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XXIV. SMIIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOST
I
X. JARMOK LUDOVÝCH REMESIEL
DEN DETÍ
7. JÚN

6.JÚN

ZAHRAJCE MI, ZATANCUJCE, ALE ŠUMNE...

DEŇ DETÍ

pred Radnicou v Smižanoch
13.30 hod. CIRKUS – galaprogram detí MŠ
Spoločného školského úradu
Smižany
15.00 hod. ZÁZRAČNÉ KAPSY
rozprávka divadla Cililing z Prešova
16.00 hod. Detské kolektívy bieloruských
folklórnych súborov

XXIV. SMIŽIANSKE
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
X. JARMOK ĽUDOVÝCH REMESIEL
Areál TJ Slovan Smižany
VSTUPNÉ: 1 €

10.30 hod. SVÄTÁ OMŠA - Rímskokatolícky kostol
Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch
Popoludnie pre deti s programom, súťažami a hrami,
13.00 hod. PRIJATIE HOSTÍ A VEDÚCICH
maľovanie na tvár, maľovanie na chodník
FOLKLÓRNYCH SKUPÍN STAROSTOM OBCE
Kaštieľ Smižany
ÚČINKUJÚ
Ľudová hudba Terchová
Folklórne skupiny:
Porubian z Poruby pod Vihorlatom, Slovinka zo Sloviniek, 14.00 hod. ŽIVÁ POZVÁNKA - sprievod účinkujúcich
Štvrtočan zo Spišského Štvrtka, Smižančanka zo Smižian,
od kaštieľa do areálu TJ Slovan Smižany
Detský folklórny súbor Oriešok Smižany
14.45 hod. X. JARMOK ĽUDOVÝCH REMESIEL
Detské kolektívy bieloruských folklórnych súborov,
slávnostné otvorenie
Ľudová hudba Terchová
15.00 hod. GALAPROGRAM XXIV. SFS
17.30 hod. Hosť programu
Folklórny súbor Zemplín z Michaloviec
19.00 hod. ĽUDOVÁ VESELICA S ĽH VLADA KUBÁŇA

SPRIEVODNÉ
PODUJATIA

• 30. MÁJ (sobota)
– výzdoba obce
– folklórna skupina Smižančanka
• výstava krojovaných bábik z celého sveta,
zapožičanáz Mestského múzea Stropkov
– Kaštieľ Smižany
• Smižiansky jarmok - vystúpenie detí
zo ZŠ na Komenského ul. Smižany
• hry pre deti
• maľovanie na tvár
• nafukovacie Detské mesto – Veľký svet
• ukážky remesiel spojené s predajom
• ľudová veselica s ĽH Vlada Kubáňa
6. a 7. JÚN – od 9.00 do 18.00 hod.
Výstava krojovaných bábik
– Kaštieľ v Smižanoch

PARTNERI PODUJATIA
ZŠ na Komenského ul. v Smižanoch, MO Živena Smižany, PROGRUP – reklamná agentúra SNV, Národopisné múzeum v Smižanoch, Reštaurácia Vyšná Smižany,
TJ Slovan Smižany, Spoločný školský úrad Smižany, ZŠ Pov. sv. Kríža v Smižanoch, ZUŠ D. Štraucha v Smižanoch, Rímskokat. farský úrad v Smižanoch, Adla, s.r.o., Smižany
Informácie na www.smizany.sk a www.okcsmizany.eu.sk a na telefónnom čísle: 053/429 89 39, 0908 982 722
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Smižiansky hlásnik
OBEC SMIŽANY
Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
Smižany 22. 4. 2015

OBEC SMIŽANY
Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
Smižany 22. 4. 2015

OZNAM

OZNAM

Obec Smižany v súlade s § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľ/ka Materskej školy, Ružová ul. 1197/9, 053 11 Smižany
s predpokladaným nástupom od 1. 07. 2015

Obec Smižany v súlade s § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľ/ka Materskej školy, Zelená ul. 773/1, 053 11 Smižany
s predpokladaným nástupom od 1. 07. 2015

Uchádzači o funkciu musia spĺňať:
a) kvalifikačné predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy podľa Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
a odborných zamestnancov
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe
b) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
• osobné a morálne predpoklady a ostatné predpoklady podľa § 6 ods.
1 Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
• znalosť školskej legislatívy materskej školy

Uchádzači o funkciu musia spĺňať:
a) kvalifikačné predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy podľa Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
a odborných zamestnancov
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe
b) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
• osobné a morálne predpoklady a ostatné predpoklady podľa § 6 ods.
1 Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
• znalosť školskej legislatívy materskej školy

Požadované doklady:
1. Prihláška do výberového konania
2. Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópie, nemusia byť overené)
3. Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
4. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
5. Profesijný životopis
6. Písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja MŠ - v rozsahu dvoch
strán
7. Ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady
8. Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch
Prihlášky je potrebné doručiť do 14. 5. 2015 do 13.00 hod. v zalepenej
obálke označenej "NEOTVÁRAŤ - Výberové konanie – MŠ, Ružová ul." na
adresu: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 50/1341, 053 11 Smižany
Termín, čas a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ každému
uchádzačovi, ktorý splnil podmienky najmenej 7 dní pred jeho začatím.
Ing. Michal Kotrady, starosta obce

Požadované doklady:
1. Prihláška do výberového konania
2. Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópie, nemusia byť overené)
3. Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
4. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
5. Profesijný životopis
6. Písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja MŠ - v rozsahu dvoch
strán
7. Ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady
8. Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch
Prihlášky je potrebné doručiť do 14. 5. 2015 do 13.00 hod. v zalepenej
obálke označenej „NEOTVÁRAŤ - Výberové konanie – MŠ, Zelená ul.“ na
adresu: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 50/1341, 053 11 Smižany
Termín, čas a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ každému
uchádzačovi, ktorý splnil podmienky najmenej 7 dní pred jeho začatím.
Ing. Michal Kotrady, starosta obce

Vážení občania,
obec Smižany má v pláne realizovať zámer zriadenia detských jaslí v priestoroch materskej
školy na Ružovej ulici od školského roku 2015/2016. Predpokladaná kapacita je 17 miest pre deti
vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Nakoľko máme záujem o poskytnutie čo najkvalitnejších služieb, boli by sme veľmi radi, ak by ste svoj predbežný záujem nahlásili na emailovú adresu: evidencia@smizany.sk, alebo telefonicky na Obecný úrad Smižany na tel. číslo 053/44 314 83 najneskôr do 30.06.2015. Na uvedenej mailovej adrese a tel. čísle získate aj podrobnejšie informácie.
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. 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. Redakčná rada nezodpovedá za obsahovú stránku zaslaných príspevkov do SH. Výroba: VMV, Prešov. EV 3468/09, ISSN 1338-7618, Náklad 2200 výtlačkov.
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MUDr.

Elena Loumová, rod. Lacková

nominantka na ocenenie SLOVENKA ROKA 2015 v kategórii ZDRAVOTÍCTVO
Smižančanka MUDr. Elena Loumová je nominovaná za oblasť zdravotníctva za jej prácu v rádiológii a zvlášť v mamodiagnostike a pri biopsiách
prsníkov, ktorou veľmi pomáha ženám včas zachytiť a diagnostikovať nádorové ochorenia.
Svoj hlas našej rodáčke môžete zasielať do 22.
mája 2015 prostredníctvom SMS na číslo 7508
v tvare SR 25 alebo prostredníctvom online hlasovacieho formulára http://www.zenskyweb.sk/
hlasovanie-slovenka-roka-2014.
MUDr. Elena Loumová pochádza z intelektuálnej rodiny učiteľky a poľnohospodárskeho
inžiniera, ktorí sa výrazne angažovali aj v celospoločenskom živote obce. Po absolvovaní Lekárskej
fakulty UPJŠ v Košiciach začala v roku 1985 pracovať na chirurgickom oddelení v nemocnici v Levoči. V roku 1990 zo zdravotných dôvodov zmenila
odbor na rádiodiagnostiku a v tomto odbore pracuje doteraz. Od r. 1995 do r. 2009 pracovala ako
rádiodiagnostik v nemocnici v Spišskej Novej Vsi.
Tu získala kvalifikačnú atestáciu II. stupňa z rádiológie a certifikát získaný na Slovenskej zdravotníckej univerzite v odbore mamodiagnostika. Od
roku 2010 zastáva funkciu primára rádiodiagnostického oddelenia nemocnice v Levoči.
„Som hrdá na to, že sa mi po mnohoročnej práci

podarilo dostať do povedomia dôležitosť preventívnych mamografických vyšetrení v populácií žien,
ktoré nepociťujú žiadne priame príznaky ochorenia
prsníkov. Som hrdá na to, že vďaka nášmu úsiliu sa
nám darí zachytiť zhubné nádory prsníka v počiatočnom štádiu, pretože iba kvalitná a včasná diagnostika nádorového ochorenia dáva ženám šancu
na vyliečenie a skorý návrat do plnohodnotného života a k rodine“, vyjadrila sa MUDr. Loumová. Svojou sústavnou a metodickou prácou i podrobnou
diagnostikou je uznávanou mamodiagnostičkou
v odborných kruhoch. Počty mamografických vyšetrení v roku 2014 (1 884 vyšetrení) svedčia o jej
angažovanosti v prevencii zhubného ochorenia
prsníkov. Ako primárka oddelenia neustále hľadá
čo najefektívnejšie možnosti medicínskej zobrazovacej diagnostiky a eventuality rozširovania intervenčných rádiologických výkonov.
MUDr. Loumovú považujeme za výnimočnú
ženu, ktorá vie skĺbiť prácu i rodinu v prospech
všetkých. Popri náročnej profesii, ktorú si zvolila,
nezabúda byť manželkou a mamou. Manžel a dvaja synovia ju v kariére podporujú a sú jej oporou.
So svojou rodinou trávi svoj voľný čas. Ten spoločne využívajú hlavne na šport. Jej „top“ záľubou je
záhrada a pestovanie kvetov.

Životným krédom MUDr. Elenky Loumovej je
robiť kvalitnú diagnostiku a tým pomáhať ženám
v ich neľahkej životnej situácii. Ako profesionál je
excelentná, ľudsky empatická s pozitívnym pohľadom na svet.

BALLABILE spod Medzvedzej hlavy
„Pri čítaní útleho románu Ballabile spod Medvedzej hlavy od Tona Kreta mi tak
prišlo, jak kedy som jedla mjadovník, co priňesľi babka z odpustu v Ľevoči! Aňi bars
sladke, aňi bars tvarde, no cifrovačky a pisačky zo zafarbeneho cukru paru ňemali…“ To sú slová p. Milky Zimkovej, krstnej mamy „románčeku“ ako ho nazval
samotný autor PhDr. Anton Kret, CSc.
Uvedenie tohto románčeka sa uskutočnilo v Spišskej knižnici 25. marca
2015, pretože ako jeden z bratov z levočského vydavateľstva MTM p. Marián
Tejbus poznamenal: „Spišský autor, spišský text, Spišská knižnica, spišské vydavateľstvo, spišská tlačiareň – ideme do toho!“
Riaditeľ Spišskej knižnice PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. vo svojom predslove
s názvom Knižtička žičlivého vzdoru uvádza: „V rozhutovaní oboch bratov, či
by sa predsa len akosi nepatrilo, nedalo pochystať aspoň niekoľko výtlačkov voňajúcich nie virtuálnou, lež nezameniteľne zhmotnenou tlačiarenskou čerňou,
zaznela sentencia blahoslavenej Matky Terezy – najťažšie je nasýtiť bohatých.
Chudobina sebe muši poradzic sama, jak zna… Utrúsil v tej chvíli jasnozrivo
Milan Tejbus.“
„Pán Kret nás však presvedčil aj o tom, že je nielen znalcom výstavby literárneho diela, ale aj kronikárom spišského nárečia, ktoré už ovláda málokto tak precíz-

ne a s takou úctou ku každému slovu. Vďaka Vám, krajan môj!“ povedala Milka
Zimková.
Tejto milej udalosti sa zúčastnili aj zástupcovia obce Smižany. Bola to pre
nás veľká česť. Pán Anton Kret venoval túto knižtičku aj obecnej knižnici.
Pri príležitosti 85. výročia narodenín v mene Smižančanov p. Antonovi
Kretovi prajeme do ďalších dní len to najlepšie. Srdečne blahoželáme a ďakujeme.
aa

Obecná polícia upozorňuje
V mesiaci apríl začala II. etapa revitalizácie obce, ktorá prebieha na uliciach Nábrežná, Komenského, Štefánikova, Nová a Tatranská. Na uliciach
je zvýšený pohyb ťažkých mechanizmov, z toho dôvodu je aj čiastočne
obmedzená doprava v týchto úsekoch. Počas prác do odvolania bude
MHD premávať po ulici Hviezdoslavovej. Preto je potrebné v tomto úseku
dodržiavať ustanovenie § 23 ods. l zákona o cestnej premávke č. 8/2009
Z.z. . Vzhľadom nato, že v poslednej dobe boli zisťované časté porušenia
tohto ustanovenia, čím dochádza k obmedzovaniu prejazdu hlavne pre
autobusy MHD, bude zvýšený dohľad príslušníkmi obecnej polície na
týchto úsekoch. Obecná polícia bude v opakovaných prípadoch porušenia
ustanovenia § 23 ods. l/ hore uvedeného zákona pristupovať k sankciám.
Tiež žiadame rodičov detí, ktoré navštevujú ZŠ na Komenského ul., aby na
parkovanie pri príchode detí do školy využívali asfaltovú plochu na futbalovom štadióne, aby sa predišlo kolíziám s mechanizmami, ktoré sa v tejto
časti pohybujú už od skorých ranných hodín.
JUDr. Ján Dučák, náčelník obecnej polície

OBECNÁ POLÍCIA SMIŽANY
Smreková 37, 053/44 32 724, 0908 930 159
obecna.policia@smizany.sk
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Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2015
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.
21.

