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Pokojné
adventné obdobie
a krásne vianočné
sviatky
Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Z ÁVER ROK A …
Prvé snehové vločky, studený vietor a teploty okolo bodu mrazu v poslednej dekáde
novembra predznamenávajú, že sa blíži najstudenšie ročné obdobie a s ním záver kalendárneho roka. Obec v týchto dňoch vlastnými silami alebo prostredníctvom dodávateľov dokončuje naplánované investície. Auditor v zmysle zákona kontroluje hospodárenie, nakladanie s majetkom obce a vedenie
účtovníctva podľa rozpočtových pravidiel.
Obyvateľom a poslancom obecného zastupiteľstva je predložený na pripomienkovanie
návrh najdôležitejšieho zákona obce – rozpočet na rok 2014.
Pri bilancovaní končiaceho roka 2013 určite medzi prioritnými úlohami, ktoré sa podarilo splniť, bude výstavba inžinierskych sietí v lokalite Panský kruh pre individuálnu by-

tovú výstavbu. Využitie tohto územia bolo
schválené v rámci územnoplánovacej dokumentácie obce už v roku 1992. Skoro desaťročný súdny spor o vlastníctvo pozemkov
tento zámer zabrzdil. Až v posledných rokoch
sa ľady pohli a obec získala do vlastníctva
pozemky pod verejnoprospešnými stavbami a následne aj časť stavebných pozemkov,
ktoré sú prideľované cez obchodno-verejnú
súťaž schválenú poslancami. Obec vypísala výberové konanie na dodávateľa stavebných prác. Zo siedmich uchádzačov sa víťazom stala spoločnosť Strabag, s.r.o., s ktorou
bola začiatkom októbra podpísaná zmluva
o dielo. V hodnote 1 055 887,- Eur bude vybudovaná dažďová a splašková kanalizácia, vodovod, NN – rozvody elektrickej energie a spevnená prístupová komunikácia. Tie-

to líniové stavby budú vybudované na dvoch
uliciach (1. etapa). Predpokladané ukončenie
výstavby (bez prístupovej komunikácie) je 9
týždňov od účinnosti zmluvy. Avšak v priebehu prác sa vyskytli problémy, pretože pri hĺbení výkopov sa v dosť veľkej časti vyskytlo
skalnaté podložie (trieda horniny 6), ktorým
sa práce spomalili. Na druhej strane je pozitívum, že terén je suchý a nie je potrebné výkopy odvodňovať drenážou. Podľa platného
zákona dodávateľ nemôže cenu stavby navyšovať. V súčasnej dobe už prví stavebníci začínajú vybavovať stavebné povolenia na rodinné domy (18 predaných pozemkov zo 40).
Na jar budú tieto siete pripravené tak, aby sa
na nich dalo pripojiť a výškovo osadiť domy.
V rómskej osade Východoslovenská distribučná, a.s. realizuje NN – rozvody k 37 stapokračovanie na strane 3
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OSOBNOSTI OBCE SMIŽANY „Naši

slávni…“

16. časť

Ing. Vojtech Skyva, reprezentant Československa a československých futbalových klubov, futbalový tréner
Z činnosti

OBECNEJ POLÍCIE
Príslušníci OP v Smižanoch v mesiaci november 2013 počas služby vykonali celkom 154
zásahov: 15 zákrokov pri rôznych porušeniach právnych noriem a VZN obce a 139 zásahov, pri ktorých nebolo zistené porušenie
právnych noriem. Bolo riešených celkom 11
priestupkov a to v doprave . Celkom 5 krát zasahovali príslušníci OP pri poplachu na chránených objektoch. Ani v jednom prípade nešlo
o narušenie objektu inou osobou. Pri týchto
zásahoch nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nedošlo ani k zraneniu osôb, voči ktorým
bol zákrok OP vykonávaný a ani k zraneniu príslušníka OP, ktorý zákrok vykonával.

Iniciátorom založenia futbalového klubu v Smižanoch bol Jozef Melko, ktorý ako bývalý futbalový reprezentant Slávie Praha zorganizoval miestnu
mládež a zároveň sa stal aj jeho prvým trénerom.
Prvý zápas FK Smižany so Sláviou Sobota sa odohral 8.septembra 1932. Futbalový klub v Smižanoch vychoval mnohých skvelých hráčov. V 1. futbalovej lige v bývalom Československu mali Smižančania takých zástupcov ako boli Jozef Stančák,
Tomáš Babík, Albert Mangera, Tomáš Dzurej, Jozef
Petruľak alebo bratia Vojtech a František Skyvovci, ktorí sú zvečnení aj v Zlatej knihe futbalu na Slovensku.
Vojtech sa narodil v roku 1925 a jeho mladší brat František v roku 1929 v rodine Huga Skyvu, ktorý v tom čase viedol liehovar na veľkostatku bratov Weisovcov. Liehovar bol súčasťou hospodárskych budov pri terajšom kaštieli. Obidvom
bratom, ešte ako malým školákom nechýbalo nadšenie pre futbal, a tak sa za onou „magickou guľou“
naháňali spolu s ostatnými smižianskymi chlapcami počas každej voľnej chvíle na všetkých voľných
priestranstvách obce – na Vizgrote, na Drišľi, Panskom dvore... Vyústilo to do realizácie prvého skutočného ihriska Na záhradách pri Hornáde.
Ako spomínal starší z bratov Vojtech, -...gazdovia nemali pre takéto naháňanie za loptou pochope-

nie, a tak sa často stávalo, že v nedeľu ráno pred zápasom sme hľadali náhradné žrde na bránky, ktoré
večer strhli neústupčiví gazdovia...
Vojtech už ako 16 ročný dostal povolenie hrávať zápasy za A mužstvo FK Smižany. Ako 18 ročný prestúpil do AC Spišská Nová Ves, neskôr do AC
Svit a ako vysokoškolák sa stal reprezentantom NV
Slovan Bratislava, ktorý sa v tom čase po prvýkrát
stal majstrom Československa pod vedením Leopolda Šťastného. S nástupom na základnú vojenskú službu prišla i zmena dresu – najskôr pôsobil
v Dukle Praha, potom v ATK Praha, v klube Tankista Praha a ako vojak ukončil svoje pôsobenie opäť
v ATK Praha. Po ukončení vojenčiny bol reprezentantom futbalového klubu VSS Košice, nasledovala ČH Bratislava a Slovan Bratislava. Svoje hráčske skúsenosti zúročil v staršom veku i ako tréner. V roku 1961 začal svoju trénerskú kariéru v Rakúsku, v roku 1965 sa stal trénerom FK Slovan Bratislava a v osemdesiatych rokoch prispel svojimi
trénerskými metódami a novým prístupom k znovuoživeniu futbalových tradícií v jednom z najstarších FK – v Devínskej Novej Vsi (zal.1923).
Bratom Františkovi a Vojtechovi Skyvovcom
bola starostom obce, Ing. Kotradym, v septembri 2007 udelená Cena Štefana Hozu za podporu
a trvalý prínos hodnôt v oblasti športu, za osobité
úspechy na futbalovom poli a zviditeľnenie obce.

Pri výkone služby príslušníci OP v Smižanoch
zistili podozrenie zo spáchania 2 trestných činov, ktoré boli odovzdané orgánom činným
v trestnom konaní. V 4 prípadoch poskytovali súčinnosť pre policajný zbor SR na požiadanie operačného dôstojníka OR PZ Spišská Nová
Ves. V jednom prípade sme poskytli pre potreby trestného konania kamerové záznamy.
V 2 prípadoch bola poskytnutá pomoc osobám pod vplyvom alkoholu.
OP v sledovanom období eviduje 2 prípady nálezov a strát.
Straty a nálezy, kde nebol zistený majiteľ:
- 19.3.2013 bol nájdený zväzok 14 kľúčov na
Ul. Nálepkovej pri detskom ihrisku;
- 24.6.2013 bol nájdený zväzok 12 kľúčov na
Ul. Smrekovej pri stánku PNS;
- 17.7.2013 bol nájdený zväzok 3 kľúčov na
nezistenom mieste a nálezcom boli kľúče
položené do dvora Obecnej polície Smižany;
- 10.9.2013 bol na Nám. M. Pajdušáka nájdený zväzok 2 kľúčov s 3 príveskami;
- 18.11.2013 bol na križovatke ulíc Tatranská a Tomašovská nájdený zväzok 3 kľúčov
s príveskom.
Všetky nálezy sú uložené na Obecnej polícii
v Smižanoch.
JUDr. Ján Dučák
náčelník OP
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Smižiansky hlásnik
vebným pozemkom, kde stavebníci prispievali pripojovacím poplatkom.
Veľkým prínosom pre zlepšenie podmienok
vzdelávania detí sú zrekonštruované a vynovené triedy Materskej školy na ul. Ružovej,
ktoré využívajú od začiatku septembra. Kompletným zateplením stien a stropov sa zlepšila hygienická a tepelná pohoda v učebných
a stravovacích priestoroch.
Sú to iba niektoré investície, ktoré majú
vplyv na vzhľad obce. Pri nedávnom spoločenskom stretnutí majiteľka penziónu spomínala zaujímavý poznatok. Ubytoval sa u nej

architekt z Bratislavy. Ten po zhliadnutí ulíc,
námestia, domov i verejnoprospešných stavieb bol užasnutý architektúrou, vybavením
a čistotou verejných priestranstiev. Po ukončení pobytu volal, že ešte pol dňa chodil po
obci a kochal sa jej pekným vzhľadom.
Určité investície alebo veci pri každodenných povinnostiach pokladáme za samozrejmé, ale častokrát až cudzí ocení prácu, ktorú
v prospech obce vykonávajú obyvatelia, podnikatelia a zamestnanci organizácií pôsobiacich v obci.
Ďakujem veľmi pekne obyvateľom obce,

poslancom obecného zastupiteľstva, duchovným otcom našej farnosti, základným
školám, materským školám a školským zariadeniam, Obecnému kultúrnemu centru, Spoločnému školskému úradu, spoločenským organizáciám, podnikateľom, firmám a v neposlednom rade zamestnancom obce na
čele s prednostkou obecného úradu za dobrú spoluprácu a vzájomnú pomoc pri rozvoji
a skrášľovaní obce počas roka 2013.
Ing. Michal Kotrady
starosta obce

SMIŽANY
na dvanástej priečke v súťaži najkrajších obcí Slovenska

Prielom Hornádu

V septembrovom čísle Smižianskeho hlásnika sme priniesli obyvateľom informáciu o niekoľkoročnej propagácii Smižian (od
r. 2007) na celoslovenskom informačnom
portáli v oblasti cestovného ruchu www.slovakregion.sk. Zároveň sme upozornili na 6.
ročník prebiehajúcej internetovej hlasovacej súťaže „Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2013“.

