izb. byt na Koceľovej ul. v SNV, čiastočne zrekonštruovaný. 
T.: 0911 753 031.

 �Vymením 3-izb. byt, komplet prerobený s garážou na sídl. Tarča za rodinný 
dom v SNV, Smižanoch, Ferčekovciach. Ponúknite. T.: 0918 538 508.

 �Ponúkam na predaj priestranný 4-izb. byt s  loggiou na sídl. Mier, Trieda 
1. mája 61 - v pôvodnom stave o rozlohe 82 m2, 1. posch., v tichom prostre-
dí, v zateplenej bytovke - byt je zateplený aj zospodu, v bytovke nový výťah 
a dlažba. T.: 0902 205 847.

 �Predám 4-izb. slnečný byt s  lodžiou v 6-bytovke na 1. poschodí v Smiža-
noch. Celková plocha bytu je 82 m2 + 4 m2 lodžia + 2 pivnice 12 m2. Byt má 
vymenené plastové okná, inak je v pôvodnom stave. T.: +421 915 961 204.

 �Predám dvojrodinný dom v  SNV, Šarišská 25 po čiastočnej rekonštrukcii. 
Cena 135 000 €. T.: 0903 449 565.

 �Prenajmem priestory v centre obce Smižany, pri OÚ vhodné na podnikanie - 
služby, obchod, kancelária o výmere 25 a 33 m2, samostatné vchody. Priestory 
vhodné aj ako garsónka na bývanie. T.: 0915 7140 021, 0905 446 438.

 �Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti Červený jarok. V spodnej čas-
ti záhradkárskej osady preteká potok. T.: 0903 621 805, 0911 693 447.

 �Predám záhradu s  chatkou v  chovateľskej osade Ferčekovce, vo výmere 
397 m2, elektrina, studňa, plynová prípojka. T.: 0915 544 842.

 �Predám garáž na sídl. Tarča v  radovej zástavbe garáží oproti Brezovej ul. 
č. 22. Cena dohodou. T.: 0948 255 106.

 �Prenajmem garáž na Chrapčiakovej ul. 36 bez elektriky. T.: 053/442 73 72, 
0904 650 875 - volať večer.

 �Predám kuchynskú linku v SNV - šírka 3 m so vstavanými elektrospotrebič-
mi - sklokeramická varná doska, rúra, digestor, umývačka riadu. Cena 650 €. 
T.: 0915 796 915.

 �Predám novú poschodovú posteľ s  matracom, masív. Cena 150 €, SNV. 
T.: 0944 208 218.

 �Predám televízor s plochou obrazovkou zn. Philips s uhlopriečkou 81 cm, 
plne funkčný, krásny obraz. Cena 115 €. (dohoda možná). T.: 0949 254 915.

 �Záujemcovia o vyčistené čerstvé morky (4,10 €/kg) a kurčatá brojlere (2,70 €/
kg) hláste sa na tel. č. : 053/441 00 52, 0902 633 109. Dodávka - 8. 12. 2018.

HĽadÁm / prÁca
 �HOTEL ČINGOV prijme na TPP masérku do wellness centra * pomocnú 

silu do kuchyne * upratovačku T.: 0905 272 551.
 �Prijmem čašníčku - brigádničku do krčmy v Odoríne. T.: 0918 686 532.
 �Hľadáme elektrikárov a  zámočníkov s  pracovnou nemčinou, 15 € 

brutto na nemeckú zmluvu, vianočné, dovolenkové odmeny. E-mail: 
alena.huebner@outlook.de * T.: 0948 976 806, 0049 9345 9286 82.

 �Hľadám pani na občasnú výpomoc v  domácnosti a  v  záhrade.  
T.: 053/442 73 72 - volať večer.

 �Hľadám garáž na prenájom, môže byť aj v  rodinnom dome. Len centrum 
mesta. T.: 0950 360 330.

 �Hľadáme zváračov MIG, MAG, TIG. Nemecká zmluva, 15 € bez nemčiny, 
16 € s nemčinou. Jedna smena (po - so). Životopis, prosím, zasielajte na e-mail: 
alena.huebner@outlook.de * T.: 0948 976 806, 0049 9345 9286 82.

 �Hľadám prácu osobného asistenta na 4 h (aj na 2 - 3 dni v týždni), príp. po-
moc staršej nevládnej osobe. Zn. spoľahlivosť. T.: 0949 254 915.

