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Areál
TJ Slovan Smižany
Vstupné: 1 €

o 15.00 hod.

XXII. SMIŽIANSKE
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
SMIŽIANSKY JARMOK
VIII. SMIŽIANSKÝ
Spievajže si spievaj, tancuj, vylej žiale svoje...
PROGRAM
10.30 hod.
13.00 hod.
14.00 hod.
15.00 hod.


17.30 hod.

200 657,10 EUR z európskych
fondov posilnilo v máji 2013
Obecný rozpočet

Rímskokatolícky kostol - svätá omša
Kaštieľ Smižany - prijatie hostí a vedúcich
folklórnych skupín starostom obce
Živá pozvánka – sprievod účinkujúcich
od Kaštieľa do areálu TJ Slovan Smižany
Slávnostné otvorenie
t(BMBQSPHSBN99**4'4
t7***+BSNPLĔVEPWâDISFNFTJFM
HOSŤ PROGRAMU FS MARÍNA ZO ZVOLENA

ÚČINKUJÚ
FSk Porubian z Poruby pod Vihorlatom
FSk Harihovčan z Harichoviec
FSk Zavadčan a DFS Sosninka zo Závadky
FSk Javorina z Torysiek
DFS Oriešok Smižany
FSk Smižančanka zo Smižian
SPEVÁCKA SKUPINA ROSA Z PREŠOVA
Podujatie podporili: ZŠ na Komenského ul., Smižany, MO Živena Smižany,
MO Matice slovenskej Smižany, Reštaurácia Vyšná Smižany, Adla, s. r. o., Smižany,
PRO GRUP – reklamná agentúra, Spišská Nová Ves, TJ Slovan Smižany, Luana,
spol. s r. o., Smižany
Sprievodné podujatia: Smižiansky jarmok - ZŠ na Komenského ul. Smižany, hry
pre deti, maľovanie na tvár, nafukovací spiderman, občerstvenie, ukážky remesiel
spojené s predajom

Od r. 2009 sme občanov priebežne v miestnych médiách informovali o projekte rekonštrukcie námestia pod názvom „Skvalitnenie vybavenosti centrálnej zóny obce Smižany“. Projekt bol podaný 21.8.2009 v rámci výzvy ROP–4.1.–
2009/01 na Úrade KSK-Odbor implementácie sprostredkovateľského orgánu pre
riadiaci orgán pre ROP. Hodnotiaci proces bol ukončený dňa 16.4.2010 schválením žiadosti o nenávratný finančný príspevok, podpísaním zmluvy 31.5.2010
a po kontrole procesu VO dňa 13.3.2012 podpísaním Dodatku k zmluve na celkovú výšku investičných výdavkov 857 548,64 EUR, z toho oprávnené prostriedky činili 817 720,14 EUR.
Koncom r.2011 a začiatkom r. 2012 bola zrealizovaná časť projektu v rozsahu:
- výstavba lávky pre peších pri ZŠ Pov. sv. Kríža (Nám. M. Pajdušáka – Smreková ul.)
- rekonštrukcia: miestnych komunikácií pri ZUŠ a na Námestí M. Pajdušáka, lávky
pri ev. kostole, chodníkov na námestí, časti chodníka pri lávke na Smrekovej ul.
- úprava verejného priestranstva na námestí (prvky drobnej architektúry, mobiliár, výsadba zelene , atď.)
- úprava verejných priestranstiev v centrálnej zóne vymedzenej Tatranskou ul.,
Nálepkovou ul., Nám. M. Pajdušáka a Smrekovou ul. – vybavenie mobiliárom.
V r. 2012 na implementáciu týchto aktivít obec dostala zo zdrojov EU a štátneho rozpočtu do rozpočtu obce 560 273,94 EUR.
Po uzavretí prvej žiadosti o platbu formou predfinancovania podala v januári
2013 obec druhú žiadosť o platbu. Týkala sa refundácie nákladov, ktoré boli preinvestované v r. 2007–2008 (rekonštrukcia Smrekovej ul., Nálepkovej ul. a chodníka na Tatranskej ul.), teda financie, s ktorých návratnosťou sme ani v tých rokoch nerátali. O to náročnejší bol celý priebeh administratívneho spracovania
a splnenia podmienok stanovených riadiacim orgánom od podania žiadosti, cez
hodnotenie VO až k podaniu žiadosti o platbu. Komplikovaný proces bol úspešne ukončený schválením tejto žiadosti. V máji 2013 prišlo od poskytovateľa na
účet obce 200 657,10 EUR, a to v plnej požadovanej výške nárokovanej sumy
deklarovanej v žiadosti o platbu. Časť týchto financií (5 979,97 EUR) sa týka výdavkov na prvú časť projektu z r. 2012.
Obec o získanie iných, ako vlastných finančných zdrojov naďalej usiluje. Momentálne sa intenzívne pripravuje projektová dokumentácia, rozpočty a žiadosť
o NFP vrátane relevantných príloh. Jedná sa o druhú etapu regenerácie centrálnej zóny obce, do ktorej je okrem iného začlenená aj úprava brehov potoka
Brusník v časti od Smrekovej ul. po Iliašovskú ul. Bližšie informácie podáme verejnosti po podaní žiadosti 26. 6. 2013.

Ing. Zuzana Zimmermnanová
Odd. školstva, rozvoja a CR
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Smižiansky hlásnik
OSOBNOSTI OBCE SMIŽANY „Naši

slávni…“

10. časť

Pavol SURŽIN, stredoškolský profesor, básnik

Narodil sa 30. júna 1939 v Smižanoch.
Po ukončení strednej školy v Spišskej Novej Vsi odišiel študovať na Vysokú školu
ruského jazyka a literatúry do Prahy. Po
ukončení štúdií pôsobil ako stredoškolský
učiteľ na Strednej zdravotnej škole v Levoči.
Bol nesmierne citlivou, ale i rozporuplnou
dušou, dušou nepokojnou, dušou hľadajúcou. Osamotený uprostred ľudí, hľadajúci
teplo priateľstva, bázlivý a unikajúci pred ľud-

skou zlobou a násilím. Obavy z násilia, ohrozenia človečenstva v ľuďoch, z falošnosti moci
prestupujú aj prvými básňami Pavla Suržina,
ktorými debutoval na začiatku šesťdesiatych
rokov v časopise Mladá tvorba. Knižne vyšli
v roku 1966 pod názvom Už stúpa prach.
Obdobná tematika rezonuje aj v jeho neskoršej zbierke V ťahu hrobov (1969). V zbierke Spi krásna Verona (1968) poetizuje vzťah
k žene. Naturalisticko – ľúbostné motívy prináša zbierka Šašo v prstoch lásky (1973). Vibrácie medzi láskou, čoby najsilnejším citom
človeka a erotickou vášňou, najsilnejším pudom človeka sú zreteľné už v prvých veršoch
zbierky:
...už vonia zem,
púčiky vŕb ohnia slabinky kôz,
mačky proti sebe naťahuje pohlavné napätie
a kde je tak nehybne a bohabojne
o chvíľku sa pohryzú pohlavia...
Sociálne motívy v konfrontácii s prítomnosťou sa objavili v zbierke Pokiaľ ma má život.
Vnútornú rozorvanosť, hľadanie seba samého i nenávisť voči vlastnému bytiu a predovšetkým nádej, že nájde spriaznenú dušu, ktorú raz obklopí svojou neukojenou túžbou po
človečenstve vyjadruje zbierka Spln duše. Okolnosti, v ktorých zbierka vznikala opisuje Suržinov priateľ a vydavateľ P. Milčák - V polovici
osemdesiatych rokov žil Pavol Suržin v jednoizbovom byte, ktorý mu zariadili v spustnutom levočskom meštianskom dome. Keď raz ráno prešiel z izby do kuchyne, aby si uvaril čaj, zachránil si
tým život. Strop izby sa vzápätí zrútil na podlahu-

...v kuchyni ležalo všetko pod vysokou vrstvou
hrubozrnného prachu a na prvý pohľad sa zdalo,
že tu už dávno nikto nerozvíril prach svojím dychom. Ale stôl, ten najpodstatnejší objekt v tejto
miestnosti, vypovedal o čomsi inom. Bol pokrytý popísanými papiermi a množstvom starých
novín, ktoré mali okraje preplnené rukou písanými poznámkami, útržkami veršov, či fragmentmi básní. Napriek priestoru, z ktorého dýchala ničota, tu vznikala poézia...Vznikla tu zbierka Perie a skaly, ktorej úvod je autorovým neúprosným, lyricky čistým denníkom z protialkoholickej liečebne a rukopis zbierky Spln duše...., ktorá
je vyjadrením úprimnej túžby po blízkom človeku, po kráse a po nedosiahnuteľnom stave
pokoja a harmónie. Suržin sa priznáva, že nie je
dokonalý. Naopak, chybil, ustúpil slabosti, ale
vykupoval sa prácou a postupným odkrývaním toho dobrého, čo z neho nevymizlo...mnohým vo svojom okolí prekážal čudáctvom, ktoré
mohlo byť len skrývanou bezradnosťou...,- dodáva Milčák.
Ostatný rukopis, ktorý Pavol Suržin dokončil, boli Pamäti z kameňolomu. Básne v tejto
zbierke ako hovorí P. Milčák, sú esenciou a to
najlepšie, čo Suržin napísal. Už ležal v nemocnici, keď zbierka vyšla. Vydavateľovi, do ešte
teplého výtlačku napísal venovanie: „V nádeji na zmysel“. Do týchto štyroch slov akoby
ešte raz, naposledy, vtelil základnú pochybnosť o zmysle a hodnote svojho života a tvorby.
Pavol Suržin zomrel v Levoči 28. februára
1992. Pochovaný je na smižianskom cintoríne.

OZNAM

Úspešný projekt v oblasti prevencie kriminality
Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality vydala výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality. Na základe toho Obecná polícia v Smižanoch v spolupráci s oddelením školstva, rozvoja a cestovného ruchu
spracovala projekt na rozšírenie kamerového dohľadového systému. V rámci projektu sme plánovali napojenie 3 otočných kamier a 4 statických kamier. Celkové náklady projektu by činili 14 403,36 EUR, z toho
požadovaný dotačný zdroj 11 522,00 EUR, vlastné zdroje 2 881,36 EUR.
Náš projekt bol úspešný a bol Radou vlády pre prevenciu kriminality schválený. Rada vlády nám schválila dotáciu vo výške 7000.- Eur.
Na základe schválenej dotácie bude možné realizovať a umiestniť časť nami navrhovaných kamier. Dúfame, že realizáciou časti nášho úspešného projektu prispejeme k zlepšeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov obce Smižany.
JUDr. Ján Dučák, náčelník Obecnej polície

Predaj pozemkov pre IBV Panský kruh formou obchodnej verejnej súťaže.
Obec Smižany vyhlasuje obchodnú verejnú
súťaž na predaj 23 stavebných pozemkov v lokalite novej IBV Panský kruh v Smižanoch. Podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohami
sú zverejnené na internetovej stránke obce Smižany www.smizany.sk (Aktuality a Elektronická
úradná tabuľa) a na úradnej tabuli obce.

Smižiansky hlásnik – mesačník pre obyvateľov a priateľov Smižian, vydáva OcÚ Smižany, Nám. M. Pajdušáka 50/1341, 05311 Smižany, IČO: 00691721, Internet: www.smizany.sk, e-mail: smizany@smizany.sk. Redakčná rada: Mgr. Stanislav Beregházy, Mgr. Ľubica Gregová, Mária Mangerová, Branislav Sarňák, PaedDr. Viera Skoumalová, Viliam Štrauch. Zodpovedná redaktorka: Anastázia Adamcová, tel.: 053/4431483, anastazia.adamcova@smizany.sk, anastazia.adamcova@centrum.sk. Príspevky nie sú honorované, nevraciame ich, uzávierka do 20. dňa v mesiaci. Príspevky sa podávajú v obecnej knižnici alebo na sekretariáte obecného úradu. Anonymné príspevky neuverejňujeme. Redakčná rada si vyhradzuje právo výberu zaslaných príspevkov. Výroba: VMV, Prešov. EV
3468/09, ISSN 1338-7618, Náklad 2200 výtlačkov.
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Májové udalosti
Druhá májová nedeľa je venovaná mamkám. Na
tento pekný sviatok z vďaky a úcty žiaci pod vedením učiteľov pripravujú kultúrny program. Základná škola a centrum voľného času pri ZŠ na Komenského ul. zostali verní tradícii a slávnostnou
akadémiou pod názvom Mliečna cesta dali našim
mamkám nádherný darček. Pútavé hovorené slovo v podaní Polárky a Asteroida i ďalších účinkujúcich, kombinované spevom a tancom sa pretavili v úžasný umelecký zážitok. Planéta Zem je miestom, na ktorom sa oplatí žiť. To bol leitmotív celej akadémie, ktorý chytil za srdce snáď každého.
Rozhodnutie venovať celý výťažok z dobrovoľného vstupného prostredníctvom neziskovej organizácie Dobrý anjel na pomoc onkologickým pacientom ešte viac umocnilo túto krásnu myšlienku.
Zem, okrem toho, že nám poskytuje funkčné
pôžitky, krásne zákutia a prírodné scenérie, občas ukáže aj svoju nespútanú silu a pripraví pre
nás ťažko zvládnuteľné situácie. Nebolo to ináč
ani v piatok 3. mája. Od rána až dopoludnia to bol
deň ako každý iný, pomerne slnečno a teplo. Poobede sa už obloha začínala zaťahovať a okolo
14.30 hod. začala búrka. Pripravovanú akciu Stavanie mája sme boli nútení odvolať. Podľa hlásenia
meteorologických staníc v čase od 14.00 hod. do
19. 00 hod. spadlo 32,2 mm zrážok. Veľké množ-

stvo vody z priľahlých
kopcov a čerstvo posadené zemiaky a zasiaty
hrach urobili svoje napriek tomu, že riadky
boli robené po vrstevnici. Voda ich prerazila a smerom do údolia
vytvárala potoky bahna. Veľkú úlohu pri zachytení bahnitých prívalov zohrali tri zasakávacie jamy v povodí Bystričky. Ináč by
škody boli ešte väčšie.
Búrka vyvrcholila medzi 16.00 a 16.30 hod..
V tom čase už obyvatelia ulíc Nálepkova
a Smreková hlásili zaplavené ulice vodou
a bahnom. Prednostka obecného úradu,
Ing. Dudžáková, ihneď zalarmovala obecnú políciu, členov Dobrovoľného hasičského zboru a zamestnancov obce, zároveň aj štátnu políciu, ktorá pomáhala usmerňovať dopravu. Na Ul. Nálepko-