Od zverejnenia tejto informácie sme zaregistrovali výrazný vzostup Smižian v priebežnom hodnotení. Do ukončenia súťaže
(31.10.2013) sme sa posunuli zo septembrového 567. miesta zo všetkých 2 804 obcí na
skvelé 12. miesto.
Ďakujeme obyvateľom – lokálpatriotom, návštevníkom, ako aj obdivovateľom Smižian za všetky podporné hlasy, zá-

sluhou ktorých sme takéto umiestnenie dosiahli. Veľmi si to vážime. Nepodarilo sa nám
síce dostať medzi oceňovanú prvú desiatku najkrajších obcí, ale dosiahnutý výsledok
nás, a veríme, že samotných obyvateľov, aj
napriek tomu veľmi teší. Je nám povzbudením v ďalšej práci pri zveľaďovaní verejného
aj súkromného majetku, verejných priestranstiev a životného prostredia ako takého.
V kategórii obcí skončili ako prvé Komjatice, druhá Banská Belá a tretí Rokytov. Bližšie
informácie o výsledkoch sú k dispozícii na internetovej adrese vyhlasovateľa súťaže.
Vysoký počet hlasov a návštevníkov webového portálu www.slovakregion.sk nás ubezpečuje o dôležitosti zviditeľňovania obce formou internetovej propagácie. Už teraz dávame do pozornosti vyhlásený ďalší ročník tejto súťaže, ktorý bude zahájený sprístupnením internetového hlasovania 1. apríla 2014.
Ing. Zuzana Zimmermannová
odd. školstva, rozvoja a SŠÚ

Ďakujeme kvetinárstvu
Kvety Nerine v Smižanoch
a spoločnosti LEMI Spišská
Nová Ves za partnerstvo pri
zhotovovaní adventného
venca pred Radnicou.
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Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016
Skutočné
Kód

Rozpočet

Skutočnosť

2013
2 109 288,00
91 000,00
111 750,00
2 312 038,00

k 30.9.2013
1 579 277,89
72 548,81
97 173,43
1 749 000,13

Návrh 2014

111003
121
133
1

Výnos dane z príjmov pre samospr.
Daň z nehnuteľnosti
Dane za špecifické služby
Daňové príjmy spolu

210

Príjmy z vlastníctva majetku

220
240
290
2
310

Skutočné

Príjmy

Administratívne a iné poplatky
Úroky z domácich vkladov
Iné nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy spolu
Tuzemské bežné transfery
Bežné príjmy
230
Kapitálové príjmy z majetku
320
Tuzemské kapitálové granty
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie
Príjmová časť rozpočtu
Výdavky
01 116 Výdavky verejnej správy
01 12
Finančná a rozpočtová oblasť
0132
Voľby, Sčítanie obyvateľstva
01 7 0
Transakcie verejného dlhu
03 10
Verejný poriadok a bezpečnosť
03 2 0
Ochrana pred požiarmi
045 13 Správa a údržba ciest
04 73
Cestovný ruch
05 1 0
Nakladanie s odpadmi
05 2 0
Nakladanie s odpad. vodami
05 6 0
Ochrana životného prostredia
06 1 0
Rozvoj bývania
06 2 0
Rozvoj obce
06 3 0
Zásobovanie vodou (vodovody)
06 4 0
Elektrická energia
08 1 0
Rekreačné a športové služby
08 2 0
Kultúrne služby, OKC
08 2 0 3 Klubové zariadenia
08 2 0 5 Knižnica, chranené pracovisko
08 2 0 9 Ost.kultúrne služby
08 40
Náboženské a iné spol.služby
09 11
Materská škola - ul. Ružová
09 11
Materská škola - ul. Zelená
09 11
Materská škola - ul. Komenského
09 12
Základná škola - ul. Komenského
09 122 Základná umelecká škola
0 9 5 0 1 Centrum voľného času
09 6 0 1 Školská jedáleň - ul. Ružová
09 6 0 1 Školská jedáleň - ul. Zelená
09 8 0 2 Školský úrad
10 202 Staroba-opatrovateľská služba
10 403 Terénna sociálna práca
10 405 Rodina a deti
10 7 0
Soc. pomoc občanom v hm. núdzi
09 12
Transfer na ZŠ na ul. Komenského
0 9502 Školský klub detí ZŠ K
0 9601 Školská jedáleň ZŠ K
0 9501 CVČ ZŠ Komenského
0 9122 Transfer ZUŠ
0 9121 Transfér na ZŠ Povýšenia Sv.Kríža
600
Bežné výdavky - sumár
700
Kapitálové výdavky spolu
800
Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

plnenie 2011 plnenie 2012
2 098 744,00 2 131 497,66
85 748,00
84 517,89
111 107,00
109 826,15
2 295 599,00 2 325 841,70
92 594,00

69 574,88

75 700,00

58 827,79

124 533,00
193,00
14 842,00
232 162,00
1 335 264,00
3 863 025,00
29 823,00
581 538,00
611 361,00
102 592,00
4 576 978,00

134 971,29
110,01
13 695,49
218 351,67
1 227 106,25
3 771 299,62
13 328,80
569 034,63
582 363,43
205 081,48
4 558 744,53

124 068,41
170,00
6 955,46
206 893,87
1 378 091,25
3 897 023,12
330 242,00
1 355 685,58
1 685 927,58
24 240,91
5 607 191,61

386 745,86
0,00
9 471,44
64 136,60
96 707,19
4 659,91
17 935,22
6 976,22
169 181,21
1 863,18
128 616,24
3 650,68
436 995,96
40,97
35 757,48
33 709,79
103 000,00
2 000,00
20 286,97
2 666,18
1 142,36
179 113,36
112 592,02
53 027,55
0,00
2 499,00
0,00
38 584,48
34 809,86
32 126,43
91 741,93
0,00
8 032,53
40 376,55
1 000 933,42
86 221,00
75 352,00
32 640,00
294 489,49
82 262,70
3 690 345,78
450 614,22
331 808,46
4 472 768,46

369 959,57
2 471,69
6 444,23
68 508,50
94 712,34
5 561,93
7 929,38
6 639,35
157 716,95
4 961,20
3 957,45
6 577,45
193 538,48
64,37
36 578,72
28 369,57
105 000,00
1 999,88
20 034,22
3 939,42
2 105,45
171 333,72
114 844,51
52 746,45
46 877,86
0,00
0,00
35 447,01
33 348,49
30 293,17
87 615,03
25 184,94
4 387,35
35 135,69
1 102 940,08
73 121,72
78 801,96
42 213,91
353 545,13
78 292,08
3 493 199,25
874 322,10
156 426,83
4 523 948,18

408 588,38
3 150,00
0,00
55 698,59
108 322,56
12 126,00
29 856,51
15 010,00
211 630,00
6 000,00
8 555,58
15 410,00
229 987,15
200,00
53 906,50
26 272,50
105 000,00
1 900,00
19 754,00
3 011,00
2 266,76
184 436,47
137 496,96
56 232,54
0,00
0,00
18 349,00
40 335,40
35 297,55
30 639,85
109 173,50
40 891,00
6 000,00
44 000,00
1 203 081,80
64 270,00
75 761,78
25 893,80
331 264,63
62 657,52
3 782 427,33
995 976,08
186 344,00
4 964 747,41

Návrh 2015

2 143 036,00 2 173 691,00
91 000,00
92 500,00
112 550,00
114 050,00
2 346 586,00 2 380 241,00
77 400,00

Návrh 2016
2 220 556,89
92 500,00
114 550,00
2 427 606,89

77 400,00

77 900,00

102 414,79
125,93
4 092,22
165 460,73
1 026 682,58
2 941 143,44
64 338,18
477 436,37
541 774,55
24 275,91
3 507 193,90

85 430,00
82 430,00
170,00
170,00
6 800,00
6 800,00
169 800,00
166 800,00
1 374 756,25 1 430 107,75
3 891 142,25 3 977 148,75
206 205,00
0,00
2 949 194,51
472 216,00
3 155 399,51
472 216,00
54 240,00
0,00
7 100 781,76 4 449 364,75

85 430,00
170,00
6 800,00
170 300,00
1 422 112,81
4 020 019,70
0,00
0,00
0,00
150 000,00
4 170 019,70

291 760,89
2 766,26
0,00
44 580,66
76 702,51
8 840,83
24 396,38
9 192,85
159 249,99
2 066,73
4 859,75
4 233,55
159 944,54
0,00
40 516,85
19 004,59
79 750,00
1 602,66
14 036,33
1 204,45
293,35
127 980,83
95 332,88
37 411,51
0,00
0,00
12 856,92
27 506,81
22 742,14
23 226,00
74 169,51
28 563,22
4 239,76
18 928,61
610 169,56
36 882,49
47 436,71
17 444,82
256 295,01
46 610,63
2 432 800,58
178 609,91
139 692,51
2 751 103,00

399 534,23
404 682,23
3 000,00
2 900,00
0,00
0,00
44 754,36
42 070,11
112 395,00
111 055,00
10 606,00
5 506,00
25 500,00
25 500,00
21 318,70
19 068,70
171 650,00
171 650,00
6 100,00
6 200,00
6 133,32
4 133,32
15 375,68
10 290,00
198 945,00
196 223,00
300,00
300,00
42 500,00
41 700,00
36 684,00
32 540,00
115 000,00
111 500,00
2 200,00
2 200,00
21 470,00
21 507,00
4 911,00
4 911,00
2 010,00
880,00
181 930,23
194 940,73
129 254,32
141 844,32
60 726,59
60 061,59
0,00
0,00
0,00
0,00
11 920,00
11 000,00
29 628,00
27 562,00
37 102,00
37 697,00
30 674,43
30 674,43
108 570,00
110 890,00
49 567,00
50 701,66
6 000,00
6 000,00
44 000,00
44 000,00
1 200 000,00 1 260 000,00
62 494,11
67 200,00
75 576,31
81 900,00
28 780,00
30 200,00
327 903,00
325 900,00
63 071,48
59 324,66
3 687 584,76 3 754 712,75
3 217 298,00
489 272,00
195 899,00
205 543,00
7 100 781,76 4 449 527,75