 �Hľadáš zaujímavú prácu v dobrom kolektíve a krásnom prostredí? 
OBSADZUJEME POZíCIU ČAŠNíK/ČAŠNíČKA. Viac info: poracpark@po-
racpark.sk

rôzne
 �NEFUNGUJE POČíTAČ? Štrajkuje internet a  je práve nedeľa? Rozbi-

tý displej? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky u vás doma 
24 h/7 dní v týždni za prijateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy notebookov! 
Inštalácia a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či zmazaných dát! 
Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 
1 €! Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! E‑mail: doktorpc@fixnet.eu,  
www.fixnet.eu

 �MASÁžE MAťA MOKOŠOVÁ  – PLAVÁREň / SAUNA SNV ponúka 
PREDAJ VIANOČNýCH POUKÁžOK pre vašich najbližších v hodnote 10 €, 
20 €, 30 € alebo podľa vášho želania. T.: 0904 325 343.

 �STAVEBNé PRÁCE ‑ REGEC PETER. Prestavba bytového jadra na kľúč 
od 3 000 €, zatepľovanie, všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných 
krbov. Rezanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe materi-
álu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

 �Ponúkam KOMPLETNé STAVEBNé PRÁCE: www.rekonstrukcie.eu / 
fb.rekonstrukcie.eu / T.: 0917 562 510.

 �MONTÁž všetkých druhov STREŠNýCH KRyTíN za rozumnú cenu po-
núkajú klampiari a tesári z Jamníka. Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť 
zákazníka zaručená. T.: 0905 539 419 – Tomáš Jančík.

 �Ponúkame vám NATOČENIE a PROFI NAFOTENIE svadby vo FULL HD 
KVALITE. CENA od 250 €. Urobíme Váš deň pre Vás nezabudnuteľným. 
FB/Alfavideo. T.: 0944 684 303.

 �ZALOžíME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie s.  r. o. za bezkon-
kurenčné ceny, akékoľvek zmeny v s. r. o., založenie živnosti, zápis do-
pravcov do ORSR, predaj READy MADE, s. r. o., zlúčenie spoločností, atď. 
spoločnostiSRO.sk, TIMID, s. r. o., Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra 
bankou), SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

 �úČTOVNíCTVO * DPH * MZDy * DAňOVé PRIZNANIA. T.: 0905 936 156 * 
info: www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com

 �TANEČNÁ ŠKOLA LaDANZA v SNV organizuje: * večery tanca pre dospelých 
a svadobné páry * cvičenie rodičov s deťmi od 2 r. * tanec pre deti a mládež od  
4 r. * vystúpenia na akcie. Informácie: 0905 635 792, LaDanzaSNV@gmail.com, 
FB: LaDanzaSnv

 �„Ste zlatý“ – tak mi hovoria. SLUžBy PRE DOMÁCNOSť * čistenie ko-
bercov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 100 % mikrovlnná likvidácia 
húb, plesní, červotočov * mikrovlnné sušenie muriva a iné. Viac: www.spis-
skanovaves.eu/Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.

 �NOVOOTVORENÁ KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20 (OD Družba, Tar-
ča) ponúka: hĺbkové čistenie pleti (ručne, ultrazvukom) * pleťové masáže * 
rôzne pleťové ošetrenia * chemický píling * trvalú na riasy, aplikáciu trsov 
* profesionálne líčenie * ošetrenie rúk (masáž, parafín, japonská manikú-
ra) * géllak manikúra * depilácie * mikrodermabrázia * anti‑age ošetrenia 
Dracula Terapia a  Dracula Lift * aplikácia Mezobotoxu a  ďalšie služby. 
T.: 0905 388 917.

 �OPRAVA – PREDAJ – SERVIS – POžIČOVňA ELEKTR. RUČNéHO NÁ-
RADIA renomovaných značiek BOSCH ‑ HILTI ‑ DEWALT ‑ NAREX ‑ MA-
KITA, a i. / PREDAJňA ‑ NÁRADIE EXTRA, Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici 
‑ budova RESA). T.: 0914 333 344.

 �MASÁžE – Bolí Vás chrbát? Máte sedavé alebo namáhavé zamestnanie? 
Doprajte si kvalitnú masáž profesionálnymi masérmi. Spišská Nová Ves, 
Zimná 102 – 0917 507 854; Šafárikovo nám. 3, sídl. Mier ‑ 0918 272 005, 
www.masazesnv.sk + ponuka darčekových poukážok

 �MAĽUJEME ByTOVé A NEByTOVé PRIESTORy ‑ interiéry a exteriéry. 
Máme dlhoročné skúsenosti. Zameriavame sa na detaily a čistotu preve-
denej práce. T.: 0948 823 223.

 �AUTODOPRAVA  – sťahovanie, preprava nábytku, kusových a  paleto-
vých zásielok dodávkou do 3,5 t. T.: 0905 446 438.

 �TEPOVANIE BUBLINKA ‑ tepujem PROFESIONÁLNyM STROJOM (3 x pro-
cesy čistenia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedačky, koberce, postele, matrace…  
+  UMýVAM OKNÁ a  UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. T.:  0950  511  616, 
0905 824 096.

