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KRÁSNE A POŽEHNANÉ VIANOCE
Predposledný novembrový víkend sa niesol
v znamení folklóru. V piatok to bola tradičná
katarínska zábava na ľudovú nôtu, organizovaná FS Smižančanka, a v nedeľu krajská súťaž
„A ja mojo pješne...“. Počas celého sviatočného dňa milovníci folklóru mali možnosť porovnávať výkony sólistov speváčok, spevákov, ale
aj ženské a mužské zbory. A veru, bolo sa na
čo pozerať. Osemčlenná porota mala veľmi ťažkú úlohu. Nás môže tešiť, že ani naši speváci sa
nestratili. Medzi inými laureátmi zlatého pásma,
ktorí postupujú na celoslovenskú súťaž, je ženský spevácky súbor Lelija, ktorého základ tvoria štyri speváčky zo Smižian. Po skončení súťaže mnohí návštevníci podujatia boli svedkami
málo vídaného javu. Zrazu sa vo vestibule zišlo
snáď 50 spevákov a po opadnutí trémy a nervozity zo súťaže spustili hromové a spontánne
„Mnogaja lit, blagaja lit...“ (Mnoho rokov, šťastných rokov...).
Fotoaparáty, kamery a mobily nahrávali túto
chvíľu, ktorá však bola neopakovateľná a ani
najmodernejšia technika nedokáže sprostredkovať takúto nevšednú udalosť dokonale.
Speváci si touto známou piesňou priali všetko
najlepšie do ďalších rokov, ale isto kúštik šťastia
patril aj obci Smižany a zrekonštruovanému kultúrnemu domu, ktorým boli všetci očarení. Kom-

pletne zrekonštruovaný kultúrny dom v hodnote
1,4 mil. Eur v máji tohto roku bol prvou veľkou investičnou akciou, ktorú obec úspešne ukončila.
V tom čase sme už rozbiehali ďalšiu investíciu
v objeme cez 1,4 mil. Eur, na ktorú sme dostali nenávratný finančný príspevok z európskych
fondov. Základná škola na ul. Komenského po
48 rokoch od uvedenia do prevádzky, prešla generálnou rekonštrukciou. Vkusné farebné riešenie zvýraznilo architektúru školských budov,
ktoré sa okamžite zaradili medzi dominantné
stavby obce. Teraz už prebiehajú preberacie konania, potom bude nesledovať kolaudácia, čím
sme splnili plánovaný harmonogram prác. Dnes
vieme, že nám úspešne prešiel projekt na regeneráciu sídel. Dostaneme dotáciu vo výške skoro 1 mil. Eur, za ktorú budeme dotvárať námestie
a priľahlé ulice Nálepkova, Tatranská a Smreková
patriace do centra obce. Dokončili sme priestory pre obecnú políciu. Z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR sme dostali dotáciu na výstavbu 16 nájomných bytov nižšieho
štandardu v rómskej osade a inžinierskych sietí
v hodnote 382 tis. Eur. V júni sme odovzdali dodávateľovi stavenisko a dnes sú dva bytové domy už pod strechou. Podľa harmonogramu majú byť dokončené v decembri 2010. Ďalšie dve
žiadosti o financie z európskych fondov nám

prešli po formálnej stránke. Ak ich hodnotiaca
komisia posúdi kladne, bude to veľké plus pre
obec. Aj napriek kráteniu tzv. podielových daní
vo výške 400 tis. Eur (čo predstavuje príjem od
štátu za dva mesiace) z uvedeného vyplýva, že
pre obec rok 2009 patril k úspešným.
Ak si dáme otázku: „Aký bol rok 2009?“, bude
mu dominovať celosvetová hospodárska a finančná kríza, na druhej strane, napriek počiatočným obavám, bezproblémové zavedenie novej meny – eura.
Každý zhodnotí pozitíva, ale aj negatíva predchádzajúcich mesiacov. Z pohľadu obce kladné výsledky jednoznačne prevažujú.
V práve prebiehajúcom adventnom období dovoľte poďakovať sa občanom, poslancom obecného zastupiteľstva, farskému úradu, školám,
školským zariadeniam, inštitúciám, firmám,
podnikateľom a v neposlednom rade zamestnancom obecného úradu za spoluprácu a pomoc v roku 2009. Ďakujem za všetko dobré, čo
v prospech obce vykonali, pretože aj ich zásluhou sme pre iných v mnohých smeroch dávaní
za vzor. Je to potešiteľné, ale aj zaväzujúce.
Pokojný advent, krásne a požehnané vianočné
sviatky želá
Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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AKO ĎALEJ S DOPRA