PLNENIE ROZPOČTU OBCE K 31.03.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PRÍJMY
Výnos dane z príjmov
Daň z nehnuteľnosti
Dane a služby
Príjmy z vlastníctva majetku
Administratívne a iné poplatky
Úroky z vkladov
Príjmy ZŠ, ZUŠ
Iné nedaňové príjmy
Tuzemské bežné transfery
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy z majetku
Kapitálové príjmy
Prijímové operácie
Celkové príjmy - sumár
VÝDAVKY
Obecný úrad - verejná správa
Finančná a rozpočtová oblasť
Verejný dlh
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ochrana pred požiarmi
Elektrická energia
Oprava a údržba
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj bývania
Bežná činnosť v obci
Kultúra, knižnica, cestovný ruch, šport
Školstvo (MŠ, škol.jedálne, šk.úrad)
Výdavky ZŠ, škol.klub, škol.jedáleň, ZUŠ
Opatrovateľská služba
Terénna sociálna práca
Sociálna pomoc
Bežné výdavky
Nákup pozemkov
Nákup zariadenia a výpočtovej techniky
Ostatné kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Celkové výdavky - sumár

Plán
2 144 348
91 000
111 750
73 900
80 580
170
0
4 795
1 315 048
3 821 591
1 208 678
1 208 678
19 588
5 049 857
Plán
406 631
3 150
65 242
105 575
12 126
52 280
25 600
220 713
13 410
231 723
174 105
483 607
1 698 138
109 174
40 891
50 000
3 692 365
22 600
2 000
1 141 832
1 166 432
186 344
5 045 141

Skutočnosť
639 367
17 269
44 820
9 980
15 017
14
11 070
2 381
357 559
1 097 478
5 742
5 742
19 603
1 122 823
Skutočnosť
97 873
2 066
16 463
27 867
1 305
13 882
6 425
68 722
1 175
67 815
40 027
113 408
272 627
25 356
9 268
10 775
775 052
0
0
0
0
46 643
821 695

%
29,8
19,0
40,1
13,5
18,6
8,4
0,0
49,7
27,2
28,7
0,5
0,5
100,1
22,2
%
24,1
65,6
25,2
26,4
10,8
26,6
25,1
31,1
8,8
29,3
23,0
23,5
16,1
23,2
22,7
21,5
21,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
16,3

vej v priebehu 10 minút bolo zaplavené celé parkovisko (10 osobných áut) i predzáhradky piatich
rodinných domov a na Smrekovej bola splavená
ornica až po most, ktorý sa križuje s námestím. Je
chvályhodné, že obyvatelia postihnutí povodňami sa ihneď chopili náradia a jeden druhému pomáhali odstraňovať následky. Na pomoc s odstraňovaním nánosov ornice bol privolaný nakladač
z PD Čingov Smižany – Štefan Bulka. V piatok do
22.30 hod. upratovali a čistili cestu na Nálepkovej ulici Ján Svetkovský, Pavol Blaško, Matej Klein
a Jozef Szendrei. Na druhý deň v sobotu do 14.30
hod. pokračovali s čistením Smrekovej za pomoci
obyvateľov. PD Čingov poskytlo techniku zdarma.
Všetkým, ktorí pomáhali, patrí veľká vďaka. Povodňová komisia na svojom zasadnutí doporučila urobiť na Smrekovej na ceste z kameňa priečny retarder v dĺžke 5m, ktorý by odviedol prívalové vody
poza zastavanú časť. Na Nálepkovej urobiť tiež
podľa projektu otvorený kanál s dvoma premosteniami chodníkov. Kanál bude zaustený do potoka
Brusník. PD Čingov prisľúbilo na pomoc techniku
na výkop a odvoz materiálu zdarma. Obec zakúpi
kamennú drvu, vegetačné tvárnice, kameň a betón. Tieto opatrenia budú zrealizované v najbližšom období.
V tomto smere nám veľmi pomôže refundácia
vlastných nákladov od roku 2007, ktoré sme investovali do centra obce, a ktoré sme v sume 200 657
EUR dostali z európskych fondov. Z týchto finančných prostriedkov uhradíme rekonštrukciu MŠ
na Ružovej vo výške 153 836 EUR, ďalšie finančné prostriedky budú použité v súlade s výdavkovou časťou rozpočtu obce. Obec získala taktiež od
štátu dotáciu na vysprávky ciest v sume 9 106 EUR
a na doplnenie kamerového systému 7 000 EUR.
Refundácia z európskych fondov je veľkým úspechom a pomocou pre ďalší rozvoj obce a skrýva za
tým mravenčiu prácu zamestnancov obce, ktorým
patrí za to veľká vďaka.

ekonomické oddelenie OcÚ
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Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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OZNAM
Výbor ZO Slovenského zväzu záhradkárov Jankova Smižany dôrazne žiada majiteľov domov na pravej strane Iliašovskej ulice (od reštaurácie Wimbach), aby
odstránili všetky prekážky v kanáli za ich záhradami, ktoré bránia voľnému prietoku prípadnej prívalovej vody, aby niektoré záhradky nemuseli vyzerať tak, ako
to vidno na priložených fotografiách. Takto obdobne vyzerali niektoré záhradky v piatok 3.5.2013, ktoré sú dôsledkom jednej neodstránenej prekážky. Zároveň
žiadame majiteľov zmienených domov, aby nevysypávali odpad zo svojich záhrad za ploty – kanál nie je odpadová jama, má slúžiť na zber väčšieho množstva
vody. Okrem toho považujeme za potrebné zdôrazniť, že záhradky sú súkromným majetkom (tak ako dvory pri domoch) a preto na nich nemá okrem ich majiteľov (a nimi pozvaných priateľov) nikto voľný prístup. Toto je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať. Majitelia domov, ktorí majú v záhradkárskej osade svoje záhradky, nech si zabezpečia k nim taký prístup, aby prípadný mostík nebol v kanáli prekážkou.
Štefan Sumerling, za výbor ZO SZZ Jankova

NELEGÁLNE SKLÁDKY

Pracovníci obecného úradu v Smižanoch opäť čistili skládku biologického odpadu od nežiadúcich zložiek odpadov. Biologickú skládku vyčistili od plastov,
sklenených fliaš, pneumatík, stavebného materiálu a iných odpadov. Kto vytvára tento odpad? No predsa poniektorí občania Smižian. Je to nepochopiteľné, že
i napriek tomu, že máme zabezpečený zber všetkých zložiek odpadov, poniektorí tzv. občania sa správajú voči svojej obci tak macošsky. Doma poriadok a za bránou nech je potopa! Pod rúškom tmy, ale i za bieleho dňa sa zbavujú svojho neporiadku. Čo s tým? Myslím, že každý, kto tak koná, mal by sa nad sebou zamyslieť, odovzdať odpad tam, kde patrí a nevyháňať peniaze z obecného rozpočtu.
Oddelenie výstavby a ŽP
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Smižiansky hlásnik
DEŇ MATIEK
Tak ako každý rok, aj tento, nastáva deň, kedy si
pripomíname tie najhlavnejšie osoby v našom živote – naše matky. V našej MŠ na Komenského ulici, si 9. mája uctili svoje mamičky aj naši najmenší. Aj napriek drobným slzičkám, ktoré sa u niektorých objavili, predviedli naše deti pekné vystúpenie. Ukázali mamičkám pásmo básní, piesní, hier
a tanca. Na záver svojím mamám odovzdali malý
darček, ktorý sme pre ne spoločne pripravili. Počas
vystúpenia sa nie jednej mamke od šťastia, zaligotala slza v oku. Veď nie nadarmo sa vraví: „Mama je
slnko so zlatým vlasom, to malé slniečko to zasa, ja
som. Preto sa na svete, tak krásne máme, mne svieti mama, a ja mame.“
Bc. M. Hudačeková, MŠ – Komenského 1

Výlet do vesmíru
9. mája bola aj naša MŠ na Komenského ulici
pozvaná pani riaditeľkou ZŠ na Komenského ulici
p. RNDr. J. Vozárovou do spoločenskej sály KD na
slávnostnú akadémiu pod názvom Mliečna cesta. Deti sa na predstavení nielen pobavili, ale aj
oboznámili so slnečnou sústavou, zverokruhom
a dozvedeli sa čo to aj o súhvezdí Orion, či Malý
voz. Celé vystúpenie bolo popretkávané piesňami, tancom a svetelnými efektmi, ktoré sa deťom
veľmi páčili. Záver v duchu ľudových tradícií bol
príjemným prekvapením hlavne pre nás, učiteľky. Ďakujeme pani riaditeľke, RNDr. J. Vozárovej
za pozvanie a žiakom za krásny kultúrny zážitok.
K. Staňová , MŠ Komenského ul.

Prednes
poézie a prózy detí MŠ

PČOLI

Žabiatko, frajer Fero, pyšný kohút či popletený Jožko aj tieto rozprávkové postavy bolo počuť
24. mája 2013 v obecnej knižnici na tradičnom
prednese poézie a prózy detí materských škôl.
Na podujatí sa stretli kamaráti z MŠ Ružovej,
Komenského, Zelenej zo Smižian, MŠ Stolárskej
zo Spišskej Novej Vsi a MŠ Iliašoviec. Môžeme konštatovať, že máme šikovné deti, ktoré svojím vystupovaním dokážu rozdávať radosť a lásku. Zároveň nás teší, že v prednese odzneli básne slovenských autorov.
Kým porota pripravovala diplomy, deti využili čas nielen na malé občerstvenie, ale spoločne si
zaspievali pieseň – Čo deťom k šťastiu chýba. Za
prípravu detí na podujatie vyslovujeme poďakovanie:
p. Darine Majkutovej, Janke Kapustovej, Anne
Zumerlingovej, Ivete Aštaryovej, a Monike Gondovej - pedagogičkám MŠ. Diplom a malá pozornosť, ktoré odovzdala PaedDr. Vierka Skoumalová (Spoločný školský úrad Smižany), boli pre
malých interprétov odmenou za ich výkon a šikovnosť. Za spoluprácu pri organizovaní podujatia ďakujem Ing. Zuzane Zimmermannovej, vedúcej oddelenia školstva a cestovného ruchu.
Účinkujúci: Laura Weisenpacherová, Jakub Jánošík, Jakub Orinčák, Elenka Chroustová, Julka
Kačenková, Zuzka Hrubiznová, Katka Krempaská, Jakub Seman, Vladko Bether, Filip Šarišský,
Veronika Franková.
Anastázia Adamcová, obecná knižnica

KAMOŠ PČOLNIK POSTAVIL
F ŠMIŽANSKEJ ZAHRADZE
AGATY ZASADZIL
JAK TO BIVA V SADZE.
V ŇEDZEĽU ZO ŽENU
POZORUJU PČOLI
ONA NESPOKOJNA
BO TO NE SU VOLI.
„DVA ROKY ICH TRIMEŠ
A HASNU ŽADNEHO
ĽEM PRE PČOLI ŽIJEŠ
A PRE NIČ INEHO.
TU AGATY SKUČA
OBŠEDZEC ŠE NEMOŽ
TAM ZAŠ PČOLI BZUČA
A TI TU JAK VEĽMOŽ.“
„HASNU NET ŽADNEHO
BA MAM ĽEM ROBOTU
AĽE HET ICH NEDAM
PRE ISTU DOBROTU.
DOTERAZ ŠE OSVEČILI
I POVINOSC ZNALI
TAMTEN TYDZEŇ UŽ ŠES RAZI
ŠVEKRU POŠČIPALI.“

PRI SPOMIENKE NA JURA POKUTU
NAPISAL
KAMOŠ Juraj

DEŇ MATIEK – NIEČO KRÁSNE SME VIDELI, NIEČO DOBRÉ UROBILI
Základná škola na Komenského ulici robí najkrajší mesiac v roku - máj - ešte krajším, akým bežne je.
Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa matiek
býva skutočne nádherná.

A keď si už myslíme, že krajšie to už nemôže byť,
príde ďalší školský rok a rekord je znova prekonaný. Mliečna cesta, tak sa volal program akadémie
tohto roku, nás vyniesla do nebies. Nádherná choreografia, slovo, spev, kostýmy.
Veľa poučného, zaujímavého, vtipného a pekného. Určite môžem za
všetkých rodičov povedať,
že sme boli veľmi hrdí na
naše deti a aj na ich školu.
Nielenže sme sa skvele zabavili pri sledovaní vesmírnych dobrodružstiev, ale
sledovali sme aj, ako dokáže takýto projekt urobiť aj
zo zakríknutých detí otvorených ľudí so zdravým sebavedomím.
Ďakujeme našim deťom! Ďakujeme ich učiteľom!

