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Mestská verejná doprava v obci
Z dôvodu každoročnej straty mestskej
hromadnej dopravy, ktorá sa vyšplhala
z 10 tis. EUR (300 000,- Sk) v roku 2005 na
56 562 EUR (1 704 000,- Sk) v roku 2007 (týka sa iba obce Smižany) a strata neustále
rastie, bola vypracovaná Výskumným ústavom dopravy Žilina optimalizácia mestskej
verejnej dopravy. Optimalizácia sa týkala obslužnosti územia mesta Spišská Nová
Ves a obce Smižany. Na základe odporúčania výskumného ústavu pristúpilo mesto
Spišská Nová Ves od 1. 1. 2009 k redukcii
autobusových liniek a autobusových spojov (bližšie o redukcii spojov sa píše v Informátore č. 1/09 mesta Spišská Nová Ves).
V prvom rade chcem upozorniť našich
občanov i cestujúcich, že k 1. 1. 2009 obec
žiadne spoje neredukovala. Hneď začiatkom roka nám cestujúci volali, písali e-maily na obecný úrad, aby sme svoje rozhodnutie prehodnotili. Rozhodnutie však
urobilo mesto bez toho, aby to s nami
konzultovalo, aj keď sme sa predtým
dohodli, že akúkoľvek zmenu v mestskej verejnej doprave budeme konzultovať spolu. Stratu na linke č. 4 v plnej výške uhrádza obec Smižany. Počas roka 2008
platila dohoda, že sa budeme podieľať 50 %
na vykrytí strát liniek č. 15 (školský spoj) a
č. 18 (do závodu EMBRACO). Pritom napríklad linka č. 15 (teraz prečíslovaná na linku

č. 11) prešla po našom území 3 km a zvyšných 11 km po území mesta.
Po vašich pripomienkach sme konzultovali s mestom trasu linky č. 11, aby opätovne prechádzala cez obec Smižany
a zabezpečila dopravu žiakov do základných škôl. Od 20. januára je trasa zmenená znovu cez obec. Každej dobre mienenej pripomienke sa snažíme vyhovieť
a po dohode s dopravcom, prípadne mestom, ju uplatniť v praxi.
Cestujúci sa často krát ozývali kvôli zvyšovaniu cestovného. Na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva sa venujeme tejto téme a sme si vedomí, že tadiaľto cesta
k zvýšeniu kultúrnosti cestovania nevedie.
Už prvé zvýšenie cestovného od 1. 4. 2008
poslanci s neochotou odsúhlasili až na mimoriadnom zastupiteľstve v marci 2008.
Keď dopravca zaslal dve alternatívy ďalšieho zvyšovania cestovného v mestskej verejnej doprave od 1. novembra 2008, poslanci návrh vôbec neakceptovali a nechceli
o ňom rokovať. Preto dopravca zaslal nový návrh, aby bol schválený od 1. 1. 2009.
Napriek skutočnosti, že dochádzalo k zaokrúhľovaniu cien na eurocenty, v niektorých prípadoch to znamenalo zvýšenie
cestovného. Poslanci na decembrovom
zasadnutí návrh neschválili. Neodsúhlasili však ani bezplatné cestovanie v čase od

1. do 16. januára 2009, keď bolo možné platiť aj v korunách aj v eurách. Mesto Spišská
Nová Ves schválilo navýšenie cestovného
a vydalo cestovný výmer. Vzhľadom na skutočnosť, že na jednej mestskej verejnej doprave nemôže byť dvojaké cestovné, poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve
dňa 15. 1. 2009 s ťažkým srdcom napokon
schválili nový cenový výmer, ktorý je
účinný od 1. februára 2009.
V novom roku sme zaviedli novinku na
internetovej stránke obce (blok Samospráva – Zápisnice), kde si môže návštevník
prečítať okrem priebehu rokovania aj hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva pri jednotlivých uzneseniach.
Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov poslanci obecného zastupiteľstva rozhodujú o finančných prostriedkoch, pretože sú to verejné prostriedky
a táto kompetencia je určená výhradne poslancom. Starosta je štatutárnym orgánom
a môže sa pohybovať v medziach, ktoré mu
určilo zastupiteľstvo v rozpočte obce.
S dopravcom môže uzavrieť zmluvu
o výkone vo verejnom záujme len na takú
sumu, akú obecné zastupiteľstvo odsúhlasí
na vykrytie straty v doprave.
Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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Oslavy oslobodenia obce sa konali presne v deň 64. výročia
Obec Smižany
a Základná organizácia Slovenského
zväzu protifašistických
bojovníkov
v spolupráci so
základnými školami si pripomenuli dňa 27. 1. 2009
o 15.00 hodine
pred kultúrnym domom výročie oslobodenia našej obce
od fašizmu. Osláv sa zúčastnili taktiež
poslanci obecného zastupiteľstva, čel-