410 689,23
2 800,00
0,00
36 299,83
115 882,00
5 056,00
24 500,00
17 818,70
171 650,00
6 300,00
4 133,32
8 710,00
193 543,00
300,00
41 200,00
31 540,00
116 500,00
2 200,00
21 620,00
3 911,00
900,00
200 293,73
147 397,32
60 995,59
0,00
0,00
11 000,00
28 525,00
39 850,00
30 674,43
111 640,00
3 788,89
6 000,00
44 000,00
1 300 000,00
67 200,00
81 900,00
30 200,00
325 900,00
59 324,66
3 764 242,70
200 000,00
205 940,00
4 170 182,70

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu je zverejnený na www.smizany.sk a oznamovacej tabuli vo vestibule obecného úradu
Vyhotovil: finančné oddelenie
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Smižiansky hlásnik
Vyhodnotenie súťaže O
Slávnostné ocenenie najúspešnejších pestovateľov zelene a kvetov ako aj zlosovanie hlasujúcich sa uskutočnilo 20. novembra 2013 v Kaštieli v Smižanoch. Oddelenie výstavby a životného prostredia v spolupráci s komisiou pre životné
prostredie a ochrany verejného poriadku uskutočnili ďalší úspešný ročník súťaže O najkrajšiu zeleň. Počas mesiacov september – november mali
občania možnosť podať tipy na zaradenie do súťaže, a to buď osobne, telefonicky alebo elektronickou formou.
V priestoroch obecnej knižnice bola od 15. septembra do 30. októbra 2013 sprístupnená výstava súťažných fotografií pre širokú verejnosť. Súťaž
bola propagovaná v Smižianskom hlásniku ako aj
na internetovej stránke obce, kde boli finálové fotografie zverejnené aj s možnosťou elektronického prepojenia na hlasovanie. Hlasujúci rozhodli
o poradí v jednotlivých kategóriách takto:
1. kategória – Okná a balkóny
1. miesto – Mojmírova 29 , rod. Rusnáková
2. miesto – Kukučínova 7, rod. Milá

najkrajšiu zeleň 2013
2. miesto – Za Kaštieľom 1/9, rod. Cvengrošová
3. miesto – Nálepkova 52 , rod. Kubalcová

3. miesto – Záhradky 18, rod. Gibalová
2. kategória – Predzáhradky
1. miesto – Mojmírova 11, rod. Mišíková
2. miesto – Nábrežná 68, rod. Sendrejová
3. miesto – Pribinova 57, rod. Babíková
Štefánikova 24, rod. Antalová
3. kategória – Zeleň bytových a vežiakových domov
1. miesto – P. Suržina 8/4, rod. Mikulová

ZELENÁČIK získal 2. miesto
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Dom Matice slovenskej v Žiline aj tento rok vyhlásili už 15. ročník
celoslovenskej súťaže triednych a školských
časopisov pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl a školských zariadení, stredných škôl a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským Pro Slavis 2013.
Tento názov je odvodený od významného historického dokumentu, ktorým bolo Slovákom
udelené určité privilégium, ktoré udelil kráľ Ľudovít I. pri návšteve Žiliny v roku 1381.
Naša materská škola sa do tejto súťaže zapojila so svojím školským časopisom Zelenáčik, ktorý získal v 1. kategórii krásne 2. miesto.
Zelenáčik začal vychádzať v školskom roku
2009/2010 a tento školský rok oslávi svoje 5.
výročie. Vychádza 4 krát do roka a je určený
predovšetkým deťom a rodičom našej materskej školy. Informuje bližšie o našej práci a rôznych aktivitách, na ktorých sa deti zúčastňu-

jú, ale môžete v ňom nájsť aj rôzne tvorivé inšpirácie a zaujímavosti. Je pre nás potešujúce, že zo zúčastnených takmer 200 škôl so 600
ks časopisov zaujal porotu aj náš Zelenáčik. Za
tento úspech chcem predovšetkým poďakovať autorkám časopisu PaedDr. Tatiane Gáborovej a Mgr. Elene Zumerlingovej, ale aj ostatným kolegyniam, ktoré prispeli článkami a prácami detí.
Dňa 11. novembra 2013 na Radnici mesta
Žilina sa konalo slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže. Zišli sa tam pedagógovia, žiaci a študenti zo všetkých kútov Slovenska. Prišli, aby
si prevzali ocenenie za svoju snahu a prácu. Za
našu materskú školu si boli cenu prevziať autorky časopisu. Ďakujem im za to, že sú ochotné vždy tvoriť niečo nové a ďalej pokračovať už
v začatom diele.
Mgr. Martina Kenderová
riaditeľka MŠ Zelená ul.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým,
ktorí hlasovali, ďakujeme za prejavený záujem a aktivitu.
Ceny za aktívny prístup k súťaži získavajú títo
hlasujúci:
– z hlasovacích lístkov v obecnej knižnici: Patrícia
Rusnáková, Tatranská 1298/125, Smižany
– z hlasujúcich prostredníctvom internetu: Dagmar Pitková, SNP 33, Spišské Vlachy.
Výstava vyhodnotenia súťaže O najkrajšiu zeleň
2013 je sprístupnená v priestoroch obecnej knižnice do konca decembra 2013 ako aj na internetovej stránke obce www.smizany.sk. Veríme, že tvorba
vzhľadných ulíc, priedomí, záhrad, domov bude vo
vzájomnej súčinnosti obce a občanov pokračovať.
Anastázia Adamcová

VÝZVA K TOLERANCII
Obecný úrad v Smižanoch, oddelenie výstavby a životného prostredia vyzýva všetkých občanov Smižian, aby v zimnom období, ak už musia parkovať osobnými motorovými vozidlami na
miestnych komunikáciách, aby parkovali týmito
vozidlami v jednom smere (nemuseli by pomedzi
autá kľučkovať), čím uľahčia pluhovanie snehu odhŕňačom a komunikácie budú kvalitne odhrnuté.
Odd. výstavby a ŽP

Oznam pre držiteľov
preukazov ŤZP
Preukazy ŤZP s dátumom vydania do 31.12.2008
vrátane, sú platné iba do 31.12.2013 (aj tie, na ktorých je vyznačené – bez časového obmedzenia).
Výmena preukazov ŤZP prebieha na Úrade práce v Spišskej Novej Vsi, budova vo dvore, prízemie č. dv. 105 – Mgr. Grigerová – počas úradných
hodín. K výmene preukazu ŤZP je potrebné doniesť starý preukaz ŤZP a jednu fotografiu 3x4 cm /
ako na občiansky preukaz/.
Úradné hodiny:
Pondelok – Utorok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda:
8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok:
NEÚRADNÝDEŇ
Piatok:
8:00 – 12:00
Po uvedenom termíne sa už preukaz nebude
dať vymeniť, fyzická osoba s ťažkým zdravotným
postihnutím bude musieť byť nanovo posúdená
posudkovým lekárom.

Miestny spolok
SČK Smižany
„Blíži sa čas Vianoc, čas obdarovania a pomoci“
Preto Vás, milí Smižančania pozývame, príďte, darujte Vianočnú kvapku krvi a pomôžte tak
tým, ktorí to najviac potrebujú. Akcia „Vianočná
kvapka krvi“ sa bude konať v dňoch 9. – 20. decembra 2013 v každý pracovný deň (okrem stredy) na hematologicko-transfúznom oddelení
NsP v Spišskej Novej Vsi.
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Smižiansky hlásnik
Výsledky volieb do Košického samosprávneho kraja za obec Smižany
I. kolo volieb – 9. november 2013
Okr. Okr. Okr. Okr. Okr.
č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5

Okr.
Spolu
č.6

17. Ondrej Majerník,
Ing.

26

35

5

28

7

36

137

15

18. Zuzana Páleníková

25

36

13

32

21

28

155

13

19. Iveta Rušinová, Ing.

31

38

12

21

9

36

147

14

20. Miroslav Semeš,
PhDr., PhD.

41

43

10

35

13

46

188

10

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných
960 1041 1497 1179
do zoznamu voličov

997

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

184

189

662

167

109

192

1503

21. Miroslava Szitová,
Mgr.

127

127

19

88

61

126

548

2

Počet odovzdaných obálok

184

189

662

167

109

191

1502

22. Františka Šefčíková

6

18

9

11

8

10

62

22

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva

183

184

630

167

107

191

1462

23. Stanislav Vospálek,
Mgr.

33

47

561

11

26

32

710

1

Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby predsedu

170

172

471

156

100

175

1244

Účasť v percentách

19,17 18,16 44,22 14,16 10,93 21,21 22,85

905

6579

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
pre voľby do zastupiteľstva za obec Smižany

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
pre voľby predsedu za obec Smižany

P. č./Meno
a priezvisko, titul

Okr.
č. 1

Okr.
č. 2

Okr.
č. 3

Okr.
č. 4

Okr.
č. 5

Okr. Spo- Porač. 6 lu die

1. Rudof Bauer,
RNDr.,PhD.

69

74

17

42

40

74

316

2

P. č./Meno
a priezvisko, titul

Okr.
č. 1

Okr.
č. 2

Okr.
č. 3

Okr.
č. 4

Okr.
č. 5

Okr. Spo- Porač. 6 lu die

2. Marek Ďurán, Ing.

1

1

9

4

4

1

20

8

1. Adnan Akram

45

44

10

50

23

50

222

6

3. Jaroslav Džunko,
RNDr., Ing.

3

1

17

5

1

3

30

6

2. Alojz Almássy

7

5

7

16

6

6

47

23

4. Vladimír Gürtler, JUDr.

1

3

6

2

1

8

21

7

3. Pavol Bečarik, Ing.

62

46

47

67

36

52

310

3

4. Michal Beharka, Ing.

30

30

8

21

7

34

130

16

5. Jozef Holečko, Ing.,
MBA

8

1

7

9

5

7

37

5

5. Janka Brziaková,
Ing., Bc.

40

35

13

39

18

49

194

9

6. Ivan Kuhn, Bc.,MA

1

0

7

2

1

2

13

9

6. Marián Bubeník, Ing.

24

20

12

18

10

20

104

18

7. Rastislav Masnyk,
JUDr., MBA

7

16

10

15

4

8

60

4

7. Miroslav Čuj

9

11

10

13

5

16

64

21

8. Dominika Palaščáková,
Ing., PhD.

8

14

22

15

6

15

80

3

8. Dávid Demečko,
PaedDr.

29

25

5

44

22

35

160

11

9. Lukáš Sisák

6

2

12

6

2

2

30

6

9. Marián Hojstrič,
MUDr.

53

57

9

34

29

46

228

5

10. Zdenko Trebuľa, JUDr.

66

60

364

56

36

55

637

1

10. Patrik Hrobľák

8

19

67

20

5

11

130

16

11. Martin Chovanec,
Mgr.

14

27

8

21

9

17

96

19

12. Beata Janovcová,
Ing.

16

15

5

24

9

12

81

20

13. Rastislav Javorský,
Mgr.

60

62

15

27

44

46

254

4

14. Róbert Kočiš, PhDr.

21

30

6

41

24

35

157

12

15. Michal Komara,
JUDr., PhD.

50

43

12

39

29

39

212

7

16. Jozef Krempaský,
Ing.

6

II. kolo volieb – 23. november 2013
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby predsedu
Účasť v percentách

23

53

8

58

24

40

206

okr.
č. 1

okr.
č. 2

okr.
č. 3

okr.
č. 5

okr. Spoč. 6 lu

960

1041 1498 1178 1003

903 6583

116

122

18

95

56

111

518

116

122

18

95

56

111

518

114

120

16

95

55

110

510

12,08% 11,72% 1,20%
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okr.
č. 4