Na tomto mieste mi prináleží povedať ešte jedno veľké ďakujem. Programu som sa nezúčastnila
len ako hrdá mama, ale aj ako človek, ktorý veľkú
časť svojho života trávi s deťmi bojujúcimi s onkologickým alebo iným zákerným ochorením.
A práve na tieto deti mysleli organizátori akadémie, keď sa rozhodli venovať výťažok z dobrovoľného vstupného na charitu.
Vyzbierala sa fantastická suma 558,82 EUR. Ako
zástupca neziskovej organizácie Dobrý anjel som
veľmi rada prevzala tento príspevok s prísľubom,
že celú sumu do posledného centu prerozdelíme
medzi rodiny chorých, tak ako to robíme už roky.
Pravidelnú finančnú pomoc od Dobrých anjelov dnes dostáva už 2871 rodín. Som veľmi rada,
že jedným z Dobrých anjelov sa stala aj škola, na
ktorú sme my, Smižančania právom hrdí.
Ing. Ľudmila Kolesárová, marketing manazer
n. o. DOBRY ANJEL
+421 917 467 773, www.dobryanjel.sk
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Smižiansky hlásnik
Obec Smižany – oddelenie výstavby a životného prostredia
v spolupráci
s Komisiou pre životné prostredie a verejný poriadok zahajuje

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU ZELEŇ 2013
Termín:
Kategórie:

jún – september 2013
1. OKNÁ A BALKÓNY
2. PREDZÁHRADKY
3. ZELEŇ BYTOVÝCH A VEŽIAKOVÝCH DOMOV
1. kolo – vytvorenie databázy fotografií zaradených do súťaže na základe odporúčania členov komisie a zamestnancov odd. výstavby a ŽP. Pre občanov je tu priestor na zapojenie sa do súťaže a to zaslaním tipov na súťažiacich prostredníctvom e-mailov na adrese zivotne@smizany.sk, telefonicky alebo prostredníctvom osobného
nahlásenia na oddelení výstavby a ŽP. Z tých, ktorí nám zašlú návrhy (fotografie s adresami alebo len adresu súťažiaceho), vylosujeme pri oceňovaní výhercov jedného, ktorý bude vecne odmenený.
2. kolo – zúženie okruhu súťažiacich podľa kvality a vytvorenie databázy 3 kategórií členmi komisie
3. kolo – sprístupnenie výstavy súťažných fotografií pre širokú verejnosť v obecnej knižnici s možnosťou dať hlas favoritovi (september – október), ako aj zverejnenie fotografií a pravidiel súťaže na internetovej stránke obce
www.smizany.sk s elektronickým prepojením na hlasovanie (podobne ako z 1. kola bude účastník hlasovania
prostredníctvom e-mailu vylosovaný a odmenený).
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: NOVEMBER 2013
Tešíme sa na aktívnu účasť občanov na súťaži.

BEH PRE ŽIVOT 2013
Nadácia Tesco zorganizovala dňa 18. mája 2013 6.ročník podujatia s názvom Beh pre život. Išlo o nesúťažný beh dlhý približne 4 km určený pre
športovcov aj nešportovcov. Toto podujatie sa uskutočnilo v 6 krajských
mestách na Slovensku. Tesco beh sa stal najväčším charitatívnym behom
na Slovensku – doteraz sa ho zúčastnilo takmer 42 600 bežcov a spolu sa
podarilo vyzbierať takmer 270 000 Eur na výskum rakoviny. V tomto ročníku sa organizátori rozhodli pre kúpu jedinečného prístroja NanoSight
– ktorý svojou schopnosťou merať objekty v nanosvete umožní pochopiť
“dorozumievanie“ zdravých buniek s nádorovými bunkami a pomôže pri
vývoji nových diagnostických metód pri onkologických ochoreniach.
Aj zamestnanci Základnej umeleckej školy Dezidera Štraucha so
svojimi rodinami sa rozhodli podporiť takéto charitatívne podujatie svojou účasťou. Výhodou podujatia bolo, že sa ho mohol zúčastniť každý bez
rozdielu veku, či fyzickej kondície vrátane rodičov s celkom malými deťmi. Trasu, ktorá je dlhá približne štyri kilometre, mohli účastníci prebehnúť alebo prejsť aj s deťmi v kočíku, či v spoločnosti svojho zvieracieho kamaráta. V tohtoročnom behu organizátori mysleli aj na najmenších účastníkov, ktorí mohli prebehnúť skrátenú verziu trate. Počas podujatia čakal
na malých i veľkých bohatý sprievodný program. Účastníci behu sa tešili z autogramiády patrónov charitatívneho behu. Športoví odborníci počas celého podujatia špeciálnymi prístrojmi merali záujemcom aktuálnu
kondíciu a radili, ako si ju ďalej zlepšovať a rozvíjať. Všetci účastníci dostali na štarte tyrkysové tričko s logom podujatia a štartovné číslo. Každý bol
v cieli odmenený za svoj výkon a príspevok na dobrú vec symbolickou medailou a malým občerstvením v podobe ovocia, nápoja a tašky s darčekmi od partnerov projektu. Keďže májové slniečko sa v tento deň usmievalo na všetkých účastníkov, zamestnanci ZUŠ strávili so svojimi rodinami
prenádherný deň, utužili svoje priateľské vzťahy a spravili niečo nielen pre
seba, ale aj pre iných. Dúfame, že si toto podujatie nájde priaznivcov nielen z radu pedagógov, ale aj z radov rodičov a žiakov Základnej umeleckej školy v Smižanoch. Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu „Tesco“
v Smižanoch, že nám umožnilo pripojiť sa k ich zamestnancom a podporiť
dobrú vec. Veď pomáhať sa má.
Mgr. Ján Olejník
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SMIŽIANSKA GITARA
Dňa 15. 5. 2013 sa v priestoroch Kaštieľa v Smižanoch uskutočnil v poradí už 6. ročník školskej gitarovej súťaže pod názvom „Smižianska gitara 2013“. Súťaže sa zúčastnili žiaci jednotlivých ročníkov prvého stupňa základného štúdia hudobného odboru z oddelenia strunových nástrojov. Súťažiaci boli rozdelení do piatich kategórií. Predsedníčkou odbornej poroty bola pani učiteľka Zuzana Lukáčová zo Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi. Súťaž trvala od 14.00 do 17.00 hodiny. Žiaci v jednotlivých kategóriách predviedli povinné skladby a výborné interpretačné výkony, ktoré porota náležite ocenila.
Výsledky súťaže:
1. KATEGÓRIA: 1. miesto – Dárius Jančár, 2. miesto – Frederika Macková, 3. miesto
– Katarína Pustaiová
2. + 3.KATEGÓRIA: 1. miesto – Dominik Novák, 2. miesto – Peter Červený, 3. miesto
– Andrej Kalík, 3. miesto – Kristína Strelová
4. KATEGÓRIA: 1. miesto – Miroslava Rochová, 2. miesto – Samuel Mondel, 2. miesto
– Michal Gibala, 3. miesto – Marek Pacanovský, 3. miesto – Ingrid Košárová
5. KATEGÓRIA: 1. miesto – Adrián Volák, 2. miesto – Alex Grečko, 2. miesto – Júlia
Pľutová, 3. miesto – Miroslava Lesnická
Poďakovanie patrí vedeniu školy, že podporuje takýto druh mimoškolských aktivít,
žiakom, že majú chuť sa neustále zlepšovať a porovnávať svoje výkony s inými spolužiakmi. Táto súťaž sa uskutočnila v spolupráci s Obecným kultúrnym centrom v Smižanoch. Ďalej nás teší fakt, že súťažiacich prišli povzbudiť aj diváci, predovšetkým občania Smižian. Naše poďakovanie vyslovujeme aj sponzorom – Hodinárstvu KUSNYÉR Spišská Nová Ves,
Ing. Milanovi Vencelovi,
Bc. Lucii Puklejovej, Petrovi Brandoburovi, bez ktorých by sme nemohli oceniť
víťazov súťažnej prehliadky
a spríjemniť im chvíle strávené na súťaži.
Tešíme sa a pozývame Vás
na nasledujúci siedmy ročník súťaže „Smižianska gitara 2014“.
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Smižiansky hlásnik
Folklórna dielňa – ŠKOLA TANCA
Centrum voľného času v Smižanoch na Tatranskej ulici v spolupráci so Základnou umeleckou
školou Dezidera Štraucha v Smižanoch zorganizovalo dňa 10. mája 2013 v budove ZUŠ „ I.folklórnu dielňu“ pre priaznivcov tanca v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Išlo o metodický a odborný seminár pre zvyšovanie vedomostí o vlastnej regionálnej, lokálnej a tradičnej kultúre. Folklórna dielňa bola zameraná na rozvoj tvorivých schopností
a zručností žiakov a pedagógov, tanečníkov, vedúcich folklórnych skupín, súborov v oblasti tanečnej
kultúry a vyučovania ľudového tanca z oblasti Spiš
- Do šafľika z Bystrian, Kruta z Margecian. Využitím progresívnych metód práce a nenásilnou formou, sme vytvorili účastníkom priestor na zvýšenie úrovne prípravy v amatérskej tvorbe. Účastníci
sa oboznámili s tradičnými formami ľudového tan-

ca, základnou terminológiou, štruktúrou tanca,
spracovaním tanečného materiálu z archívnych
záznamov a terénnych výskumov z obce Margecany a Bystrany. Odbornými lektormi tohto podujatia boli:
Mgr. Katarína Babčáková – tanečná pedagogička, Mgr. Art. Agáta Krausová, ArtD – etnochoreologička., Bc.Ing. Slavomír Ondejka – tanečný pedagóg, Martin Topoľovský – folklórista.
Príjemným obohatením celého vzdelávania

boli nádherné melódie spišských piesní v podaní
ľudovej hudby Radoslava Kertisa z folklórneho
súboru Borievka z Košíc. O tom, že folklórna dielňa vzbudila veľký záujem, svedčí aj účasť 39 záujemcov, ktorí prejavili záujem o ďalšie pokračovanie a nácvik ľudového tanca z niektorej inej oblasti nášho, resp. susedného regiónu. Touto cestou sa
chcem poďakovať všetkým účastníkom, za prejavený záujem a Mgr. Marcele Maniakovej za osobnú
angažovanosť a zanietenosť pri príprave a realizácii tohto podujatia.
PaedDr. Dušan Sliva

ZO SZTP v Smižanoch
zorganizovala športové
hry
Dňa 11.5.2013 sa pri požiarnej zbrojnici v Smižanoch konal športový deň. Areál požiarnej zbrojnice
sa zmenil na športový.
Súťažilo sa v týchto disciplínach : hod na cieľ
granátom, kolky, hod šípkami, hod na pyramídu
a streľba zo vzduchovky. V každej disciplíne boli
prví traja odmenení diplomom a vecným darom.
Deti boli odmenené všetky.
Akcie sa zúčastnilo 79 členov a 3 hostia. Radosť
z dobrých výsledkov, pohostenia a utuženia priateľských vzťahov potvrdil, že športový deň splnil
svoj cieľ.
Vďaka patrí všetkým, ktorí pomáhali zorganizovať športové dopoludnie, aj všetkým zúčastneným. Tešíme sa na budúce športové podujatie. Sláva víťazom, česť porazeným.
Viera Petruľáková
Rada ZO SZTP Smižany

Aktivity Stomikov

Otázka zdravej výživy je stále aktuálna a práve
jej sa venovalo 21 členov – Stomikov v CVČ Adam
v Spišskej Novej Vsi 24.4.2013. Prednášajúcou bola
p. Vlčáková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi. Túto prednášku využili aj členovia Občianskeho združenia „MAMMA“ zo Spišskej Novej Vsi. Cieľom tohto združenia je chrániť práva žien s onkologickým

ochorením prsníka a ľudí s inými rakovinovými chorobami, presadzovať ich záujmy, pomáhať im a uspokojovať ich potreby.
V Kultúrnom dome v Smižanoch 4.5.2013
Stomici usporiadali 2. výročnú schôdzu, na ktorej bol do funkcie predsedu zvolený opäť p. Jozef Rerko. Pozvanie na schôdzu prijali aj hostia. Spoločnosť Versium, s.r.o., ktorá je výhradným zástupcom spoločnosti Salts Healthcare z Veľkej Británie bola zastúpená p. Kapkom. Účastníkom predstavil kvalitné stomické pomôcky a príslušenstvo, ktoré nielen svojou maximálnou účelnosťou, ale tiež dizajnom potešia teraz už aj pacientov v našej krajine. Zástupkyňou za Obec Smižany bola prednostka úradu, Ing. Mária Dudžáková. Výbor poďakoval hosťom za účasť na výročnej
schôdzi a žiakom zo ZŠ na Komenského ul. za kultúrny program. Zároveň poďakovanie za podporu
a pomoc v roku 2012 patrilo rodinným príslušníkom, vedeniu obce, obecnému kultúrnemu centru, Základnej škole na Komenského ul. a všetkým,
ktorí sú ochotní pomôcť.
A. Adamcová

