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Vyslovením známej ve-
ty „Prinesiem Ti modré z
neba“ dávame blízkemu
človeku najavo svoj cito-
vý vzťah. Sľubujúci, ale aj
oslovený vie, že splniť tú-
to vetu doslova je nereál-
ne. Na druhej strane
však obidvaja vedia, že
blízka osoba je ochotná
podstúpiť veľkú obetu,
aby toho druhého urobi-
la šťastným.

V komerčnej televízii
máme možnosť sledovať
reláciu „Modré z neba“,
kde sa snažia naplniť sny
na prvý pohľad neusku-
točniteľné. Slúži k veľkej
cti autorom tohto projek-
tu, že nezabúdajú ani na
ľudí, ku ktorým osud ne-
bol veľmi naklonený a v
živote sa musia pretĺkať
so svojím handikepom.
Veľakrát je ich príbeh
naplnený úžasným citom
lásky, porozumenia a
trpezlivosti znášať svoj

osud. Pritom ich vysníva-
né „modré z neba“ nie je
až také náročné, stačí im
z pohľadu bežného člove-
ka málo, aby boli šťastní.
Divák s úžasom sleduje
ich nezlomnú vieru vo
vlastné sily, optimizmus
a vervu. Možno tým citli-
vejším pri sledovaní sa
v oku zaleskne aj slza sú-
citu. Osobne si myslím,
že nám môžu byť v mno-
hom príkladom, pretože

častokrát sa ponosuje-
me, hundreme, hľadáme
chybu všade inde, len nie
u seba, vyhovárame sa
na stresy, depresiu a po-
dobne. Určite nie každý
deň je „sviatok“, ale s ú-
smevom, optimizmom a
dobrou náladou sa veľa
vecí, niekedy aj nepríjem-
ných, dá zvládnuť ľahšie
a odmenou je potom
pocit šťastia, ktorý nás
hreje pri srdci, že sme

prežili pekný deň.
V roku 2009 nás čaká

prechod na euro, ktorým
sa zavŕši ďalší proces za-
členenia sa Slovenska
medzi plnohodnotné kra-
jiny Európskej únie. Ak si
spomenieme, že v máji
2004 Slovenská republi-
ka bola prijatá za člena
EÚ, odvtedy sme urobili
veľký krok vpred. Prejavi-
lo sa to v celej spoločnos-
ti, nevynímajúc ani našu
obec. Prenos kompeten-
cií zo štátu na obec klá-
dol veľké nároky na kvali-
tu práce a odbornosť za-
mestnancov obecného ú-
radu. O tom, že sa uberá-
me správnym smerom,
svedčí aj práve skončená
kontrola z Najvyššieho
kontrolného úradu Slo-
venskej republiky, ktorá
prebiehala počas dvoch
mesiacov. Kontrolovali
rok 2007 a I. štvrťrok
2008 komplexne počnúc

štatútom obce cez smer-
nice, všeobecne záväzné
nariadenia, verejné ob-
starávanie, účtovníctvo,
nakladanie s majetkom
obce a hospodárenie s
verejnými prostriedkami.
Samozrejme boli nám
vytknuté určité malé ne-
dostatky, ale tieto nemali
vplyv na hospodárenie
obce, ani nimi neboli po-
rušené rozpočtové pravi-
dlá. Moje poďakovanie
za svedomitú prácu patrí
celému kolektívu zamest-
nancov obecného úradu.

Do nového roku pra-
jem každému splnenie
svojho sna, aby nám no-
vý rok priniesol aspoň
trochu „modrého z ne-
ba“ a aby sme sa neza-
budli o to vlastnými sila-
mi pričiniť.

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Šť a s t n ý a ú s p e š n ý n o v ý r o k 2009

Ďakujeme ZŠ na Komenského ul. za vianočnú výzdobu radnice a p. Jozefovi Ondrovi
za úpravu makety gazdovského dvora vo vestibule radnice vo vianočnom duchu.

M O D R É  Z N E B A

Šť a s t n ý a ú s p e š n ý n o v ý r o k 2009
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INFORMÁCIA  ZO 14.  ZASADNUTIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽST VA

Kontakt na obecnú políciu Smižian:
hliadka: mob. 0908 930 159             pevná linka obecnej polície: 053/44 327 24

Dňa 11. decembra 2008 sa konalo po-
sledné zasadanie OZ v tomto roku, ktoré
otvoril a viedol starosta obce.

Po schválení návrhu na členov návrhovej
komisie, overovateľov zápisnice a zapisova-
teľky nasledovala kontrola plnenia úloh z
predchádzajúceho zasadania. V ďalšom bo-
de starosta obce informoval o rozbehnutých
aktivitách v obci. Pokračuje rekonštrukcia
kultúrneho domu, bola opravená fasáda na
budove ZUŠ, pokračujú práce na budove pre
obecnú políciu, dokončujeme kaštieľ. Na re-
konštrukciu kaštieľa chce obec začiatkom ro-
ka 2009 požiadať o finančné prostriedky
z projektov. Prebieha rekonštrukcia obecné-
ho rozhlasu. Po týchto informáciách dostali
mimo programu rokovania možnosť vyjadriť
sa občania z Tatranskej ulice, ktorí požiadali
OZ aby sa problém preložky štátnej cesty č.
III. – ulica Mlynská okolo železnice riešil tak,
aby konečne bola odbremenená ulica
Tatranská, na ktorej je situácia neúnosná.
Ďalej sa občania informovali o vybudovaní
chodníka a parkoviska na ulici Rázusovej.
Slávnostným sľubom dvoch nových príslušní-
kov obecnej polície sa rokovanie dostalo k
schvaľovaniu VZN. Týka sa to: VZN č. 81 – o
poskytovaní dotácií právnickým osobám a
fyzickým osobám z rozpočtu obce, VZN č. 82
– o dani z nehnuteľnosti na území obce
Smižany, VZN č. 83 – o miestnych daniach
a miestnom poplatku, VZN č. 84 – o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie po-
vinnej školskej dochádzky v základnej škole,
ktorej zriaďovateľom je obec, bola schválená
príloha č. 1 k VZN č. 74.

V ďalšom bode bola prijatá zmena orga-
nizačnej štruktúry obecného úradu a organi-
začný poriadok obecného úradu.

Schválením rozpočtového opatrenia č.
13/2008 bol umožnený:

1. presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu bez zmeny cel-
kových príjmov.

2. povolené prekročenie výdavkov pri do-
siahnutí vyšších príjmov

3. viazanie rozpočtových výdavkov pri zní-
žení rozpočtových príjmov

OZ schválilo aj rozpočtové opatrenie č.
14/2008, ktoré umožňuje presun rozpočto-
vaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a výdavky podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona
č. 583/2004 Z.z. a rozpočtové opatrenie č.
15/2008, ktorým sa schvaľuje dotácie pre TJ
Slovan Smižany na zakúpenie práčky a su-
šičky. Jedná sa o presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
bez zmeny celkových príjmov.

Potom nasledoval hádam najdôležitejší
bod rokovania, rozpočet obce na rok 2009 -
2011.

Po predchádzajúcich prerokovaniach v ko-
misiách a obecnej rade bol rozpočet na rok
2009 odsúhlasený.

Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žia-
dosťou ZUŠ Dezidera Štraucha, v ktorej žia-
da o umožnenie prechodu na právnu subjek-
tivitu, ktorú následne odsúhlasilo.