8,06%

5,58% 12,29% 7,87%

Smižiansky hlásnik
POĎAKOVANE ZA PODPORU

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
pre voľby predsedu za obec Smižany

P. č. Meno a priezvis- okr.
ko / titul
č. 1
1. Rudolf Bauer,
69
RNDr., PhD.,
2. Zdenko Trebuľa,
45
JUDr.

okr.
č. 2
74

okr.
č. 3
0

okr.
č. 4
60

okr.
č. 5
37

okr. Spo- Porač. 6 lu die
69 309
1

46

16

35

18

41

201

2

VOLEBNÉ OKRSKY
Okrsok č. 1 – Kultúrny dom, Tatranská ul. 80
Okrsok č. 2 – Šk. klub detí ZŠ Komenského ul.3
Okrsok č. 3 – MŠ Zelená ul. 117
Okrsok č. 4 – Kaštieľ, Tatranská č. 105
Okrsok č. 5 – Radnica, Nám M. Pajdušáka č. 50
Okrsok č. 6 – ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smreková č.38

Októberfest v ZO SZTP Smižany
Motto : „Aj keď nie sme Bavoráci, ale sme hrdí Slováci, Októberfest oslávime, pri
pivečku posedíme.“
Dňa 25.10.2013 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Smižanoch sme sa zišli na
októbrovom posedení. Nazvali sme ho Októberfest. Bol to večer pri výbornom
guľáši, pive a dobrej muzike, oslava jesene, poďakovanie za úrodu a zato , že
sa tu stretávame. Aj so šedinami môžeme byť veselí a duchovne mladí. Posedenia sa zúčastnilo 91 členov a hostí. Príjemný pohodový večer v kruhu priateľov. Dokázali sme znova, že aj ľudia s telesným postihnutím vedia zabudnúť
na svoje zdravotné problémy, tešiť sa zo života a zabávať sa.
Na záver chcem poďakovať našim sponzorom:
• ADLA, s.r.o. reštaurácia • Andrea Samutti Lačná • Barcelona,
p. Gengel Dušan • Bar Čiki, p. Babíková Martina
a našim členom – kuchtíkom, ktorí pripravovali guľáš a všetkým ostatným,
ktorí nezištne pomáhajú pripraviť podujatia, z ktorých máme radosť všetci.
O hudbu sa postaral p. Erik Pľuta, ktorému taktiež ďakujeme za príjemný večer pri hre na harmonike a spoločnom speve.
Láska, úsmev a hlavne pevné zdravie nech nás sprevádza. Tešíme sa na budúce stretnutia.
Za výbor ZO SZTP Smižany Petruľáková Viera

Vážení spoluobčania,
uchádzala som sa o Vašu podporu ako kandidát na poslanca do Košického samosprávneho kraja.
Voľby do samosprávnych krajov sú špecifické tým, že ľudia volia
skôr kandidátov – jednotlivcov, ako politické strany. Uvedomujem si,
že som získala hlasy Smižančanov, ktorí ma poznajú a vedia, že sa usilujem o dobro, bez ohľadu na sympatiu alebo príslušnosť k politickej
strane. Vážim si Vašu dôveru a podporu.
Ctím si zákon, a preto som počas kampane dodržiavala zákonom
stanovené lehoty, podmienky prezentácie a volebné moratórium.
V príhovore som vyzývala ľudí, aby nedovolili rozhodnúť o našom kraji „kúpeným hlasom“. Nízka účasť vo voľbách cca 18 % vo väčšine okrskov a výrazná účasť až 44% v niektorých, dala príležitosť získať hlasy „zvláštnym spôsobom“ a rozhodla.... viď http://osk2013.statistics.sk/
VUC/Tabulka18_sk.html
Knieža Karel Schwanzerberg, predseda českej strany TOP 09, odpovedal na otázku, či sa dajú vyhrať voľby bez klamstiev a poloprávd.
„Áno, musí to tak byť. Lož má krátke nohy, nejaký čas s tým politici uspejú, ale potom vyjde pravda najavo.“
I touto formou chcem poďakovať za každý hlas, ktorý som od Vás dostala a nebolo ich málo. Nepostúpila som, ale čestnou kampaňou som
skončila na pozícii prvého náhradníka.
„Na Spiši mi záleží“ sú slová, ktoré som mala uvedené na plagáte.
Budem sa ďalej usilovať pracovať pre spoločné dobro. Pozývam Vás
k spolupráci a ešte raz ďakujem za podporu.
S úctou
Miroslava Szitová,
poslankyňa obecného zastupiteľstva

BURZA KNÍH
Obecná knižnica Smižany ponúka verejnosti knihy formou
BURZY, ktorá sa uskutoční v termíne od 9.12.2013 do 31.1.2014
v priestoroch obecnej knižnice počas otváracích hodín:
Po a Str 8,00 - 11,30 hod
12,30 - 17,30 hod.,
Št
13,00 - 17,30 hod.
Pi
13,00 - 16,30 hod.)
A.A.

POĎAKOVANIE
V mesiaci Október 2013 sa za podpory terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a asistentov obce Smižany realizovala už tradičná zbierka obnoseného šatstva a obuvi pre Humanitárne centrum v Spišskej Novej Vsi pod záštitou Spišskej katolíckej charity.
Touto cestou chceme vysloviť veľké poďakovanie občanom obce Smižany a žiakom zo
ZŠ Povýšenia sv. Kríža pod vedením pani riaditeľky Ing. Heleny Rusňákovej, ktorí aj takýmto spôsobom podávajú pomocnú ruku rodinám v nepriaznivej situácii na celom Slovensku.
Chcete sa zapojiť? Počas celého roka môžete nosiť do kancelárie TSP na obecnom úrade
v Smižanoch nepoškodené, nositeľné a čisté šatstvo, obuv, periny, posteľnú bielizeň,
deky... a nábytok – ( po telefonickom dohovore vyzdvihnutie na mieste), prípadne do Humanitárneho centra v Spišskej Novej Vsi. Bližšie info v kancelárii TSP.
ĎAKUJEME
Terénni sociálni pracovníci a asistenti obce Smižany
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Smižiansky hlásnik
„Ukáž, čo vieš“
KARAOKE SHOW 2013

Cenu poroty získala Lea Kunzová z III. kategórie. Novinkou v tomto
ročníku súťaže bolo hlasovanie divákov, ktorí svoju vstupenku mohli
použiť ako hlasovací lístok a podporiť svojho favorita. Na záver sa ich
hlasy spočítali a Cenu diváka získala taktiež Lea Kunzová z III. kategórie, ktorá zaujala publikum nielen svojím spevom, ale taktiež pohybovým a tanečným prejavom.
Všetkým súťažiacim ešte raz blahoželáme a dúfame, že sa o rok opäť
stretneme na jubilejnom 10. ročníku súťaže „Ukáž, čo vieš“ KARAOKE
SHOW 2014.
Mgr. Veronika Šubová
ZUŠ Smižany

DISKOMARATÓN

Základná umelecká škola Dezidera Štraucha v Smižanoch už po deviatykrát zorganizovala súťažnú prehliadku v speve populárnej piesne „Ukáž, čo vieš“ KARAOKE SHOW 2013. Dňa 8.11.2013 sa na finálovom kole v Kultúrnom dome v Smižanoch predstavili sólisti aj spevácke skupiny, ktorí súťažili v štyroch kategóriách.
Výber finalistov sa už tradične konal dva týždne vopred, teda 23.
a 24.10.2013 v aule základnej umeleckej školy. Do súťaže sa zapojili
žiaci zo Smižian, Spišskej Novej Vsi, Spišských Vlách, Krompách, Prakoviec, Spišského Podhradia a Levoče, avšak do finálového kola postúpilo len päť najlepších sólistov v I., II. a III. kategórii a tri spevácke skupiny
v IV. kategórii. Finálovým večerom nás sprevádzal moderátor Európy
2 a zároveň redaktor TV Markíza, Kamil Konkoľ. Všetci súťažiaci podali vynikajúce výkony, ktoré hodnotila 7-členná odborná porota v zložení: Marcela Maniaková (riaditeľka ZUŠ v Smižanoch), Klaudia Pribičková (učiteľka SZUŠ v Margecanoch), Miroslava Szitová (členka rady
školy), Mária Dudžáková (prednostka OcÚ v Smižanoch) a traja členovia kapely Smola a Hrušky: Jozef „Spoko“ Kramár (spevák a gitarista),
Ján Miženko (trombonista) a Lukáš Pavelka (gitarista). Zlatým klincom
programu bolo vystúpenie kapely Smola a Hrušky, ktorá zaspievala
svoje najväčšie hity. Záver večera bol venovaný odovzdávaniu diplomov a vecných cien pre umiestnených:
I. kategória (6-9 rokov)
1. miesto – Katarína Pustaiová (Sp. Nová Ves)
2. miesto – Paula Grečková (Smižany)
3. miesto – Diana Tekáčová (Smižany)
II. kategória (10-13 rokov)
1. miesto - Jana Predovová (Smižany)
2. miesto – Nina Šmelková (Sp. Nová Ves)
3. miesto – Michaela Vaľková (Sp. Vlachy)
III. kategória (14-18 rokov)
1. miesto – Adriana Pivovarníčková (Sp. Podhradie)
2. miesto – Zuzana Klingová (Smižany)
3. miesto – Zuzana Soláková (Sp. Nová Ves)
IV. kategória (spevácke skupiny)
1. miesto – Sunflowers (Smižany)
2. miesto – Villa Saxorum Quarteto (Sp. Podhradie)
3. miesto – The Ladies (Sp. Vlachy).
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21. 11. 2013 sa konal už IV. ročník „Diskomaratónu“ v spoločenskej
sále Kultúrneho domu v Smižanoch.
Usporiadateľom súťaže bola Základná škola Povýšenia sv. Kríža
v Smižanoch v spolupráci s Obecným kultúrnym centrom v Smižanoch, Oddelením školstva, rozvoja a spoločný školský úrad v Smižanoch a obcou Smižany. Súťaže sa zúčastnilo 98 žiakov a žiačok z Letanoviec, Hrabušíc, Spišských Tomášoviec, Mlyniek, zo Spišskej Novej
Vsi a Smižian.
Súťažilo sa v dvoch kategóriach – chlapci a dievčatá, kde účastníci
prezentovali svoje tanečné kreácie. Počas piatich súťažných kôl ukázali svoju nezlomnú vytrvalosť a tanečné nadšenie.
Porota pod vedením Žanety Hrubiznovej zo ZUŠ Dezidera Štraucha
hodnotila v prvom rade rytmus, nápaditosť, estetiku pohybového prejavu, tiež aj akrobaciu a aktivitu tanečníkov.
O dobrú tanečnú hudbu sa postarali PaedDr. Maroš Labuda a Mgr.
Miroslav Tkáč.