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

Plán
2 383 176
99 100
120 550
77 900
85 600
200
3 696
15 505
1 585 645
4 371 372
2 071 024
2 071 024
58 347
6 500 743

Skutočnosť
687 415
10 213
36 999
4 474
13 968
119
15 161
1 800
420 820
1 190 969
11 530
11 530
20 347
1 222 846

VÝDAVKY
Obecný úrad - verejná správa
Finančná a rozpočtová oblasť
Referendum
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
407 141
3 954
0
47 461
116 991
6 786
37 500
20 500
189 273
14 770
226 787
190 301
484 013
1 945 942
191 226
49 448
60 000
3 992 093
8 000
18 196
2 070 856
2 097 052
287 148
6 376 293

Skutočnosť
%
101 151
24,8
2 012
50,9
1 999
0,0
10 588
22,3
23 264
19,9
1 312
19,3
9 356
24,9
4 277
20,9
36 466
19,3
491
3,3
53 925
23,8
45 196
23,7
110 134
22,8
323 403
16,6
44 187
23,1
10 160
20,5
8 802
14,7
786 723
19,7
0
0,0
0
0,0
27 500
1,3
27 500
1,3
70 967
24,7
885 190
13,9
finančné oddelenie OCÚ

Zbierka šatstva
– oblečenie pre
dospelých aj deti

%
28,8
10,3
30,7
5,7
16,3
59,5
410,2
11,6
26,5
27,2
0,6
0,6
34,9
18,8

Dňa 26.05.2015
sa uskutoční zbierka šatstva
pre Spišskú katolícku charitu
za podpory terénnych sociálnych
pracovníkov obce Smižany.
Zbierka šatstva a obuvi bude trvať
po celý deň v priestoroch
Obecného úradu Smižany
– kancelária TSP.
Podmienky zbierky:
Oblečenie a obuv musia byť čisté
a nesmú byť poškodené.

Boli sme
v Hokovciach
Základná organizácia SZTP v Smižanoch zabezpečila pre svojich členov a rodinných príslušníkov
rekreačno-rehabilitačný pobyt v dňoch 8. marca
– 14. marca 2015 v Hokovciach. Pri príchode každý prejde lekárskou prehliadkou na stanovenie
rehabilitačných cvičení a masáží. Denne je voľne
prístupný bazén na plávanie alebo len tak, na vyhrievanie tela v dosť teplej vode. V poobedňajších
hodinách si mohol každý zahrať kolky, čo je skutočne aj dosť fyzicky náročné. A večer posedenie
pri heligónke. V susedstve sa nachádza veľmi pekne zrenovovaný kaštieľ, ale aj s jeho vinnou pivnicou, tam sa dobre sedí a vychutnáva víno… A že
bolo skutočne „fajn“, skúste túto možnosť využiť
pri najbližšom možnom termíne, veď zdravie si
treba aj chrániť a udržiavať v medziach možnosti. Vďaku za vydarenú akciu je potrebné vyjadriť
predsedovi ZO p. Milanovi Kubaľovi.
-vk-
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Revitalizácia centra Smižian ZAHÁJENÁ
V júli 2013 obec požiadala o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ pre oblasť podpory
obnovy obcí postihnutých povodňami v celkovom
finančnom rozpočtovanom objeme 1 988 836,33
Eur na realizáciu stavby, projektovú dokumentáciu a stavebný dozor projektu Revitalizácia centra
obce Smižany – II. etapa. Po administratívnom
procese kontroly riadiacim orgánom a po kontrole
verejného obstarávania bolo riadiacim orgánom
odsúhlasené podpísanie zmluvy s dodávateľom –
stavebná firma MIGI, spol. s r.o. Zmluva bola podpísaná 25.3.2015, následne bolo odovzdané stavenisko a zahájené práce.
Hlavnou aktivitou projektu je revitalizácia verejných priestranstiev v širšom centre obce a to:
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na
Nábrežnej ul. (od Novej ul. po Iliašovskú ul.) a na
Komenského ul., výstavba chodníka na Nábrežnej ul. (od Smrekovej ul. po Iliašovskú ul.), na
Štefánikovej ul. (od Smrekovej ul. po Iliašovskú
ul.), na Komenského ul. a na Novej ul. (od Nábrežnej ul. po Námestie M. Pajdušáka), rekonštrukcia chodníka na Tatranskej ul. (od Staničnej ul.
po Iliašovskú ul.), rekonštrukcia lávok na potoku
Brusník (na Novej ul., na Smrekovej ul. a pri Kukučínovej ul.), oprava mosta na Smrekovej ul.,

úprava potoka Brusník (od Smrekovej ul. po
Iliašovskú ul.) a úprava verejnej zelene v areáli
požiarnej zbrojnice a vybavenie mobiliárom
v lokalite ohraničenej vyššie spomínanými ulicami.
Samotná realizácia stavby je zložitá a náročná
vo vzťahu k rozsahu a rôznorodosti aktivít, ako aj

k previazanosti na zabezpečenie dopravy i bezpečnosti, vstupov a vjazdov do dvorov priľahlých
domov a v nemalej miere k vplyvu poveternostných podmienok. Pre vysvetlenie súvislostí a plánu prác sa 13.4.2015 v podvečerných hodinách
konalo stretnutie starostu obce a zodpovedných
zamestnancov obecného úradu s občanmi ulíc,
ktorých sa práce týkajú.
V súvislosti s uvedeným naďalej prosíme
všetkých zainteresovaných obyvateľov o pochopenie a ústretovosť pri samotnej realizácii
prác.
Ing. Zuzana Zimmermannová
odd. školstva, rozvoja a CR

!!!POZOR !!!
ZBER
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

Jarný zber veľkoobjemového odpadu
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov
Oznamujeme občanom, že v čase jarného upratovania budú k dispozícii veľkokapacitné kontajnery na zber veľkoobjemového odpadu (starý
nábytok, nárazníky áut, staré koberce a pod.).
Kontajnery budú pristavené v čase od 11.00 hod.
do ďalšieho dňa do 8.00 hod. v dňoch od 11. – 21.
mája 2015 podľa nasledovného rozpisu:
11. 5. 2015 – pondelok
Kukučínova ulica
Staničná – stred
Nová – za mostíkom cez potok
12. 5. 2015 – utorok
Nábrežná – parkovisko pri TJ Smižany
Nábrežná – oproti potravinám
Štefánikova – stred
13. 5. 2015 – streda
Hviezdoslavova – stred
Pribinova – oproti domu č. 5
Pribinova – oproti domu č. 33
14. 5. 2015 – štvrtok
Smreková –oproti výrobni cukroviniek Vodžák
Mojmírova – stred
Topoľová – pri bytovkách

18. 5. 2015 – pondelok
Nálepkova – pri odbočke na Ul. P. Suržina
Lipová – Agátová – križovatka
Brusník – za ev. kostolom
19. 5. 2015 – utorok
Tomášovská – stred
Záhradky
Slovenského raja – pri podjazde
20. 5. 2015 – streda
Sládkovičova – stred
Jesenského – stred
Podjavorinskej – stred
21. 5. 2015 – štvrtok
Maša 14
Jahodová – pri odbočke na Ul. Hollého
Štúrova
Dôrazne upozorňujeme občanov, že do kontajnerov nesmú uskladňovať pneumatiky, elektroodpad, bielu techniku a pod. Zber bielej techniky
(práčky, chladničky, elektroodpad a pod.) bude
realizovaný v čase od 25. 5. do 28. 5. 2015 a následný zber bude prebiehať v jesennom období.
OcÚ Smižany, odd. výstavby a ŽP

Obec Smižany, oddelenie výstavby a ŽP
oznamuje širokej verejnosti, že v dňoch

25. – 28. mája 2015
bude v obci prebiehať zber nebezpečného
odpadu – televízory, monitory z počítačov,
počítače, žiarivky (trubice) a pneumatiky
z osobných motorových vozidiel, odpadový motorový olej, plastové obaly z olejov 1
– 5l, olejové filtre. Tento zber sa vzťahuje na
rádiá, magnetofóny, gramofóny, vysávače –
chladničky, práčky, mrazničky.
Zber sa bude vykonávať v provizórnom
zbernom dvore vo dvore Požiarnej zbrojnice
v uvedených dňoch v čase od 7.30 hod. do
17.00 hod.
Žiadame obyvateľov, aby dodržali čas odovzdávania odpadu a nenechávali ho bez zaevidovania pri oplotení.
oddelenie výstavby a ŽP
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Klub dôchodcov

Smizancan bilancoval predchádzajúci rok

K 31.12.2014 v našom klube bolo evidovaných
146 členov.
Výboru klubu záležalo a záleží na tom, aby sa
naši seniori v klube cítili dobre, aby sa svojou hojnou účasťou zúčastňovali na našich výletoch, posedeniach, stretnutiach a rôznych našich akciách.
Je pravdou, že počet našich členov je pohyblivý
z objektívnych dôvodov, jedni prestali k nám chodiť zo zdravotných dôvodov, iní nás navždy opustili. Stále budeme spomínať na našich členov Palka
Bartoša a pani Máriu Janečkovú.
Našu činnosť v roku 2014 sme začínali vo februári fašiangami. Okrem fajnových šišiek naše členky pripravili kultúrny program so scénkou Pytačky,
chodilo sa s ražňom ,odzneli takmer všetky smižianske ľudové pesničky a tancovalo sa aj v kolese.
V marci sme navštívili v kaštieli výstavu obrazov pani učiteľky Blišťanovej a boli sme sa pozrieť
v novoveskom divadle na divadelné predstavenie
Ženský zákon , ktorú upravil do spištiny náš rodák
zo Smižian, Anton Kret.
V apríli sme hodnotili našu prácu za rok 2013.
Máj bol bohatý na programy. Usporiadali sme
výlet do Košíc, do botanickej záhrady, rôzne zaujímavé zvieratká sme mohli vidieť v zoologickej
záhrade a previezli sme sa na vláčiku v Čermeli,
kde nám zamestnanci železničky pripravili pestrý program s občerstvením vo vláčiku. Zúčastnili
sme sa výstavy v našom kaštieli a na oslavách Dňa
matiek v obci, ktoré pripravilo Obecné kultúrne
centrum v Smižanoch v spolupráci s Obecným
úradom v Smižanoch.
V júni sme sa tiež nenudili. Okrem akcií, ktoré
usporiadalo Obecné kultúrne centrum v spolupráci
so Základnou umeleckou školou v Smižanoch ako
výstavu v kaštieli a samostatnú výstavu prác žiakov
Základnej umeleckej školy Dezidera Štraucha, sme
usporiadali posedenie pre našich dôchodcov pri
guľáši na Čingove, kde každý účastník dostal tiež
Pamätný list pri príležitosti 15. výročia založenia
klubu, teda aj 15. guľášu na Ihlách v Čingove.
Okrem toho sme si urobili výlet do Hniezdneho
– Nestvill Parku, kde sme objavovali krásy a dávnu históriu regiónu v novej expozícii ľudových
remesiel a liehovarníctva. Cestou sme sa zastavili
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aj v Kežmarskom múzeu, na Kežmarskom hrade
s expozíciami cechov a remesiel, historických zbraní, dejinami Kežmarku v 19. a 20. storočí, kde
je dokumentovaná hlavne kultúra, školské a literárne tradície a iné.
Mnohí z nás sa zúčastnili aj jubilujúcich Folklórnych slávností spojených s oslavami 760. výročia
prvej písomnej zmienky o obci Smižany.
V septembri sme boli na výlete na trase Smižany – Bardejov – Medzev a Štós.
V Bardejove sme navštívili múzeum, Kostol sv.
Egídia, námestie v nás zanechalo hlboké dojmy.
Mesto Bardejov bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. V Medzeve
sme v kováčskej dielni mali možnosť vidieť výrobu
železného náradia (rýle, sekery, lopaty a iné). V kúpeľoch Štós sme si pozreli okolie a relaxovali sme
pred odchodom domov.
V októbri sme boli na koncerte Musica mobilis
v rámci XVII. medzinárodného hudobného festivalu v smižianskej Svätyni Božieho milosrdenstva.
Oslavy Mesiaca úcty k starším sa niesli v znamení úcty k starobe a k 15. výročiu založenia nášho
Klubu dôchodcov. Oslavy usporiadalo Obecné kultúrne centrum v Smižanoch v spolupráci s Obecným úradom v Smižanoch. Tieto veľkolepé oslavy
boli pre náš klub veľkým zadosťučinením za našu
prácu, ocenenie našej snahy a mravenčej práce
výboru Klubu dôchodcov v prospech nás – seniorov. K slávnostnej atmosfére prispeli účinkujúci
zo súboru Smižančanka, žiaci Základnej umeleckej
školy Dezidera Štraucha v Smižanoch ale aj naša
scénka našich skvelých ľudí vo výbore Klubu dôchodcov v scénke Pytačky. Treba podotknúť, že našim výborným výborníkom sa pri tejto príležitosti
dostalo veľkej pocty vo forme zápisu do Pamätnej
knihy obce a každý z nás dostal Pamätný list. Veľmi
si vážime takéto ocenenie zo strany vedenia obce,
a to nás zaväzuje k ďalšiemu progresu našej činnosti.
V novembri sme sa stretli na Katarínu s bohatým programom, dobrou náladou a spevom za doprovodu výbornej akordeonistky, pani riaditeľky
ZUŠ , Mgr. Maniakovej, žiakov Základnej školy na
Komenského ulici v krásne vyzdobenej miestnos-