ní predstavitelia obce, občania.
Po hymne a básni starosta obce vo
svojom príhovore vyzdvihol aktívnych
účastníkov odboja z našej obce. Minú-

tou ticha si prítomní uctili všetkých
padlých spoluobčanov a taktiež nedávno zosnulého pána Štefana Bečarika, aktívneho a dlhoročného predsedu miestneho odboru Základnej
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Nasledovalo
položenie venca k pamätnej tabuli na
kultúrny dom. Zavŕšenie osláv prebehlo pracovne v hasičskej zbrojnici
členskou schôdzou ZO SZPB v Smižanoch.
Mgr. Stanislav Beregházy,
odd. kultúry OcÚ

15. mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva
Vo štvrtok, 15. 1. 2009, sa konalo
15. mimoriadne zasadanie OZ, prvé v roku 2009, ktoré sa konalo za účasti poslankyne NR SR Mgr. Ley Grečkovej.
Starosta obce pri otvorení privítal
všetkých prítomných a zaželal im do nového roku všetko dobré. Po schválení
programu rokovania nasledovala voľba
návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
V ďalšom bode poslanci stanovili
priority v oblasti investičných akcií, ktoré sú už zahrnuté v rozpočte obce na rok
2009, taktiež tie, ktoré ešte nie sú zahrnuté do rozpočtu, pri ktorých je nutné
vypracovať projektovú dokumentáciu
potrebnú k podaniu projektov. Obec sa
snaží využívať možnosti financovania akcií cez podporné projekty z EÚ.
Poslanci odsúhlasili termíny zasadnutí
OZ, a to: 27 .2., 23. 4., 24. 6., 27. 8., 22. 10.,
11. 12. 2009.
Na základe predloženia požiadavky

Slovenský Červený kríž
Miestny spolok SČK

Začal sa nový rok. Rok mnohých
zmien, očakávaní, prianí, ale aj významných jubileí. Slovenský Červený kríž
v tomto roku čaká viacero osláv a výročí.
Hneď na začiatku, 1. februára 2009,
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spoločnosti eurobus, a. s. o úpravu výšky
cestovného v MHD, poslanci túto úpravu,
ktorá bola zdôvodnená lepšou manipuláciou s drobnými mincami, schválili. Treba povedať, že poslanci schválili úpravu
s nevôľou, aby v Spišskej Novej Vsi a Smižanoch bolo jednotné cestovné a zároveň poverili hlavnú kontrolórku obce na
vykonanie kontroly v spoločnosti eurobus, a. s.
Rokovanie pokračovalo schválením
zmeny organizačnej štruktúry OcÚ. Jednalo sa o prijatie upratovačky na úväzok 10 hodín týždenne na zabezpečenie
upratovania nových priestorov obecnej
polície.
Po schválení Dodatku č. 1 k VZN
č. 70/2008 o určení výšky príspevkov
v školách a školských zariadeniach poslanci prerokovávali žiadosť ZŠ na Komenského ulici o zaradenie školského
strediska záujmovej činnosti do siete škôl
a školských zariadení. Hlasovaním bolo

jeho zaradenie schválené.
Dôležitým bodom programu rokovania bola preložka štátnej cesty III/53616.
Rozhodovalo sa o tom, ktorý variant z vypracovanej štúdie sa schváli. Spracované boli tri varianty. Po rozprave poslanci
schválili červený variant – cesta v záreze
v terajšej línii železnice, okolo časti Záhradky.
Schvaľovanie nebolo jednoduché, vypočuté boli názory za aj proti.
V diskusii poslankyňa NR SR Mgr. Lea
Grečková prisľúbila pomoc pri získavaní
finančných dotácií. Taktiež bola vznesená požiadavka, aby v Smižianskom hlásniku boli občania informovaní o situácii
s MHD. Neodkladne sa bude riešiť Smižiansky kanál.
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
Ing. Miroslav Malina
prednosta OcÚ