ZŠ Komenského ul. požiadala o odsúhla-
senie návrhu na vyradenie neupotrebiteľné-
ho majetku obce. Jedná sa o poškodený, ne-

opraviteľný majetok, ktorého vyradenie OZ
schválilo.

Rokovanie OZ pokračovalo schválením náj-
mu za tribúnu pre TJ Slovan, bolo schválené
doplnenie člena finančnej komisie. Novým
členom sa stala Ing. Iveta Iľašová. Zmena
nastala aj v komisii životného prostredia a
ochrany verejného poriadku, kde RNDr.
Kandríka vystriedal p. Jozef Juraška.

OZ schválilo odpredaj pozemkov pod už
stojacími chatami a odpredaj dvoch pozem-
kov v rómskej osade, zároveň prijalo uznese-
nie, v ktorom schvaľuje výstavbu nájomných
bytov nižšieho štandardu taktiež v rómskej
osade. Vzhľadom k tomu, že na výstavbu bu-
dú použité prostriedky z projektov (ak budú
ministerstvom výstavby schválené), bolo nut-
né k žiadosti pripojiť aj uvedené uznesenie
OZ.

Nebol schválený návrh na úpravu cestov-
ného MHD spoločnosti Eurobus, a.s.

Hlavná kontrolórka obce predložila plán
činnosti na 1. polrok 2009, ktorý OZ schváli-
lo.

V rôznom zazneli požiadavky na vybudo-
vanie kruhového objazdu na križovatke ulíc
Tatranská, Slov. raja a Tomášovská, na vý-
raznejšie označenie prechodov pre chodcov
na hlavnej ceste.

Ukončením diskusie bol vyčerpaný pro-
gram rokovania OZ, starosta poďakoval za
účasť a všetkým prítomných zaželal príjem-
né sviatky a všetko dobré v novom roku.

Ing. Miroslav Malina
prednosta OcÚ

Takto privítali dlho očakávaného Mikuláša deti MŠ na
Komenského ulici. Mikuláš neprišiel sám, priviedol so sebou ne-
zbedného čertíka a milého anjela. Deti vystúpili spoločnými básňa-
mi, piesňami a samostatne len smelí odvážlivci. Kým anjel rozdával
balíčky, čertík si veselo šantil a vzbudzoval u detí zmiešané pocity.
Pri odchode Mikuláš prisľúbil deťom, že o rok príde zas.

p. uč. D. Jílková
MŠ Komenského

„Vitaj, vitaj, Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?“

Pod týmto heslom, sa niesla beseda s inštruktorom autoškoly pá-
nom Miroslavom Pipasom, ktorá sa konala 2. decembra 2008 v na-
šej Materskej škole na Komenského ul. 5.

Pán inštruktor deťom vysvetlil pravidlá bezpečného prechádzania
cez vozovku pod dohľadom dospelých a poučil ich, čím všetkým má
byť vybavený detský bicykel, aby sa pri jazde na ňom nezranili.

Deťom sa beseda páčila a aj ony sami porozprávali o svojich zážit-
koch z prechádzania cez prechod, bicyklovania a vozenia v aute.
Pochválili sa tiež tým, ktoré dopravné značky už poznajú.

Pánovi Pipasovi ďakujeme za prednášku, ktorá bola poučná nielen
pre deti, ale aj pre nás, učiteľky.

p. uč. K. Staňová
MŠ Komenského 5

OCHRANA ZDRAVIA –
BEZPEČNOSŤ NA CESTE

ZO Slovenského zväzu telesne  postihnutých v Smižanoch

srdečne pozýva svojich členov a priateľov zväzu na

13. FAŠIANGOVÝ 
PLES,

ktorý sa uskutoční 07. 02. 2009
v priestoroch jedálne PD „Čingov“ Smižany

o 18 00 hod.

Vstupné pre člena je 
11 € (331,39 Sk), pre partnera (rodinného príslušníka člena) 

13 € (391,64 Sk) 
a pre nečlena ZO 17 € (512,14 Sk).

Do tanca bude hrať hudobná skupina RONET 
z Chrasti nad Hornádom.

Záujemcovia o 13. fašiangový ples sa môžu prihlásiť 
do 15.1.2009  u p. Kubaľu Milana 

na č. t. 0534431725, mobil 0902647914.
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K A P L N K A  J .  N E P O M U C K É H O  V  S M I Ž A N O C H
Na sviatok Všetkých svätých odznela v
Slovenskom rozhlase relácia venovaná svät-
com najčastejšie zobrazovaným vo výtvar-
nom umení a v sochách sakrálnych stavieb.
Nemalý priestor bol odborníkmi sakrálnej
kultúry venovaný svätcovi Jánovi Nepomuc-
kému, ktorému je zasvätená kaplnka pred
farou pri rímskokatolíckom kostole.
V Kronike Smižian píše p. farár Matúš
Pajtušák o našej kaplnke:
V 18. st. bol sv. Ján z Nepomuku typickým
svätým (vysvätený v r. 1729), ktorému sa na
počesť stavali kaplnky a sochy – pod lipami,
na námestiach, pri mostoch. Ako mlčanlivý
spovedník, ako strážca dobrého mena a
ochranca v rozličných nemociach mal svoju
kaplnku i Smižanoch. Drevenú kaplnku vy-
stavil pred farou zo svojich nákladov Ján
Krajnák. Ten sa stal farárom v Smižanoch v
r. 1758 a pôsobil tu do svojej smrti v r. 1770.
Venoval 50 zlatých, aby na oltári v kaplnke
každú stredu horela lampička pred oltárom. 
Poškodenú kaplnku dal opraviť a z kameňa
prestaviť gróf Ladislav Csáky, varadínsky
veľprepošt a vysvätený biskup. Vtedajší fa-
rár Fr. A. Kossáry zvečnil jeho meno nápi-
som na priečelí:
„Povstala som zbožnosťou a veľkomyseľnos-
ťou osv. pána biskupa grófa Ladislava
Csákyho na česť a bohoslužbu sv. Jánovi
Nepomuckému. Zasvätená a požehnaná
dňa 15. mája 1817.“
Sv. Ján Nepomucký bol generálnym vikárom
pražskej arcidiecézy, mučeník, jeden z patrónov
českej zeme. Narodil sa medzi rokmi 1340 - 1350
v Pomuku. Preto by sa mal nazývať Pomucký.
Prímenie Nepomucký vzniklo neskorším chybným
čítaním starého latinského výrazu DE POMUK
(Pomucký), z ktorého sa utvorilo NOPOMUK
(Nepomucký). Dnes sa táto obec v juhozápad-
ných Čechách volá Nepomuk. Zomrel 20. marca
1393 v Prahe.
Základné vzdelanie získal Ján pravdepodobne v
škole pri kostole sv. Jakuba. Bol študentom praž-
skej Karlovej univerzity. Od roku 1369 pôsobil
ako verejný notár v Prahe a od roku 1380 bol
v chráme sv. Víta oltárnikom. V rokoch 1383 -
1387 študoval cirkevné právo v Padove. Po ná-
vrate zo štúdií sa stal kanonikom vyšehradskej ka-
pituly a generálnym vikárom pražského arcibis-
kupstva vo veciach duchovných.
Dňa 20. marca 1393 zomrel počas mučenia.
Jeho telo bolo zhodené z dnešného Karlovho
mosta do Vltavy. Dňa 17. apríla našli jeho telo za-
chytené na pravom brehu Vltavy. Pochovali ho
v kostole sv. Kríža pri kláštore. Dôvodov, ktoré
spôsobili jeho mučenícku smrť sa uvádza viac.
Kvôli veľkej západnej schizme vzniklo nepriateľ-
stvo medzi kráľom Václavom IV. a arcibiskupom
Jánom z Jenšteina. Ich spor bol tiež sporom o me-
novanie biskupov a vôbec vysokých cirkevných
hodnostárov. Tieto spory sa vyhrotili na začiatku