ti zásluhou pani riaditeľky Obecného kultúrneho
centra , Mgr. Dany Cvengrošovej a jej kolektívu.
Decembrové posedenie Mladzenky – posedenie pri jedličke – sa nieslo v duchu Vianoc a rozlúčky s rokom 2014. Popriali sme si do nového
roka navzájom veľa spokojnosti, šťastia , ale najmä
zdravia.
Naša činnosť a aktivity s ňou spojené boli bohaté, ale aj náročné.
Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhali. Ďakujeme za pomoc nášmu obecnému
úradu, pánovi starostovi, ale aj pracovníkom a poslancom, ktorí sa nám snažia pomáhať. Ďakujem
Obecnému kultúrnemu centru za možnosť realizovať naše posedenia a stretnutia v našom krásnom
kultúrnom dome, kde nám vždy vedia ulahodiť
svojou výzdobou a pomocou. Ďakujem ZUŠ, že
vždy, keď potrebujeme spestriť naše stretnutia , sú
nám ochotní vyjsť v ústrety. Ďakujem vedeniu ZŠ
na Komenského ulici, materským školám, že kedykoľvek potrebujeme kultúrnu vložku, sú pripravení
k nám prísť so svojim programom a ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom nám pomáhajú.
Iba vzájomnou spoluprácou, pochopením a porozumením sa dá docieliť veľký úspech, o ktorý sa
náš výbor Klubu dôchodcov snaží.
Juliana Klaučová, predsedníčka KD

Deň narcisov
V piatok 27. marca sme sa opäť stali súčasťou projektu pomoci. Učitelia a žiaci ZŠ
na Komenského ulici sa od roku 2002 aktívne
podieľajú na organizačnom zabezpečení Dňa
narcisov – najväčšej jednodňovej zbierky na
Slovensku, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Poslaním Ligy je pomáhať a pokračovať vo
finančnej podpore tých oblastí, ktoré zostávajú
nedoriešené pre nedostatok financií. Toto podujatie, ktoré používa narcis ako medzinárodný symbol nádeje, sa stalo na Slovensku veľmi
populárnym. Ani tohto roku tomu nebolo inak.
Je pre nás potešením, že v tento deň stoja ľudia
pri sebe a pomáhajú získať potrebné finančné
zdroje. A tak plní empatie a entuziazmu sme
rozdávali v uliciach našej obce kvietky nádeje.
Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa s nami
stretli a prijali od nás narcis – žltý kvietok
symbolizujúci nádej a prispeli ste akýmkoľvek spôsobom.
Ďakujeme za vašu pomoc a podporu!
Vyzbieraná finančná čiastka 2.150 EUR bola
odoslaná na účet LPR.
Ing. Alica Keselicová, Mgr. Janka Baldovská
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Dobrovoľného hasičského zboru v Smižanoch

1996 –2000
V roku 1996 sme vstúpili do nového územného
členenia Slovenska. Vzniklo 8 krajov a 79 okresov.
Na území bývalého okresu Spišská Nová Ves vznikli 3 okresy: Spišská Nová Ves, Gelnica, ktoré boli začlenené do Košického kraja a okres Levoča, ktorý
bol začlenený do Prešovského kraja. Vychádzajúc
z tohto členenia vznikli tri samostatné Okresné
organizácie DPO. Náš Dobrovoľný požiarny zbor
(DPZ) ostal v okrese Sp. N. Ves, takže tieto zmeny
nemali podstatnejší vplyv na našu činnosť.
V roku 1996 sme mali 103 členov, z toho 30 žien.
Preventívne prehliadky boli vykonané v 236
rodinných domoch, b pri ktorých boli zistené 4
závady. Po dohode s vlastníkmi, bol určený termín
ich odstránenia. Pri následnej dohliadke bolo zistené, že závady boli odstránené. Do športových
súťaží sme zapojili tri družstvá mladých požiarnikov, ženy a mužov, ich príprava bola zameraná na
jediný cieľ, postup na medzinárodnú súťaž CTIF,
ktorá sa mala konať v roku 1997 v Dánsku. Ženy
na kvalifikácii CTIF potvrdili, že patria k absolútnej
špičke vo svojej kategórii. Milo nás prekvapilo víťazstvo a postup mužov. Účasť na CTIF si zabezpečilo aj družstvo žiakov zo ZŠ Hutnícka, po víťazstve
na okresnom, regionálnom a slovenskom kole.
Bol to jedinečný úspech, keď z jedného DPZ budú
Slovensko reprezentovať dva kolektívy dospelých
a družstvo mladých požiarnikov, pod vedením
našich členov. Náležitú pozornosť sme venovali
údržbe, preverovaniu bojaschopnosti požiarnej
techniky a skrášľovaniu okolia Požiarnej zbrojnice.
Naši dorastenci a mladí požiarnici obnovili aj náter
časti jej oplotenia.
V tomto roku sme vďaka Jozefovi Strelovi sa začali písať prvé riadky v Kronike DPZ Smižany.
Ostáva už len na nás, aby jej nové stránky neostali prázdne, ale aby zdokumentovali výsledky
našej práce i činnosti nášho DPZ a zachovali historický dokument pre našich nasledovníkov.

V roku 1997 sme do nášho DPZ prijali 5 nových
členov. Naše rady v tomto roku navždy opustili 3
členovia: dlhoročný funkcionár a najstarší člen
nášho zboru p. Martin Klein vo veku 99 rokov (členom bol 77 rokov), Štefan Brandobur a Henrich
Ružbacký. Česť ich svetlej pamiatke. K 31.12. 1997
mal náš zbor 100 členov z toho bolo 27 žien.
V preventívnej činnosti sme úzko spolupracovali s OÚ. V januári bol v zmysle vyhlášky 82/96 vypracovaný Dlhodobý plán preventívnych kontrol
v obytných budovách. Bol vytvorený zoznam členov DPZ, ktorí budú vykonávať preventívne kontroly a zároveň bol dohodnutý systém ich školenia
a odbornej prípravy. Bol zavedený poplatok 20,- Sk
za vykonanie preventívnej kontroly. Zvýšenú pozornosť sme venovali príprave a výcviku mužov,
žien a mladých požiarnikov. Táto bola predovšetkým zameraná na súťaž CTIF v Dánsku, na ktorú
sa družstvá v kvalifikácii úspešné prebojovali.
Súťažiace družstvá na súťaž odchádzali s jedinou
túžbou, získať zlaté medaily. Toto predsavzatie sa
podarilo naplniť len družstvu žien. Mužom chýbal
len kúsok športového šťastia a malá chyba na sacej strane ich vyradila od získania vytúženej méty.
Najväčšia smola postihla mladých požiarnikov.
Týždeň pred odchodom ochorel vedúci kolektívu
a tento hendikep sa prejavil aj v priebehu súťaže,
ktorá im absolútne nevyšla a obsadili 22. miesto.
V novozaloženej celoslovenskej súťaži o Slovenský pohár CTIF v Turanoch zvíťazili naši muži a
ženy obsadili 4. miesto, pričom súťažili s mužmi. Je
to veľká škoda, že v tejto súťaži nebola vytvorená
kategória žien. 1.2.1998 sa konalo Výročné valné
zhromaždenie nášho DPZ, na ktorom bola vyhodnotená činnosť DPZ za rok 1997, bol schválený plán
Hlavných úloh na rok 1998 a do výboru DPZ boli
zvolení do funkcie tajomníka p. František Sopkovič
a do funkcie strojníka p. František Nálepka ml.
Do nášho zboru sme prijali dvoch členov,
ale traja členovia odišli a k 31.12.1998 mal náš
zbor 99 členov, z toho bolo 26 žien. Bojaschopnosť
požiarnej techniky bola preverená na okrskovej
súťaži, ale i na ďalších súťažiach, ktoré najlepšie
preverili jej stav. Na údržbe a ošetrovaní požiarnej techniky, výzbroje a výstroja naši členovia
pod vedením veliteľa a strojníka odpracovali 210
hodín. Na údržbe požiarnej zbrojnice, jej areálu
a ukončení náteru oplotenia, bolo odpracovaných