to bolo 90. výročie vzniku Slovenského Červeného kríža. 5. mája 2009 oslávi Červený kríž 90. výročie založenia
Medzinárodnej federácie spoločností
ČK a ČP, ktorej riadnym členom sa SČK
stal 25. októbra 1993. V tomto roku si
ešte 24. júna pripomenieme 150 rokov
od najkrvavejšej bitky pri talianskom
meste Solferino, ktorá bola jedným
z hlavných podnetov pre vznik ČK.
Keď sa v roku 1859 mladý Švajčiar Henry Dunant rozhodol zorganizovať prvých dobrovoľníkov na pomoc raneným vojakom v tejto bitke, ešte netušil,
že kladie základ najväčšej humanitárnej organizácie na svete.
Slovenský Červený kríž v tomto ro-

ku okrem osláv čaká aj mnoho práce
a humanitárnej pomoci. V spolupráci
s Národnou transfúznou službou SR
a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc vyhlasuje aj tento rok
Valentínsku kvapku krvi, ktorá bude
trvať od 9. do 27. februára 2009. Tohtoročný 14. ročník kampane je zameraný
na rodinné darcovstvo, darovanie
krvi najbližšími, známymi a kolegami.
Vaše rozhodnutie darovať čo i len kvapku krvi môže rozhodnúť o osude iného
človeka a zachrániť mu život. Preto pozývam všetkých dobrovoľných darcov
i novodarcov, neváhajte a zapojte sa
i vy do tejto humanitnej činnosti.
Katarína Petreková

Oznamujeme všetkým právnickým
a fyzickým osobám oprávneným
na podnikanie, že v zmysle zákona
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších
predpisov a VZN OZ č. 76 o ochrane
ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov, ak sú prevádzkovateľmi

malého zdroja znečisťovania, sú povinní oznámiť každoročne do 15. februára
obci údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky
a o veľkosti zdroja prevádzkovaného
v uplynulom roku. Za malé zdroje znečisťovania sa pre účely tohto nariadenia
považujú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným
menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW.

Na obecný úrad, odd. výstavby a ŽP
je potrebné (písomne, mailom) nahlásiť tieto údaje:
- názov a sídlo firmy
- IČO
- typ, príp. výkon kotla
- množstvo spotrebovaného paliva za
rok 2008
- druh paliva (zemný plyn, nafta, vykurovacie oleje, drevo, atď.).

Vážení občania

OZNAM

Ponuka kalendárov 2009

Obecný úrad v Smižanoch,
oddelenie výstavby a životného
prostredia, oznamuje širokej verejnosti Smižian, že zber vyseparovaného papiera prebieha i naďalej podľa platného
kalendára 2009 na zvoz komunálnych i separovaných odpadov.

Internetová čitáreň
a obecná knižnica
budú v mesiaci február 2009
otvorené aj v dňoch 14. a 28.
v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.
V ostatných mesiacoch budú
dátumy sobôt zverejňované vždy
v Smižianskom hlásniku.

Obec Smižany ponúka všetkým
predstaviteľom organizácií, miestnym odborom a združeniam pôsobiacim v Smižanoch kalendáre
a kalendáriky pre rok 2009.
V prípade záujmu sú k dispozícii v Obecnej knižnici v Smižanoch
v čase výpožičných hodín.

Anastázia Adamcová
obecná knižnica

Anastázia Adamcová
obecná knižnica

Oznam

Oddelenie výstavby a ŽP

Odd. výstavby a ŽP

POĎAKOVANIE

Touto cestou Klub dôchodcov Smižančan pri OcÚ v Smižanoch
ďakuje obecnému úradu za aktívnu pomoc a spoluprácu pri usporadúvaní
akcií pre dôchodcov Smižian počas celého roka 2008.
Výbor Klubu dôchodcov
OZNAM
Výbor Klubu dôchodcov
Smižančan oznamuje svojim
členom, že dňa
18. februára 2009
t. j. v stredu o 15.00 hod.
usporiada KD
Fašiangové posedenie
v jedálni PD Čingov Smižany.
Tešíme sa na stretnutie s vami
a veríme, že aj tento rok sa zapojíte do súťaže

O najlepší pampúšik.
Výbor Klubu dôchodcov
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Hľadáte všeobecné i aktuálne informácie o obci a dianí v nej ? Kliknite na www.smizany.sk