Vo veľkej konkurencii nakoniec zvíťazili títo súťažiaci:
Kategória – chlapci:
1. miesto: Adam Bartoš – ZŠ Nejedlého, Sp. Nová Ves
2. miesto: Filip Klein – ZŠ Nejedlého, Sp. Nová Ves
3. miesto: Denis Špak – ZŠ Komenského, Smižany
4. miesto: Alex Venglik – ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany
5. miesto: Samuel Mondel – ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany
Kategória – dievčatá:
1. miesto: Natália Surgentová – ZŠ Komenského, Smižany
2. miesto: Barbora Repaská – ZŠ Nejedlého, Sp. Nová Ves
3. miesto: Kristína Pechová – ZŠ sv. Michala, Sp. Tomášovce
4. miesto: Terézia Gabčová – ZŠ sv. Michala, Sp. Tomášovce
5. miesto: Laura Frankovičová – ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany
Ďakujeme hlavnému sponzorovi – Embraco Slovakia s. r.o.
Víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme na 5. ročník „Diskomaratónu“.
Ing. Helena Glodžáková
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Smižiansky hlásnik
Exkurzia s názvom VESMÍR ...

Šmolkovské imatrikulácie prvákov
Každú jeseň prichádza čas, keď tí najmenší zo ZŠ na ulici Komenského, prídu
do vyzdobenej telocvične, aby dali zadosť oficiálnemu prijatiu do radu prvákov, lebo zápis do školy je jedna vec, ale slávnostná imatrikulácia druhá. To sú
už skutočnými školákmi, a tak majú dočinenia so skutočnými úlohami, zadaniami, ale aj deviatakmi a tými najdôležitejšími v škole – pani riaditeľkou, pani
zástupkyňou a pánom zástupcom. Tí na seba prevzali 4. novembra úlohu Tatka
Šmolka, Vexi a Hakisa. Celá imatrikulácia bola modrá, šmolkovská. Deti oblečené ako veľká šmokovská rodina zdolávali Gargamelove prekážky, plnili rôzne úlohy a nakoniec boli oficiálne Tatkom Šmolkom – pani riaditeľkou- pasované za prvákov. Nechýbal ani veľký prvácky sľub. (Uvidíme, ako ho dodržia.)
Na záver zaspievali deti peknú prvácku hymnu a úsmevy na ich tvárach hovorili všetko o dojmoch, ktoré prežívali. Hostina a koláčiky v modrých servítkach
len dokreslili šmolkovskú atmosféru. Deti boli šťastné, a tak sme boli šťastní aj
my, rodičia. Veď nám nič iné k šťastiu nechýba. Ďakujem v mene všetkých rodičov celej „šmolkovskej“ Základnej škole na Komenského ulici v Smižanoch.
Za všetkých rodičov Ing. Ľudmila Kolesárová

Obvodné majstrovstvá
v streľbe žiakov a žiačok
8. 11. 2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnili majstrovstvá v streľbe žiakov
a žiačok. Našu obec výborne reprezentovali mladí strelci zo ZŠ na Komenského 3. Vynikajúci úspech dosiahla Aneta Richtarčíková, ktorá sa umiestnila na 2. mieste a k majstrovskému titulu jej chýbali len 3 body. Družstvo
starších žiakov /A. Richtarčíková, M. Šarišský, D. Stanislav/ sa umiestnilo na 2.
mieste. Družstvo mladších žiakov /A. Jurčáková,Ľ. Chroust, S. Neupauerová/
sa umiestnilo na 3. mieste. Pekný úspech dosiahol aj Ľubomír Chroust, ktorý
sa v kategórii mladších žiakov umiestnil na 5. mieste.
Mgr. Dušan Bašista

Škola hrou
,,Zvedavosť je predpokladom učenia. Ak
potlačíš do úzadia zvedavosť dieťaťa, zničíš
jeho budúcnosť !“
Školský rok 2013/ 2014 je naším tretím, sme žiaci 3.A triedy v Základnej škole na Komenského ulici.
Už od malička radi plávame, máme radi vodu. Potešila nás správa o plaveckom výcviku, ktorý sme absolvovali päť pondelkov. Starostlivo sme sa pripravili a na netradičné vyučovanie v bazéne sme sa tešili. Vo vode sme hrali rôzne hry, naháňali sme sa a
špliechali, tí odvážnejší aj skákali. Niektorí sa naučili plávať, iní sa zdokonalili a mali sme príjemný pocit z niečoho nového. Z vodného sveta, akoby sme
ani neuschli a už sme sa učili na dopravnom ihrisku
v Spišskej Novej Vsi poznávať dopravné značky. Po
teórii sme sa rozdelili na chodcov a cyklistov. Jazdili
sme bicyklom kľukatými cestičkami po dopravnom
ihrisku. V dopravnej škole bolo veselo a netradičné
vyučovanie nás zaujalo. Už teraz sa tešíme na ďalšie
hodiny na dopravnom ihrisku. Aj vyučovanie slovenského jazyka v triedach sme vymenili za kultúrne a príjemné prostredie v Kultúrnom dome v Smi-

V Základnej škole na Komenského ulici je už tradíciou, že žiaci štvrtého ročníka absolvujú návštevu planetária. Učivo, ktoré preberajú na hodinách prírodovedy si môžu preskúmať a overiť v praxi . Planéty, kométy, galaxie... to všetko je lákavé nielen pre deti, ale i pre dospelých. V októbri žiaci navštívili Planetárium v Košiciach. Vypočuli si zaujímavú a poučnú prednášku vedcov, ktorí stále vesmír skúmajú a samozrejme – všetko to mohli sledovať aj v priamom
premietaní . Videli sme celú slnečnú sústavu, známe hviezdy, súhvezdia... Dávna báj – o Prometeusovi upútala nielen žiakov, ale aj nás – učiteľov. Po prednáške si vo výtvarnom ateliéri vlastnoručne vytvorili krásne vesmírne príšerky, ktoré im budú výlet v planetáriu pripomínať ... Deti si odniesli nezabudnuteľné dojmy a veľa nových informácií. Všetkým Vám, ktorí ste v planetáriu ešte
neboli , návštevu vrelo odporúčame – STOJÍ TO ZA TO ...
Mgr. Terézia Krivdová

Návšteva tvorivej dielne...
Uskutočnili ju aj žiaci zo ZŠ na Zelenej ulici v Smižanoch – v posledný
septembrový týždeň 2 013. A prečo práve VTEDY? Lebo Národopisné múzeum v Smižanoch v spolupráci s Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi usporiadalo v tom čase dve sprievodné akcie k výstave, zvanej KRÁSA v dreve UKRYTÁ.
Jednou z nich bol aj remeselnícky týždeň v duchu hesla: Remeslo má
zlaté dno. A práve to bola pozvánka, ktorej sme neodolali. 21 detí, vekovo rozdielnych, si vyskúšalo prácu v skupinách, keď plnili úlohy o remeslách. Panie
lektorky im pripravili zaujímavé a aj primerane náročné zadania úloh, ktoré vypracúvavali v 4 expozíciách. Starší žiaci písali a dopĺňali slová do krížoviek tak,
aby im v závere vyšlo heslo : „POSOLSTVO NAŠICH PREDKOV“.
O tom, aké druhy remesiel ovládali naši predkovia, sa deti dozvedeli veľmi
veľa : čo bolo k tomu potrebné, aké nástroje, náradie, či materiály a aká to bola
ťažká práca, aby ich uživila! Deti to nielen videli v rôznych ukážkach jednotlivých druhov remesiel, ale si to aj sami vyskúšali! Maľovali papierové krabičky ako náhrady umeleckého spracovania drevených skriniek, zvaných komody. Ponúknuté mali vzory ornamentov, ale ukázali aj svoju vlastnú predstavitosť a fantáziu. Pomocou
farbičiek a fixiek vytvorili
originálne dielka, ktorými
sa potom pýšili pred ostatnými spolužiakmi.
Za pekné dopoludnie
ďakujeme!
P. uč. Mgr. M. Petríková