Eko-projekt Zelená stromom.sk
Aj Vy cítite potrebu urobiť niečo pekné a osožné pre svoje okolie? Práve pre Vás je tu eko-projekt
Zelená stromom.sk
Zapojiť sa môžu všetci, ktorí majú chuť pomôcť ku skrášleniu prostredia, v ktorom žijeme. Projekt je možné podporiť kúpou veľkého stromu, balkónového stromčeka, vtáčej búdky, chrobáčieho hotela alebo vlastnými aktivitami, ktoré posilnia harmóniu bývania v našom okolí.
Stačí ak sa rozhodnete pre Vám blízky druh

podpory tohto „zeleného“ projektu, o ktorom sa
môžete viac dočítať na našej web stránke www.ZelenaStromom.sk.
Nájdete nás aj na facebooku, kde sa môžete pridať medzi našich doterajších fanúšikov
a kde Vás budeme informovať o novinkách
a pripravovaných akciách eko-projektu Zelená stromom.sk a tiež Vám radi odpovieme na
všetky Vaše otázky.
Nečakajte a staňte sa súčasťou diania okolo Vás aj Vy. Vstúpte do kruhu našich priateľov

a podporovateľov a zistíte, že skrášliť si „svet v
ktorom žijeme“ nemusí byť vôbec ťažké, stačí ak sa dobrá myšlienka spojí s ľuďmi, ktorí jej
dokážu vdýchnuť život.
Všetky tipy a námety, ktoré môžu napomôcť tomuto eko-projektu, radi prijmeme.
Napíšte alebo povedzte nám svoj názor.
Na Vaše nápady a podporu tohto projektu sa
tešia Ing. Iveta Dusíková – manažérka projektu a Vaši osobní poradcovia – žiaci Gymnázia
zo Školskej 7.
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Matematický klokan 2013

8 žiakov ZŠ na Komenského
ulici získalo 100%
z matematiky
Aj tento rok sa v marci uskutočnilo celoslovenské testovanie deviatakov z MAT a SJL.
Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v
testoch, získať obraz o vedomostiach žiakov na výstupe zo ZŠ. Výsledok slúži aj ako podklad na prijímacie skúšky na SŠ a poskytuje školám spätnú
väzbu, ktorá môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Najdôležitejším ukazovateľom je usporiadanie žiakov do poradia. Prípadné porovnávanie výsledkov škôl je potrebné interpretovať veľmi opatrne, keďže sa viažu na veľkosť školy, rozptyl, zloženie žiakov a ďalšie štatistické charakteristiky. V ZŠ na Komenského ulici sa tento rok deviataci pochlapili. Priemerná úspešnosť z MAT je
67,76%, čo je o 7,69% viac ako celoštátny priemer
(60,07%) a zo SJL 70,29% čo je o 2,78% viac ako celoštátny priemer (67,51%). Potešujúce je, že zo 49
žiakov, ktorí sa testovania zúčastnili, 8 žiakov malo
100% úspešnosť v MAT. Jedná sa o žiakov - O. Fargaš, S. Fargašová, M. Galdonová, D. Jadroňová, R.
Kačír, A. Lačná, E. Neupauer, A. Stašková. (Kompletné výsledky testovania je možné nájsť na stránke
www.nucem.sk ). Na výborných výsledkoch majú
zásluhu aj vyučujúci MAT a SJL a to PaedDr. A. Blišťanová, Mgr. P. Jánošíková, Ing. K. Švaňová a RNDr.
J. Vozárová.
O chvíľu budú deviataci žiakmi stredných škôl.
Dúfame, že vedomosti získané na našej ZŠ zúročia
a stanú sa im dobrým základom do života.
Mgr. Ľudmila Trošanová
zástupkyňa RŠ, ZŠ Komenského ul.

Do najväčšej matematickej súťaže na svete sa
tohto roku 25. marca 2013 zapojilo takmer 50 krajín /viac ako 6 miliónov súťažiacich/. Na Slovensku
sa do súťaže zapojilo 58 383 žiakov.
Súťaže sa zúčastnilo aj 52 žiakov zo ZŠ Komenského ul. Vynikajúci úspech dosiahla žiačka 9. ročníka Sylvia Fargašová, ktorá obsadila 12. miesto
z 2115 súťažiacich v svojej kategórii a získala diplom Školský šampión. Ďalšími úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii boli títo žiaci: Klokanko 1:
Lukaš Valovič 100% úspešnosť,1 až 1018 miesto
zo 7 725 súťažiacich, Klokanko 2: Koterbová Daniela, Neupaverová Júlia, Sokolovský Zdenko, Kukura Janík, Klokanko 3: Brandobur Boris, Klokanko
4: Koterbová Jana , Kolesár Tomáš, Krivdová Sára,
Šoltisová Marianka, Školák 6: Michal Babík, Kadet
9: Sylvia Fargašová , Dominika Richnavská , Andrea
Lačná.
Úspešným súťažiacim žiakom blahoželáme.
Mgr. Bašista

18. apríl 2013 – deň, keď sa konal 3. ročník obvodného kola v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku. Deň, keď mali žiaci základných škôl možnosť prezentovať svoje
zručnosti a schopnosti v cudzom jazyku a zároveň takto dať úctu veľkému Shakespearovmu dielu. V silnej konkurencii mestských škôl
získala Zuzka Dudžáková zo 4.B triedy v kategórii A krásne 3. miesto a Dominika Kenderová z 9.B triedy v kategórii C tiež 3. miesto.
Tieto výsledky sú dôkazom toho, že anglický
jazyk sa stáva pre naše deti čoraz atraktívnejší a dostupnejší, a že sú v ňom z roka na rok
lepší. Obom dievčatám srdečne blahoželáme.
Mgr. Mariana Zajacová
ZŠ, Komenského ul.

Obvodné kolo MO
Matematická olympiáda je súťaž žiakov základných a stredných
škôl, ktorú vyhlasuje Ministerstvo
školstva,
vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády. V jednotlivých školách ju zaisťujú učitelia matematiky.
Ako každý rok, aj teraz sa v mesiaci apríl(17.4.2013)
konalo obvodné kolo už 62.ročníka MO v kategórii 6.,7.,8. ročník v zasadačke MsÚ v Spišskej Novej Vsi. Našu školu reprezentovali 6 žiaci.
Úspešnými riešiteľmi sa stali a zároveň obsadili tretie miesto v kategórii MO6 žiaci 6.A triedy Michal
Babík a Anton Kubalec.
Úspešným riešiteľom blahoželáme.
Ing. Kristína Švaňová
ZŠ, Komenského ulica

Ako my dnes k prírode, tak ona v budúcnosti k nám
4. mája 2013 ráno takmer 40 žiakov prvého i druhého stupňa našej školy spolu s piatimi pedagógmi
vyrazili od smižianskej pošty smerom na Čingov. V rukách mali igelitové vrecia, ktoré im poskytol obecný
úrad. Cieľom turistickej vychádzky nebol len oddych v lone prírody, ale hlavne zber odpadkov, ktoré tam
zanechali „pseudoturisti“. Veľká masa žiakov sa rozdelila a kráčala rôznymi smermi, aby očistila čím väčšie teritórium. Mnohí žiaci boli zarazení správaním tých, ktorí dokážu prísť do lesa s plným ťažkým batohom jedla a pitia, ale už nedokážu zobrať domov pár dekagramov odpadu – plastových i sklenených fliaš,
plechoviek od konzerv, igelitových vreciek... Jednu skupinu žiakov zarazilo, keď zašli hlbšie do lesa asi 20
metrov od turistického chodníka a našli tam rozhádzanú veľkú kopu odpadu. Domysleli si , že pravdepodobne nejaký „milovník prírody“ sem doniesol plné vrece odpadu a vysypal ho tam.
Mladí turisti boli prekvapení, čo všetko ležalo len tak pohodené. Bolo vidno, ako
majú niektorí žiaci vypestovaný veľmi dobrý vzťah k prírode. Dúfame, že tým ostatným
sme ukázali, čo robiť, aby nekonali v jej neprospech a správali sa environmentálne.
PaedDr. A. Blišťanová
ZŠ, Komenského ulica 3
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SHAKESPEAROV
MEMORIÁL

BOJNICKÁ PERLA
2013
Základná umelecká škola Bojnice zorganizovala dňa 11.5.2013 už 8. ročník súťaže v speve populárnej piesne pre žiakov základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Súťažná prehliadka mala dve kolá, kde každý spevák zaspieval inú
pieseň. Súťažilo sa pred dvoma odbornými porotami. Prvej predsedala učiteľka spevu v Bratislave,
Mgr. art. Ľudmila Ghillány, druhej profesorka spevu na VŠMU, Mgr. art. Dagmar Podkamenská-Bezačinská, ArtD. Jedným z členov poroty bol aj spevák Otto Weiter. ZUŠ Dezidera Štraucha reprezentovali štyri žiačky pod vedením p. uč. Mgr. Veroniky Kotradyovej. Po prvom kole získala diplom za
účasť žiačka Martina Urbanová v kategórii A (9-11
rokov) a Zuzana Klingová v kategórii C (15-17 rokov). Po zaspievaní piesne v druhom postupovom
kole si bronzové pásmo vyspievala Andrea Butvinová v kategórii D (nad 18 rokov) a strieborné pásmo získala Jana Predovová v kategórii B (12-14 rokov). Všetkým oceneným touto cestou gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.
Mgr. Veronika Kotradyová

ROČNÍK XXII • číslo 6 • 1. jún 2013 • www.smizany.sk

Smižiansky hlásnik
„CHRÁŇ PRÍRODU
– SI JEJ SÚČASŤOU“

KAŠTIEĽ v Smižanoch
a my

Planéta Zem, jedinečná vo vesmíre, poskytuje podmienky pre život mikroorganizmov, rastlín, živočíchov
a človeka. Vytvára prostredie, v ktorom organizmy žijú
podľa prírodných zákonov.
Slovensko je krajina s typickým, jedinečným prírodným bohatstvom a rozmanitosťou druhov. Na ich zachovanie je potrebné chrániť prírodné ekosystémy, aby
aj budúce generácie videli v neporušenej prírode kamzíka vrchovského, dropa fúzatého, rosničku zelenú a ďalšie živočíchy, ktorým hrozí vyhynutie. Každý živočíšny
druh má v prírode určité postavenie a význam. Zásah
do prírody /napr. vypaľovanie trávy, odvodnenie mokradí, rozhrabanie mraveniska/ znamená porušenie rovnováhy v prírode a zánik jednotlivých druhov organizmov.
Iba mladá generácia rozhodne o tom, či sa život na Zemi
bude uberať smerom k rozvoju alebo k zániku. Život je
najcennejšia hodnota. Je povinnosťou každého z nás
chrániť ho a riadiť sa heslom: „Nechajte žiť všetko živé!“
Týmto heslom sa riadia aj mladí prírodovedci pri príprave na biologickú olympiádu – kategórie E. Jej obvodné kolo sa konalo dňa 16. apríla 2013 v priestoroch Centra voľného času Adam v Spišskej Novej Vsi.
ZŠ na Komenského ulici v Smižanoch reprezentovali
žiaci 6.A triedy Šimková, Čechová, Stašková, Rumančíková, Babík a žiačka 9.A triedy – Michaela Hradiská, ktorá
sa umiestnila v obvodnom kole na 2. mieste a v krajskom
kole na 11. mieste.
Srdečne blahoželáme a na ich ceste za poznávaním živočíchov im prajeme veľa pekných zážitkov a objavov
v lone prírody.

V piatok 26.4.2 013 sme využili nádherné slnečné počasie – ako stvorené na vychádzky – a vybrali sme sa navštíviť Obecné kultúrne centrum v Smižanoch.
Nebola to žiadna náhoda, ale viedla nás tam túžba vidieť výstavu obrazov p. Františka Žoldáka. A nielen to!!!
Zvedaví sme boli aj na priestory, ktoré tento krásny kultúrny stánok ponúka! Veru, nemýlili sme sa v tom, že
KAŠTIEĽ vidieť sa oplatí! Bohatstvo kvetín a prírodných
scenérií na vystavovaných obrazoch nám poskytlo hlboký estetický zážitok. Využili sme aj stvárnené výtvarné techniky k tomu, aby žiaci pochopili význam detailov, miešania farieb, či priestorové rozloženie na obrazoch. Na otázku, ktoré dielo by si kúpili, keby mohli, víťazili tie, ktoré oplývali farebnosťou a prelínaním farieb.
Obe triedy- 4.D i 1.C – to veľmi zaujalo a nadšene diskutovali pred jednotlivými obrazmi.
Aj ostatné priestory v objekte si zasluhovali pozornosť. Najmä zväčšeniny slávnych smižianskych rodákov
alebo priestory, potrebné pri vernisážach.
Pri odchode sme sa zapísali do knihy návštev a poďakovali za príjemne a užitočne strávený čas. Určite sa sem
radi vrátime a rozšírime dobré meno tomuto peknému
objektu v Smižanoch.
Cestou späť sme sa vracali zeleným Námestím M. Pajdušáka, ktoré poskytuje miesto a čas na odpočinok a pohodu. Zahrali sme sa aj na vyvýšenom pódiu rôzne hry
a veru aj sme si tam zaspievali našu školskú hymnu. Bolo
to pekné spestrenie nášho predpoludnia.

Súťaž Mladí záchranári
civilnej ochrany
Celoročná príprava „Mladých záchranárov civilnej
ochrany“ vyvrcholila obvodným kolom súťaže, ktoré sa
konalo 25.4.2013 na Ferčekovciach v Spišskej Novej Vsi.
Tejto súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev.
Svoje vedomosti a zručnosti z oblasti ochrany človeka a prírody museli žiaci preukázať v šiestich náročných
disciplínach: zdravotnícka príprava, protipožiarna ochrana, streľba zo vzduchovky, topografia, civilná ochrana a
vedomostný test, ktoré plnili počas trate. Základnú školu na Komenského ulici reprezentovali na tejto súťaži tri
družstvá, ktoré v silnej konkurencii dosiahli vynikajúce
umiestnenie. Bodové rozdiely medzi jednotlivými družstvami boli veľmi malé.

učiteľky zo ZŠ na Zelenej ulici

Mgr. Hudáková Anna

RÓMSKY SLÁVIK na Zelenej...