roku 1393 kvôli voľbe nového opáta kláštora v
Kladruboch. Ján z Pomuku bol Jenšteinovým
úradníkom a túto voľbu potvrdil tak rýchlo, že
kráľ čakajúci niekoľko rokov na smrť predchá-
dzajúceho opáta nestačil vzniesť námietku a do-
sadiť svojho človeka. Niektoré historické pramene
hovoria o tom, že Ján kritizoval samého kráľa, iné
že nechcel vyzradiť spovedné tajomstvo kráľov-
nej, ktorej bol spovedníkom. Kráľ mal osobne pá-
liť Jána na boku pochodňou a tak ho nútiť, aby
vyzradil spovedné tajomstvo. V ľudovej tradícii sa
vyzdvihovalo práve spovedné tajomstvo ako hlav-
ný dôvod smrti Jána Nepomuckého. 
Tento dôvod sa napokon dostal i do veľkých živo-
topisov a do pápežskej buly svätorečenia z r.
1729. V súvislosti s procesom svätorečenia bol
15. apríla 1719 otvorený mučeníkov hrob a vyko-
naná prehliadka jeho telesných pozostatkov.
Všetko sa robilo v prítomnosti úradnej komisie,
v ktorej okrem iných svedkov a odborníkov bolo i
päť významných lekárov. Pri vyberaní kostí z hro-
bu a pri ich ukladaní na bielo prestretý stôl vypa-
dol z lebky hlinou obalený kus hmoty. Po jeho
očistení a narezaní nožom prítomní lekári vyhlá-
sili, že je to dobre zachovaný ľudský jazyk.
Relikviu uložili do strieborného puzdra. Pri opako-
vanej prehliadke telesných pozostatkov 27. ja-
nuára 1725 zistili, že sa jazyk medzičasom zosu-
šil a nadobudol šedohnedú farbu. Po vyňatí zo
schránky však v prítomnosti 19 úradných sved-
kov pomaly znova asi do troch štvrtín navrel a
získal  sviežu purpurovú farbu ako pri prvom ná-
leze. Jazyk uložili do zvláštneho relikviára, kde
bol predmetom úcty veriacich. Katolíci v Če-
chách prijali s veľkým nadšením svätorečenie
svojho rodáka, ktorého si uctievali rozličným
spôsobom už tri storočia. Úcta nepomuckého
svätca sa veľmi rozšírila i v okolitých krajinách.
Sv. Ján Nepomucký je uctievaný ako mučeník

spovedného tajomstva a patrón pri prírod-
ných pohromách a povodniach, patrón
kňazov a spovedníkov. Jeho vyobrazenie
možno nájsť na mnohých miestach, pre-
dovšetkým na mostoch. Väčšinou je zobra-
zovaný ako kňaz v rochete s biretom na
hlave a piatimi hviezdami okolo nej. V ruke
drží kríž, prípadne tiež palmovú ratolesť.
Palma je symbolom víťazstva. Hviezdy sym-
bolizujú skutočnosť, že telo Jána našli vl-
tavskí rybári po jeho smrti (podľa legendy,
ukazovali kde vo vode leží Jánove telo), ale
tiež päť písmen latinského slova "tacui", čo
znamená "mlčal som". Spomedzi všetkých
svätých je okrem Panny Márie jediný
svätec zobrazovaný s hviezdami okolo hla-
vy. Nevyzradené spovedné tajomstvo je
symbolizované prstom na ústach.
Jeho meno si dávali cirkevné i kultúrne in-
štitúcie a zaužívalo sa aj ako krstné meno
vo forme Ján Nepomuk. Cirkev si sviatok
sv. Jána Nepomuckého pripomína 16. má-
ja.

(Viac sa môžete z odborných a historickými do-
kumentmi podložených zdrojov dozvedieť o sv.
Jánovi Nepomuckom na www.modlitba.sk.)

Úcta tomuto svätcovi preukazovaná toľké
storočia je dôkazom silného ducha našich
otcov a pomoci, ktorej sa im od Jána
Nepomuckého dostalo. Je preto veľmi smut-
né a zároveň aj veľmi závažné konanie
súčasnej mladých ľudí zo Smižian, ktorí
opakovane poškodzujú a znevažujú ka-
plnku zasvätenú Jánovi Nepomucké-
mu pred farou. Berúc do úvahy aj to, ako
ničia prácu tých, ktorí sa o ňu dobrovoľne
starajú. 
Foto a spracovanie textu:

Ing. Zuzana Zimmermannová

Sv. Ján Nepomucký - Tvoje sochy stoja
na toľkých mostoch, ale aj pri cestách

ako znamenia.
Vypros aj nám všetkým milosť,

aby sme budovali mosty k sebe navzájom,
aby sme si chránili to, čo ľudí spája.

Aby sme sa usilovali o vzájomné zblíženie
a vždy k sebe hľadali nové cesty.

Amen.

A opäť sú tu Vianoce
Vianoce – sviatky pokoja a lásky. Vianoce – čas veselosti. Čas, keď sme k sebe lepší ako

inokedy, vieme si navzájom odpustiť a zabudnúť na menšie či väčšie krivdy. 
V tomto duchu sa konala i oslava Vianoc v telocvični ZŠ na Zelenej ulici v Smižanoch.

Žiaci si pripravili pod vedením svojich triednych učiteliek krásny kultúrny program, s ktorým
sa predviedli svojim rodičom a starým rodičom 17.12.2008. A tí prišli naozaj v hojnom
počte. Výkony svojich ratolestí ocenili potleskom a poďakovaním.

Mgr. A. Petáková, ZŠ Komenského 3, Smižany
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Piatkové dopoludnie, 12. decembra, bo-
lo pre mnohých školákov slávnostné.
Oceňovali sa najúspešnejšie deti, žiaci,
študenti a ich pripravujúci pedagógovia a
to za úspechy v predmetových, športových
a iných olympiádach a súťažiach za uply-
nulý školský rok 2007/2008. Okresné ví-
ťazstvá vyhodnotilo a ocenilo Centrum
voľného času v Spišskej Novej Vsi, ktoré
má v kompetencii okresné kolá. Úspechy
krajské, celoslovenské a medzinárodné bo-
li vyhodnotené Spoločným školským úra-
dom v Smižanoch práve v tento piatok.
Z 24 materských , 13 základných škôl a
základnej umeleckej školy bolo ich zo
Smižian nemálo. 