250 hodín. Na verejno-prospešnej činnosti sme
sa v obci podieľali výrobou klziska na ihrisku TJ,
čerpaním studní, preplachovaním potrubí pod
cestami a reguláciou potoka. Spolu sme na týchto
akciách odpracovali 150 hodín. Náležitú pozornosť
sme venovali príprave a výcviku mužov a žien, ale
predovšetkým mladých požiarnikov. Príprava bola
zameraná nielen na vnútro-zväzové súťaže, ale i na
CTIF. Mladých požiarnikov sme pripravovali v ZŠ
Hutnícka a ZŠ Povýšenia sv. Kríža pod vedením
Jozefa Strelu a od septembra na ZŠ Komenského
pod vedením Vladimíra Bínu. Najlepšie výsledky
dosiahlo družstvo zo ZŠ Hutnícka, ktoré zvíťazilo
na okresnom, krajskom aj celoštátnom kole v Žiline, a tým si vybojovalo účasť na súťaž CTIF, ktorá
sa mala uskutočniť 10. – 17. 7. 1999 vo Francúzsku.
Druhý ročník Slovenského pohára CTIF sa konal 10. 9.1998 v Smižanoch za účasti mužských
a ženských družstiev z celého Slovenska. V oboch
kategóriách zvíťazili naše družstvá a na základe
týchto výsledkov získali možnosť reprezentovať
Slovensko v súťaži CTIF v Rakúsku. Na tejto súťaži
ženy obsadili 3. miesto a muži 17. miesto v kategórii zahraničných družstiev. Do previerok pripravenosti požiarnych družstiev organizovanej Okresným výborom DPO sme zapojili družstvo mužov
a žien. Okrskové kolo sa konalo v Tepličke. Ženy sa
umiestnili na 3. mieste a muži vo svojej kategórii
zvíťazili. Muži sa týmto víťazstvom prebojovali do
okresného kola, ktoré sa malo konať v Spišských
Vlachoch. Avšak naše družstvo sa na ňom nemohlo zúčastniť z dôvodu, že termín jeho konania
kolidoval s prípravou i priebehom Majstrovstiev
Slovenska požiarnikov z povolania v Poprade. Bolo
nám nesmierne ľúto, že sme nemohli porovnať
naše schopnosti s najlepšími družstvami v okrese,
pre nezosúladenie termínu okresného kola s Majstrovstvami Slovenska.
Na Výročnom valnom zhromaždení 17.2.1999
bol schválený Plán hlavných úloh DPZ na rok 1999
a za preventívara bol zvolený Tibor Duľa. Deväťčlenný výbor zasadal 5x a 6. zasadnutie v decembri nebolo uznášaniaschopné, pre menej ako polovičnú účasť členov výboru.
V tomto roku sme do zboru prijali 2 nových členov a z rôznych dôvodov z nášho zboru vystúpilo
6 členov. Naše rady po 31-ročnom členstve navždy opustil p. Jozef Ružbacký. Česť jeho pamiatke.
K 31.12. 1999 mal náš zbor 95 členov z toho 25 žien.
Na začiatku roka bol v úzkej spolupráci s OÚ
vypracovaný Plán preventívnych kontrol na nasledujúce dva roky. V tomto roku boli vykonané
preventívne kontroly v 764 rodinných domoch,
pri ktorých boli zistené menšie závady, ktoré boli
na mieste odstránené. V šiestich prípadoch kontrola nebola vykonaná z dôvodu jej odmietnutia
s podpisom vlastníka domu. Mená vlastníkov domov boli nahlásené Obecnému úradu Smižany.
V rámci Dňa požiarnej ochrany – na sviatok Svätého Floriána sa členovia nášho zboru zúčastnili
na svätej omši a po nej sa uskutočnila členská
schôdza v PZb. Pre žiakov cirkevnej školy bola
pri tejto príležitosti predvedená ukážka požiarnej
techniky. Bojaschopnosť požiarnej techniky a požiarnych družstiev bola preverená na súťažiach,
ale aj pri povodniach v mesiacoch apríl a jún a pri
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požiari stohu slamy PD v októbri v Smižanoch. Do
previerok pripravenosti požiarnych družstiev organizovaných OV DPO sme zapojili mužov i ženy.
Na okrskovom kole v Iliašovciach muži skončili na
6. mieste a ženy zvíťazili. Vo víťaznom ťažení postupovali i na okresnom kole a prebojovali sa na
krajské kolo. Toto sa konalo v Kunovej Teplici. Tu
napriek víťazstvu v štafetovom behu s 5 sekundovým náskokom si celkové víťazstvo neudržali a po
požiarnom útoku skončili na druhom mieste. Toto
umiestnenie im nestačilo na postup do finále celoslovenskej pripravenosti požiarnych družstiev
v Piešťanoch. Hlavnou úlohou pre mladých požiarnikov bola príprava na súťaž CTIF vo Francúzsku
v mestečku Altkirch, na ktorú sa prebojovali v minulom roku. Dosiahli šieste miesto z 31 kolektívov
z 18 štátov, ale v štafetovom behu dosiahli najlepší
čas. Malá chyba s koncentráciou v požiarnom útoku ich pripravila o lepšie umiestnenie.
Pri príležitosti Dňa detí bola pre prvý stupeň žiakov ZŠ Komenského na Košiarnom briežku predvedená ukážka požiarnej techniky. V roku 2000
sme vstúpili do nového milénia a pre náš zbor to
bol aj vstup do jubilejného roka, v ktorom sme si
pripomenuli 120. výročie založenia hasičského
spolku v Smižanoch. Chceli sme pripraviť dôstojné
oslavy tohto výročia. Deväťčlenný výbor zasadal
15 x. Vyšší počet zasadnutí oproti minulosti bol vyvolaný prípravou osláv. Do nášho zboru sme prijali
4 členov, z toho 3 ženy. K 31.12. 2000 mal zbor 99
členov, z toho 28 žien. Preventívne prehliadky boli
vykonané v 123 rodinných domoch v rómskej osade a v 87 rodinných domoch v ostatnej časti obce.
Najviac závad bolo zistených v rómskej časti obce.
Menšie závady boli odstránené na mieste a na odstránenie 6 závad bol určený termín s dohliadkami v apríli 2001. Cestou miestneho rozhlasu boli
odvysielané relácie zamerané na ochranu prírody
pred požiarmi a pred zimným vykurovacím obdobím. V obci sme zaznamenali 1 požiar, pri ktorom
zasahovala naša požiarna jednotka. Bolo to pri ho-

rení dvoch stohov slamy na miestnom poľnohospodárskom družstve.
Požiarna technika bola udržiavaná v dobrom
technickom stave, ktorý zabezpečil veliteľ Pavol
Blaško a strojník František Nálepka ml. Jej bojaschopnosť bola pravidelne preverovaná, na príprave a účasti družstiev na preverovacích súťažiach.
Náš zbor bol vybavený požiarnou Aviou 30 a cisternou CAS 25. Pri verejno-prospešnej činnosti v obci
sme sa podieľali na výrobe klziska na ihrisku TJ, na
čerpaní, čistení studní a na nátere oplotenia MŠ Ružová. Na týchto akciách bolo odpracovaných 150
hodín. Pomoc sme poskytli aj urbariátu a brigádnicky sme odpracovali 120 hodín. Do previerok pripravenosti požiarnych družstiev sme zapojili družstvo
mužov a žien. Ženy aj muži na okresnom kole v Sp.
N. Vsi nedopadli ako sme očakávali, keďže ženy obsadili 4. miesto a muži 10. miesto. Na tejto súťaži sa
ukázal nedostatok tréningu s vodou. Bolo potrebné v spolupráci s OÚ zabezpečiť výrobu nádrže,
aby si družstvá mohli nacvičiť požiarny útok. Oba
kolektívy sa zúčastnili kvalifikácie na súťaž CTIF,
ktorá prebehla v Turanoch. Muži obsadili 3. miesto
a ženy túto kvalifikáciu vyhrali. Týmto víťazstvom si
zabezpečili účasť na CTIF, ktorá sa mala konať nasledujúci rok vo Fínsku. Na úseku kultúrno-spoločenskej činnosti sme otvorili novú stránku v našej
činnosti. Otvorili sme prvý ročník súťaže požiarnych družstiev mužov o Pohár starostu obce. Ako
už bolo povedané, v roku 2000 sme si pripomenuli
120. výročie založenia hasičského spolku v Smižanoch. Pri tejto príležitosti sme usporiadali tri akcie. V septembri sme usporiadali súťaž požiarnych
družstiev o Pohár 120-ročnice. Zúčastnilo sa na nej
5 ženských a 13 mužských družstiev. V oboch kategóriách zvíťazili naše družstvá. V novembri sme
v kultúrnom dome usporiadali Slávnostné valné
zhromaždenie, na ktorom sme si pripomenuli vznik
a činnosť nášho zboru od osláv100-ročnice. Pri
tejto príležitosti prevzali najstarší členovia Čestné
uznania DPZ. V decembri v priestoroch Obecnej

knižnice v Smižanoch bola otvorená výstava s požiarnickým námetom. Na výstave boli prezentované historické písomnosti, trofeje, diplomy, poháre a
fotografie, ktoré zapožičali naši občania zo svojich
albumov. Tieto zachytávali významné udalosti zo
života a činnosti hasičov a tiež divadelné predstavenia, zábavy a majálesy. Bola vystavená aj požiarna technika dokumentujúca vznik, vývoj a úspechy
dosiahnuté v činnosti nášho zboru.
Pri príležitosti osláv 120. výročia vzniku Dobrovoľného požiarneho zboru v Smižanoch bolo
nášmu zboru za dlhodobo dosahované dobré
výsledky vo všetkých oblastiach činnosti, udelené
vyznamenanie od Prezídia Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej republiky – Medaila za mimoriadne zásluhy DPO SR. Je to jedno z najvyšších
zväzových vyznamenaní udeľovaných Dobrovoľným požiarnym zborom.
Ľudovít Dulovič, predseda DHZ

Kniha – môj priateľ
ŠKD pri ZŠ na Komenského ulici v spolupráci
s obecnou knižnicou zrealizovali popoludnie
s názvom „Kniha –môj priateľ “.
Už tradične mesiac marec spájame nielen
s príchodom jari, ale i s knihami. Počas mesiaca
sme si spoločne prečítali knihu Rozprávky o kohútikovi a sliepočke. Nakreslili sme si ilustrácie
a urobili výstavku. Pani knihovníčka nám pripravila zaujímavý program. Na začiatku predstavila spisovateľa Michala Černíka, jeho život
a tvorbu. Čítala deťom rozprávku a pripravila
zaujímavú súťaž formou otázok a odpovedí.
Na záver si deti nakreslili záložky do knihy. Za
svoju prácu boli odmenení. Cieľom tohto popoludnia bolo podporiť záujem detí o knihy,
lebo ony nás sprevádzajú od útleho detstva až
po starobu. Všetci sa už teraz tešíme na ďalšiu
návštevu knižnice.
D. Hodošiová ,vychovávateľka ŠKD

„Smižany, moja obec“

Knižnica plná detí

V priestoroch obecnej knižnice boli 22. apríla 2015 ocenení mladí výtvarníci, ktorých výtvarné práce
boli použité na kalendár obce pre rok 2015. Vzhľadom na pozitívny ohlas našich občanov, obec usporiadala podujatie, na ktorom si autori prác odniesli malú pozornosť ako poďakovanie za ich jedinečné
stvárnenie obce. ĎAKUJEME.
aa

Asi tak by sa dal charakterizovať prvý mesiac
jarného obdobia – marec. Okrem prívlastku jarný
má však už veľa rokov ešte jeden – MESIAC KNIHY.
O dôležitosti čítania snáď niet pochýb, a aby sme
v našich deťoch vypestovali správny návyk čítania kníh, každoročne sa v tomto období konajú
návštevy knižníc. Nebolo tomu inak ani v tomto
školskom roku. Vďaka milému a profesionálnemu
prístupu pracovníčky z Obecnej knižnice v Smižanoch si žiaci odnášali „z kráľovstva knižiek“ mnohé
cenné informácie, nové zážitky, skúsenosti. Mladí
čitatelia 2. až 4. ročníka si navyše overili svoje vedomosti formou zaujímavých kvízov o prečítaných
knihách. Touto cestou sa chceme v mene všetkých
žiakov a učiteľov, ktorí knižnicu navštívili, poďakovať pani Anastázii Adamcovej za výbornú spoluprácu a profesionálne pripravené hodiny medzi
knižkami. Pevne veríme, že aj takéto podujatia
prispejú k naplneniu odkazu nášho veľkého učiteľa národov, J.A. Komenského:
„Nemilovať knihy, znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať múdrosť však znamená, stať sa hlupákom.“
Mgr. Jana Bednárová
ZŠ Komenského, Smižany
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Úspešní šiestaci
Obvodné kolo 64. ročníka MO pre základné
školy sa konalo 8. apríla 2015 v 3 kategóriách: Z6,
Z7, Z8 (označenie podľa ročníka)v zasadačke MsÚ
v Spišskej Novej Vsi. Našu školu reprezentovalo 5
žiakov.
Vo svojej kategórii šiestaci zabojovali a dosiahli
vynikajúce výsledky. Žiak 6.A, Tomáš Kolesár, 2.
miestoa žiaci 6.B, Dávid Kreš, 4. miesto a Sára
Krivdová 6. miesto.
V tejto kategórii sa zúčastnilo 33 súťažiacich
a úspešnosť bola 30,30%.
Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme
za vzornú reprezentáciu školy.
Ing. Kristína Švaňová

Dievčatá opäť piate
Prvý aprílový deň sa konalo okresné finále
vo florbale žiačok základných škôl. Okresnému
finále predchádzalo základné kolo, ktorého sa
zúčastnilo až 10 družstiev. Dostať sa do šesťčlenného finále preto nebolo ľahké.
Po ťažkých zápasoch v skupine si v záverečnom zápase po víťazstve naše dievčatá vybojovali konečné 5. miesto. Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Slavomíra Neupauerová,
Dominika Sitiariková, Lenka Lormanová,
Monika Kleinová, Simona Rumančíková,
Andrea Jurčáková, Viktória Kavuličová, Sára
Krivdová, Lívia Mašlárová, Zuzana Rumančíková, Nikola Plutová, Daniela Rumančíková.
Dievčatám ďakujeme za ďalšiu výbornú reprezentáciu našej školy.
Mgr. Alena Sumerlingová
ZŠ, Komenského ul., Smižany