ZŠ, Komenského ulica

Ika, tika, gymnastika
Týmito slovami sa nezačína len známa detská básnička, ale aj rozcvička malých gymnastiek a gymnastov na
gymnastických krúžkoch v našej škole. Správne držanie
tela, zostavy cvičení na gymnastickom páse, hrazde, lavičke, preskok cez švédsku bedňu a člnkový beh sú povinnými zostavami, ktoré sa hodnotia na záverečných
súťažiach v gymnastickom štvorboji. Tohto roku sa snaha našich žiakov pretavila do krásnych výsledkov. Niekoľkomesačné stretnutia priniesli svoje ovocie. V okresnej súťaži získali mladšie žiačky v kategórii A najcennejšie umiestnenie – 1. miesto. Postúpili sme tým do krajského kola, ktoré sa konalo v Košiciach. Ani tu sme si v silnej konkurencii gymnastických družstiev neurobili hanbu a naše dievčatká sa umiestnili na 3. mieste.
V kategórii B sa nám darilo trocha menej, družstvo
starších žiakov obsadilo v okresnom kole 5. miesto
a dievčatá boli o stupienok nižšie. Nevadí. Cení sa najmä snaha a vytrvalosť všetkých žiakov, ktorí okrem toho,
že reprezentujú našu školu, robia veľa pre svoje zdravie
a harmonický psychický vývin.
Ďakujem všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na tohoročných výsledkoch a pevne verím, že aj v budúcich
rokoch budeme mať takéto úspešné gymnastky a gymnastov.
Mgr. Jana Bednárová, ZŠ, Komenského ulica

Družstvo v zložení: Andrea Jurčáková, Stanislava Šimková, Anton Kubalec, Alexander Bendík, ktoré túto súťaž absolvovalo prvýkrát sa umiestnilo na
8. mieste.
Družstvo v zložení: Slavomíra Neupauerová, Simona Rumančíková, Tomáš Frankovič, Jakub Knuteľ získalo krásne tretie miesto.
Družstvo v zložení: Viktória Polláková, Sylvia Fargašová, Tomáš Mašlár, Roman Kačír si vybojovalo 1.
miesto a obhájili umiestnenie z minulého roka. Na základe dosiahnutých výsledkov v obvodnom kole sa víťazné družstvo zo Základnej školy na Komenského ulici v Smižanoch zúčastnilo Krajských majstrovstiev súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktoré sa konali
15.5.2013 v Košiciach.
Súťažilo 11 štvorčlenných družstiev z Košického kraja a jedno družstvo z Maďarskej republiky. Každé zúčastnené družstvo sa snažilo podať čo najlepší výkon, o čom
svedčali minimálne bodové rozdiely v celkovom hodnotení. V silnej konkurencii si družstvo našej školy vybojovalo krásne 3. miesto, keď za víťazným družstvom zaostalo o tri body. Našim deviatakom Viktórii, Sylvii, Tomášovi a Romanovi ďakujeme za výbornú viacnásobnú reprezentáciu školy v tejto súťaži a veríme, že získané vedomosti a skúsenosti využijú vo svojom ďalšom živote.
Všetkým súťažiacim sa chceme poďakovať za ich
ochotu a námahu pri príprave na túto náročnú súťaž
a najmä za bojovnosť a snahu podať čo najlepší výkon.

V piatok, 26.4. 2013 sa na našej škole uskutočnilo aj
tento rok ďalšie hľadanie speváckych nádejí. A že ich nebolo málo, svedčila aj bohatšia účasť ako vlani.
Zúčastnilo sa 20 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do
dvoch kategórií. V prvej boli žiaci 0. a 1. roč. a v tej druhej
zas boli zaradení žiaci 2.,3. a 4. ročníka.
Pekná bola aj divácka kulisa, ktorú vytvorili deti z ŠKD.
Prítomných potešil aj kultúrny program, v ktorom sa ukázali mažoretky z 3.B, ktoré pôsobia v hudobno-pohybovom krúžku na našej škole. Naše mladé talenty spievali
slovenské aj rómske pesničky. Najlepšie obstáli títo žiaci,
ktorí obdržali aj pekné vecné ceny:
I. kat.: 1.miesto Marek HOLUB z 1. C
2.miesto Simona a Erika BAGAROVÉ z 0.A
3. miesto Karin PETROVIČOVÁ a Nikola MIKOVÁ
z O.B
II. kat.: 1. miesto Vladko FRANKO zo 4.C
2. miesto Fabián HOLUB z 3.C
3. miesto Natália LUKÁČOVÁ z 3.B
Zvláštnu cenu dostali aj žiačky z 2.C – Renáta a Laura
KOKYOVÉ ako cenu laickej, t. j. žiackej poroty.
Na záver si všetci zaspievali spolu pesničku ODI KALI
MAČKICA...
P. uč. Smoradová a Proksová

Mgr. Alena Sumerlingová
ZŠ Komenského ul.
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Smižiansky hlásnik
Umelecký potenciál
v Art school

SLÁVICI ZO SMIŽIAN

Klavírne súťaže patria medzi obľúbené aktivity základných umeleckých škôl, ktorými sa sleduje prezentácia hráčskych zručností žiakov a vyhľadávanie mladých
talentov v oblasti klasickej hudby. Do ďalšieho ročníka
úspešne vstúpil 4. ročník súťažnej prehliadky ZUŠ východoslovenského regiónu v štvorručnej hre na klavíri, ktorú zorganizovala ZUŠ z Bernolákovej ul. v Košiciach a mesto Košice dňa 10.4.2013. Súťaže sa zúčastnilo 37 párov súťažiacich v štyroch kategóriách. Spomedzi
9 párov tretej kategórie sa žiačky 5. ročníka ZUŠ Smižany, Frederika Chovancová a Ivona Pethöová, z triedy pani uč. Evy Alžbety Kukurovej umiestnili v bronzovom pásme. O týždeň nato sa pokúsili využiť svoje interpretačné zručnosti a skúsenosti z predchádzajúcej súťaže na XVIII. ročníku regionálnej súťažnej prehliadky v štvorručnej hre na klavíri v ZUŠ Ferka Špániho na
Martinskej ulici v Žiline. Táto celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou sa konala 18.4.2013. Obom dievčatám sa opäť podarilo v silnej konkurencii umiestniť
v bronzovom pásme. Ohlasy na celý priebeh oboch súťaží, ktoré do Košíc a Žiliny priniesli okrem obrovského
umeleckého potenciálu aj nové kontakty a priateľstvá,
prezentáciu nielen školy, jej zriaďovateľa, obcí a miest
celého Slovenska, sú mimoriadne pozitívne. Dievčatám
blahoželáme a želáme ešte veľa úspechov.

Peter Štilicha, PhDr., Prezident Slávika Slovenska bývalý šéfredaktor časopisu Zornička, spolu s Perom Dvorským založili celoslovenskú spevácku súťaž detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Zorničkin slávik, od r.
1995 Slávik Slovenska. Peter Dvorský prevzal záštitu nad
celou súťažou. V mesiaci máj sa konali školské, obvodné a okresné kolá 23. ročníka celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2013. Základná umelecká škola Dezidera Štraucha uskutočnila dňa 24.4.2013 školské kolo a do obvodného kola, ktoré sa konalo dňa 29.4.2013 v Centre voľného času Adam v Spišskej Novej Vsi postúpili Rafael Štofaník, Alex Grečko. V okresnom kole 15.5.2013 v koncert-
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Títo umiestnení žiaci postúpili do celoslovenského kola, kde prvé miesto obsadil žiak 7. ročníka ZUŠ
Adam Gábor.

VESMÍR OČAMI DETÍ

E. A. Kukurová
Omnoho viac nás tešia ďalšie úspechy nielen klavírneho, ale aj gitarového oddelenia hudobného odboru Základnej umeleckej školy v Smižanoch, no taktiež ďalších
študijných odborov Art school, akými sú literárno-dramatický, či výtvarný odbor. V budúcom školskom roku
budú študovať na stredných umeleckých školách – konzervatóriách v meste Košice ďalší dvaja absolventi hudobného odboru: Martin Mangera – hra na klavíri a Adrián Volák – hra na gitare. Okrem hudobníkov sa podarilo úspešne zvládnuť talentové prijímacie skúšky na
konzervatórium aj žiačke Dominike Kenderovej, ktorá popri štúdiu hry na husliach vyštudovala aj literárno-dramatický odbor, pôsobila v speváckej skupine Šafolka, bola úspešne prijatá na hudobno-dramatické umenie do Banskej Bystrice. Jej spolužiak Denis Kováč, absolvent literárno–dramatického odboru, obaja z triedy
pani učiteľky Antónie Bendíkovej, bol prijatý na konzervatórium do Košíc. Už teraz sa tešíme na ich vystúpenia
a koncerty. Počnúc týmto školským rokom si škola začala obohacovať repertoár programových čísel svojich verejných koncertov v kultúrnom dome úspešnými absolventmi školy. Na „Novoročnom koncerte“ v januári sa
občanom Smižian predstavil žiak 1. ročníka konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach Ján Vernarský hrou na
akordeóne a na koncerte „Mladých hudobníkov“ v apríli žiak Dominik Maniak hrou na husliach s korepetítorom Milanom Vargom z Tornale.
Vzhľadom na to, že odborné vzdelávanie na Slovensku prechádza reformou a opäť sú v kurze študijné odbory umeleckých a remeselných činností, všetkých nás
teší, že Akadémiu umení v Banskej Bystrici na fakulte
výtvarných umení budú navštevovať Barbora Klaučová a Dominik Lech, žiaci 4.ročníka II.stupňa výtvarného odboru. Strednú umeleckú školu v Kežmarku sa rozhodli študovať Zuzana Maľáková, Róbert Jahoda, Kristína Zvalená žiaci 7.- 8. ročníka I.stupňa, Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach Martina Jendruchová a Liliana Podvojská, absolventky 8 ročníka I.stupňa a Strednú drevársku školu v Spišskej Novej Vsi, kde je podmienkou prijatia úspešné zvládnutie talentových prijímacích
skúšok z výtvarného odboru, budú navštevovať Jakub
Noga, Martin Čatloš a Alexandra Škarupová z triedy
Mgr. Bohuslavy Kukurovej a Mgr. Martina Olejníka. Aký
život čaká našich umelcov, to prinesie doba, ale nás teší
fakt, že potenciál v Základnej umeleckej škole Dezidera
Štraucha je veľký. Stačí sa len správne rozhodnúť.
Oľga Horáčková, DiS. art

III. Kategória (13 – 15 rokov)
1. miesto Adam Gábor, 2. miesto Adriana Pacanovská.
V krajskom kole vo vekovej kategórii 16 – 19 rokov :
2. miesto získal Jakub Michal Teringa, 3. miesto
získala Veronika Čmelová a čestné uznanie porota udelila Michaele Pacanovskej.

nej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi sa Rafael Štofaník
umiestnil na 3. mieste. Aj keď sa mu nepodarilo postúpiť do krajského kola, omnoho významnejšie ocenenie
získal spolu s ďalšími členmi detského folklórneho súboru Oriešok na krajskom kole súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov „Na tej lúke na zelenej“ v Košiciach dňa 2.5.2013, kde folklórne zvykoslovné pásmo
„JASLIČKARE“ získalo zlaté pásmo s návrhom na postup
na celoštátne kolo. Okrem folklórneho pásma „Jasličkare“ v krajskom kole súťažilo ešte jedno folklórne pásmo
DFS Oriešok, ktoré spracovala Mgr. Veronika Kotradyová spolu s Mgr. Marcelou Maniakovou pod názvom „
Na svateho Jakuba“. Našim Jasličkarom – betlehemcom
zo Smižian, pod vedením Bc. Šimona Hanzelyho, držíme prsty v celoslovenskej súťaži, ktorá sa bude konať
1.-2.6.2013 v obci Likavka. Folklórne pásmo „Na svateho
Jakuba“ v podaní DFS Oriešok sa predstaví na Smižianskych a Spišských folklórnych slávnostiach. Pásmo Jasličkare dostalo ponuku účinkovať na XXIII. festivale ľudovej kultúry KOLIESKO v Kokave nad Rimavicou, ktoré sa
bude konať v dňoch 1.- 4.8.2013.
Mgr. Marcela Maniaková

Aktivity a ocenenia
výtvarníkov z ART school
Uplynulé mesiace boli bohaté na rôzne výtvarné
súťaže a podujatia, do ktorých sa aktívne zapájali žiaci prvého a druhého stupňa výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Dezidera Štraucha. Tieto pestré aktivity neostali bez odozvy a ich práca priniesla
plody v podobe úspechov a ocenení na rôznych súťažiach.

EURÓPA V ŠKOLE
V okresnom kole sme získali tieto ocenenia:
I. kategória (6 – 9 rokov)
1. miesto Barbora Vytykáčová, 2. miesto Lea Jančurová, 3. miesto Nataša Strelová
II. kategória (10 – 12 rokov)
1. miesto Mária Čontošová, 2. miesto Zuzana
Dudžáková, 3. miesto Viktória Kavuličová

Originálne vesmírne výmysly a úradne “určite“
neexistujúcich mimozemšťanov predstavili žiaci na
okresnom kole výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI
DETÍ. Hviezdne pritom zažiarili a vďaka svojej fantázii získali v:
IV. kategórii (1. – 4. ročník ZUŠ):
1. miesto Ľuboslava Švajková a 2. miesto Kamila
Zgodavová
V. kategórii (5. – 8. ročník ZUŠ):
1. miesto Romana Tlstáková

VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY
Tohto roku bodovali aj žiaci 8. ročníka. Ich landartové aktivity netradičné a originálne výtvarné kreácie priamo v prírode oslovili porotu na celoslovenskej
výtvarnej súťaži s medzinárodnou účasťou - Výtvarné
alternatívy v Základnej umeleckej škole Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici, kde sme získali cenu za
skupinovú prácu.