Kategória krajské, celoslovenské a medzi-
národné súťaže a olympiády
Základná škola v Smižanoch, Komen-
ského ul.:
Mladí záchranári niekoľkonásobní maj-
stri kraja. 
Družstvo v zložení: Tomáš Capák – kap.,
Soňa Molnárová, Mária Štrauchová získa-
lo 1. m na krajskom kole a 11. m v SR. 
Gymnastický štvorboj
Družstvo v zložení: Patrícia Šefčíková –
kap., Lenka Steinerová, Ivana Knausová,
Nikola Oravcová, Simona Zummerlingová
získalo 4. miesto na krajskom kole. 
Hádzaná dievčat
Družstvo v zložení: Nikola Gánovská-
kap., Lenka Dominiková, Zuzana Andrá-
šová, Erika Beláková, Veronika Nováková,
Nikola Oravcová, Viktória Ihnaťová,
Barbora Rerková, Lucia Krendželáková,
Lucia Radačovská, Anna Zimmermannová
získalo 7.-11. miesto na krajskom kole.
Pedagógom a trénerom Mladých záchra-
nárov, Gymastického štvorboja a Hádza-
nej dievčat je Mgr. Alena Gondová. 
Komenský a my
Denisa Poradová 1. m v SR pod vedením
Mgr. Aštáryovej
Viktória Polláková 2. m v SR pod vedením
Mgr. Petákovej
Dária Dupčáková 2. m v SR pod vede-
ním PaedDr. Blišťanovej.
Na danej súťaži pani učiteľke Blišťanovej
bolo udelené čestné uznanie. Táto peda-
gogička pripravovala aj úspešného devia-
taka Daniela Spišiaka. Jeho grafický ná-

vrh na žiacku knižku v rámci SR získal 1.
miesto. Budúci školský rok, žiacke knižky
predajné v ŠEVTE, bude zdobiť práve jeho
grafický návrh jej obalu.
Biblická olympiáda
Družstvo v zložení: Mária Štrauchová,
Anna Zimmermannová, Petra Hradiská
získalo pod vedením Ing. Mgr. Jozef
Rusňáka 3. miesto na kraj. kole.
Hliadka mladých zdravotníkov v zložení:
Mária Dudžáková - kap., Natália Bučko-
vá, Ivana Pipasová, Ema Čmelová, Bibiána
Kleinová v rámci kraja obsadila  5. miesto
Pripravovala ich p. uč. Štefánia Kosteč-
ková.
Geografická olympiáda
Pavol Olšanský ako úspešný riešiteľ
okresného kola postúpil do krajského kola.
Pripravovala ho Mgr. Zuzana Kubičáro-
vá.
Slávik Slovenska
Aneta Richtarčíková vo svojej kategórii
vyhrala okresné kolo a zastupovala nás na
kraji v speve ľudovej piesne. Pripravovala
ju Mgr. Daniela Novotná.

Základná umelecká škola
Johanna Šteindlerová - Prague junior no-
te 2007 medzinárodná súťaž – Praha ČR –
II. cena, Krajská klavírna súťaž - zlaté pás-
mo – laureátka súťaže; 
Gabriela Plutová - Krajská klavírna súťaž
- bronzové pásmo. Obe žiačky pripravova-
la pani učiteľka Edita Rydlová.

Dominika Mačáková v súťaži Európa v
škole získala I. miesto v SR . Pripravoval ju
pán učiteľ Mgr. Martin Olejník. Na celo-
slovenskej výtvarnej súťaži UMENIE
ZBLÍZKA z vyše 330 základných, základ-
ných umeleckých škôl a osemročných gym-
názií z celého Slovenska, z viac ako 3000
diel, vybrala komisia výtvarných a galerij-
ných pedagógov 30 prác prezentovaných
na výstave v Pálffyho paláci Galérie mesta
Bratislavy. K týmto vybraným a prezento-
vaným prácam patrila aj práca žiačok:
Anny Zimmermannovej, Blaženy Škotko-
vej, Ivany Netíkovej s názvom Náš kama-
rát krokodíl. Práca vznikla taktiež pod ve-
dením Mgr. Martina Olejníka.
V súťaži Handlovské gitary - gitarové
duo: Soňa Štrauchová, Alžbeta Špinero-

vá pod vedením pani učiteľky Evy
Kukurovej získali 5. miesto v SR . Gitarové
trio: Veronika Rerková, Monika Komá-
rová, Mária Tarbajová pod vedením pá-
na učiteľa Bc. Vladimíra Kubáňa získali
3. miesto v SR. Gitarové kvarteto: Soňa
Štrauchová, Alžbeta Špinerová, Monika
Komárová, Mária Tarbajová pod vede-
ním pani učiteľky Evy Kukurovej získali 3.
miesto v SR.       

Kategória: Olympijské festivaly detí a
mládeže organizovaných SŠÚ v Smiža-
noch a obcami
Olympijský festival Hviezdičiek, ktorého
heslom je Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čest-
ne a v priateľstve je športovou súťažou de-
tí materských škôl.
Na základe súčtu bodov za dosiahnuté vý-
sledky jednotlivcov chlapcov a dievčat sa
materské školy umiestnili nasledovne: 
1.m s počtom bodov 2157 hosťujúca MŠ
zo Sp.N.Vsi na Komenského ul.
2.m s počtom bodov 2015 MŠ Smižany,
Zelená ul., ktorá je zároveň už po druhý-
krát držiteľkou putovného pohára 
3.m s počtom bodov 1981 MŠ Sp.
Hrušov.

Hier olympijských Nádejí sa zúčastnilo
319 žiakov prvého stupňa základných škôl
združených v SŠÚ Smižany. Súťažilo sa v
atletických disciplínach a vybíjanej. Na zá-
klade súčtu bodov za dosiahnuté výsledky
jednotlivcov chlapcov a dievčat v atletike
a umiestnení sa škôl vo vybíjanej celkové
poradie škôl bolo nasledovné:
1.m s celkovým počtom bodov 101 ZŠ na
Komenského ul. Smižany
2.m s celkovým počtom bodov 94 ZŠ Sp.
Hrušov
3.m s celkovým počtom bodov 89 ZŠ
Chrasť n/ Hornádom
Športové zápolenie sprevádzala výtvarná
súťaž ako sprievodné podujatie. Témou
boli olympijské symboly. Vo výtvarnej
súťaži 1. miesto si vymaľovala Martina
Jendruchová zo ZŠ na Komenského ul.
v Smižanoch, 2. miesto získal Adam Hron
z tej istej školy a 3. miesto získala
Katarína Kavuličová zo ZŠ Sp. Hrušov.

Spoločný školský úrad Smižany pri príleži-
tosti slávnostného oceňovania ocenil aj
starostov, ktorí boli spoluorganizátormi
športových, spoločenských, či pedagogic-
kých podujatí. Z 20 starostov boli ocenení
piati – J. Olejník z Vítkoviec, V. Butvin zo
Sp. Hrušova, M. Výrostek z Danišoviec, M.
Horká z Mlyniek a Ing. Michal Kotrady.

Pánovi starostovi obce Smižany touto
cestou srdečne blahoželáme a ďakujeme
za aktívnu pomoc, spoluprácu  a poro-
zumenie pri organizovaní pracovných,
spoločenských podujatí pre pedagógov
a športových súťaží pre deti materských
i žiakov základných škôl.

PaedDr. Viera Skoumalová
Spoločný školský úrad

Spoločný školský úrad v Smižanoch oceňoval najúspešnejšie deti a žia-
kov v predmetových olympiádach, športových a iných súťažiach
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Obecná knižnica informuje
Internetová čitáreň a obecná knižnica budú v mesiaci

január 2009 otvorené aj v dňoch 10. a  24. v čase

od 8.00 hod. do 12.00 hod.