žanoch, kde nás pobavili herci zo Spišského divadla s rozprávkou O Dlhom, Širokom a Bystrozrakom. Výtvarná výchova nás zaujala v tvorivých dielňach, v Národopisnom múzeu v Smižanoch. S lektorkami z múzea sme si zasúťažili, overili vedomosti z dejín života remesiel na dedine. Za preukázané
vedomosti si každý z nás odnášal diplom. S nadšením sme si vyskúšali jedno z remesiel. Práca nás zaujala a každý si odnášal pre mamičku, babičku, sestru, kamarátku vlastnoručne vyzdobené zrkadlo.
A to stále nie je ešte všetko. Už sme stihli navštíviť aj obecnú knižnicu, vypožičať si knihy a niektorí
spolužiaci sa stali novými členmi obecnej knižnice.
Hudobnú výchovu sme absolvovali tiež netradične
v telocvični so superstáristom Martinom Krausom.
Aby toho všetkého nebolo málo, tak posledné októbrové dni v škole sme privítali škôlkarov. My, tretiaci sme si pre deti zo škôlok na Ružovej a Komenského ulici pripravili zábavné hry, súťaže a všetci
sme tancovali. Na konci celého podujatia malí
predškoláci dostávali jesenné medaile, ktoré sme
im vyrobili. Sme radi, že sme ich mohli medzi nami
privítať a pripomenúť si tak naše škôlkarské časy.
No, čo poviete, nevymenil by si niekto z Vás s nami

miesto? Prvý štvrťrok na našej,,☺ ☺ ☺“ základnej
škole je za nami. My ani netušíme ako ten čas prešiel a už pripravujeme stretnutie pre predškolákov
v tvorivých dielňach u nás v triedach. Celý november je naša škola otvorená pre všetkých obyvateľov
našej obce. ,, Učenie je akvny proces – učíš

sa praxou, inak všetko rýchlo zabudneš.“
Príďte medzi nás, posilnite naše rady v bezstarostnom svete tvorivosti, hry a zábavy.
Žiaci z 3. A
Paula Grečková, Martin Zeleňák, Ivan Kollárovič,
Sofia Kenderová a tr. uč. Daniela Novotná
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Úspechy
bedmintonistov
V dňoch 13.-14.11. 2013 sa obvodné kolo
v bedmintone žiakov a žiačok po prvýkrát
uskutočnilo v telocvični ZŠ na Komenského
ul. v Smižanoch. Žiaci našej školy využili domáce prostredie a chlapci v zostave Daniel
Drobný a Ľubomír Chroust obsadili výborné 3. miesto z 12 družstiev. O deň neskôr
súťažili dievčatá a Slavomíra Neupauerová
s Dominikou Sitiarikovou získali v konkurencii 15 škôl skvelé 2. miesto. K dosiahnutým úspechom im blahoželáme a prajeme
veľa chuti do ďalšieho tréningu!
Mgr. Igor Pirháč

Obvodné
majstrovstvá
v stolnom tenise
V Základnej škole na Lipovej ul. v Spišskej
Novej Vsi sa konali obvodné majstrovstvá žiakov a žiačok základných škôl. Našu obec reprezentovali žiaci zo ZŠ na Komenského ulici.
V ťažkej konkurencii 18–ich družstiev
chlapci obsadili pekné 7. miesto. Družstvu
dievčat, v zložení Andrea Jurčáková , Slavomíra Neupauerová a Simona Rumančíková, všetky zo 7.A, sa darilo ešte viac. Po urputnom boji skončili na krásnom treťom
mieste. Menovaným patrí pochvala a úprimné poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy a obce Smižany.
Jozef Korba

Rokenrolisti zo Smižian na svojej prvej súťaži
V sobotu 19.októbra 2013 sa
v športovej hale v Detve uskutočnili Majstrovstvá Slovenska
v akrobatickom rock and rolle
s medzinárodnou účasťou, na
ktorých sa zúčastnili aj tri páry
zo Základnej umeleckej školy
zo Smižian. V konkurencii párov z Poľska a Rakúska si naše
páry Thomas Wolf – Diana Tekáčová a Peter Urban – Katarína Hrubčová vytancovali vo finálovom večernom programe 6. a 7. miesto, čím získali na
svojej prvej súťaži cenné skúsenosti do budúcna. Žiaci z našej umeleckej školy sa pripravovali na súťaž pod vedením p.
učiteľa Mgr. Jána Olejníka, ktorý so svojou tanečnou partnerkou Martinou Jančigovou (žiačka TO ZUŠ Smižany) v kategórii
C obsadili 2. miesto. Všetkým
srdečne blahoželáme a držíme
palce na ďalších súťažiach.

JESENNÁ VÝSTAVA

10

Žiaci výtvarného odboru „Art school“ z triedy Mgr. Diany Mederiovej, Mgr. Bohuslavy Sagulovej a Mgr. Martina Olejníka pripravili výstavu toho najlepšieho, čo od začiatku školského roka mladí výtvarníci vytvorili. Ide už
o tretí ročník pravidelnej “Jesennej výstavy“.
A veruže sa mali čím pochváliť. Kresby, maľby a plastiky premenili celú aulu ZUŠ na jeden veľký výtvarný farebný svet. Po slávnostnom otvorení vernisáže vedúcim výtvarného
odboru Mgr. Martinom Olejníkom, ktorý privítal prítomných, oboznámil ich s poslaním
výstavy, ocenil tvorivosť žiakov a originalitu
ich diel, odzneli nádherné melódie akordeónu, gitary a klavíra. Tie povzbudzovali emócie a umelecký zážitok návštevníkov počas
celej vernisáže. O tom, že sa táto výstava naozaj podarila svedčí aj bohatá účasť rodinných
príslušníkov žiakov, priateľov a známych. Už
teraz sa tešíme na ďalšiu výstavu organizovanú v ZUŠ-ke.
Mgr. Martin Olejník
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Škola v prírode – TATRANSKÁ LOMNICA
Naši piataci sa v dňoch od 14. - 18. októbra 2013 zúčastnili školy v prírode v Tatranskej Lomnici. Príroda nás prekvapila svojím jesenným čarom. Napriek daždivému počasiu počas päťdňového pobytu sme spoznávali krásy Vysokých Tatier. Kabínkovou lanovkou sa niektorí prvýkrát vyviezli na Skalnaté pleso, kde bola tepelná inverzia, ktorá sa vyskytuje v počasí najmä na jeseň. Odtiaľ sme šli po magistrále
na Hrebienok a do Starého Smokovca. Tiež sme navštívili Štrbské pleso, na ktorom sme mohli vidieť v plnom prúde prebiehajúcu prípravu
na zimnú sezónu. V Múzeu Tatranského národného parku nás okrem
krásnych exponátov zaujali dokumenty o histórii a rozvoji turizmu vo
Vysokých Tatrách. Okrem túr nám ostal čas aj na kúpanie sa vo vodnom svete, kde si žiaci oddýchli a zabavili sa. Každý deň sme spoznávali okolitú prírodu a naučili sme sa to, čo potrebujeme vedieť o pohybe v nej. Vo večerných hodinách sme predviedli nielen naše talenty na
Talentáriu, ale aj výdrž na rozlúčkovej diskotéke. Bol to pre nás neobyčajný začiatok školského roka, ktorý nás naštartoval a dodal nám plno
chuti a elánu, aby sme mohli pokračovať v ďalšom vzdelávaní sa a spoznávaní krás nášho blízkeho i vzdialeného okolia.
Mgr. Oľga Handzušová , Ing. Helena Glodžáková

TALENTÁRIUM
Aj v školskom roku 2013/2014 sa v Základnej škole Povýšenia sv. Kríža uskutočnil už v poradí tretí ročník súťaže žiackych talentov pod názvom Talentárium. Deň plný ukážkových vystúpení a zábavy sa konal
20. novembra 2013 o 14:00 hod. v priestoroch telocvične. Žiaci prvého
a druhého stupňa predstavili vo veľmi pozitívnom svetle svoje doposiaľ nadobudnuté a rozvíjajúce sa schopnosti a to nielen v oblasti výtvarného, hudobného, tanečného, slovesného a dramatického umenia, ale aj v ich dokonale prevedenej súhre. Repertoár vystúpení bol
taký rôznorodý ako paleta hýriaca rôznymi odtieňmi farieb. Mali sme
možnosť vidieť okrem individuálnych aj skupinové vystúpenia. Tanec
mažoretiek, hra na gitare, recitácia, spev, či kreslenie, v tom všetkom
bol odzrkadlený cit, vzťah, trpezlivosť a snaha ukázať ako sa dá so svojím nadaním pracovať. Naša milá a usmievavá porota nenechala ani
malý detail v nepovšimnutí a hodnotila predstavenia číslicou od jedna
po päť. Ako dobre vieme, všetci vyhrať nemohli, no podstata bolo splnená - zúčastniť sa, ukázať svoj talent a zabaviť sa. Na margo možno citovať slová Arthura Shopenhauera – „Obyčajný človek premýšľa, ako by
zaplnil čas. Talentovaný človek sa ho snaží využiť.“
Mgr. Mária Bardovičová, učiteľka

BEZPEČNE NA CESTÁCH
Výsledkom výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke je okrem osvojenia si rôznych poznatkov a pravidiel
cestnej premávky aj nadobudnutie konkrétnych zručností, ale aj
návodov na riešenie určitých dopravných situácií.
Dňa 29. 10. 2013 sme na našej škole privítali príslušníka OR PZ
v Spišskej Novej Vsi. Pre deti mal pripravenú zaujímavú prednášku
spojenú s prezentáciou, v ktorej sa snažil deťom 1. stupňa, ako
chodcom a cyklistom priblížiť rôzne situácie, s ktorými sa na ceste
môžu stretnúť a na čo musia dbať, aby predišli dopravným nehodám. Pre deti to bolo zaujímavé spestrenie vyučovania a veríme, že
aj vhodne zvolená prevencia.
Učiteľky 1. stupňa
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OBECNÁ LIGA JESENNÝM MAJSTROM – ELKOSTAV
Obecná liga v Smižanoch píše 13. kapitolu. Jesenným majstrom sa stalo
mužstvo Elkostav . Dobre rozohratu súťaž má aj Luana , len horšie skóre posunulo mužstvo na druhú priečku. Mužstvo GLS zo ziskom jedného bodu čaká
na prvé víťazstvo v tomto ročníku 2013/2014. Strelcom ligy je suverénne so sedem gólovým náskokom Kubičár, hráč Elkostavu. Priaznivci OL nás nájdu aj na
www.obecnaliga.sk a FB (obecná futbalová liga Smižany).
Výsledky 6. kola: 27.10.2013
ELKOSTAV: GLS 4:0 (3:0) G: Kramarčík E. 2., Kubičár 2
KREF: MOTOMULTI 1:1 (1:0) G: Hritz - Bajtoš
LUANA: HERBA BEST 2:0 (1:0) G: Špener P., Bobko
Výsledky 7. kola: 2.11.2013 MOTOMULTI: LUANA 1:2 (0:0) G: Jenča M. –
Bobko, Bartoš GLS: HERBA BEST 1:1 (0:1) G: Múdry – Vasko ELKOSTAV : KREF
1:3 (1:0) G: Urban – Novák, Ondrušek, Hritz