ONEHEALTH WORLD ARTCONTEST 2013
Thajského princa Mahidola zjavne očarili namaľované vírusy a baktérie našich žiakov. Na súťaži ONEHEALTH WORLD ARTCONTEST 2013, ktorá sa konala
pod záštitou jeho veličenstva, vystavovali práce ako
finalisti na Celosvetovej konferencii zdravia v Thajsku:
v kategórii do 9 rokov :
Veronika Urbanová a Albert Duriančik
v kategórii 9 – 13 rokov:
Michal Kešeľak, Samuel Repaský a Ľuboslava Švajková.

VITAJ LETO
Dňa 4. 5. 2013 sa v areáli TJ Slovan Smižany konalo podujatie Vitaj leto. Jednou zo sprievodných akcií podujatia bolo aj maľovanie na tvár. Svoje umenie
body paintingu – maľovanie na telo tu prezentovali
mladí umelci z našej školy: Adriana Pacanovská, Martina Hančáková, Dárius Pešek. Ich šikovné ruky premenili najmenších návštevníkov podujatia na pirátov, spidermanov, princezny, ale aj na krásne motýlie
víly, čo vyčarovalo úsmevy nielen na tvárach detí, ale
aj ich rodičov. Toto umenie si radi zopakujú aj na oslavách Dňa detí 2.6.2013.
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Smižiansky hlásnik
ZÁKLADNÁ ŠKOLA POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
V SMIŽANOCH
2. miesto na kraji
- Biblia očami detí
a mládeže
Táto výtvarná súťaž je zameraná na zobrazenie
Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Žiaci nekopírujú obrázkovú Bibliu,
ale snažia sa o nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 40 škôl Spišskej diecézy, od ktorých prišlo 235 výkresov. Róbert Jahoda, žiak 9.A triedy
získal svojou prácou s témou „Utíšenie búrky“ 2.
miesto na diecéznej úrovni. My mu blahoželáme
a prajeme úspechy v celoslovenskom kole.
Mgr. Mária Lapšanská

Krajské kolo
v orientačnom behu

AKO SME PREŽILI
DEŇ ZEME ...

Košice 14. 5. 2013 - krajské kolo ZŠ v orientačnom behu prinieslo našim žiačkam - Adriane Tomaščákovej, Patrícii Garčarovej, Zuzane Maľakovej
a Ivane Hudzíkovej krásne 3. miesto. Adriana Tomaščeková postúpila aj do celoslovenského kola,
ktoré sa uskutoční 5. - 6. 6. 2013 v Budmericiach.
Srdečne blahoželáme a Adriane prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole!
Zuzana Maľaková, ZŠ Povýšenia sv. Kríža

Každoročne pri príležitosti „DŇA ZEME“ sa snažíme
viac ako inokedy pripomenúť si, ako je dôležité chrániť
našu prírodu. Tento deň sme využili na čistenie veľkej
školskej záhrady. Naša záhrada je netradičná, pretože okrem iného sa v nej nachádza jazierko a náučný
chodník, ktoré si vyžadujú našu zvláštnu starostlivosť. Čistenia sa zúčastnili všetci žiaci druhého stupňa.
V skupinách sme boli rozdelení podľa tried a podľa náročnosti práce. Pomáhali nám aj naši učitelia.
My, deviataci, sme boli poverení zrezávaním nepotrebných kríkov, ktoré bránili plánovanej výstavbe nového oplotenia školy. Iní zas s čižmami na nohách čistili jazierko. Aj keď sa nám zo začiatku nechcelo, po čase sme
si uvedomili, že naším pričinením dostáva záhrada nový
šat. Boli sme preto na seba hrdí. Naši mladší žiaci sa starali o mladé stromčeky a kríky, ktoré označili názvami, aby
náučný chodník plnil svoju úlohu. Iní zase hrabali trávnik
a nepotrený odpad odvážali ku hasičskej zbrojnici. Tak sa
nám spoločnými silami podarilo oživiť školskú záhradu
po dlhej zime, aby sme sa v nej dobre cítili a mohli ju využiť k výučbe, ale aj na odpočinok a hru.

„DNI SLUŠNÉHO
OBLIEKANIA SA“

Zuzana Maľaková a Róbert Jahoda, IX.A.

Chodby plné chlapcov – elegánov a šarmantných dievčat - realita (ne)obyčajných troch dní
v našej škole. Žiaci a žiačky zdvihli hodenú bielu
rukavičku a výzvu „Dni slušného obliekania sa“ zobrali vážne. Keďže mali dni aj súťažný charakter,
triedy medzi sebou bojovali hlava – nehlava.
Chlapcom sa bodoval oblek, bonusové body si
pripísali v prípade, ak si uviazali kravatu alebo nasadili motýlika. Dievčatám sa bodovali šaty a sukne. Začiatky boli váhavé, no s postupujúcimi dňami pribúdali aj odvážlivci, ktorí rozširovali rady
slušne obliekajúcich sa mladých ľudí.
Tieto dni v nás mali rozvíjať estetické cítenie
a zmysel pre eleganciu. Veď počas roka sa nájde
nemálo príležitostí, keď náš bežný štýl obliekania musíme jednoducho odložiť a ukázať sa v plnej kráse.
za školský parlament
Mgr. Štefánia Slimáková

Výstava v obecnej
knižnici

ZŠ Povýšenia sv. Kríža

Deviataci čistili
Slovenský raj

Zelená stromom
Žiaci 2. stupňa našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorej vyhlasovateľom bola firma SOLITÉRIA s.r.o s názvom: „Objavujme krásy slovenskej
prírody“. Pekné 2. miesto získala žiačka Adriana Tomaščáková z 9. A triedy.
Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo v ZŠ
Kožuchova ulica v Spišskej Novej Vsi.
Mgr. Mária Nigová

16. mája tohto roku sme sa vybrali na turistickú
prechádzku s cieľom vyčistiť turistické chodníčky Slovenského raja smerom na Kláštorisko.
Boli sme tam iba my, deviataci. Ráno sme vyrazili zo
školy smerom k Tomášovskému výhľadu, odkadiaľ sme
zišli dolu do Kláštornej rokliny, kde na nás čakali stúpačky a ťažká cesta hore kopcom s odpadkami na pleci. Tak
sme sa dostali ku Kláštorisku, kde sme popri ceste zbierali odpadky (fľaše, vreckovky, igelitové vrecúška , papieriky...), ktoré tam zanechali po sebe nedbalí turisti. Na konci tejto akcie nás čakal na Kláštorisku chutný guláš, ktorý
pre nás pripravili jej organizátori.
Cesta bola pre nás dobrodružná, plná nástrah a zábavy. Nielenže sme pomohli prírode, ale aj sebe, pretože
sme urobili niečo aj pre svoje zdravie.
Žiačky 9.A T. Zvarová a A. Tomaščáková.
ZŠ Povýšenia sv. Kríža

Geografická olympiáda

Vzduch je neodmysliteľnou súčasťou nášho života.
A práve preto sme sa rozhodli, že bude témou
našej tohtoročnej výstavy v obecnej knižnici. Snažili sme sa spolu s deťmi zamyslieť sa nad tým, kde
všade ho človek a príroda potrebuje a využíva.
Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí
svojím dielom prispeli k tejto výstave, ale hlavne
všetkým tým, ktorí si našli a ešte nájdu čas a prídu
sa pozrieť na naše práce.
Srdečne Vás pozývame!
kolektív učiteľov a žiakov, ZŠ Povýšenia sv. Kríža