Pilotný bedmintonový
turnaj pre 1. stupeň ZŠ
Finále súťaže
Šaliansky Maťko
Bola raz jedna malebná krajina, Slovenskom
sa zvala. V nej malé mestečko - Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala.
V tomto mestečku sa stretli najlepší recitátori z celého Slovenska. Dňa 22. marca 2015 sa tu konal
22. ročník tejto súťaže. V podaní tých najlepších
sa prebudili texty, ožil život na našej dedine, v
hradoch a zámkoch. Recitátori ukázali, ako vedia
pracovať s textom, s výrazovými prostriedkami i
mimikou, aby bol prednes prirodzený, zrozumiteľný, plný vnútorného zaujatia. Alexa Stavjarská z 3.
B triedy reprezentovala našu školu a Košický kraj.
Porotcovia jej udelili piate miesto.
ZŠ, Komenského ul.3, Smižany, Mgr. J. Aštaryová

Úspech Ivana
Koterbu

Hviezdoslavov Kubín
– okresné kolo
Umelecká súťaž Hviezdoslavov Kubín je oslavou našej ľubozvučnej slovenčiny a zároveň ňou
vzdávame poctu velikánovi našej literatúry - P. O.
Hviezdoslavovi. V Galérii umelcov Spiša sa dňa 13.
apríla konal v poradí už 61. ročník tejto súťaže.
V prvej kategórii v próze Alexa Stavjarská z 3. B
triedy obsadila 3. miesto. V ďalších kategóriách
našu školu a obvod reprezentovali Paula Šoltisová z 2. A, Lívia Mašlárová a Marianna Šoltisová
zo 6. B, Alex Klein z 8. A triedy.
Mgr. J. Aštaryová
ZŠ, Komenského ul.3, Smižany,

Telocvičňa na ZŠ Komenského v Smižanoch sa
stala 16.4.2015 dejiskom prvého bedmintonového
turnaja a tešila sa veľkému záujmu prihlásených
družstiev.
Naša telocvičňa sa od ôsmej hodiny rannej začala postupne zapĺňať hráčmi bedmintonu. Nakoniec sa do turnaja prihlásilo desať chlapčenských
a desať dievčenských dvojčlenných družstiev ZŠ
z okolitých obcí. Po krátkej rozcvičke sa na štyroch
bedmintonových kurtoch začali odohrávať zaujímavé vzájomné zápasy v základných skupinách.
Hrali sa dvojhry, ale aj štvorhry na dva víťazné sety
do 11. V silnej konkurencii sa vo výbornom svetle
predviedli žiaci zo ZŠ Komenského v Smižanoch
- Júlia Neupauerová s Klaudiou Kapitančíkovou
i Adam Orinčák s Patrikom Sendrejom, ktorí sa
v základnej skupine čistou hrou bez prehier prebojovali až do finále. Dievčatám sa podarilo udržať
vysokú latku bez prehry a vybojovali si 1.miesto.
Chlapci po veľmi vyrovnaných zápasoch v dvojhre
podľahli v boji o prvenstvo v štvorhre a umiestnili
sa na 2. mieste. Srdečne blahoželáme.
Mgr. Katarína Orlovská, ZŠ Komenského, Smižany

„Čo vieš o hviezdach“
Tento názov patrí vedomostnej astronomickej súťaži, ktorá je určená pre žiakov základných
a stredných škôl. Okresné kolo súťaže sa uskutočnilo 24.marca 2015 v spolupráci so Spišským osvetovým strediskom v Základnej škole na Komenského ulici v Spišskej Novej Vsi.
Žiaci súťažili v troch kategóriách – 1.kategória
(4.-6. ročník), 2. kategória (7.-9. ročník) a 3.kategória (stredné školy). Samotná súťaž pozostávala
z testov, kde boli otázky, doplňovačky, história kozmonautiky, všeobecná astronómia, vznik hviezd,
vývoj galaxií a slnečnej sústavy, kométy, asteroidy,
meteority. Práve o tom všetkom sa žiaci dozvedajú z hviezdnej astronómie, ktorá sa zaoberá stavbou, pohybom a vývojom hviezdnych sústav.
Je to veľmi náročná, ale zaujímavá súťaž, o ktorú prejavili záujem i naši žiaci: Filip Farkašovský
a Tomáš Kramár z 5.A, Daniela Koterbová zo 4.A
a Samuel Rončkevič zo 7.A triedy. Umiestnili sa
v prvej polovici všetkých súťažiacich. Všetkým menovaným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
Mgr.J.Krokusová

Dejepisná olympiáda je postupovou súťažou, ktorá prebieha formou riešenia testu.
Pozostáva z úloh z učiva príslušného ročníka,
z úloh vybraného monotematického celku a z
úloh z regionálnej histórie. 30. marca 2015
sa v Košiciach konalo Krajské kolo dejepisnej
olympiády. Našu školu a náš okres Spišská
Nová Ves v kategórii C reprezentoval Ivan Koterba, žiak 9.A triedy. V tejto kategórii súťažilo
22 najlepších žiakov z okresných miest Košického samosprávneho kraja. Náš žiak obsadil
krásne 4. miesto, pričom od 2. miesta ho delil
len jeden bod. Dokonca dosiahol rovnaký počet bodov ako žiak na 3. mieste. Podľa pravidiel
dejepisnej olympiády však rozhodol vyšší počet bodov z monotematickej časti.
Ivanovi srdečne blahoželáme a veríme, že
kladný vzťah k dejinám bude rozvíjať aj na
strednej škole.
Mgr. M. Kalafutová

Veľkonočné tradície
Veľkú noc a s ňou spojené obrady a tradície
si pripomenuli aj žiaci zo ZŠ na Komenského
ul. v Smižanoch začiatkom apríla 2015. Spolu
20 detí z 0. až 4. ročníka zavítalo do Národopisného múzea v Smižanoch, kde na nich čakalo
pútavé rozprávanie p. lektoriek o sviatkoch jari
a o zvykoch, ktoré sa s nimi spájajú. Dozvedeli sa
o význame dní tzv. veľkého týždňa. Prezreli si aj
výstavku kraslíc. V tvorivej dielni si vyrobili peknú
veľkonočnú závesnú ozdobu zo zajačikov, vajíčok a srdiečok. Potešila ich aj jarná rozprávka. Bolo
to milé a poučné stretnutie, na ktoré budú žiaci
dlho spomínať.
p.uč.Petríková
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OZNAM
Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany
v súlade s § 5 ods.3 vyhlášky MŠ SR č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej
škole vyhlasuje termín a miesto konania prijímacích skúšok.
Prijímacie skúšky na štúdium v základnej umeleckej škole sa uskutočnia
v dňoch 21.- 22. 5. 2015 v čase od 13.00 do 18.00 hod. v priestoroch Základnej umeleckej školy v Smižanoch.
V školskom roku 2015 / 2016 sa uchádzači o štúdium môžu prihlásiť do
týchto odborov: hudobný, výtvarný, literárno – dramatický, tanečný.
Bližšie informácie o študijných odboroch a zameraniach sú uvedené na
webovej stránke ZUŠ www.zussmizany.edupage.org alebo budú poskytnuté na tel. čísle 053/4297990.
Mgr. Marcela Maniaková

Mark Twain a Ján Poničan
pôjdu do Michaloviec
13. a 14. apríla 2015 pod záštitou Spišského osvetového strediska, v priestoroch Galérie umelcov Spiša, sa uskutočnilo okresné kolo 61. ročníka súťaže
v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín. Víťazi z prvého miesta, prípadne, na základe odporúčania odbornej poroty, aj z druhého miesta, postupujú na krajské kolo tejto súťaže do Michaloviec.
Veľký úspech zaznamenali recitátori zo Základnej umeleckej školy Dezidera Štraucha v Smižanoch – Simona Suchá a Adrián Ondov. Ich umelecké slovo si vypočula a ocenila odborná porota i diváci náročnej 4. kategórie,
v ktorej sa predstavili žiaci stredných škôl a gymnázií. Simona Suchá získala
s textom od Jána Poničana - LOLA 1. miesto v prednese poézie a Adrián Ondov získal 1. miesto v prednese prózy s textom od Marka Twaina – SKROTENIE BICYKLA. Obom víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa umeleckých
úspechov v krajskom kole.
Antónia Bendíková

ZUŠ Dezidera Štraucha
v Smižanoch opäť zažiarila
Dňa 27. marca 2015 sa konal skvelý Celoslovenský akordeónový festival
v Giraltovciach, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci akordeónového oddelenia
ZUŠ zo Smižian pod vedením pani učiteľky Oľgy Horáčkovej. V odbornej porote nechýbali také kapacity ako prof. Miroslav Košnár, či páni Igor Vlach a Jozef Demjan. V neuveriteľne silnej konkurencii dve žiačky našej školy zažiarili
s náročnými skladbami, ktoré vyžadovali skvelú technickú prípravu. Že to obe
zvládli na jednotku svedčí fakt, že od zlatého pásma v 2. kategórii žiačku Nikolu Plutovú delil len jeden bod. Jana Marcinková, ktorá súťažila v 3. kategórii,
získala bronzové pásmo. Náročnosť súťaže bola skvelou motiváciou do ďalšej
práce akordeónového oddelenia, ktoré chystá nové prekvapenia, o ktorých
budete včas informovaní.
Oľga Horáčková, DiS.art., vedúca klávesového oddelenia

Začali súťaže umeleckých škôl
Celoslovenské súťaže pre žiakov základných umeleckých škôl prispievajú k obohateniu ich výchovno-vzdelávacieho procesu. Sú založené na
systematickej práci s nadanými žiakmi, podporujú súťaživosť, napomáhajú rozvíjať talent, záujem o technické a výrazové možnosti nástroja.
Poslaním súťaží je vyhľadávať a prezentovať mladé talenty v hre na nástrojoch, resp. v speve, či iných umeleckých odboroch. Podporujú hudobné,
technické a odborné zručnosti žiakov ZUŠ. Formujú záujem o súťaživosť
a zlepšovanie osobnostných aj umeleckých schopností. Prispievajú k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov. Poznatky získané na
súťažiach žiakov, na odborných seminároch a rozboroch súťaží, využívajú
pedagógovia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Marián Mikolaj, vedúci oddelenia strunových nástrojov

Celoslovenská gitarová súťaž BOJNICE
V hoteli Régia v Bojniciach sa dňa 26.27.3.2015 konala celoslovenská gitarová
súťaž. V poradí trinásty ročník zorganizovala
Základná umelecká škola v Bojniciach spolu
s mestom Bojnice a Ministerstvom školstva,
vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
Určená bola výhradne pre žiakov základných
umeleckých škôl a rozdelená bola do piatich
kategórií podľa veku. Celkovo sa do súťaže zapojilo 62 gitaristov. Gitarové zápolenie trvalo
dva dni a o najlepších talentoch rozhodovali
odborné poroty. Jednej z nich predsedal Jozef Zsapka z Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Základnú umeleckú školu Dezidera Štraucha
reprezentovali traja žiaci, ktorí po prvom dni zápolenia postúpili do druhého kola. Žiak Alex Grečko z triedy pána učiteľa Mariána Mikolaja, žiačka Ivana Morihladková z triedy pani učiteľky Mg. Edity Tornay a Martin Čambal
z triedy pani učiteľky Mgr. Ruženy Vágnerovej sa umiestnili v strieborných
pásmach jednotlivých vekových kategórií. Gitarová súťaž kedysi začínala ako
celoslovenská súťaž, dnes je z nej medzinárodná a koná sa každé dva roky.
Veríme, že o dva roky sa tejto súťaže zúčastníme opäť a výsledky našich žiakov
budú ešte priaznivejšie.
M. Mikolaj, vedúci oddelenia strunových nástrojov