V ostatných mesiacoch budú dátumy sobôt zverejňo-

vané vždy v Smižianskom hlásniku.

V roku 2009 budú obecná knižnica a internetová čitá-

reň otvorené od 7. januára počas výpožičných hodín

knižnice.
Anastázia Adamcová

obecná knižnica

Hovoria mu „básnik ticha“,
skromný a vzácny človek sveto-
vého formátu, označujú ho za
svedomie národa a prajú mu
Nobelovu cenu za literatúru.
Svoju prvú básničku napísal
ešte ako malý žiak. Poézia sa
stala jeho celoživotnou láskou
a silou. 

Milan Rúfus oslávil 10. de-
cembra 80. narodeniny. Rúfus
sa stal prvým laureátom medzi-
národnej Ceny Crane Summit
za poéziu. Získal Zlatý rad
Medzinárodného fóra 21. sto-
ročia. Víťaza vybrala porota
piatich spisovateľov z troch
kontinentov. Jednou z cien je aj
preklad jeho básní do čínštiny.
Okrem toho boli Rúfusove ver-
še už preložené do pätnástich
jazykov. 

Básnik by mal pri príležitosti
16. výročia vzniku republiky do-
stať aj štátne vyznamenanie
Pribinov kríž I. triedy od prezi-
denta Ivana Gašparoviča.

Matica slovenská v spolupráci
s Literárnym informačným
centrom uviedla do života,
Slovákom doma i vo svete novú

publikáciu NIESŤ  BREMENO A
SPIEVAŤ, slovensko – anglický
výber z poézie a esejí Milana
Rúfusa.

Pocta majstrovi: Slovensko
recituje Rúfusa

Iniciátormi tejto výzvy boli
Základná škola Dr. Milana
Hodžu v Bratislave, Národné
osvetové centrum a Ústav poli-
tických vied SAV. Vyzývali v nej
učiteľov a učiteľky slovenčiny,
pracovníkov v kultúre, divadiel-
ka poézie, mládež a vôbec všet-
kých milovníkov slovenskej
poézie, aby oslávili Majstrove
osemdesiate narodeniny recito-
vaním jeho básní. Takto formu-
lujú svoju predstavu o vhod-
nom narodeninovom darčeku
pre Majstra: „Navrhujeme, aby
každý, kto miluje Rúfusovu poé-
ziu a pozná jej cenu, ale oso-
bitne učitelia na základných
školách, stredoškolskí a vysoko-
školskí učitelia v čase od 10.
októbra do 10. decembra 2008
dali za úlohu svojim študen-
tom, aby si prečítali Rúfusove

básne a aby si v školách pri-
pravili predpoludnie Rúfusovej
poézie.“

ZŠ Povýšenia svätého Kríža
reagovala na výzvu iniciátorov
a dňa 11. decembra navštívila
Obecnú knižnicu v Smižanoch.
V hodinovom pásme tu zaznel
životopis, tvorba ako aj oslá-
vencove básne v podaní žiakov
2. a 4. ročníka. Takýto darček
pripravili žiaci „ujovi“ Rúfusovi
k jeho narodeninám a zároveň
takto prejavili vďačnosť za lás-
ku k deťom, ktorú tak nádher-

ným spôsobom opísal v bás-
ňach v zbierke Modlitby za die-
ťa, r. 1995.

Anastázia Adamcová
obecná knižnica

Básnik sa modlí za deti
Nevedia prečo,
no veľmi im to treba.
A možno ešte viacej ako chle-
ba.
Aby im v duši pusto nebolo.
Aby ich mali radi okolo. 

M.R.

B Á S N I K  T I C H A  M I L A N  R Ú F U S  J U B I L U J E

ZŠ Komenského ulica
Školský klub detí 

Žiaci 1. až 4. ročníka
Obecná knižnica v Smižanoch
Vás pozývajú na výstavu 

Výstava je sprístupnená v obecnej
knižnici počas výpožičných hodín 

do 31.5.2009
Tešíme sa na Vašu návštevu
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V sobotu 13. decembra sa
odohral v telocvični ZŠ Komen-
ského už v poradí 5. ročník
LUANA CUP. Turnaja sa zú-
častnili mužstvá OL v Smiža-
noch a pozvané mužstvo Slova-
na Závadka. Celý turnaj od-
pískal s prehľadom arbiter
Miroslav Vall - veľmi pekne ďa-
kujeme za korektné rozhodova-
nie.

Konečné umiestnenie bolo
v podaní usporiadateľa. Na
druhom a treťom mieste sa
umiestnili Espresso a Herba-
Best. Hlavný sponzor turnaja  ocenil aj naj-
lepšieho brankára. Stal sa ním Špener
Marcel (Luana) so 4 gólmi vo vlastnej sie-
ti. Najlepším strelcom sa stal Kaščák
(Espresso), keď zaznamenal 7 gólov.
Poďakovanie patrí aj sponzorom

Luana Liberec
Leroy ČADCA
KPMD GALANTA
Železiarstvo Klein
RETTER SPORT

ENERGOGROUP
APS ALKON
BAR CELONA
JL MUSIC Jaroslav Lipták
GENERALI

Výsledky:
HERBA-BEST - ESPRESSO 2:3 (0:2) 
LUANA – NDH MARKET 0:0 
SLOVAN ZÁVADKA - ESPRESSO 2:5 (2:1) 
HERBA-BEST – NDH MARKET 7:1 (5:0) 
LUANA – SLOVAN ZÁVADKA 6:2 (3:0) 
NDH MARKET - ESPRESSO 2:8 (1:5)
HERBA-BEST - SLOVAN ZÁVADKA6:1 (1:0)
ESPRESSO - ESPRESSO 3:1 (1:0)
NDH MARKET - SLOVAN ZÁVADKA3:2 (1:1)
LUANA - HERBA- BEST 6:1 (2:0)

Klub Z V R P Skóre Body
1 LUANA 4 3 1 0 15:4 10
2 ESPRESSO 4 3 0 1 17:9 9
3 HERBA-BEST 4 2 0 2 16:11 6
4 NDH MARKET 4 1 1 2 6:17 4
5 SLOVAN

ZÁVADKA 4 0 0 4 7:20 0

(M.Š.) 

Liga mládeže Spiša 2008/2009
ŠACHOVÁ GRAND - PRIX

Dlhodobá súťaž jednotlivcov chlapcov a diev-
čat pokračovala 2. kolom 13.12.2008 na ZŠ
Smižany, Komenského ulica.
Turnaj zorganizovala ZŠ Smižany na
Komenského ulici v spolupráci so šachovým
klubom Smižany, za aktívnej pomoci obce
Smižany.

Súťažilo sa v určených vekových kategóriách
podľa pravidiel FIDE pre Rapid šach.
Organizátorom sa podarilo zabezpečiť účasť
až 64 šachistov základných a stredných škôl
celého regióna Spiša. Je potešiteľné, že me-
dzi žiakmi z Gelnice, Spišskej Starej Vsi,
Spišskej Novej Vsi, Popradu, Košíc a ďalších
sa nestratilo ani 8 žiakov z domácej šachovej
základne ZŠ Smižany. Potešiteľná je narasta-
júca zbierka víťazstiev nielen tohtoročného
majstra okresu M. Čecha, ale aj našich štvrtá-
kov a piataka – Bendu, Knutela, Brandobura,
Antonyho a Strelu.