Žiaci Základnej školy Povýšenia sv. Kríža sa
v mesiaci marec zúčastnili geografickej olympiády. Úspešnými riešiteľmi obvodného kola boli
Martin Bartoš 5.A, Júlia Pľutová 7.A, Peter Morihladko 8.A a Róbert Jahoda 9.A.
Róbert Jahoda obsadil 1. miesto, a preto v mesiaci apríl reprezentoval našu školu na krajskom
kole v Košiciach, kde bol úspešným riešiteľom.
Všetkým úspešným riešiteľom ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa úspechov.
Mgr. Melánia Kuľbagová
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Smižiansky hlásnik
HRANOVNICA – SMIŽANY 4:2 Smižančania sa ujali vedenia v 12. minúte, keď Oltmanov center poslal hlavou do siete Klubert. Domáci dokázali rýchlo odpovedať a v 18. minúte nepokrytý Gajan poľahky vyrovnal. To nebolo zo strany Hranovnice všetko a už o dve
minúty po zaváhaní Duľu upravil Brož na 2:1. O minútu na to dôrazný Hagara získal loptu
a bolo opäť vyrovnané. Na nepokosenom trávniku sa domáci zamerali na vzduchom nakopávané lopty do pokutového územia Smižian. Z týchto pre nás nebezpečných situácií však
už v prvom polčase gól nepadol. Za zmienku určite stojí situácia zo 40. minúty, keď Hagara mohol ísť sám na domácu bránu, ale bol stiahnutý k zemi domácim obrancom. Hlavný
rozhodca namiesto jasnej červenej karty našiel odvahu iba na žltú. Z následného priameho kopu Halula mieril nad.
Dva rozhodujúce momenty zápasu prišli hneď v úvode druhého dejstva, keď nepozornosť hosťujúcej defenzívy využil Oravec v 47. minúte na strelenie tretieho gólu Hranovnice. O dve minúty s prehľadom uzavrel skóre zápasu Šuster, ktorý prehodil vybiehajúceho
Duľu. Od tohto momentu diváci sledovali podpriemerný futbal s optickou prevahou domáceho celku, ktorý mohol pridať aj ďalšie góly, ale skóre sa už nezmenilo.
Smižany: Duľa-Gyomrai, Oltman, Šebest, Kováč, Baluch, Halula, Skokan, Kľučár (56.
Darvaši), Klubert, Hagara.
SMIŽANY – MARGECANY 8:0 Smižany chceli čím skôr streliť prvý gól, čo sa podarilo už v 5. minúte Šebestovi priamo z rohového kopu. Margecany sa predstavili ako veľmi
odovzdaný súper, a tak sa hralo väčšinou na ich polovici a ďalší gól bol otázkou času. Domáci sa dočkali v 28. minúte, keď ostreľovanie brankára po Halulovom rohu ukončil Kapusta svojím prvým gólom v zápase. Už o minútu Klubert hlavou zvýšil na 3:0. K domácim strelcom sa chcel pridať aj Hagara, ale jeho hlavička sa v 40. minúte od brvna odrazila nad bránu. O dve minúty už domáci útočník po úniku mieril presnejšie a pridal štvrtý
gól Smižian. Do konca prvého polčasu diváci videli aj piaty gól. Akciu Kluberta s Hagarom
ešte brankár Margecian zastavil, tomu však nepomohli obrancovia a Kapusta bez problémov poslal loptu do siete.
Obraz hry sa nezmenil ani po zmene strán. Domácim ,,pomohol,, vlastným gólom
Dzimko, a tak v 58. minúte bolo už 6:0. V 77. minúte zavŕšil svoj hetrik Kapusta, ktorý obišiel obrancu a strelou k žrdi zvýšil na 7:0. V závere mohli skórovať aj Skokan so striedajúcim Vernarským, ale ich pokusy boli nepresné. Na konečných 8:0 uzavrel svojím druhým
gólom v zápase Hagara.
Smižany: Kyseľ- Skokan, Bednár, Klubert, Baluch (65. Vernarský), Šebest, Kapusta, Hagara, Halula (76. Darvaši), Kováč, Oltman.
SMIŽANY – LEVOČA 0:1 Na prvú vážnejšiu príležitosť si museli diváci počkať do 10.
minúty, kedy mali hostia šancu po zahraní štandardnej situácie. Na druhej strane mal rovnakú príležitosť Halula, ale jeho zakončenie pod brvno levočského brankára neprekvapilo.
Domácich mohol z ďalšieho protiútoku poslať do vedenia Hagara, ale ten namiesto strely
volil nepresnú prihrávku. V 18. minúte mali Smižany šťastie, keď hosťom nebol uznaný gól
pre postavenie mimo hry. Najväčšiu šancu Smižian v prvom polčase mal opäť Hagara, ale
ten svoj únik v 36.minúte zakončil len do žrde.
V 54. minúte vysunul Hagara Kluberta, ale pri lopte bol skôr hosťujúci brankár. V 68. minúte sa dostal do dobrej pozície Oltman, ale jeho strelu zastavila žrď levočskej brány. To sa
nám vypomstilo, keď o tri minúty rýchly protiútok hostí zakončil Faltin a bolo 0:1. Po tomto momente sa hostia zamerali na pozorné bránenie svojho vedenia. Päť minút pred koncom riadneho hracieho času mohol hosťujúci Faltin využiť zmätok v domácej obrane na
strelenie svojho druhého gólu, ale bratia Kyseľovci situáciu vyriešili. V závere zápasu sa dostal do dobrej šance Hagara, ale z uhla trafil len do brankára. Smižany opäť doplatili na nepremieňanie šancí, naopak hostia svojou efektivitou získali tri body.
Smižany: I. Kyseľ- Skokan (75. Kováč), Bednár, Klubert, Šebest, Kapusta, Hagara, Halula, M. Kyseľ, Oltman, Gyomrai.
HRABUŠICE – SMIŽANY 3:0 Domáci od začiatku svojou aktívnou hrou vytvárali tlak,
ktorý našim hráčom spôsoboval problémy už v rozohrávke. Skóre zápasu otvoril domáci
Hanzely, keď v 23. minúte z hranice pokutového územia poslal loptu k žrdi a bolo 1:0. Už
o minútu Compeľ doslova nacentroval loptu do vlastnej šestnástky priamo na hlavu Kukurovi, ktorý bez problémov zvýšil na 2:0. Pre Hrabušice úspešnú jedenásťminútovku uzavrel Popadič po rohovom kope dorážkou na 3:0. Veľmi dôležité momenty zápasu prišli v 35.
minúte, kedy inak s prehľadom hrajúci Urban zahral rukou v šestnástke, ale nepískalo sa.
Tento hráč následne bez lopty poslal k zemi Kluberta, no aj tento moment bol podľa rozhodcov v súlade s pravidlami.
Úvod druhého polčasu priniesol šancu rýchleho Straucha, ten však z pravej strany nenamieril presne. V 49. minúte sa pred smižianskou bránou dostal k lopte Dičák, ale jeho
oblúčik skončil na žrdi. Smižančania sa snažili ešte s trojgólovou stratou niečo urobiť, no
Šebestova ďalekonosná strela a ani Strauchova individuálna akcia gól nepriniesli. Svoj pochybný výkon podčiarkol hlavný rozhodca v 56. minúte, keď po nastrelení lopty do Oltmanovej ruky udelil tomuto hráčovi žltú kartu. Neujali sa ani ďalšie dve príležitosti Smižian,
ktoré mali Strauch so Skokanom. V posledných minútach zápasu sa ani Klubertovi nepodarilo prestreliť domáceho brankára.
Smižany: I. Kyseľ- Skokan, Bednár, Klubert, Šebest, M. Kyseľ, Oltman (80. Bajtoš), Gyomrai (75. Vernarský), Compeľ, Strauch, Halula.
TEPLIČKA – SMIŽANY 3:2 Lepší vstup do zápasu mali domáci, ktorých už v piatej minúte po rohovom kope poslal do vedenia Laško. Od začiatku sa hralo za neustáleho dažďa a na kĺzkom teréne chybu domáceho obrancu v 15. minúte využil Hagara na vyrovnanie. V ďalšom priebehu prvej polovice stretnutia mal veľmi dobrú príležitosť domáci Vojtko, ktorý zahrával priamy kop z hranice šestnástky. Jeho strelu smerujúcu do horného rohu
Kyseľ vynikajúcim zákrokom vyrazil. Veľkú slabinu Smižian- nevyúživanie čistých gólových
šancí potvrdil z následného protiútoku rýchlonohý Strauch, ktorý v nájazde trafil len do-
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máceho brankára. Na opačnej strane zúžitkoval svoju príležitosť prízemnou strelou k žrdi
Holečko a upravil na polčasových 2:1.
V druhom polčase sa hra pritvrdila a v 56. minúte sa smižančania dočkali vyrovnania,
keď center Straucha usmernil do siete Klubert. Pätnásť minút pred koncom Tepličania rozhodli o svojom víťazstve, keď Hamráček z priameho kopu prestrelil smižiansky múr a tečovaná strela skončila v bráne. Po tomto momente chlapci v snahe o vyrovnanie, museli vrhnúť všetky sily do útoku, z čoho mohli vyťažiť domáci svoj štvrtý gól. Tri sľubné príležitosti do otvorenej obrany však ostali nevyužité. Nič to však nezmenilo na tom, že Smižany si
pripísali už hrozivú šiestu jarnú prehru.
Smižany: Kyseľ- Strauch, Skokan, Bednár, Klubert, Šebest, Kapusta, Hagara, Bajtoš (60.
Duľa), Halula, Gyomrai.
SMIŽANY – JAKLOVCE 12:0 Už úvod zápasu naznačil, aký priebeh bude mať celé
stretnutie. Prvé štyri strelecké pokusy domácich hráčov ešte nič nezmenili na bezgólovom
skóre, no v 13. minúte potiahol loptu po ľavej strane Hagara, v strede našiel Balucha a ten
s prehľadom strelil prvý gól zápasu. O tri minúty neskôr ten istý hráč hlavičkoval do brvna. V 17. minúte Gyomrai presnou strelou zvýšil na 2:0. V 25. minúte neistý brankár hostí neudržal loptu a Baluch zvýšil na 3:0. Svoje ďalšie šance Hagara s Gyomraiom nevyužili, no po Oltmanovej strele zvýšil na 4:0 v 42. minúte spomínaný Hagara. Pri tomto góle
jaklovský brankár tvrdo narazil do žrde a do druhého polčasu už nenastúpil. Do prestávky padol ešte jeden gól, keď po Oltmanovom centri poslal loptu do siete jeden z hosťujúcich hráčov a bolo už 5:0.
V druhom polčase sa hostia o desiatich zamerali na defenzívu, no napriek tomu sa hralo na ich polovici a bolo len otázkou času, koľko gólov ešte padne. Gólostroj Smižian sa nakoniec zastavil až na čísle dvanásť: 63. minúta lob Oltmana na Hagaru 7:0, 67. minúta tvrdá
strela Šebesta z 25 metrov 8:0, 78. minúta spolupráca Kluberta s Bednárom 9:0, 80. minúta
Kováč našiel Vernarského 10:0, 82. minúta po rohu druhý vlastný gól hostí 11:0, 85. minúta
Klubert 12:0. Po Margecanoch sme tak v Smižanoch videli ďalšieho odovzdaného súpera.
Smižany: Duľa- Bednár, Klubert, Baluch (55. Vernarský), Šebest, Kapusta, Hagara, Halula, M. Kyseľ (59. Kováč), Oltman (62. Strauch), Gyomrai.
Dorast: Smižany- Sp. Vlachy 2:1 Strauch 2, Lendak- Smižany 0:3 kontumačne, domáci na stretnutie nenastúpili, Gelnica- Smižany 1:2 Čmel 2, Smižany- Levoča 3:0 Strauch 2,
Čmel, V. Lomnica- Smižany 1:4 Macejko, Strauch, Vernarský, Schmidt, Smižany- Ľubica 6:0
Vernarský 3, Čmel 2, Krajňák.
Starší žiaci: Svit- Smižany 2:1, Levoča- Smižany 7:1, Smižany- FAM Poprad 1:3, LendakSmižany 1:1, Smižany- Plavnica 3:1.
Mladší žiaci: Svit- Smižany 7:0, Levoča- Smižany 6:1, Smižany- FAM Poprad 1:6, Lendak- Smižany 5:0, Smižany- Plavnica 0:9.
Podrobné štatistiky zápasov, tabuľky a ďalší program súťaží si môžete pozrieť na stránke
www.futbalnet.sk.
D. Knizner

OBECNÁ LIGA V SMIŽANOCH
www.obecnaliga.sk

Začala sa odvetná časť OL v Smižanoch. Súťaž vstúpila do druhej polovice 12.ročníka. Oznamujeme ďalším záujemcom (mužstvám), ktoré majú chuť si zahrať v nasledujúcom 13. Ročníku, nech sa prídu prihlásiť priamo na fut. štadión počas hracích dní OL.
Program OL nájdete na www.obecnaliga.sk .
Výsledky 9. kola:
LUANA: KREF 0:1 (0:0) G :Kováč
HERBA-BEST: MOTOMULTI 2:4 (0:1) G: Vasko, Garčár – Machaj, Jenča M., Valigura D., Babik
ELKOSTAV: GeeLeS 1:6 (0:3) G: Petrulák – Dorko 4, Petro, Pavľák
Výsledky 10. kola:
HERBA-BEST: KREF 0:0
LUANA: GeeLeS 1:1 (1:1) G : Regec - Petro
ELKOSTAV: MOTOMULTI 0:7 (0:2) G: Jenča M. 2, Šefčík, Jenča J., Klučár, Machaj, Valigura D.
Výsledky 11. kola:
MOTOMULTI: GeeLeS 6:0 (3:0) G: Jenča M. 2., Valigura D. 2., Jenča J., Valigura M.
ELKOSTAV: KREF 1:4 (1:4) G: Kramarčík E. - Klein 3, Sagula
HERBA-BEST: LUANA 1:2 (0:0) G: Kovačovič - Regec , Bobko D.
Klub
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Strelci:
16. gólov: Kubičár (Elkostav) 10. gólov: Bryndza (Herba Best), Jenča M. (Motomulti) 9.
gólov: Klein (KREF) 8. gólov: Regec (Luana) 7. gólov: Vasko, Frankovič (Herba Best)
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Smižiansky hlásnik
PONUKA

JAZYKOVÁ ŠKOLA, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, JAVOROVÁ 16
Vzdelávací subjekt oprávnený MŠVVaŠ SR vykonávať štátne jazykové skúšky

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Celoročné kurzy pre žiakov od 11 rokov, študentova dospelých, 4 hod./týždenne

Dospelí a študenti stredných škôl
• ANGLICKÝ JAZYK 1. – 6. ročník (začiatočníci – pokročilí)
Prípravný ročník na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
a základnú štátnu jazykovú skúšku
• NEMECKÝ JAZYK 1. – 6. ročník (začiatočníci – pokročilí) Prípravný ročník na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
• FRANCÚZSKY JAZYK, ŠPANIELSKY JAZYK, TALIANSKY JAZYK, RUSKÝ JAZYK 1. – 5. ročník

Žiaci ZŠ
• ANGLICKÝ A NEMECKÝ JAZYK pre žiakov od 11 rokov
1. – 4. ročník a špeciálny kurz pre žiakov 8. a 9. roč., ktorí
a pripraviť sa na štúdium na strednej škole
• ŠPANIELSKY, TALIANSKY A FRANCÚZSKY JAZYK – 1.
ročník

Študenti stredných škôl
• KURZ ANGLICKÉHO A NEMECKÉHO JAZYKA PRE
ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA, ktorí si po príchode na
strednú školu potrebujú zopakovať a upevniť gramatiku a slovnú zásobu
• KONVERZAČNÝ KURZ PRE MATURANTOV z anglického a nemeckého jazyka určený pre študentov 3.
a 4. roč., ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku

Dospelí a študenti
• KONVERZAČNÝ KURZ anglického jazyka pre pokročilých so zahraničným lektorom a stredne pokročilých
(udržiavací kurz) so slovenským učiteľom

Združenie
vlastníkov
lesa, pozemkové spoločenstvo Smižany príjme administratívnu pracovníčku so
znalosťou mzdovej problematiky do stáleho pracovného pomeru na skrátený
úväzok (4 hodiny). Prihlásiť
sa môžete v kancelárii združenia na Sládkovičovej ul.
č. 8 do

20. júna 2013.
Dátum výberového konania a pracovné podmienky budú uchádzačom oznámené pri prihlásení sa.

ZÁPIS nových poslucháčov sa uskutoční od 3. júna do 27. júna 2013
osobne v budove školy od 11.30 hod do 19.00 hod. a telefonicky: 053/3810188, 0905 727558.

J. Javorský
za výbor ZVL

Viac informácií na www.jssnv.sk

PREDAJ BYTOV
Spoločnosť AST- Ing. Ser
Sergej Špak, spol. s r.o. ponúka na predaj novostavbu
bytov v Smižanoch. Malá bytovka sa nachádza v blízkosti Supermarketu TESCO.
Nadštandardné 2-izbové a 3-izbové byty sú zhotovené z najkvalitnejších
z
stavebných materiálov zaručujúcich
nízke režijné náklady. Pri kúpe týchto
zv
bytov je možné čerpať zvýhodnené
hypotekárne úvery.
V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle

0903 101 407

alebo

0903 624 121
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Smižiansky hlásnik
Mestské kultúrne centrum , Radničné nám. 4

PROGRAM JÚN
2.6.

Spišská Nová Ves

Areál TJ Slovan Smižany

(nedeľa) DEŇ DETÍ
o 13.30 hod. Popoludnie pre deti s programom, súťažami a hrami „Z rozprávky do
rozprávky“ – pásmo piesní, tancov, krátkych scénok detí materských
škôl združených v SŠÚ Smižany (viď str. 16)
6. 6. Kaštieľ

(štvrtok) SPIŠSKÁ PALETA 2013
o 16.00 hod. Otvorenie výstavy. Výstava potrvá do 30. 6. 2013 Putovná výstava
malieb, kresieb, plastík členov art klubu neprofesionálnych výtvarníkov
v Spišskej Novej Vsi Organizuje: Spišské osvetové stredisko SNV, OKC
Spoločenská
sála KD
7. 6.
(piatok) SEBECKÝ OBOR
o 8.15 hod. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE ZŠ POV. SV. KRÍŽA, Organizované podujatie
pre ZŠ na Komenského ul. Organizuje: ZŠ Pov. sv. Kríža, OKC
9.6. Areál TJ Slovan Smižany

(nedeľa)
o 15.00 hod.

XXII. SMIŽIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
A VIII. SMIŽIANSKY JARMOK

11. 6.