Ružomberská
klasická gitara 2015
Dňa 20. marca 2015 sa v Ružomberku konala celoslovenská gitarová súťaž.
Vyhlasovateľom bola Základná umelecká škola v Ružomberku a mesto Ružomberok. ZUŠ Smižany reprezentovali dvaja žiaci: Martin Čambal z triedy
pani učiteľky Mgr. Ruženy Vágnerovej a žiačka Ivana Morihladková z triedy
pani učiteľky Mgr. Edity Tornay. Výkony súťažiacich posudzovali porotcovia
– českí gitaristi a gitaroví pedagógovia a zároveň členovia Pražského kytarového kvarteta, ktoré sa súťažiacim predviedlo koncertným vystúpením.
I napriek vynaloženému úsiliu a tvrdej konkurencii sa našim žiakom vo svojich kategóriách nepodarilo umiestniť.
Marián Mikolaj, vedúci oddelenia strunových nástrojov
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Úspešný
Hviezdoslavov Kubín
Recitačných súťaží sa zúčastňujú žiaci, ktorým knihy nie sú cudzie. Umenie vnímajú skrz
prozaické či poetické diela a ak sa k tomu pridá
talent a poriadny kus poctivej práce, výsledky sú
vynikajúce. Inak tomu nebolo ani 24. februára
2015 (v utorok), kedy sa v priestoroch ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch konalo obvodné
kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Žiaci súťažili v prednese poézie a prózy
v troch kategóriách. Ich výkony hodnotili
4-členné poroty, v ktorých boli zastúpení vyučujúci zo všetkých zúčastnených škôl. Spomedzi recitátorov z 5-tich základných škôl sa
umiestnili títo 9-ti žiaci našej školy:
I. kategória
POÉZIA
1. miesto: Juliana Karasová (III.A)
PRÓZA
3. miesto: Vanesa Almašiová (I.A)
II. kategória
POÉZIA
1. miesto: Martina Šťastná (VI.A)
PRÓZA
2. miesto: Laura Frankovičová (VI.A)
3. miesto: Laura Novotná (IV.A)
III. kategória
POÉZIA
2. miesto: Júlia Pľutová (IX.A)
3. miesto: Janka Glodžáková (IX.A)
PRÓZA
1. miesto: Mária Pitulová (IX.A)
3. miesto: Adela Kaľavská (VIII.A)
Do krajského kola postupujú súťažiaci
umiestnení na 1. a 2. mieste. Všetci im prajeme veľa úspechov!
učiteľky SJL a 1. stupňa ZŠ

Deň počatého dieťaťa
V súvislosti s týmto dňom sa každoročne koná
duchovná obnova v ZŠ Povýšenia sv. Kríža . Zúčastňujú sa jej žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho
ročníka. Počas pestrého programu vyzdvihujeme
jedinečnosť a dôstojnosť počatého dieťaťa, žiakom poskytujeme pravdivé informácie o živote
nenarodeného dieťaťa. Naším cieľom je vzbudiť
u žiakov vďačnosť rodičom za život, ktorý prijali. Tiež osloviť ľudí, aby sa zamysleli nad hodnotou
ľudského života. Tento deň je dňom „Počatého
dieťaťa“, ale aj dňom „Zápasu za ľudské práva“.
Symbolom je „biela stužka“, ako znak nevinnosti,
úcty a oslavy života, ktorú žiaci rozdávali farníkom po každej nedeľnej sv. omši (nosíme ju celý
týždeň). Zaujímavý program vrcholí modlitbou
krížovej cesty na smižianskej kalvárii za účasti
farníkov, ktorí spolu s nami túto pobožnosť obetovali za všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť.
Sme vďační, že môžeme prežiť tak pekné chvíle,
ktoré v nás určite zanechajú trvalé hodnoty.
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Naše pozvanie prijala
spisovateľka J. Pronská
Z médií sa k nám prihovárajú reklamy propagujúce rozlièné tovary a služby. Istým druhom
reklamy na dobrú knihu je aj beseda so spisovateľom či spisovateľkou. Mesiac marec býva v našich
mysliach už akýmsi okázalým spôsobom úzko spätý s knihou. Ak je za dobrou myšlienkou, voľným
termínom a ochotou aj dobrý spisovateľ, tak ide
o dokonalú súhru okolností.
12. marca 2015 prijala pozvanie ZŠ Povýšenia sv. Kríža spisovateľka, prvá dáma slovenského historického ľúbostného románu, pani Jana
Pronská. V smižianskej knižnici sa stretla s p. starostom, s p. knihovníčkou a so žiakmi oboch smižianskych škôl, aby odpovedala na množstvo zvedavých otázok. Netajila sa ani tým, že už od útleho
detstva inklinovala ku knihám. Svoju prvú knihu,
ktorú nikdy nevydala, začala písať ako 9-ročná.
Dnes je profesionálnou spisovateľkou, teda spisovateľkou „na plný úväzok“. Doteraz predala viac
ako 50 000 výtlačkov svojich kníh. Ďalšia uzrie
„svetlo sveta“ už toto leto.
Jej návšteva nás presvedčila o tom, že v dnešnej dobe je potrebné obklopovať sa aj nemateriálnymi hodnotami, akými knihy bezpochyby sú.
V uponáhľanosti života si nájsť čas na čítanie a aj
na obohacujúce stretnutie s človekom, ktorý svoj
talent zúročil a premenil sen na skutočnosť.
Mgr. Mária Kubušová, Mgr. Ľudmila Bartošová

Okresné kolo
chemickej olympiády

Cena Embraco
za ekológiu
V tomto roku sme sa zapojili do projektu
spoločnosti Embraco „Cena Embraco za ekológiu“. Na začiatku bola iba pekná myšlienka,
obnoviť našu pivnicu. Postupne v malých krokoch s pomocou RNDr. Silvie Szabóovej z ekologického vzdelávacieho centra SOSNA v Družstevnej pri Hornáde sme vypracovali projekt
s názvom „Zdravo a hravo“. Dňa 31. marca 2015
sme náš projekt odprezentovali pred vedením
spoločnosti Embraco a zástupcami mesta Spišská Nová Ves. Vďaka nášmu úsiliu a dôkladnej
príprave náš projekt zaujal a umiestnili sme sa
medzi ocenenými projektmi. Boli vybraté iba
tri projekty z desiatich súťažiacich základných
škôl. Preto sme veľmi radi, že v takej veľkej konkurencii sme sa umiestnili medzi víťazmi. Hlavnou myšlienkou nášho projektu je obnovenie
a zvýšenie využitia starej pivnice v areáli našej
školy, ako aj vysadenie ovocno-zeleninovej
záhrady. Chceme vybudovať kompostovisko,
kde sa naučíme efektívne využívať bioodpad
z našej záhrady a vytvorený kompost opätovne
používať. Na jeseň usporiadame informačné
prezentácie a ochutnávky našej úrody pre žiakov, rodičov aj priateľov našej školy.
Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným pedagógom a našim žiakom Alžbetke Zekuciovej,
Márii Grešovej a Samkovi Slimákovi za ich nasadenie pri prezentovaní nášho projektu.
Mgr. Oľga Handzušová, učiteľka ZŠ Pov. sv. Kríža

Po úspešnom riešení školského kola chemickej
olympiády nás na okresnom kole reprezentovali
žiačky Júlia Pľutová, Slávka Puškárová, Janka Glodzáková. Spomedzi 23 súťažiacich po preukázaní
svojich teoretických znalosti a praktických zručností sa na peknom 7. mieste umiestnila Júlia
Pľutová. Slávka Puškárová a Janka Glodžáková
boli úspešné riešiteľky.
Mgr. Mária Lapšanská

Návšteva múzea
v Smižanoch

Postupujeme na
celoslovenské kolo
Biblickej olympiády
Konečne. Prvýkrát v histórii školy sme získali
prvenstvo aj na diecéznej( krajskej) úrovni súťaže. Tým sme si zabezpečili postup na celoslovenské kolo. Tohto roku sa nám darí dosahovať
víťazné ciele popri putovaní po stopách svätých:
Jozueho, Tobiáša a Pavla. S pomocou Božou sa
chystáme dosiahnuť ten posledný biblický, ale
hlavne ten nebeský.
Ďakujeme za modlitbu

Žiaci v ŠKD sa v predprázdninové popoludnie
stretli , aby navštívili výstavu v Národopisnom múzeu s názvom JARNÉ ZVYKY. Prostredníctvom tvorivých dielní, šikovných rúk a dobrých nápadov deťom ožili aj tento rok jarné a veľkonočné tradície.
Deti vyrábali dekorácie na okná, ktoré boli inšpirované prebudzujúcou sa jarnou prírodou .P. Kočišová všetkým tiež zaujímavo porozprávala o zvykoch a tradíciách, ktoré sa bezprostredne spájajú
s príchodom jari a Veľkej noci – o príprave jedál,
o zdobení kraslíc, či o jedinečnosti veľkonočných
zvykov v jednotlivých oblastiach Slovenska.
Výstava a tvorivé dielne boli pekným začiatkom
slávenia veľkonočných sviatkov v našich rodinách.
Deti si odniesli nielen množstvo nových poznatkov, ale aj vlastnoručne vyrobené dekorácie, ktorými si skrášlil svoje detské izby.
vychovávateľka: Mgr. S. Šimová
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OBEC SMIŽANY, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

TJ SLOVAN Smižany – výsledky
A mužstvo, 5. liga Podtatranská:
Poprad "B" - Smižany 0:2, Hagara, Korenko

Smižany - Toporec 1:0,
Bednár
Smižany - Sp.Belá 0:2

Levoča - Smižany 1:0
A mužstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

AŠK Maria Huta Gelnica
TJ Štart Hrabušice
TJ Slovan Smižany
FK Poprad B
TJ Družstevník Sp. Bystré
MŠK Slavoj Sp. Belá
OFK Kravany
TJ Slovan Nálepkovo
FK Slovan Helcmanovce
FK 05 Levoča
FK Prakovce
OŠK Teplička
TJ Toporec
1. MFK Kežmarok

18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17

11
10
11
10
9
9
8
6
6
5
5
3
3
2

Dorast, 3. liga Podtatranská:
Krompachy - Smižany 1:1, Hron
Levoča - Smižany 1:0

CENNÍK

4
4
1
3
3
2
3
6
4
6
4
6
5
3

3
3
6
5
6
7
7
6
8
7
9
9
10
12

46 : 22
46 : 26
36 : 20
34 : 13
24 : 28
37 : 22
33 : 22
26 : 23
16 : 25
33 : 33
18 : 32
20 : 39
19 : 41
9 : 51

37
34
34
33
30
29
27
24
22
21
19
15
14
9

10
7
7
6
3
2
0
-3
-5
-6
-5
-15
-13
-15

Smižany - Svit 0:2
Smižany - Margecany 3:0 kontum.,
hostia nepricestovali

Dorast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MŠK Sp. Podhradie
FK Prakovce
FK Svit
MŠK Tatran Sp. Vlachy
FK 05 Levoča
ŠK Harichovce
TJ Slovan Smižany
FAM Poprad
1. MFK Kežmarok
FK Pokrok SEZ Krompachy
OŠK Rudňany
TJ Tatran Ľubica
OŠK Spišský Štvrtok
TJ Lokomotíva Margecany

17
17
17
18
17
18
17
17
17
18
17
17
18
17

13
12
11
11
10
9
8
7
7
6
5
4
2
1

2
1
3
1
0
2
4
3
2
3
1
2
5
1

2
4
3
6
7
7
5
7
8
9
11
11
11
15

55 : 17
42 : 26
52 : 16
45 : 42
35 : 32
41 : 38
36 : 16
42 : 35
34 : 26
38 : 30
23 : 39
26 : 53
15 : 49
18 : 83

41
37
36
34
30
29
28
24
23
21
16
14
11
4

17
10
12
7
3
2
4
-3
-1
-6
-8
-13
-16
-23

St. a ml. žiaci, 2. liga skupina C:
Smižany - FAM Poprad 0:4, 1:2
Smižany - Sp.Bela 0:5, 1:1, Struhár
Levoča - Smižany 4:1, Korba, 4:2, Struhár, Trojan
Starší žiaci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MFK Stará Ľubovňa
MŠK Slavoj Sp. Belá
FAM Poprad
FK Družstevník Plavnica
MŠK Sp. Podhradie
FK 05 Levoča
TJ Tatran Ľubica
1. MFK Kežmarok
FK Pokrok SEZ Krompachy
ŠK Nová Ľubovňa
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
FK Svit
TJ Slovan Smižany
DOVAJ - Podpora športových talentov

17
18
18
18
17
18
17
18
18
18
17
17
17
18

16
15
13
11
9
8
8
8
4
4
5
4
1
1

1
0
2
3
2
2
2
1
6
5
2
2
3
1

0
3
3
4
6
8
7
9
8
9
10
11
13
16

77 : 8
61 : 12
71 : 20
56 : 19
43 : 24
54 : 51
27 : 36
58 : 38
21 : 31
25 : 49
20 : 49
24 : 62
18 : 80
9 : 85