Základná škola Povýšenia sv. Kríža Smižany
Vás srdečne pozýva na

VIANOČNÚ BURZU
ktorá sa uskutoční 16.-18. 12. 2013
od 14.00 do 17.00 hod.vo vestibule školy

Tešíme sa na predvianočnú atmosféru a stretnutie s Vami

1
2
3
4
5
6

Klub
ELKOSTAV
LUANA
KREF
HERBA BEST
MOTOMULTI
GLS

Z
7
7
7
7
7
7

V
6
6
2
2
1
0

R
0
0
2
2
3
1

P
1
1
3
3
3
6

Skóre
30:7
18:10
12:12
10:13
11:12
8:25

Strelci po 7.kole:
12. gólov: Kubičár (Elkostav) 5. gólov: Hritz (Kref)
4. góly: Bobko (Luana)
po 3. góloch: deväť hráčov
Špener Marcel
V dňoch 8. - 10.11.2013 sa uskutočnilo 2. kolo Európskeho pohára rýchlokorčuliarov v Sanoku (Poľsko). Reprezentoval nás aj žiak ZO ZŠ na Komenského ul., Jakub Karabin (STEZ Sp. Nová Ves). V kategórii Novic „B“ obsadil 4.
miesto.
RÁD SA KORČUĽUJEŠ ?
Stretneme sa:
KDE:
Zimný štadión Spišská Nová Ves
KEDY:
každý pondelok o 16.00 hod.
INFO:
p. Magdoško – STEZ, 0903 601 379

MATERIÁL OŽÍVA
Pre vývoj detí sú dôležité
hry, ktoré im umožňujú vyšantiť sa, alebo podnecujú a rozvíjajú logické myslenie, či vyjadrovanie. Rovnako dôležitá
je pre nich aj práca s najrozmanitejšími druhmi materiálov, napríklad s papierom, kartónom, drevom, vlnou, látkami, listami, konárikmi, modelovacou hmotou. To však ešte nie je všetko. Aby
si zhotovili navrhnutý výrobok, potrebujú ešte ďalšie drobnosti ako sú drôtiky, koráliky, gombíky, korkové zátky, oriešky, lepidlá, farby, ... To všetko, ba ešte
viac, využili žiaci zo ZŠ na Komenského ulici, aby pod vedením učiteľov a vychovávateľov zhotovili práce na výstavu v obecnej knižnici. Obľúbení Šmolkovia, rukaté stromy, zvieratká, pavučina s pavúkmi, obrazy, bociany – všetko
v pestrej farbe - ako živé.
Výstava je sprístupnená počas otváracích hodín knižnice. Tešíme sa na
Vašu návštevu.
Helena Kollárovičová, vychovávateľka ŠKD

Náhradná výsadba prostredníctvom projektu Zelená stromom
11. novembra sa konala náhradná výsadba 10 stromov spoločnosti Triplus
SK, s. r. o., ktorá sa túto stanovenú povinnosť rozhodla splniť prostredníctvom
projektu Zelená stromom. „Touto cestou by som sa rád poďakoval za možnosť
zúčastniť sa a podporiť projekt Zelená stromom. Prostredníctvom neho spoločnosť Triplus dostala možnosť výsadby stromčekov a splnila si tak aj svoje záväzky
vyplývajúce z náhradnej výsadby,“ uviedol pri tejto príležitosti generálny manažér spoločnosti Triplus SK, s. r. o., Tharumarajan Muniandi.
„Sme nesmierne radi, že sa spoločnosť rozhodla náhradnú výsadbu realizovať cez náš projekt. Vytvorili sa tým prostriedky na nákup vtáčích búdok, chrobačích hotelov alebo rôznych farieb pre detičky zo základných škôl, ktoré ich
následne budú maľovať,“ informovala manažérka projektu Zelená stromom,
Ing. Iveta Dusíková.
Realizátori projektu oslovujú aj ďalšie firmy, ktoré majú rovnakú povinnosť
náhradnej výsadby. „Dúfame, že do budúcna nás oslovia aj ďalšie firmy, ktorým radi pomôžeme a oni tak zároveň podporia dobrú vec,“ dodala na záver Ing.
I. Dusíková.
Projekt Zelená stromom je možné podporiť aj prostredníctvom kúpy stromu, stromčeka, vtáčej búdky, či chrobačieho hotela. Viac o projekte nájdete na
webovej stránke www.ZelenaStromom.sk .
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Smižiansky hlásnik
Predajňa BeBe SHOES
Za kaštieľom 3, Smižany
MT 0904 226 217

Vás pozýva na nákup
módnej obuvi
a trendových kabeliek

INZERCIA
• TRAFIC MIX, Smreková ulica PONÚKAME kancelárske a školské potreby, nanuky, tlač, nealko, cukrovinky, tabakové výrobky, kahance, sviece, náplne do kahancov
a i. Otvorené pondelok – piatok 7.00 -11.30 13.00-17.00 hod, sobota 7.30-13.00 hod.
• 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 .
• SECOND HAND Novootvorený v nákupnom stredisku COOP JEDNOTA na poschodí, Rázusova 2, Smižany
• KOZMETIKA M Vám ponúka kozmetické služby: úprava, farbenie obočia a mihalníc, kompletné hĺbkové čistenie pleti, výnimočné ošetrenie diamantovou mikrodermabráziou, masáž tváre a dekoltu, líčenie na každú príležitosť, lepenie umelých
trsov, parafín na ruky, epiláciu tváre a tela teplým voskom.... to všetko exkluzívnou
kozmetikou SYNCARE A TEMPERANCE Kontakt: Tatranská 1472, Smižany (budova
Farby – laky Orinčák), tel: 0949 404 289
• 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.
• Ponúkam v centre obci ( Mám. M. Pajdušáka) priestory na prenájom od 35 do
235 m2 vhodné na obchod, služby, výrobu alebo sklad. Kontakt: 0905 446 438
• PodiaterCentrum- /PEDIKÚRA MEDICIÁLNA-poskytovaná profesionálnym podologickým prístrojom, PEDIKÚRA MOKRÁ, Vyšetrenie na PODOSKOPe-prístroj
pre diagnostiku ortopedických vád nôh, ŠPONOVANIE ZARASTAJÚCICH NECHTOV, VÝROBA individuálnych KOREKTOROV, NECHTOVÁ PROTETIKA - náhrada nechtovej platničky,ODSTRÁNENIE bradavíc, kurích ok, onychomykóz, kožnej
mykózy., NECHTOVÝ DIZAJN, MANIKÚRA, DEPILÁCIA/ - Výroba termoplastických vložiek do topánok zn. SCHEIN na mieru- pre diabetes, normálnu, spoločenskú aj športovú obuv, DEZINFEKCIA obuvi „KLENZ“-dezinfekcia striebrom a ozónom-dajte zbohom infekciám, baktériám a plesniam/. Predaj DARČEKOVÝCH POUKAZOV- darujte svojim blízkym pedikúru formou darčekového poukazu. AKCIA!!! - nechty 15%zľava, Zimná 50, /vo dvore medzi bankou Slovenskou Sporiteľňou a papiernictvom Domino/ SNV. KONTAKT: 0902891534.
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31.12. Banketová sála KD

PROGRAM

DECEMBER

(utorok)
o 17.00 hod.

Záver roka domácej folklórnej skupiny
Organizované podujatie: OKC, FSk Smižančanka

3.12. Kaštieľ

(utorok) PETER SMIK – PIECE BY PIECE – VERNISÁŽ
16.00 hod. Výstava sklenených a keramických objektov autora a jeho žia-

kov potrvá do 20. 1. 2014 Organizuje: ANNOGALLERY, OKC

4.12. Kaštieľ

(streda) KERAMICKÁ TVORIVÁ DIELŇA ANNOGALLERY
16.00 hod. Tvorivé dielne s hlinou pre mladšie i staršie deti, rodičov i sta-

rých rodičov Lektor: Peter Smik Účasť: potrebné vopred nahlásiť, bezplatne. Organizuje: ANNOGALLERY, OKC

5.12. kino, Spoločenská sála KD

(streda) 9.00, CESTA ZA VIANOČNOU HVIEZDOU
11.00 hod. Organizované predstavenie pre ZŠ Organizuje: OKC

5.12. Pódium pred Radnicou

(štvrtok) PRIVÍTANIE MIKULÁŠA
o 16.30 hod. Program: • rozsvietenie vianočného stromčeka • Čert slúži – diva-

dlo Cililing z Prešova • Mikulášske prekvapenie v Kultúrnom dome
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční pred
Kultúrnym domom. Organizuje: obec Smižany, OKC

7.12. Banketová sála KD

(sobota) MIKULÁŠSKE POSEDENIE STOMIKOV – (ILCO klub)
15.00 hod. Organizuje: ILCO klub, OKC

11.12. Spoločenská sála KD, Vstupné: 2 €

(streda) H. Ch. Andersen: DIEVČATKO SO ZÁPALKAMI
17.00 hod. Hudobno-dramaticko-tanečné predstavenie žiakov ZUŠ

Organizované predstavenie pre verejnosť Organizuje: ZUŠ, OKC

13.12. Kaštieľ

(piatok) OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ
16.00 hod. Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci december oslávia svoje na-

rodeniny Organizuje: obec Smižany, OKC

13.12. Kaštieľ

(piatok) VIANOCE, VIANOCE, UŽ SÚ TU ZNOVA...
17.00 hod. VIANOČNÝ KONCERT

V programe vystúpia členovia ZPOZ Smižany a deti ZŠ Pov. sv.
Kríža Organizuje: MO Živena, OKC

14.12. Banketová sála KD

(sobota) PREDVIANOČNÉ POSEDENIE
15.00 hod. Stretnutie členov MO ZO SZŤP Organizuje: ZO SZŤP, OKC

15.12. Spoločenská sála KD, Vstupné: 1 €

(nedeľa) PÁSMO VIANOČNÝCH ZVYKOV
15.00 hod. Účinkujú dedinské folklórne skupiny, detské folklórne súbory,

17.12.