Výstavy CR v roku 2009
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 prezentáciu Vašich služieb a činností na výstavách CR v r. 2009, ktorých
sa Obec Smižany zúčastňuje v týchto mesiacoch 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 vo veľmi malej miere voči počtu služieb, aký v Smižanoch registrujeme. Netýka sa to tých
podnikateľov, ktorí materiály na výstavy distribuujú prostredníctvom Združenia podnikateľov v CR SPIŠ. Okrem týchto
materiálov obec poskytuje na výstavy propagačné materiály miestneho a regionálneho charakteru.
V prípade záujmu kontaktujte Informačnú kanceláriu v Smižanoch alebo odd. školstva, rozvoja a CR.
Zároveň informujeme podnikateľov CR, že majú možnosť vyzdvihnúť si v IK kalendáre a kalendáriky na rok 2009,
plagáty Slovenského raja, brožúry a ukážky pohľadníc, ktoré vydala obec v uplynulom roku. Pohľadnice na zakúpenie
väčšieho množstva budú k dispozícii v pokladni OcÚ v mesiaci február.
Na internetovej stránke obce www.smizany.sk sú v bloku Cestovný ruch – Ubytovanie – Stravovanie zverejnené
kontaktné údaje podnikateľských subjektov v oblasti CR . Žiadame dotknuté subjekty, aby si vo vlastnom záujme
odkontrolovali uvedené dáta. Zmeny či doplnenia zasielajte kontaktným osobám internetovej stránky.
Ing. Zuzana Zimmermannová
odd. školstva, rozvoja a CR

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

OZNAM
Obecná polícia v Smižanoch
je od 19. januára 2009 presťahovaná na ul. Smrekovú č. 24/34,
Smižany (vedľa ZŠ Povýšenia
svätého Kríža).

Kontakt na
obecnú políciu
Smižian
Hliadka mobil:

0908 930 159
Pevná linka obecnej polície:

053/44 327 24
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Obecná
knižnica
v Smižanoch
vás pozýva na výstavu

ŽELEZNIČNÝCH
MODELOV
Autor:
Maroš Lesňák,
žiak 9. roč. ZŠ

Výstavy sú sprístupnené v čase výpožičných hodín obecnej knižnice.
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ClimBeer 2008 a plány do roku 2009...
V závere roka je zvykom bilancovať, ohliadnuť
sa
späť,
zhodnotiť svoju
prácu. Inak tomu nebude ani
v našom klube.
A za zmienku toho stojí naozaj
dosť.
Na úvod by
som chcel spomenúť pár vecí, týkajúcich sa priamo
klubu. Ten v roku 2008 zmenil názov
z SOK Escalar na vysnívané pomenovanie ClimBeer. Jeho aj naším novým
domovom sa stala lezecká stena.
O činnosti v priebehu roka sme vás
už informovali, a preto by som sa chcel
zamerať na aktivity v posledných mesiacoch.
V sobotu 29. 11. sa konala v Art
School prezentácia, kde ste mali možnosť vidieť zážitky Spišiakov z oblasti trekingu, lezenia na skalkách, ale aj
vysokých hôr. Zúčastnilo sa jej približne 60 ľudí. V rodinnej atmosfére sme
mali možnosť lepšie sa spoznať a prezentovať svoje hobby. Takúto prezentáciu určite plánujeme aj na rok 2009
a dúfam, že sa zídeme v ešte hojnejšom počte.

Dňa 13. 12. 2008 nadišiel deň D
a s ním aj prvý výjazd našej mladej
generácie. Cieľom boli Majstrovstvá
Slovenska v Košiciach. Chlapci mali
možnosť vidieť najlepších lezcov zo
Slovenska a zoznámiť sa so systémom
pretekov na vlastnej koži. Dúfame, že
v blízkej budúcnosti budú aj oni reprezentovať náš klub a svoju obec na obdobných pretekoch detskej kategórie.
O týždeň neskôr sa tradične ešte
v roku 2008 konal prvý pretek Slovenského pohára na rok 2009. Z nášho
klubu sa ho zúčastnili Michal Marek
a Mojmír Kandrík. Z celkového počtu 53 pretekárov obsadil Michal vynikajúce 6. miesto a Mojmír skončil na
16. pozícii. Dúfame, že sa nám bude