49
45
41
36
29
26
26
25
18
17
17
14
6
4

28
15
14
9
2
-1
-1
-2
-9
-10
-7
-10
-21
-23

Mladší žiaci:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MŠK Sp. Podhradie
MFK Stará Ľubovňa
1. MFK Kežmarok
DOVAJ - Podpora športových talentov
FK 05 Levoča
FAM Poprad
FK Družstevník Plavnica
TJ Tatran Ľubica
FK Svit
ŠK Nová Ľubovňa
MŠK Slavoj Sp. Belá
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
TJ Slovan Smižany
FK Pokrok SEZ Krompachy

17
17
18
18
18
18
18
17
17
18
18
17
17
18

17
13
13
10
10
9
9
7
6
6
5
3
1
0

0
0
0
3
2
3
0
6
2
2
2
3
3
2

0 128 : 12
4 82 : 25
5 62 : 36
5 54 : 33
6 55 : 32
6 53 : 38
9 39 : 44
4 23 : 32
9 24 : 39
10 34 : 50
11 23 : 63
11 26 : 69
13 13 : 78
16 12 : 77

51
39
39
33
32
30
27
27
20
20
17
12
6
2

24
18
12
6
5
3
0
0
-4
-7
-13
-12
-21
-25

Ďalšie info na: www.tjslovansmizany.sk , facebook: tj.slovansmizany
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návštevného lístka za používanie technických sprístupňovacích zariadení zabudovaných v Národnom
parku Slovenský raj v katastrálnom území obce Smižany
JEDNODŇOVÝ LÍSTOK:
Dospelý: 1,50 € Zľavnený (deti od 6 – 15 r.; dôchodcovia nad 62 r.):0,50 €
TROJDŇOVÝ LÍSTOK:
Dospelý: 3,50 € Zľavnený (deti od 6 – 15 r.; dôchodcovia nad 62 r.): 1 €
PÄŤDŇOVÝ LÍSTOK:
Dospelý: 6 €
Zľavnený (deti od 6 – 15 r.; dôchodcovia nad 62 r.): 1,50 €
SKUPINOVÝ LÍSTOK
– na príjmový doklad každá desiata vstupenka zdarma
– turistický sprievodca (registrovaný) zdarma
Oslobodenie od platenia návštevného lístka:
1. Deti mladšie ako 6 rokov a osoby staršie ako 70 rokov.
2. Osoby nevidomé, držitelia preukazov ZŤP a ZŤP/S vrátane ich doprovodu.
3. Obyvatelia s trvalým pobytom v obciach a meste, ktoré sú členmi Mikroregiónu Slovenský raj (Arnutovce,
Betlanovce, Dedinky, Hrabušice, Letanovce, Mlynky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, Stratená,
Vernár, Vydrník).
4. Osoby vykonávajúce na území NP – Slovenský raj služobné povinnosti
a) službukonajúci členovia Horskej záchrannej služby – Slovenský raj
b) zamestnanci Správy NP Slovenský raj
c) osobitne poverení členovia SZOPK
Osoby s platným návštevným lístkom sú poistení pri úraze. V prípade úrazu poistený kontaktuje poisťovňu UNION alebo Obec Smižany (poistník).
Obyvatelia obce Smižany sú poistení aj na zásah Horskej záchrannej služby v čase denného prevádzkovania prostredníctvom obce. Ostatní návštevníci sa môžu poistiť na zásah Horskej záchrannej služby v čase
denného prevádzkovania dokúpením osobitného poistného vo výške 0,20 €. Čas denného prevádzkovania
je od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka. Poistenie platí len pri úraze na turisticky
značených chodníkoch a úraz musí byť zaevidovaný Horskou záchrannou službou Slovenský raj.
Cenník návštevných lístkov bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva v Smižanoch č.
174/16/2012 na 16. zasadnutí dňa 23.2.2012 s platnosťou od 1. 4. 2012.
Ing. Michal Kotrady, starosta obce

Lesné požiare
Krása Slovenska svojimi prírodnými hodnotami je jedinečná. Lesy a zeleň,
ktoré nás obklopujú, zabezpečujú zdraviu prospešné účinky a z ekologického
hľadiska majú v kolobehu života nenahraditeľnú funkciu – udržiavajú vodu,
chránia pôdu, sú domovom rastlín a živočíchov. V prírode hľadáme pokoj, čerpáme pozitívnu energiu a zlepšujeme si fyzickú kondíciu. Prírodné bohatstvo by
sme si preto mali vážiť a chrániť. Svojou uváženou činnosťou môžeme zabrániť
vzniku lesných požiarov. Veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov predstavuje
vypaľovanie zvyškov trávnatých porastov, kríkov, zakladanie ohňa v prírode,
úmyselné zapálenie ako aj neopatrnosť a neuvážená ľudská činnosť. Obzvlášť
nebezpečné sú lesné požiare, pretože sú pri nich často sťažené podmienky ich
zdolávania, najmä z dôvodu ťažko prístupného terénu a rýchlosti šírenia sa
požiaru na veľké plochy. Na lokalizáciu aj likvidáciu lesných požiarov sa vyžaduje veľké množstvo síl a hasičskej techniky.
Predísť vzniku požiarov je možné najmä:
– dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
– nevypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov,
– zakladaním otvoreného ohňa v prírode na miestach, ktoré sú na to vyhradené,
– dodržiavaním zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
– dodržiavaním vyznačených zákazov alebo príkazov týkajúcich sa ochrany pred požiarmi.
V prípade spozorovania požiaru je potrebné okamžite privolať hasičskú jednotku na telefónnom čísle 112 alebo ohlásiť požiar na najbližšiu ohlasovňu
požiarov, či už v obci alebo u správcu lesa. Lesné požiare sú jedny z najnebezpečnejších požiarov vôbec. Zodpovedným prístupom môžeme ochrániť prírodu pred nenahraditeľnými a zbytočnými stratami. Ochranou lesov prispievame
k ochrane ľudstva, keďže lesy zabezpečujú dostatok kyslíka, vody, prispievajú
k ochladzovaniu planéty, sú domovom rastlín a živočíchov, bez ktorých si život
na tejto planéte nevieme predstaviť. Obnova lesa je dlhý proces, ktorý môže trvať aj desiatky rokov.
por. Ing. Iveta Lenardová, OR HaZZ SNV
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PREDAJ KRMÍV
Ponúkame krmivá pre zvieratá chované v domácich podmienkach – králiky,
nosnice, brojlery, kačky a husi, morky,
ošípané, holuby. Krmivá pre domácich
miláčikov – psi, mačky, vtáčiky, rybičky.

AKCIA
Pri nákupe krmív nad 20 EUR
dovoz v Smižanoch ZDARMA.

ŽELEZIARSTVO
A DROBNÝ TOVAR

Pozývame Vás do novootvorenej predajne

Farby Laky
na Ul. Nábrežnej č. 521, Smižany (bývalé potraviny Coop Jednota)
PPonúkame rôzne druhy farieb a lakov, maliarske a murárske potreby,
ochranné
pomôcky, stavebnú chémiu, čistiace prostriedky a ďalší soro
timent.
Otváracia doba:
Pondelok – Piatok od 8.00 do 17.00 hod.
Sobota: 8.00 do 12.00 hod.
O vašu spokojnosť sa radi postaráme

Kominárstvo ponúka
• Čistenie komínov
• Kontrola komínov
• Frézovanie dechtu
• Vložkovanie komínov
• Výstavba komínov na suchú aj mokrú prevádzku
www.kominarik.sk

0903 534 118

Predaj lexanu, PVC obkladov, výroba
kľúčov, elektro, odkvapový systém.
Kontakt: Slovenského raja 172/17
Smižany, 0904 488 888, 053/4432560
e-mail: remeslo.spis@gmail.com

INZERCIA
• ZALOŽÍME S.R.O. ZA VÁS. Zakladanie obchodných spoločností s.r.o. na kľúč, zmeny v s.r.o.,
predaj novozaložených s.r.o. so splateným
základným imaním 5.000,- EUR (bez ekonomickej
činnosti), zápis fyzických osôb (dopravcov a pod.)
do Obchodného registra, založenie živnosti (lacnejšie ako pri osobnej návšteve ŽÚ), likvidácia
s.r.o., zlúčenie s.r.o., prenájom sídla spoločnosti, vedenie účtovníctva, všetko elektronickým
podpisom za zvýhodnený poplatok. Bezplatné
poradenstvo pri založení s.r.o. TIMID s.r.o., Office: Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk,
info@spolocnostisro.sk

• Hľadám vonkajší priestor v blízkosti Nálepkovej ulice pre fenku anglického kokeršpaniela
v Smižanoch. Zabezpečím každodenné venčenie
a kŕmenie, potrebujem len priestor, kde by mohla byť na reťazi. Dôvod: Bývame v paneláku na
Nálepkovej ulici a psík je zvyknutý na vonkajšie
prostredie. Cena za poskytnutý priestor DOHODOU. Kontakt: 0907 804 150 email: stasia.two@
azet.sk
• Hľadám ženu na občasnú výpomoc pri opatrovaní staršej pani v Smižanoch. Kontakt: 0907 804
150
• Predám dve autosedačky vhodné pre deti od deviatich mesiacov. Cena dohodou. Kontakt: 0907
241 617.
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Smižiansky hlásnik
PROGRAM
2. 5.

MÁJ 2015

Areál TJ Slovan Smižany

(sobota) VITAJ LETO
o 16.00 hod. Otvorenie turistickej sezóny – zábavné popoludnie

5., 6. 5.

Program:
16.00 hod. – vystúpenie detí ZŠ na Komenského ul.
– vystúpenie detí ZUŠ D. Štraucha
17.00 hod. – JOŽKO - JOŽKA – ľudový rozprávač
Folklórny súbor Vargovčan
18.30 hod. – country kapela TIMID
Počas celého kultúrneho podujatia sú pripravené zábavné hry
pre deti, maľovanie na tvár, nafukovací Spiderman, občerstvenie.
Vstupné: 1 €, Organizuje: obec Smižany, OKC
Spoločenská sála KD

(ut., str.), ANASTÁZIA
9.00, 11.00 Slávnostná akadémia ZŠ na Komenského ul. Organizované poduhod., jatie pre MŠ, ZŠ. Organizuje: ZŠ na Komenského ul., OKC

6., 7. 5.

Spoločenská sála KD

(streda, ANASTÁZIA
štvrtok), Slávnostná akadémia ZŠ na Komenského ul. Podujatie pre verej17.00 hod. nosť. Organizuje: ZŠ na Komenského ul., OKC

6. 5.

Kaštieľ

(streda) SMIŽIANSKA GITARA – školská súťaž ZUŠ
o 14.00 hod. Organizuje: ZUŠ, OKC

7. 5.

pred KD

(štvrtok) OSLAVY DŇA VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
o 15.00 hod. Organizuje: ZO SZPB, OKC

10. 5.

Spoločenská sála KD

14. 5.

Organizuje: obec Smižany, OKC, ZŠ na Komenského ul.
Spoločenská sála KD

15. 5.

Spoločenská sála KD

(nedeľa) DEŇ MATIEK
o 16.00 hod. ANASTÁZIA – slávnostná akadémia žiakov ZŠ na Komenského ul.,

(štvrtok) O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH
o 10.00 Divadelné predstavenie ZŠ Pov. sv. Kríža. Organizované podujatie
a 11.30 hod. pre MŠ, ZŠ, verejnosť. Organizuje: ZŠ Pov. sv. Kríža, OKC
(piatok) O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH
o 9.15 a 17.00 Divadelné predstavenie ZŠ Pov. sv. Kríža. Organizované podujatie
hod. pre MŠ, ZŠ, verejnosť. Organizuje: ZŠ Pov. sv. Kríža, OKC

15. 5.

Kaštieľ

(piatok) OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ
o 17.00 hod. Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci máj oslávili svoje narodeni-

ny, Organizuje: obec Smižany, OKC

17. 5.

Spoločenská sála KD

23. 5.

Organizuje: ZŠ Pov. sv. Kríža, OKC
Banketová sála KD

(nedeľa), O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH
o 15.00 hod. Divadelné predstavenie ZŠ Pov. sv. Kríža, Podujatie pre verejnosť

(sobota) SCHÔDZA STOMIKOV
o 15.00 hod. IV. výročie založenia Ilco klubu, Organizuje: ILCO klub, OKC

26., Spoločenská sála KD
KONCERTY ŽIAKOV
27., ABSOLVENTSKÉ
ZÁVEREČNÝCH ROČNÍKOV ZUŠ SPOJENÉ
29. 5. S VYRAĎOVANÍM

(ut., str., pi.), Organizované podujatie pre verejnosť, Organizuje: ZUŠ, OKC
o 17.00 hod.