 �VIDEOSLUžBy: natáčanie videa podľa Vašich predstáv a  potre-
by. úprava, strih, ozvučenie, grafické spracovanie  – aj Vaše videá. 
magicstudiosnv@gmail.com, T.: 0905 446 438.

 �NOVAVES,  s.  r.  o. ‑ STAVBy A  REKONŠTRUKCIE * kúpeľne, byty, 
domy, ploty, chodníky, parkoviská. Naše referencie na www.novaves.sk 
* T.: 0948 681 133.

 �VENUJTE svojim blízkym MASÁž podľa vlastného výberu. Betka Brun-
cková ‑ fyzioterapeut, Zimná 51. T.: 0911 642 343.

 �HĹBKOVé ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých druhov matracov, postelí, 
kobercov a  iných čalúnených nábytkov v 2 fázach. 1. Čistenie do hĺbky 
niekoľkých cm na sucho. 2. Čistenie na mokro špeciálnym čistiacim pros-
triedkom. T.: 0949 353 731.

 �Pečiem na objednávku čerstvo upečený ZDRAVý biely a tmavý CHLE-
BíK A PEČIVO ‑ bez LEPKU, vajec, laktózy, sóje, droždia s NíZKyM obsa-
hom CUKRU, bez aditív a konzervantov. Viac informácií a OBJEDNÁVKy 
na t. č. 0901 705 441.

 �Prevádzam RENOVÁCIE kúpeľní a bytových jadier s búraním aj bez bú-
rania * výmenu vaní a sprchovacích kútov * omietky, obklady a maľby * 
plávajúce podlahy a pod. www.murardanielsnv.wbl.sk * T.: 0904 185 527.

 �PROFESIONÁLNy UPRATOVACí SERVIS ďakuje všetkým klientom za 
využitie našich služieb a praje pekné vianočné sviatky a úspešný nový rok 
2019. POZOR! V čase od 19.  12. do 26.  12. neprevádzame jednorazové 
upratovania a čistenia. T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891.

 �Ponúkam SPRACOVANIE JEDNODUCHéHO A PODVOJNéHO úČTOV-
NíCTVA * DPH * miezd * daňových priznaní. T.: 0902 355 726.

 �Vykonávame PRESTAVBy KúPEĽNí (bytové jadrá), rekonštrukcie bytov 
a domov, všetky vodárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov, pre-
plach. potrubia), rezanie do panelu ‑ búranie panelov, montáž pláv. podláh, 
sadrokartónu. T.: 0903 277 634.

drobnÁ inzercia
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ĎAKUJEME VÁM!
ZA VAŠU PRIAZEŇ 

....Váš oddych na kkci sveta
v roku 2018

18. 1. 2019

23. ročník

moderujú: Filip Tůma  
a Vladimír Kobielský  

účinkujú: Celeste Buckingham  
Kollárovci  

Happyband orchestra
ľudová hudba Jánošík

tombola, charita...

PRIPRAVUJEME:  
PLES KOŠIČANOV • 1. 3. 2019 • Kaviareň Slávia Košice

19.00 hod. • koncertná sála Reduty • Spišská Nová Ves

www.agenturastyl.sk

MEDIÁLNY 
PARTNER:

PROJEKT PODPORILI:

SPIŠSKÁ  
NOVÁ  VES



skoda-auto.sk

FULL LED 
SVETLOMETY

18" DIZAJNOVÉ 
DISKY

AUTO LIGHT ASSIST
AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE DIA KOVÝCH SVETIEL

6,5" FAREBNÝ
DOTYKOVÝ
DISPLEJ

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA A FABIA COMBI: 
4,5 – 4,9 l/100 km, 103 – 113 g/km. Ilustra né foto.

i už túžite zažiari , oslni  alebo si len uži  zážitok z jazdy, zaru ene ju oceníte. Zažiarte v aka FULL LED 
SVETLOMETOM, ktoré vám umožnia lepšie vidie  a zárove  by  lepšie vidite ný. Osl te v aka 
18“ DISKOM, ktoré vystihnú váš štýl. Užite si zážitok z jazdy so 6,5“ FAREBNÝM DOTYKOVÝM 
DISPLEJOM a SVETELNÝM ASISTENTOM, v aka ktorým bude šoférovanie komfortnejšie. 
Nová ŠKODA FABIA ponúka ideálne riešenia pre každého. Navštívte svojho predajcu ŠKODA ešte dnes. 

NOVÁ ŠKODA 
        FABIAVAŠA JAZDA, VAŠA VO BA 

5* BEZPE NOSTI
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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