ľudové hudby z okresov Gelnica a Spišská Nová Ves Organizuje:
Spišské osvetové stredisko, OKC
Spoločenská sála KD, Vstupné: 11 €

(utorok) VIANOČNÝ KONCERT
18.00 hod. Pavla Hammela a Juraja Buriana Organizuje: OKC

20.12. kino, Spoločenská sála KD

(piatok) 9.00, CESTA ZA VIANOČNOU HVIEZDOU
11.00 hod. Organizované predstavenie pre ZŠ Organizuje: OKC

27.12. Spoločenská sála KD

(piatok) ŠTEFÁNSKA DISKOZÁBAVA
o 20.00 hod. O skvelú zábavu sa postará hudobná skupina Medium z Čirča

Organizuje: OKC, Mimoklub

28.12. Spoločenská sála KD

(sobota) SUŠEDZI
o 16.00 hod. Divadelné humorné predstavenie ochotníckeho divadla pri

SILVESTROVSKÉ POSEDENIE FSk
SMIŽANČANKA
PRIPRAVUJEME

1.2. Spoločenská sála KD
(sobota)
o 19.00 hod.

5. reprezentačný ples obce Smižany

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

Mestské kultúrne centrum , Radničné nám. 4

Spišská Nová Ves

PROGRAM – DECEMBER
23. VIANOČNÝ TRH
6. – 10. decembra 2013
Vianočné mestečko pred Redutou predaj vianočného tovaru a občerstvenia
10.12.2013 (utorok) o 18,00 hod., Koncertná sieň Reduty
LA GIOIA A SLÁČIKOVÉ KVARTETO –Vianočný koncert
Vstupné: prízemie : 18, 15, €, balkón:12 €
16.12. ( pondelok) 2013 o 19,00 hod., Koncertná sieň Reduty
SLOVENSKO 2013 – ADVENT
Priamy prenos RTVS Bratislava z koncertu v Redute
Predpredaj vstupeniek: Ticketportal
20.12. (piatok) o 18,00 hod., Kino Mier
VIANOČNÉ KOLEDY – Koncert KANDRÁČOVCOV a ich hostí
Vstupné: 8 €
26.12. (štvrtok ) od 19,00 do 03,00 hod., Koncertná sieň Reduty
ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA
Tradičná tanečná zábava s hudobnou skupinou a ľudovou hudbou Romana Barabasa Vstupné: 6 €, Konzumácia: 4 €
31.12. (utorok ) o 22,00 – 01,00 hod.
SILVESTER 2013 PRED REDUTOU
Rozlúčka občanov mesta s uplynulým rokom a uvítanie nového roka.
Účinkuje: Hudobná skupina ELÁN – TRIBUTE REVIVAL
predskupina: CREA – CARGE

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)
Výbor miestneho odboru Ž I V E N A,
spolok slovenských žien v Smižanoch
srdečne pozýva všetky svoje členky a pozvaných hostí na vianočné posedenie spojené s koncertom

„Vianoce, Vianoce už sú tu znova...“

13. decembra 2013 (piatok) o 17. 00 hod.
V

KAŠTIELI V SMIŽANOCH

OKC v Smižanoch Organizuje: OKC Vstupné: dobrovoľné

29.12. Spoločenská sála KD,

(nedeľa) VIANOČNÉ KOLEDOVANIE
o 15.00 hod. Vystúpenie domácej FSk Smižančanka „MLADZENKY“ Tradičné

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI

posedenie členov klubu dôchodcov Organizuje: Klub dôchodcov, OKC

14

ROČNÍK XXII • číslo 12 • 7. december 2013 • www.smizany.sk

KATARÍNA BABÍKOVÁ
MO ŽIVENA

PREDSEDNÍČKA

Smižiansky hlásnik
SPOMI EN KY
19.12.2013 uplynie 10 rokov, kedy
nás navždy opustil Milan Čikovský.
S láskou na neho spomíname a za
tichú spomienku ostatným ďakuje
celá rodina.
Život je veľmi krutý, nevráti, čo nám
vzal. Ostali iba spomienky a v srdci veľký žiaľ. 30.12.2013 uplynie 1.
výročie od smrti môjho manžela, otca a dedka Juraja Mikloša.
S láskou spomína manželka, dcéry s rodinami a ostatná rodina.
„Ja som vzkriesenie a život...“
Pred 40 rokmi 6.12.2013 nás
opustil náš otec Michal Mangera
a už spí svoj večný sen. Kto ho poznal a si spomenie naňho v modlitbách, úprimná vďaka. Za celú
rodinu dcéra Agnesa.
Odišiel tíško, už nie je medzi nami,
no v našich srdciach stále žije spomienkami. 1.12.2013 uplynul
rok, kedy nás navždy opustil náš
otec, dedko, svokor a príbuzný
Jozef Lengvarský. Tí, ktorí ste ho
poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.
Tak krátko som išiel s Vami, hľa tu
sa cesty delia a vtáci nad hlavou
mu pieseň nedospievali. Nezomrel,
spí, má len sen , je krásny, sníva sa
mu o tých, ktorých miloval, a ktorí
milovali jeho. 23.12.2013 uplynulo 15 rokov odkedy nás navždy opustil môj syn,
brat Milan Kuchár.
23.12.2013 uplynulo 11 rokov,
čo nás opustil manžel a otec
Bartolomej Kuchár. Tí, ktorí ste
ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku. S láskou a úctou
spomíname.
Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami,
no v našich srdciach navždy budeš s nami. 26.12.2013 uplynú 3
roky, odkedy nás opustila naša
milovaná mamka, svokra a babka
Anna Novotná. S láskou a úctou
spomína smútiaca rodina.
Odišiel si.. a v srdci nám bolesť zanechal. Rýchlo, bez rozlúčky, to nik nečakal. Stíchlo srdce, jeho hlas, zostali len krásne spomienky v nás. Čas
plynie ako tichej rieky prúd, kto ho
mal rád, nevie zabudnúť.
23.12.2013 si pripomenieme smutných päť
rokov, odkedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko, svokor a brat
Ladislav Frankovič. S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, syn Ivan, dcéra Lucia s rodinou, nevesta Mariana a vnučky Marianka, Viktorka a Sonička.

Je taká chvíľa - skončí sa život, začne spomienka 14.12.2013 uplynie
rok, kedy nás navždy opustil náš
milovaný a pracovitý otec, dedko
a pradedko František Malák.
S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky
v srdciach navždy zostávajú. Uplynulo už
5 rokov, čo nás opustili naši drahí rodičia Anna a Štefan Bečarikovci.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Vďačné dcéry s rodinami

POĎAKOVANIE
Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol
na Tvojich očiach svit, ťažko sa nám
bude tu bez Teba, mamička, žiť...
5. novembra sme sa rozlúčili s našou milovanou mamkou,
manželkou, dcérou a sestrou
Máriou Šubovou. Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí prišli a spolu s nami ju odprevadili na jej poslednej ceste, tým, ktorí nám pomáhali znášať
najväčší žiaľ za ich ochotu a krásne slová útechy,
ktoré zazneli počas poslednej rozlúčky. Zvlášť by
sme chceli poďakovať ZŠ Povýšenia sv. Kríža za
pomoc. Ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti
a množstvo kvetinových darov.

INZERCIA
• PILOTOM NA SKÚŠKU si vyskúšajte na letisku
v Spišskej Novej Vsi na dvojmiestnom ultraľahkom
motorovom lietadle so skúseným inštruktorom. Ďalej
môžete pokračovať vo výcviku a získať najlacnejšiu licenciu motorového pilota, alebo si len voľne polietať. Nový kurz začíname už 10.1.2014 o 17:00 v Spišskej Novej Vsi, v budove Uranpressu na ul. Fraňa Kráľa
2,1.posch., v kancelárii Ing. Mariána Čecha, kde získate podrobné informácie. Vítaní ste všetci. www.ULpilot.sk, 0903721576, telsat@post.sk.
• KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn (Hutnícka 10, Západ 1, SNV) Vám ponúka: NOVÉ - *liftingová alebo
lymfatická pleťová masáž*; NOVÉ - *Minikurz líčenia*;
CHEMICKÝ PEELING (riešenie hyperpigmentácie, aknóznej pleti, vrások, jaziev po akné, rozšírených pórov, nerovnomerného sfarbenia pleti) ; Pleťové ošetrenia podľa typu pleti; Ošetrenie profesionálnou žehličkou na pleť; LÍČENIA na rôzne príležitosti; Japonská manikúra, masáž a parafínové zábaly rúk; Formovanie postavy a odstránenie celulitídy; Depilácie; AKCIE - Každý mesiac zľavy na vybrané pleťové ošetrenia! Potešte svojich blízkych VIANOČNÝMI BALÍČKAMI PROFESIONÁLNEJ KOZMETIKY a DARČEKOVÝMI
POUKÁŽKAMI ! Tel.: 0905 388 917.
• Predám garáž pri železničnej stanici s elektrikou
v Smižanoch. Cena: 6 tis. EUR, Kontakt: 0918 686 532
• Ponúkam na predaj 2 stavebné pozemky v Spišskom Hrhove, každý o rozlohe 1001 m2. Cena:16,50
eur/m2. Tel: 0949 838 707, 0915 924 967
• ZALOŽÍME S.R.O. ZA VÁS. Zakladanie obchodných spoločností s.r.o. na kľúč, založenie živnosti,
zmeny v s.r.o., zápis fyzických osôb do Obchodného registra (dopravcov a pod.), likvidácia s.r.o., predaj

V mesiaci december
budeme blahoželať
Elena Krajňáková
Anna Markulíková
Emília Sláviková
Katarína Antoniová
Františka Mareková
Anna Mangerová
Eduard Polovka
Eva Svetkovská

92 rokov
88 rokov
86 rokov
84 rokov
84 rokov
85 rokov
80 rokov
80 rokov
75 rokov

Tomáš Brandobur
Štefan Grečko
Margita Orešková
Mária Pavláková
Agáta Selecká
70 rokov
Katarína Knausová
Štefan Rusnák
65 rokov
Tomáš Čech
Štefan Špener
60 rokov
Miroslav Aštary
Eva Bartošová
Valéria Fiutová
Štefan Gánovský
Ing. Stanislav Jakubec
Jozef Kroščen
Monika Martiniová
Štefan Ondra
Eva Šarišská

V mesiaci október
naše rady rozšírili
Peter Čech
Dávid Dutko
Filip Dutko
Nina Jozefčíková
Richard Koky
Nina Kroščenová
Andrea Machalová
Simona Paľová
Šimon Pastva
Liliana Šarišská
Jozef Šarišský

V mesiaci október
nás opustili
Anna Čechová
Mária Kokyová
Ladislav Lengvarský

1942
1935
1929

INZERCIA
s.r.o., prenájom sídla spoločnosti, účtovníctvo, 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.0948 249 495, 0905
772 016, www.spolocnostisro.sk, info@spolocnostisro.sk
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PETER SMIK
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