Liga mládeže pokračuje na budúci rok 3. ko-
lom, ktoré sa uskutoční v Spišskej Starej Vsi.
Všetkým, ktorí sa na výchove detí podieľajú a
tiež organizátorom turnajom patrí poďakova-
nie.                                                                  

Mgr. Daniel Leščinský

ÚSPEŠNY TURNAJ - LUANA CUP 2008

Informačná kancelária Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
tel.: 00421/53/443 36 66, mobil: 0905/388 917,  e-mail: infosmizany@rup.sk

V rámci rozvoja spolupráce v oblasti cestovného ruchu a poskytovania doplnkových služieb a programov, 
uvítame od Vás, vážení podnikatelia v cestovnom ruchu, poskytnutie vlastných propagačných materiálov na pre-
zentáciu Vašich služieb a činností na výstavách CR, ktorých sa bude obec Smižany zúčastňovať ešte pred sezó-
nou r. 2009 ako člen Mikrorégionu Slovenský raj. Na základe skúseností z predchádzajúcich výstav sa nedostatok

propagačných materiálov konkrétnych ubytovateľov či iných doplnkových služieb javí ako výrazné negatívum.
Napriek doterajším výzvam o ich doručenie, reagovali podnikatelia v malej miere voči počtu služieb,

aký v Smižanoch registrujeme. Okrem týchto materiálov obec poskytuje na výstavy propagačné materiály
miestneho a regionálneho charakteru.  

V prípade záujmu kontaktujte Informačnú kanceláriu v Smižanoch. 

Ing. Zuzana Zimmermannová, odd. školstva, rozvoja a CR

i

Hľadáte všeobecné i aktuálne informácie o obci a dianí v nej ? Kliknite na www.smizany.sk
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V mesiaci január budeme blahoželať
Anton Vaško    96 rokov
Veronika Bar tošová   85 rokov
Jozef Lengvarský   83 rokov
Anna Novotná       83 rokov
Matilda Miková  81 rokov
Katarína Zajacová        81 rokov
František Brandobur 81 rokov
Emil Sopko           75 rokov
Sidónia Šarišská 75 rokov
Terézia Bar tošová      75 rokov
Regina Čupáková      70 rokov
Anna Novotná        70 rokov
Marta Hrdinová   70 rokov
Mária Kokyová 70 rokov
Mária Findurová  65 rokov
Emília Lehotská 65 rokov
Ján Vlčák    65 rokov
Ľudovít Čech    65 rokov
Milan Pacanovský 60 rokov
Ján Sater  60 rokov
Štrefan Pavlák 60 rokov
Igor Markovič  60 rokov
Margita Pitulová 60 rokov
Anton Havaš   60 rokov
Mária Morihladková 60 rokov
Helena Var tovníková 60 rokov
Štefan Pecha   60 rokov

V mesiaci november 
naše rady rozšírili

Tomiskinová Alexandra
Pecha Ján
Karas Juraj
Schmognerová Karolína
Karas Marek
Garčarová Natália
Korščenová Sofia
Pompová Sofia

V mesiaci  november nás opustili
Mária Gondová 1919
Marek Karas        2008

Anna Kubiňáková       1928

I N Z E R C I A
• Pozývam Vás na pedikúru do Spišskej Novej Vsi

na Letnú ul. 31 I. poschodie

Tel. č.: 0904 242 161

• PROFI CREDIT

Okamžité úvery 

- rýchlo na čokoľvek - aj bez doloženia príjmu

- pre podnikateľov, ženy na materskej dovolenke,

dôchodcov

Kontakt: Nám. M. Pajdušáka 27, 053 11 Smižany,

tel. č. 0905 639 927

• Požičovňa prívesných vozíkov a turbosolárium, 

Nám. M. Pajdušáka 25, Smižany

Tel. č.: 0907 500 707, 0903 522 022

• Realitná kancelária SLOVRAJ

- sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnu-

teľností - spracovanie podnikateľských zámerov a plá-

nov - mzdová agenda - organizačno, ekonomické a

účtovné poradenstvo

Kontakt: Nám. Pajdušáka 27, 053 11 Smižany

tel. č. 0905 639 927

P o n u k a: Rekreačné chalupy

3-izbový byt + garáž na sídl. Západ II.

• Požičovňa prívesných vozíkov non stop, auto poži-

čovňa non stop: t. č,: 0905 396 528

I N Z E R C I ASPOLOČENSKÁ RUBRIKA

S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďako-
vanie všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť 6.11.2008 s našou mamkou, tetou,
krstnou mamou, starkou, babkou, prababkou
Máriou Gondovou, 
ktorá nás opustila vo veku nedožitých 89 rokov.

Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.  Kto žije v srdci, neumiera.

Poďakovanie

Spomienky
„Neplačte za mnou, keď som
tak tíško zaspala,
spomeňte si, že som vás veľmi
rada mala.
Chcela som s vami dlhšie byť,
osud je taký,

vy musíte žiť.“
Dňa 15. januára 2009 si pripomenieme
15. výročie smeti našej milovanej mamičky,
babičky a svokry Márie Kapustovej.
S láskou a úctou spomínajú manžel
František, synovia Vlado a Peter s rodinami.

Čas plynie veľmi rýchlo, ale sm-
útok a bolesť v srdci stále zo-
stávajú.
Dňa 13.1. 2009 si pripomenie-
me 25. výročie smrti nášho milo-
vaného manžela, otca, svokra a

dedka Františka Mareka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
Ďakujeme, manželka, dcéra Ľudmila a syn
František s rodinami.

Dňa 26.1.2009 uplynie 1. výro-
čie smrti môjho milovaného
manžela, tatka, svokra a dedka
Františka Bryndzu.
Pustý je náš dom, smutno je
nám bez Teba v ňom.

Len ten kto s Tebou žil, vie čo stratil.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.
Manželka a deti Roman, Pavol a Ľudmila s ro-
dinami.

Prešiel rok, čo nie si medzi na-
mi, no v našich srdciach žiješ
spomienkami.
Dňa 27.1.2009 uplynie rok, čo
nás navždy opustila naša drahá
mamka, babka a prababka

Mária Kleinová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s na-
mi tichú spomienku.
S úctou, vďakou a láskou na Teba spomínajú
syn Milan, Igor a dcéry Mária a Ika s rodina-
mi.

Dňa 19.1.2009 si pripomenieme
7. výročie, čo nás navždy opusti-
la naša drahá teta a sestra
Justína Šmelková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.

Dňa 29.12.2008 sme si pripo-
menuli 4. výročie, čo nás navždy
opustil môj drahý manžel a otec
Jozef Panák.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomien-

ku.
Manželka Ľudka, syn Jozef a ostatná rodina.

Spomienky
Dňa 27.1.2009 uplynú 2 ro-
ky, čo nás navždy opustil
a vydal sa na cestu, z ktorej
niet návratu náš milovaný
manžel, otec, svokor, dedko
a pradedko 
Pavol Marek.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka Františka, dcéry
Valika, Danka a syn Milan s rodinami.

Veľakrát už slnko zapadlo a
veľa sĺz nám z očí vypadlo.
Tvoja strata veľmi bolí, keď
plameň sviečky tíško horí.
Dňa 28.1.2009 uplynie rok,
čo nás navždy opustila naša
milovaná manželka, mamička

a babka Anna Poláková.
S úctou, smútiaca rodina.