Spievajže si spievaj, tancuj, vylej žiale svoje... Vstupné: 1 €
Spoločenská sála KD

(utorok) o MLIEČNA CESTA
17.30 hod. Predstavenie žiakov ZŠ na Komenského ul. pri príležitosti Dňa otcov
Organ. podujatie pre verejnosť, Organizuje: ZŠ na Komenského ul., OKC
13. 6. Kaštieľ

(štvrtok) OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ
o 17.00 hod. Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci jún a júl oslávia svoje narodeniny
Organizuje: obec Smižany, OKC
16. 6. Spoločenská sála KD

(nedeľa) 65
o 15,00 hod. Divadelné humorné predstavenie ochotníckeho divadla pri OKC v Smižanoch Vstupné: dobrovoľné Organizuje: OKC
19. 6. Kino pre verejnosť, Spoločenská sála KD, vstupné: 2 €

(streda) PARÍŽ – MANHATTAN
o 19.00 hod. Krajina pôvodu: Francúzsko Jazyková úprava: České titulky
Alica je mladá, krásna a miluje svoju prácu lekárničky. Jediný problém je
v tom, že je stále sama.
30. 6. pred Radnicou
(nedeľa) KULTÚRNE LETO
o 15.00 hod. Promenádny koncert žiakov ZUŠ D. Štraucha, Organizuje: OKC

PRIPRAVUJEME:

Júl

Areál TJ Slovan Smižany, Organizuje: OKC

Smižiansky letný festival spišských kapiel
Predstavujeme muzikantské talenty Spiša – III. ročník, Vstupné: 1 €

Júl KULTÚRNE LETO
koncerty pred Radnicou
August Promenádne
Organizuje: OKC
Zmena programu vyhradená! Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: OKC Smižany,
Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80, tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722. Kaštieľ, Tatranská 105,
tel.: 053 44 33 666 O kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných v obci Smižany
sa môžete informovať na www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

MO MATICE SLOVENSKEJ SMIŽANY
Pozývame svojich členov na hodnotiacu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 17. júna 2013 (pondelok) o 17. 00 hod. v zasadačke Kultúrneho
domu v Smižanoch. Na schôdzi sa budú vyberať členské príspevky.

VÝZVA PRE NÁDEJNÝCH MLADÝCH AJ STARŠÍCH OCHOTNÍKOV
V SMIŽANOCH
Obecné kultúrne centrum pozýva občanov Smižian, záujemcov o ochotnícke divadlo, na pravidelné stretnutia, ktoré sa konajú každý štvrtok od
17.00 hod. do 18.00 hod. v zasadacej miestnosti (na poschodí ) v Kultúrnom dome Smižany. Pozývame hlavne chlapcov a mužov.
Teší sa na vás vedúci, p. Milan Repko s kolektívom žien.
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PROGRAM – JÚN 2013
3.6.2013 (pondelok) o 19,00 hod.
Kino Mier KUKÁTKO
PARTIČKA SA VRACIA !!!
Dva byty na jednom poschodí, usporiadaná rodina versus traja mladí nájomníci. Zábavná – humorná show.
Učinkujú: Petra Polnišová, Daniel Dangl, Lukáš Latinák, Marián Miezga, Juraj Kemka, Róbert Jakab a ďalší. Vstupné: 13 €
26.6.2013 (streda) o 19,00 hod.
Koncertná sieň Reduty
„VEČER ROMANTICKÝCH MELÓDIÍ“
Účinkujú: Ludovic Kendi – barytón ( Rumunsko) a Janette Zsigová – soprán (SR ) – sólisti opery ŠD Košice Andrea Marchynová – soprán
Program: A. Dvořák , W.A.Mozart, G. Verdi, G.Rossini, R.Wagner...
Vstupné – dospelí : 3 € deti do 15 rokov : 1,50 €
27.6.2013 ( štvrtok) o 19,oo hod.
Evanjelický kostol Spišská Nová Ves
LUCIE BÍLÁ s orchestrom
Koncert populárnej českej popovej a muzikálovej speváčky
Vstupné v predpredaji: 27 €, v deň koncertu: 32 €

INFORMÁCIE A PREDPREDAJ VSTUPENIEK
MKC – Reduta, 053/ 44 632 49, 44 299 251, MKC – Kino Mier,
053/44 287 66, TIC – Letná 49, 053/ 16 186
(predpredaj na vybrané akcie)

Program MC LOLEK na mesiac jún
6.6.2013 – Zbierka šatstva pre Spišskú katolícku charitu.
13.6.2013 – Starostlivosť o pleť s Avonlady
20.6.2013 – Kurz prvej pomoci časť 2.
27.6.2013 – Canisterapia
VSTUP ZDARMA
ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch. Za pekného počasia
sa stretávame na detskom ihrisku na školskom dvore.

LOLEK ☺ bližšie info na tel. čísle 0907 723 736

INZERCIA
• ZALOŽÍME S.R.O. ZA VÁS Zakladanie obchodných spoločností s.r.o. na kľúč, založenie živnosti, zmeny v s.r.o., predaj s.r.o., prenájom sídla spoločnosti, všetko elektronickým podpisom za zvýhodnený poplatok. Bezplatné poradenstvo pri založení
s.r.o.TIMID s.r.o., Office: Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatrabankou), SNV. 0905
772 016, 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk
• Prekladám neúradne z/do anglického a nemeckého jazyka. Tieto jazyky
aj doučím, začiatočníkov aj pokročilých, všetky vekové kategórie. Kontakt: 0918
041 145, ivana.broskova@gmail.com
• Studio ES ponúka novinku DERMALIFT XS – kozmetická alternatíva výplne vrások, vpravovanie fillerov. * Ultrasonic - odbúranie tukov ultrazvukom *Lipodrenáž
chrbta *Celotelové zábaly (parafango, AROSHA , Bobywrap prestige, čokoládové
zábaly) * Profesionálne ošetrenie poprsia a dekoltu DARČEKOVÉ POUKÁŽKY Kontakt: e-mail: eva47@t-zones.sk, 0903 048 467
• SECOND HAND Novootvorený v nákupnom stredisku COOP JEDNOTA na poschodí, Rázusova 2, Smižany
• Dopraviť sa na letisko, na vyšetrenie, do hotela alebo tam kde potrebujete? 5 miestne MPV, tel.: 0948263159 a nájdeme riešenie.
• Novinka v Kozmetike M! MYscara semi pernamentný tuš na riasy. Pozývam
Vás na aplikáciu produktu MYscara, ktorý sa nanáša na vaše riasy, je 100% vodeodolný, vhodný do bazéna, k moru, ale aj pre ženy, ktoré už nebaví sa každé ráno líčiť a večer odličovať. Vyzerá prirodzene, neničí vaše riasy a vydrží
3-5 týždňov. Neváhajte a objednajte sa na t.č. 0949 404 289.
• ik-PODIATER centrum /PEDIKÚRA MEDICIÁLNA-poskytovaná profesionálnym podologickým prístrojom, Vyšetrenie na PODOSKOPe- prístroj pre diagnostiku ortopedických vád nôh, ŠPONOVANIE ZARASTAJÚCICH NECH-
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Smižiansky hlásnik
S P O MI E NKY

POĎAKOVANIE

„Ťažko je bez Teba, smutno je
nám všetkým. Už nič nie je také, ako
bolo predtým. To, že sa rana hojí, je
len klamné zdanie, v srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie.“
18.6.2013 si pripomenieme
3. výročie, keď nás navždy opustil náš drahý otec
a dedko Ján Urban.
Spomínajú manželka, deti, vnúčatá a rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom,
športovcom, bývalým spolupracovníkom, priateľom a známym, ktorí sa 22.4.2013 prišli rozlúčiť s mojim drahým zosnulým manželom, oteckom a dedkom Vladimírom Horváthom. Naša
vďaka a úcta patrí aj kaplánovi Petrovi, ktorý svojou dôstojnou rozlúčkou zmiernil náš hlboký žiaľ.
Pani Cvengrošovej ďakujeme za citlivý príhovor
v mene smútiacej rodiny. Sme Vám vďační za
prejavy sústrasti a kvetinové dary. S vďakou a úctou manželka, dcéra a syn s rodinou.

3.5.2013 uplynulo 15 rokov od
smrti nášho otca, dedka a pradedka Štefana Čikovského.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku. Dcéra a synovia s rodinami.
S tichou spomienkou k Tvojmu
hrobu chodíme a pri plameni sviečok sa za Teba modlíme.
24.6.2013 uplynie 20 rokov, čo
nás opustil môj manžel, náš otec
a starý otec Michal Babik.
S láskou a úctou spomína manželka Ľudmila,
deti Katarína, Pavol a Stanislav s rodinami.
Odišiel si od nás, už nie si medzi nami, ale žiješ v našich srdciach
tých, ktorí Ťa milovali.
7.6.2013 uplynie rok, odkedy nás
navždy opustil Jozef Hrušovský.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou sestry s rodinami a brat Peter.
Ten, kto Vás poznal, spomenie
si, ten, kto Vás mal rád nezabudol.
Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci bolieť neprestáva...
14.5.2013 uplynulo 22 rokov od úmrtia našej drahej
mamky a babky Márii Uličnej
a 28.5.2013 uplynulo 9 rokov od
smrti nášho drahého otca a dedka
Martina Uličného. S láskou spomínajú deti s rodinami.
„Vybral si sa na cestu, kde chodí každý sám. Len dvere spomienok nechal si dokorán. Už len kyticu kvetov na hrob Ti môžeme dať,
sviečku zapáliť, chvíľu postáť a ticho spomínať.“
8.3.2013 si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho otca, manžela, svokra a dedka
Ľudovíta Morihladka.
S láskou spomína manželka Mária, synovia
Martin a Ľudovít s rodinami.

INZERCIA
TOV, NECHTOVÁ PROTETIKA,NECHTOVÝ DIZAJN,MANIKÚRA,DEPILÁCIA, 3D MIHALNICE -novinka!!!- Výroba termoplastických vložiek do topánok zn. SCHEIN na mieru - pre diabetes, normálnu, spoločenskú aj športo-

S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa 11. 4.2013
prišli rozlúčiť s mojim milovaným manželom, ockom, dedkom
a pradedkom Jozefom Budzom.
S vďakou smútiaca rodina.
„Človek odchádza, ale všetko
krásne čo nám dal, ostáva v nás.“
S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa 16.4.2013 prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, dedkom Ľudovítom Hudranom. Zároveň
ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Farskému úradu
Smižany, Pohrebnej službe p. Bartoša a skupine
železničiarov. S úctou a vďakou smútiaca rodina.
„Odišla ticho, nie je medzi nami,
no v našich srdciach žije spomienkami.“
Ďakujeme
všetkým
príbuzným, susedom,
priateľom a známym, ktorí sa
23.4.2013 prišli rozlúčiť s mojou drahou manželkou, mamkou, babičkou a prababičkou
Katarínou Šubovou. Naša vďaka a úcta patrí aj
Farskému úradu v Smižanoch a Pohrebnej službe p. Badzíkovej. Sme Vám vďační za prejavy sústrasti a kvetinové dary. S vďakou a úctou manžel, dcéry a synovia s rodinami.

INZERCIA
vú obuv/akcia!!!-10% zľava na všetky služby.
DOM KULTÚRY, Štefánikovo námestie 4, SNV/vchod
cez vrátnicu, č.dverí 77/ KONTAKT: 0902891534
• Predám 2-izbový byt v centre mesta Spišská Nová
Ves, po čiastočnej rekonštrukcii, 55m2, tehlová bytovka, balkón, 2pivnice. Cena dohodou. tel. 0907977550
• Navštivte diskontnú prevádzku KODY3 pri futbalovom ihrisku na Nábrežnej ul.v Smižanoch. Realizujeme,zabezpečime tovar alko,nealko,víno,pivo,cukrovinky na všetky druhy akcií -svadby, krstiny, birmovky, rodinné, firemné, športové či kultúrne podujatia.
Diskont KODY3 - 0910 379 368
• KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn (Hutnícka 10, Západ 1, SNV) Vám ponúka: Pleťové ošetrenia podľa
typu pleti, detoxikačné ošetrenia; Pleťové ošetrenie 2Derm na citlivú, extrémne suchú až poškode-

V mesiaci jún
budeme blahoželať
Mária Frankovičová
Margita Morihlatková
Helena Novotná
Helena Juházyová
Justína Zumerlingová
Margita Budzová
Irma Mangerová
Mária Šubová
Ján Greňa
Helena Krišandová
Terézia Šubová
Eva Čikovská
Tibor Duľa
Lýdia Grečková
Anna Hnatová
Milan Boženiak
Irena Havašová
František Markulík
Ľudovít Puškár
Štefan Šarišský
Mária Hradická
Irena Kokyová
Darina Kotlárová
Rudolf Mika
František Slávik
Mária Stoličná
Mária Teplicová

92 rokov
91 rokov
87 rokov
83 rokov
83 rokov
82 rokov
82 rokov
80 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov

V mesiaci apríl
naše rady rozšírili
Dávid Urban
Jakub Vysopal
Martin Vaščura
Slavomír Kovács

Jakub Koky
Jasmin Kroščenová
Oliver Franko

V mesiaci apríl
nás opustili
Ľudovít Filo
Katarína Šubová
Jozef Budz
Anna Neupauerová
Vladimír Horváth
Ľudovít Hudran
Peter Gánovský

1921
1925
1934
1940
1945
1948
1949

INZERCIA
nú kožu; Ošetrenie profesionálnou žehličkou na
pleť 3v1; Líčenia na rôzne príležitosti; Japonská
manikúra, masáž a parafínové zábaly rúk; Formovanie postavy a odstránenie celulitídy bandážami Arosha; Depilácie a ďalšie služby. AKCIE - Zľavy
na vybrané pleťové ošetrenia + darček! Tel.: 0905
388 917.
• IVA bielizeň, Zimná 44, Sp. Nová Ves Teraz všetky
dámske plavky – 50% do vypredania zásob.
• Trojizbový byt na prenájom. Prvé poschodie v parku pri Detskej poliklinike v Spišskej Novej Vsi. Byt je
zrekonštruovaný s vlastným kúrením. Vhodný pre
manažérov firiem, pre rodinu s deťmi respektíve pre
starších ľudí. Kontakt: 0903319617; 0534299456; So,Ne-0534425679
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