P R I P R AV U J E M E

4. 6.

Kaštieľ

(štvrtok) VÝSTAVA KROJOVANÝCH BÁBIK
o 16.00 hod z celého sveta zapožičaná z Mestského múzea Stropkov – verni-

sáž. Výstava potrvá do 31. 8. 2015.

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
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Mestské kultúrne centrum, Radničné nám. 4

Spišská Nová Ves

PROGRAM MÁJ 2015
1.5.2015 (piatok) od 10,00 – 19,00 hod.
2.5.2015 (sobota) od 11,00 – 17,00 hod. Amfiteáter Madaras park
SPIŠSKÝ MLÁDEŽNÍCKY FOLKLÓRNY FESTIVAL
IX. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu organizovaného v spolupráci s neinvestičným fondom SLOVÁCI SLOVÁKOM, Miestnym odborom
Matice Slovenskej v Spišskej Novej Vsi a Občianskym združením Dotyk ľudskosti. Hlavný organizátor: Mesto Spišská Nová Ves
Účinkujú: folklórne súbory Salašan – Rumunsko, Fraňo Strapač – Chorvátsko a domáce folklórne súbory ČAČINA, ČAČINARE, folklórna skupina
JEDLIČKA a PORAČANIK Poráč a ďalšie
6.5.2015 ( streda) o 19,00 hod. KINO MIER
KAREL ŠÍP A JOSEF NÁHLOVSKÝ
Minipárty v Spišskej Novej
Po úspešnom divadelnom programe Všechnopartička, Karel Šíp - hudobník, textár, komik, moderátor a zabávač, známy z televíznej šou Všechnopárty z Českej televízie, uvádza a moderuje nový divadelný program MINIPÁRTY spolu s komikom Josefom Náhlovským. Humor a improvizovaná
zábava priamo pred Vašimi očami..., Vstupné: 13 €
12.5.2015 (utorok) o 18,00 hod., Koncertná sieň Reduty
ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE
koncert organizovaný v spolupráci so ŠF Košice v rámci 60. Košickej hudobnej jari
Program: J. Brahms, A. Dvořák
Dirigent: Leoš SVÁROVSKÝ - ČR
Husle: Ayako YONETANI - JAPONSKO
Vstupné: dospelí – 5 €, deti do 15 r. - 3 €
Amfiteáter Madaras park
2.5.2015 o 17,30 hod. - Hudobná skupina Q-plus
8.5.2015 o 17,00 hod. - Hudobná skupina Q-plus
15.5.2015 o 19,00 hod. - Hudobná skupina Country – AS
23.5.2015 o 19,00 hod. - Hudobná skupina 3-Násť ciest

Pripravujeme:
9.6.2015 (utorok) o 19,30 hod., Kino Mier
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO – Stanislav Štepka : SLÁVA
RND uvedie premiéru smutno-smiešnej hry Stanislava Štepku SLÁVA. Hra
je o šťastí, ktoré chýba dieťaťu, o láske, ktorá chýba mužovi, o starobe, čo
dáva zmysel životu. Vstupné: 15 €
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)

INZERCIA
• 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, onychomykózy, kožnej mykózy…, NECHTOVÝ DIZAJN, MANIKÚRA,
DEPILÁCIA/ -Výroba termoplastických vložiek do topánok zn. SCHEIN
na mieru- pre diabetes, normálnu, spoločenskú aj športovú obuv,
ADRESA: Zimná 50, /vo dvore medzi bankou Slovenskou Sporiteľňou a
papiernictvom Dominom./, SNV.KONTAKT: 0902891534.
• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, PERSONALISTIKA….www.ekonomic.sk, tel: 0919
281 651
• Dám do prenájmu trojizbový byt na Nálepkovej ulici č. 9 v Smižanoch,
3. posch. Byt má vymenené okná, podlahy, presklený balkón. Tel: 0903
602 254
• Predám garáž na Tomášovskej ul. v Smižanoch. Cenové ponuky zasielajte do 31.5.2015 na ludmila.kuseinova@gmail.com
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SPOMIENKY
Tak veľmi nám chýbaš, každý deň
na každom kroku. Tvoj úsmev, láska,
pohladenie, pochopenie... Po krátkych cestách chodili sme spolu, na
dlhú cestu vybral si sa sám, len dvere
spomienok nechal si dokorán. Ťažko
je spomínať, srdce puká bôľom, keď
si znenazdajky nám dal navždy zbohom. Čas plynie,
život ide v diaľ, nám po Tebe ostáva len bolesť a žiaľ.
Bez bolesti a trápenia snívaš svoj večný sen, modlitbou
sme pri Tebe každý deň. 28.5.2015 uplynú dva smutné roky, ktoré sme prežili bez milovaného manžela
a otca Štefana Hrušovského. Ani čas nevymaže
spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí Ťa veľmi milovali. So zármutkom spomína manželka Mária, synovia Robert a Martin. S modlitbou a úctou spomeňte
si spolu s nami Tí, ktorí ste ho poznali.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
14.5.2015 uplynie 24 rokov od
úmrtia našej mamky, babky a prababky Márie Uličnej a 28.5.2015
uplynie 11 rokov od úmrtia
nášho otca, dedka a pradedka
Martina Uličného. Tí, ktorí ste ich
poznali a mali radi, venujte im tichú
spomienku. S láskou spomínajú deti
s rodinami.
„Ťažko je bez Teba, smutno je nám
všetkým, už nič nie je také, ako bolo
predtým.“ 1.5.2015 uplynie rok od
úmrtia Jozefa Lengvarského. Tí,
ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Manželka Janka a deti s rodinami.
„Odišli ste preč, nás to teraz bolí.
Opustili ste tento svet aj proti svojej
vôli. Niečie ruky zostali prázdne, niečie srdcia pýtajú sa prečo, ešte chvíľu mali ste zostať, uzrieť ďalšie leto.
18.5.2015 uplynie 8 rokov od úmrtia
nášho otca a dedka Milana Vranu
a 19.5.2015 uplynie 15 rokov od
úmrtia našej mamky a babky
Veroniky Vranovej. S láskou a úctou spomínajú deti Milan, Slavo,
Vierka a Zuzka s rodinami.
Klesli ruky, ktoré veľa pracovali, dotĺklo srdce, ktoré nás milovalo.
Odišla si tíško, už nie si medzi nami,
no v našich srdciach žiješ spomienkami.16. 5. 2015 uplynie rok, čo nás
navždy opustila manželka, mamička
a babička Mária Janečková. S láskou spomínajú manžel, synovia Radovan, Martin
s priateľkou Žanetou, Jožko s priateľkou Izabelou
a vnučka Gabika z ďalekej USA.
Čas plynie, ale spomienka ostáva.
So smútkom v srdci si 13. mája 2015
pripomenieme 25. výročie, kedy nás
navždy opustil náš drahý otec, manžel a starý otec Ján Hanák. S láskou
spomínajú manželka a deti s rodinami.
Hoci ste odišli a nie ste už medzi nami,
v našich srdciach ostávate navždy
s nami. Už len kytičku kvetov Vám
môžeme dať a pri plamienku sviečky
s úctou spomínať. 5.5.5015 uplynie
5 rokov, kedy nás opustila naša mi-

lovaná mamka, babka, prababka
a svokra Katarína Morihlatková.
17.3.2015 uplynulo 7 rokov od smrti
nášho drahého otca, dedka, pradedka a svokra Jána Morihlatka.
Tí, ktorí ste ich poznali, zachovajte
si ich aj naďalej vo svojich srdciach
a venujte im spolu s nami tichú spomienku. S úctou
a láskou dcéry a synovia s rodinami.
Čas ubieha a nevráti čo vzal, len láska, úcta a spomienky zostávajú nám.
15.5.2015 si pripomenieme 25. výročie úmrtia našej drahej mamky, babky a prababky Heleny Gálikovej.
Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. S úctou a láskou
v modlitbe spomína dcéra Lydka a syn Jožko a ostatná rodina.
„Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň v našich
srdciach zahorí.“ 21.04.2015 sme si
pripomenuli 25. výročie úmrtia nášho otecka a dedka Ladislava Kobzu.
20.6.2015 si pripomenieme 21. výročie úmrtia našej mamky a babky
Márie Kobzovej.Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú
spomienku. S úctou a láskou spomínajú dcéra a syn s rodinami.
Mama. To slovo je cennejšie ako hocijaké iné na svete. Keď Ťa už niet, rúti sa
nám svet. Spi sladko, snívaj svoj večný
sen, v spomienkach sme pri Tebe každý deň. 3.5.2015 si pripomenieme
20. výročie úmrtia našej mamky
Eleny Ferencovej. S láskou spomínajú dcéry Adriana s rodinou a Slávka.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
22.5.2015 si pripomenieme 1. výročie smrti môjho manžela, otca, dedka a pradedka Štefana Bdžocha. Tí,
ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou
a úctou spomína manželka Emília,
dcéry Emília, Marta a Štefánia s rodinami.
Zavrela si oči, chcelo sa Ti spať, ani si
netušila, čo to má znamenať. Srdce
unavené prestalo biť, nebolo lieku, aby
mohlo žiť. Čas plynie, život ide v diaľ,
nám po Tebe ostáva len bolesť a žiaľ.
Dňa 4.5.2015 uplynul rok od smrti našej milovanej manželky, mamy, starej mamy a omamy Ľudmily Beckovej. Tí, ktorí ste ju poznali a mali
radi, venujte jej tichú spomienku. S láskou a úctou
spomínajú manžel Ján a synovia s rodinami.

POĎAKOVANIE
S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým
príbuzným a známym, ktorí sa 14.
apríla 2015 prišli rozlúčiť s mojím drahým manželom a dedkom
Tomášom Lengvarským. Zároveň
ďakujeme za prejav sústrasti a kvetinové dary. Za dôstojnú rozlúčku
ďakujeme p. farárovi Leonardovi Lasotovi a p. Komarovi, pohrebnej službe Jána Bartoša a p. Jánovi Dzurejovi za smútočný prejav. S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

V mesiaci máj
budeme blahoželať
Judita Markovičová
88 rokov
Anna Grečková
87 rokov
Mária Fuljerová
87 rokov
František Bartoš
84 rokov
Helena Brateková
84 rokov
Anna Bdžochová
84 rokov
František Slivka
84 rokov
Ján Bendík
84 rokov
Valéria Šmelková
82 rokov
Margita Lehotská
82 rokov
Ľudmila Babiková
80 rokov
Cyprian Hajko
80 rokov
Helena Glodžáková
75 rokov
Helena Tarbajová
75 rokov
Anna Duláková
70 rokov
Ondrej Koky
70 rokov
Ján Stuhlák
70 rokov
Mgr. Ľubica Gregová
65 rokov
Margita Jenčová
65 rokov
Štefan Šuster
65 rokov
Ružena Veselá
65 rokov
Anna Hnatová
65 rokov
Mgr.art Igor Grega
65 rokov
František Koky
60 rokov
Anna Zekuciová
60 rokov
Ján Bakoš
60 rokov
Ján Capák
60 rokov
Ján Korkoš
60 rokov
Darina Bdžochová
60 rokov
Gejza Pecha
60 rokov
Ján Telička
60 rokov
Viera Buchláková
60 rokov
Dušan Závadský
60 rokov
Informujeme jubilantom, že OKC Smižany
pozýva na oslavu životných jubileí v Kaštieli
jubilantov od 70. roku veku.

V mesiaci
február
naše rady rozšírili
rili
Vivien Balážová
Izabela Kotlárová
Viktória Lukáčovská
Gabriela Smoradová

Mathias Franko
ranko
Terézia Lukáčová
Jasmína Rigóová
Terézia Smoradová

V mesiaci
marec
nás opustili
Ing. Peter Pencák
Adam Kroščen

1962
1940

A aj keď slzy padajú, nebo otvára brány… Tí, čo v Boha verili, ostanú Ním
navždy milovaní. So žiaľom v srdci
vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, známym,
kolegom a susedom, ktorí sa 16.
apríla 2015 prišli rozlúčiť s našou
milovanou mamkou, babičkou a prababičkou
Máriou Antalovou, ktorá nás navždy opustila vo
veku 86 rokov. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary a modlitby. „Mami, navždy
zostaneš v našich srdciach.“ Deti s rodinami
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Smižiansky hlásnik
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