Prešlo už 10 rokov, čo nie si
medzi nami, no v našich srd-
ciach žiješ spomienkami.
Dňa 9.1.2009 uplynie 10 ro-
kov čo nás navždy opustila
naša drahá mamka a babka
Veronika Mecková.

S úctou a nekonečnou lásku na Teba spomí-
najú synovia a dcéra s rodinami.
„Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach
tých, ktorí ho mali radi.“

Spomienky



2009

Skratky: O: organizátor, M: miesto, FÚ - farský úrad, SŠÚ - spoločný školský úrad, KD - kultúrny dom, TJ - telovýchovná jednota, ZO SZPFB - základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
PD - poľnohospodárske družstvo, ZŠ - základná škola, MŠ - materská škola, ZUŠ - základná umelecká škola, MO MS - miestny odbor Matice slovenskej, MO Živena, DHZ - dobrovoľný hasičský zbor, ZPCR Spiš -
Združenie podnikateľov cestovného ruchu SPIŠ, ZO SZTP - základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, HE - horolezecko expedičný klub, KŠÚ - Krajský školský úrad, SAŠŠ - Slovenská asociá-
cia športu na školách 

OBEC SMIŽANY
Január

l TEŠÍME SA DO ŠKOLY návšteva detí MŠ
O: ZŠ Komenského   M: MŠ Komenského, Zelená, Ružová 

l VLAKY– výstava makiet
O: Obecná knižnica   M: Obecná knižnica

l VÝSTAVA ZLATÉ RUKY VI. A JANA HOJÁKOVÁ
Podmaľba na skle
O: Národopisné múzeum v Smižanoch   M: Národopisné múzeum 
v Smižanoch, Obec Smižany, MO MS, MO Živena

27. OSLOBODENIE OBCE 
celoobecná spomienka pri pamätnej tabuli 
O: Obec Smižany, ZO SZ PFB   M: pred KD

Január – február

l VEREJNÉ PRETEKY V BEHU NA LYŽIACH
O: SŠÚ, Obec Smižany, OZ Kalokagatia   M: Mlynky - Smižany

l KARNEVAL NA ĽADE pre deti obce
O: Obec Smižany   M: areál TJ Slovan

Február

l KARNEVAL V ŠKOLE
zábavné popoludnie pre žiakov a rodičov
O: ZŠ Komenského   M: ZŠ Komenského 

7. XIII. FAŠIANGOVÝ PLES
pre zdravotne postihnutých občanov
O: ZO SZTP   M: jedáleň PD Čingov

l ZIMNÝ PRECHOD SLOVENSKÝM RAJOM
turistické vychádzky
O: ZŠ Povýšenia sv. Kríža   M: Slovenský raj

l FAŠIANGOVÉ POSEDENIE PRE DÔCHODCOV
O: Klub dôchodcov Smižančan

l „KET FAŠENGY...“, FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
udržiavanie ľudovej tradície, chodenie s ražňom 
po dedine, tanečná zábava 
O: Obec Smižany, DFSk Smižančanka M: obec, jedáleň PD Čingov

Marec

l KNIHA – MOJ PRIATEĽ
literárne popoludnie v spolupráci s obecnou knižnicou
O: ZŠ Komenského   M: Obecná knižnica 

12. MLADÍ HUDOBNÍCI
jarný koncert žiakov hudobného odboru ZUŠ
O: ZUŠ   M: aula ZUŠ

12. - 13. ČARO JARI
veľkonočná burza dekoračných prác žiakov výtvarného 
odboru
O: ZUŠ   M: ZUŠ

l ŽIVENA alebo kľukaté cesty k vzdelaniu 
140. výročie založenia Živeny, literárne popoludnie
O: MO Živena, Obecná knižnica   M: Obecná knižnica

l SLOVENSKÝ RAJ MAĽBOU - výstava obrazov
O: Obecná knižnica   M: Obecná knižnica

27. DEŇ UČITEĽOV OBCE
slávnostná akadémia
O: Obec Smižany, ZŠ, ZUŠ, MŠ, SŠÚ   M: aula ZUŠ

Marec – jún

l VÝSTAVA VTÁČIE BÚDKY A KŔMIDLÁ
O: Národopisné múzeum v Smižanoch
M: Národopisné múzeum v Smižanoch

Apríl

l DEŇ NARCISOV
verejná zbierka na pomoc chorým
O: ZŠ Komenského ul.   M: obec

l OKRESNÉ KOLO V HÁDZANEJ
súťaž chlapcov a dievčat
O: ZŠ Komenského Smižany, SAŠŠ, KŠÚ   M: ZŠ Komenského 

l DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE VEREJNOSŤ
pri príležitosti Dňa katolíckych učiteľov
O: ZŠ Pov. sv. Kríža   M: ZŠ Pov. sv. Kríža

Máj

l CELOOBECNÁ SPOMIENKA - DEŇ VÍŤAZSTVA
kladenie vencov k pamätníku
O: Obec Smižany, ZO SZPFB   M: obec

10. DEŇ MATIEK, ŽENY ŽENÁM 
celoobecná akadémia - kultúrno-spoločenské podujatie 
venované ženám spojené s celoobecnou akadémiou 
ku Dňu matiek
O: Obec Smižany, ZUŠ, MO MS, MO Živeny, ZŠ, MŠ   M: aula ZUŠ

l STAVANIE OBECNÉHO MÁJA
udržiavanie ľudovej tradície
O: Obec Smižany, FSk Smižančanka, ZUŠ, ZŠ, MO MS
M: Námestie M. Pajdušáka

15., 16., 17. Slávnostné otvorenie Kultúrneho domu Smižany 
O: Obec Smižany, ZUŠ, ZŠ, MŠ   M: Kultúrny dom 

18. VYSTÚPENIE SOKOLIARSKEJ SKUPINY  
podujatie venované Medzinárodnému dňu múzeí 
v areáli Národopisného múzea
O: Národopisné múzeum v Smižanoch, MO MS, MO Živena, 
Obec Smižany
M: Národopisné múzeum v Smižanoch

19. VÝCHOVNÝ KONCERT PRE ŽIAKOV MŠ 
O: ZUŠ   M: aula ZUŠ

l PREDNES POÉZIE A PRÓZY DETÍ MŠ
literárna prehliadka 
O: Obecná knižnica   M: Obecná knižnica

26. SMIŽIANSKA GITARA
súťaž žiakov gitarových oddelení ZUŠ
O: ZUŠ   M: aula ZUŠ

l 4. ročník Športovej olympiády detí MŠ                                
O: SŠÚ, Obec Smižany, OZ Kalokagatia   M: ZŠ. Komenského 

l ARANŽOVANIE MOJE HOBBY 
výstava prác žiakov ZŠ Povýšenia sv. Kríža 
O: ZŠ Povýšenia sv. Kríža   M: Obecná knižnica

l 5. ročník ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY ŽIAKOV I. stupňa ZŠ
O: Obec Smižany, SŠÚ, ZŠ Komenského ul., OZ Kalokagatia
M: ZŠ Komenského ul., obec

l TROJBOJ MEDZI MŠ V OBCI
O: MŠ Zelená   M: MŠ Zelená

30. OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY
slávnostné otvorenie LTS s bohatým programom 
spojené s Dňom detí a s 11. výročím Best Clubu
O: Obec Smižany, ZUŠ, SŠÚ, ZŠ, MŠ, ZPCR Spiš, Best Club, TJ Slovan 
M: areál TJ Slovan Smižany