dariť aj naďalej a výsledky budú ešte
lepšie.
Za najväčší úspech celého roku
však považujem lezecký krúžok pre
deti. Všetci sme boli milo prekvapení,
s akým záujmom sme sa u nich stretli. Ukázali, že sa nedajú odradiť počiatočnými ťažkosťami, mali chuť čeliť
výzvam a zlepšovať sa. Po dlhšom čase
síce záujem niektorých oslabol, no tí,
ktorí vytrvali predstavujú novú generáciu lezcov na Spiši.
V závere roka, dňa 29. 12., sa konalo na stene malé vianočné stretnutie. Zúčastnili sa ho 3 generácie lezcov. Deti mali možnosť zmerať si sily
so staršími, spoznať ľudí, ktorí formovali lezenie na Spiši v jeho začiatkoch.
Bolo príjemné sledovať 12-ročných
chlapcov, ako sa bavia o lezení tej ktorej cesty s dospelými a spoločne sa pokúšajú preliezť svoje problémy...
V novom roku plánujeme zorganizovať klasické a detské preteky, naďalej viesť lezecký krúžok, ale hlavným
cieľom je spájať mladých a starších,
vzájomne si pomáhať nielen na skalách a spoločne sa venovať vášni, ktorá nás spája.
Za všetkých ClimBeerov vám prajem úspešný rok 2009!
Mojmír Kandrík

Športovo–náučné dopoludnie v ZŠ na Komenského ulici
Dňa 20. januára 2009 navštívilo Základnú školu na Komenského ulici
40 budúcich školákov spolu so svojimi učiteľkami. Areálom školy nás sprevádzala Mgr. Blaščáková, ktorá trpezli-
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vo odpovedala na zvedavé otázky detí.
V telocvični na nás netrpezlivo čakali štvrtáci s Mgr. Aštaryovou, kde sa
predškoláci zúčastnili hodiny telesnej
výchovy. Spoločne zvládli nástup, hlá-

senie, rozcvičku v rytme hudby, ale aj
pripravené súťaže na piatich stanovištiach. Prekvapením bol aj priamy kop
na bránu v naozajstných športových
dresoch. Predškoláci sa ani tu nedali zahanbiť. Školákom predviedli kotúľ vpred aj premet bokom (mlynské
koleso). Potom si prezreli posilňovňu
a niektorí odvážlivci si aj zatrénovali. Milým prekvapením bola aj návšteva prvákov, kde na nás čakalo mnoho známych tvárí s PaedDr. Bafiovou.
Deti si prezreli učebnice, spoločne si
zaspievali, zarecitovali, riešili matematické úlohy. Hravo si poradili aj s písmenkami v počítačovej učebni, za čo
si zaslúžili pochvalu. Spokojní so svojimi výkonmi, s množstvom darčekov
a s úsmevom na tvári sa vracali do MŠ.
Za krásne dopoludnie ďakujú deti
a učiteľky MŠ Ružová.

SPOMIENKY
To, že sa smútok zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci bolesť zostáva
a s ňou spomínanie.
Dňa 24. 2. 2009 si
pripomíname 10 rokov
od náhlej smrti milovaného manžela,
otca, dedka a syna Jožka Blahuta,
ktorý nás opustil vo veku 45 rokov.
Nech spí sladko svoj večný sen, veď
sme v modlitbách s ním každý deň.
Bože, buď mu milostivý a udeľ mu
večnú slávu.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
s nami svoju modlitbu.

POĎAKOVANIE
More lásky si so sebou vzala, hory bolesti zanechala,
prázdno je tam, kde znel
Tvoj hlas, však spomienka
na Teba zostane navždy
v nás.
S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a
známym, ktorí sa 28. 12. 2008 prišli rozlúčiť s našou mamkou, Annou
Bečarikovou.
dcéry
Anna,
Mária,
Štefánia
a Helena s rodinami

Rok 2008 v číslach

V mesiaci február
budeme blahoželať
Čeppová Mária

88 rokov

Tompošová Mária

87 rokov

Dzurická Emília

86 rokov

Šubová Pavlína

85 rokov

Stadtherová Katarína

84 rokov

Fabinyová Mária

83 rokov

Ondrová Helena

81 rokov

Hudranová Mária

80 rokov

Šoltýs Pavol

80 rokov

Brezinová Emília

80 rokov

Matejková Františka

80 rokov

Bariová Juliana

75 rokov

Černáková Terézia

75 rokov

Matulová Mária

75 rokov

Horváth Rudolf

70 rokov

Vincenty Ján

65 rokov

Kubáň Vladimír

65 rokov

Svetkovská Anna

60 rokov

Dutková Mária

60 rokov

Bernáth Ján

60 rokov

Gánovský Peter

60 rokov

V mesiaci december
naše rady rozšírili
Pecha Alex

Počet občanov k 1. 1. 2009: 8 484

Tomášeková Jasmína

Narodení:

119

Rusnák Jozef

Zosnulí:

56

Bartko Lukáš

Sobáše:

95

Kokyová Mária

Rozvody:

40

Kožár Samuel

Prisťahovaní občania:

166

Detvaiová Timea

Odsťahovaní občania:

157

Šarišská Vanesa

Priemerný vek:
Počet rodinných domov:

33 rokov
1 294

Najstarší občania

V mesiaci december
nás opustili
Sarňák Jozef

1918

Stančáková Veronika

1909

Bečariková Anna

1926

Vaško Anton		

1913

Kovaľová Anna

1929

Hadušovský Jozef

1916

Frankovič Ladislav

1949

INZERCIA
MAREKON - predaj a montáž anténnej
a satelitnej techniky Set Skylink pre príjem slovenských a českých programov
len za 215 EUR (6 477,09 Sk). Set Skylink
s natáčaním len za 275 EUR (8 284,65 Sk).
Viac informácií: 0903 520 862.
Kúpim v Smižanoch 1-izbový byt, príp.
garsónku, t. č. 0908 988 244.
Pedikúra – Manikúra. „Páni pozor“, v mesiaci február pedikúra pre pánov zľava
20 %, to sa oplatí. „Kora“ 0905 839 197,
0918 477 458
Super pôžičky
- rýchlo na čokoľvek,
- aj bez doloženia príjmu,
- pre podnikateľov, dôchodcov,
zamestnaných.
Kontakt:
Nám. M. Pajdušáka 27
053 11 Smižany
Tel. č.: 0905 639 927, 0911 264 757
Ponúkam na prenájom jednu alebo dve
miestnosti na námestí v Smižanoch.
Dobre situované.
Tel. kontakt: 0911 267 659, 0907 926 457
OBEC SMIŽANY ponúka na predaj použitú mramorovú dlažbu v množstve
62,5 m2, hrúbky 3 cm, v cene 19,- € za 1 m2
(572,39 Sk/m2).
Pri odbere celého množstva možná zľava.
Tel. číslo: 0907 939 903 - p. Klein
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.
Požičovňa prívesných vozíkov nonstop,
auto požičovňa nonstop.
T. č.: 0905 396 528.
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Karneval na ľade sa vydaril
Po minulej teplej zime, keď ľadová plocha v areáli TJ Slovan Smižany vydržala
len pár dní, tento január bol dostatočne
studený na to, aby sa karneval na ľade pre
deti mohol uskutočniť.
Korčuľovania chtivé deti mali veľmi
dobrú možnosť sa počas zimných prázdnin i mimo nich športovo vyžiť na ľadovej ploche, nakoľko mrazivé počasie trvalo dlhšie. Organizátori mali možnosť
v predstihu pripraviť a spropagovať po
miestnych základných školách podujatie, v minulosti tak populárne, karneval
na ľade. Uskutočnil sa 18. 1. 2009 v mrazivé nedeľné popoludnie so začiatkom
o 13.30 hod. v už spomínanom areáli TJ
Slovan. Celkovo sa karnevalu v maskách
zúčastnilo cca 100 detí v sprievode rodičov. Hodinová prezentácia masiek bola veľmi úspešná. Veď výborný moderátor, chutný teplý čaj, hudba, súťaž pre
rodičov, skvelé ceny, mnoho divákov – to
všetko znásobovalo super atmosféru na
ľadovej ploche i mimo nej.
Touto cestou sa v mene OcÚ Smižany
chceme poďakovať miestnym sponzorom:
- Janke Čikovskej – Best club,
- Vladimírovi Grečkovi – Firma RADA,
- Štefánii Džubákovej – penzión Stefani,
- Jánovi Bendíkovi – Bene – Benesport,
ktorí prispeli k zdarnému priebehu celého podujatia.
Samozrejme, ďakujeme pánovi poslancovi, Jozefovi Svetkovskému, za výborne a vtipne moderovanú celú akciu, ako
aj komisii za pomoc pri vyhodnocovaní
masiek.
Tešíme sa na stretnutie o rok.
Mgr. Stanislav Beregházy,
oddelenie kultúry OcÚ
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