Jún

1. NAMAĽUJ SI SVOJ PLOT
výzdoba oplotenia areálu TJ Slovan
O: ZUŠ   M: ihrisko TJ

14. XIX. SMIŽIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
V. JARMOK ĽUDOVÝCH REMESIEL
O: Obec Smižany, MO MS   M: areál TJ Slovan

16. FOTOGRAFIA, ZRKADLO MOJICH OČÍ
súťaž mladých amatérov fotografov vo veku do 18 rokov,  
vernisáž spojená s ocenením
O: ZUŠ   M: ZUŠ

17. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽIAKOV 
literárno-dramatického odboru 
O: ZUŠ   M : Kultúrny dom

18. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽIAKOV hudobného a 
tanečného odboru
O: ZUŠ   M: Kultúrny dom

l GULÁŠ A TURISTIKA V SLOVENSKOM RAJI
oddych pre dôchodcov
O : Klub dôchodcov Smižančan   M : Slovenský raj

l Pavol Suržin – nedožité 70. narodeniny 
literárne popoludnie
O: Obecná knižnica, MO Živena   M: Obecná knižnica

l 13. ročník SPIŠSKÝCH ŠPORTOVÝCH HIER DETÍ 
A MLÁDEŽE 
O: SŠÚ, OcU, ZŠ, OZ Kalokagatia   M: športoviská Smižany a okolie

l GULÁŠ - Posedenie pre telesne postihnutých občanov
O: ZO SZTP   M: Hradisko

l 5. ročník OBRANÁRSKEHO PRETEKU 
o pohár starostu obce
O: Kynologický klub Slovenský raj   M: areál kynologického klubu

Júl

25. COUNTRY BÁL
O: Best Club, Obec Smižany, TJ Slovan   M: areál TJ Slovan 

l COUNTRY V ESPRESSE
M: Espresso   O: Espresso Smižany

Júl – august

l IV. OKOLO NÁS 
výstava amatérskych fotografií
O:  Obecná knižnica   M: Obecná knižnica

l VÝSTAVA - HISTÓRIA SMIŽIAN od najstarších dôb
O: Národopisné múzeum v Smižanoch, MO MS, MO Živena, 
Obec Smižany
M: Národopisné múzeum v Smižanoch

August

l ŠPORTOVÝ DEŇ pre telesne postihnutých občanov
O: ZO SZTP   M: areál požiarnej zbrojnice

l 65. VÝROČIE SNP - VATRA
O: SZ PB, Obec Smižany   M: TJ Slovan 

l 30. UKONČENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY 
bohatý program spojený s diskotékou
O: Obec Smižany, ZUŠ, SŠÚ, ZŠ, MŠ, ZPCR Spiš, Best Club, TJ Slovan 
M: areál TJ Slovan Smižany

September

5. IX. SÚŤAŽ HASIČSKÝCH DRUŽSTIEV MUŽOV A ŽIEN
o pohár starostu obce
O: DHZ   M: areál TJ Slovan

l 3. ročník VEDOMOSTNO – ŠPORTOVÝCH PRETEKOV 
pre žiakov 1. – 4. roč. ZŠ                  
O: SŠÚ, OZ Kalokagatia   M: ZŠ. Komenského

September - október

l „SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU ZELEŇ 2009“ 
výstava spojená so súťažou
O: Obec Smižany, Obecná knižnica   M: Obecná knižnica

September – december

l ZÁZRAČNÝ MATERIÁL – PAPIER  - výstava spojená
s tvorivou dielňou, pracujeme s papierom
O: Národopisné múzeum v Smižanoch, MO MS, MO Živena, 
Obec Smižany
M: Národopisné múzeum v Smižanoch

Október

l BEH ULICAMI OBCE SMIŽANY
4. ročník súťaže žiakov, dorastencov a dospelých
O: SŠÚ, Obec Smižany, ZUŠ, ZŠ Komenského ul., OZ Kalokagatia   
M: obec

l ŠACHOVÝ TURNAJ
okresná súťaž chlapcov a dievčat
O: ZŠ Komenského   M: ZŠ Komenského 

11. POSEDENIE S DÔCHODCAMI – KONCERT DYCHOVEJ 
HUDBY POPRADČANKA 
pri príležitosti mesiaca úcty k starším
O: Klub dôchodcov Smižančan, ZUŠ   M: Kultúrny dom

l VYHODNOTENIE CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE ŠPORTOVEJ 
AKTIVITY ŠKÔL v šk. roku 2008/2009 pod názvom 
ŠKOLA ROKA  
O: Obec Smižany, OZ Kalokagatia, ZUŠ, SŠÚ   M: ZUŠ                                

November

13. UKÁŽ ČO VIEŠ
súťaž v speve populárnych piesní pre deti a mládež
O: ZUŠ   M: aula ZUŠ

l PRACUJEME S TEXTILOM
výstava prác žiakov 1. stupňa a školského klubu detí ZŠ
O: ZŠ Komenského   M: Obecná knižnica 

l TVORIVÁ DIELŇA PRE PREDŠKOLÁKOV
O: ZŠ Povýšenia sv. Kríža   M: ZŠ Povýšenia sv. Kríža

14. ŠACHOVÝ TURNAJ PRE VŠETKÝCH
O: Šachový oddiel TJ Slovan   M: Kultúrny dom

l KATARÍNSKA ZÁBAVA
tanečná zábava pre všetkých
O: Obec Smižany, DFSk Smižančanka   M: Kultúrny dom

December

4. PRIVÍTANIE MIKULÁŠA
O: Obec Smižany, ZŠ, MŠ, ZUŠ   M: Námestie M. Pajdušáka

l VÝSTAVA - „Od Lucii do Vilii“
O: Národopisné múzeum v Smižanoch, MO MS, MO ŽIVENA, 
Obec Smižany   M: Národopisné múzeum Smižany

15., 16. HUDOBNO - DRAMATICKO - TANEČNÉ PREDSTAVENIE
ŽIAKOV ZUŠ
O: ZUŠ   M: Kultúrny dom 

l AKADÉMIA spojená s oceňovaním najúspešnejších žiakov 
v súťažiach a olympiádach v šk. roku 2008 /2009            
O: SŠÚ, ZUŠ, OZ Kalokagatia   M: ZUŠ

l VIANOCE, VIANOCE UŽ SÚ TU ZNOVA
vianočná besiedka a akadémia pre rodičov na Zelenej ulici
O: ZŠ Komenského ul.   M: ZŠ Komenského ul., Zelená ul.

l MLADZENKY
posedenie dôchodcov pri jedličke
O: Klub dôchodcov Smižančan   M: Kultúrny dom

l ŽIVÝ BETLEHÉM
O: FÚ, Obec Smižany   M: Námestie M. Pajdušáka 

Obec Smižany, Nám. M. Pajdušáka 50/ 1341, 053 11 Smižany
tel.: 053 / 44314 83, fax: 053 / 44311 32, mobil: 0907 903 736, www.smizany.sk, e-mail: smizanyocu@rup.sk

KALENDÁR KULTÚRNYCH, SPOLOČENSKÝCH 
A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 
KALENDÁR KULTÚRNYCH, SPOLOČENSKÝCH 
A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 
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