Vážení Smižančania,
téma dopravy a riešenia dopravnej situácie nielen v Smižanoch je stále živá a aktuálna. Zaznela aj na 21. zasadnutí
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22. 10. 2009. Poslanci poverili uznesením Obecný úrad vypracovať anketu
na Topoľovej ulici ohľadom riešenia parkovania vozidiel.
V diskusii sa poslanci zaoberali aj otázkou vypracovania pre obec dôležitého
strategického dokumentu „Koncepcie
riešenia dopravnej situácie v obci“,
od ktorej sa očakáva, že nelichotivú
dopravnú situáciu v Smižanoch zlepší.
Cesty, dopravné značenie, chodníky,
parkovacie plochy v obci sa po vypracovaní tejto Koncepcie budú meniť, ale
žiaľ, pre vysoké finančné náklady pravdepodobne postupne.
Obecná polícia je oprávnená riešiť
(podľa zákona o Obecnej polícii) statické priestupky proti bezpečnosti a
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plynulosti cestnej dopravy. Poslanci
obecného zastupiteľstva príslušníkom
Obecnej polície zadali úlohu nekompromisne riešiť tieto priestupky na úseku dopravy aj s použitím technického
prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla, t. j. zakladaním tzv.
„papuče“.
Vážení vodiči, v polovici januára tohto
roku vstúpila do platnosti dlho očakávaná novela zákona o cestnej premávke. Novela nadobudla účinnosť
1. februára 2009 a vniesla do pravidiel
cestnej premávky viacero zmien.

Napriek tomu, že sa blíži záver roku 2009, nie všetci účastníci cestnej premávky tieto zmeny registrujú a hlavne dodržiavajú (napr. chodci,
cyklisti a najmä vodiči pri jazde motorovým vozidlom). Príkladov, a nielen
z našej obce, je veľa.
Aby sme predišli rôznym výkladom
platných zákonov, vyhlášok a nariadení a najmä z nich vyplývajúcim nedorozumeniam, oslovili sme Ing.
Oskára GONDU, súdneho znalca
v odbore dopravy, ktorý nás v nasledujúcich vydaniach Smižianskeho hlásnika postupne oboznámi s najdôležitejšími legislatívnymi zmenami na úseku
dopravy, vyplývajúcimi z dnes platných
právnych noriem.
Vaše prípadné otázky a podnety
očakávame na e-mailových adresách:
oskar.gonda@stonline.sk
prostejovskyocu@rup.sk
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AVOU V SMIŽANOCH
Zákon 8/2009
z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§2
Vymedzenie základných pojmov
a) dať prednosť v jazde je povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby
ten, kto má prednosť v jazde, nemusel zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,
b) križovatkou je miesto, v ktorom sa cesty
pretínajú alebo spájajú,
c) nemotorovým vozidlom je prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej
sily alebo zvieracej sily s výnimkou prípadov
podľa písmena f) a bicykel vybavený pomocným motorom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou
rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km.h-1 alebo
bicykel vybavený pomocným elektrickým
motorom s trvalým menovitým výkonom do
0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km.h-1 alebo keď vodič
prestane šliapať do pedálov,
d) prekážkou cestnej premávky je všetko,
čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov; za prekážku cestnej
premávky sa nepovažuje vozidlo stojace alebo pomaly sa pohybujúce z dôvodov vyvolaných cestnou premávkou, spojených najmä
s údržbou alebo opravou cesty, dopravnou
nehodou alebo inou udalosťou.
§3
Všeobecné povinnosti účastníka
cestnej premávky
(3) Používanie technických prostriedkov
a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení
úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie vo vozidle spôsobom,
ktorý umožňuje ich použitie, je zakázané.
§4
Povinnosti vodiča
(1) Vodič je povinný:
a) dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť,
b) zabezpečiť vozidlo a prepravované veci
proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od

vozidla mimo jeho dohľad,

v jednom smere jazdy.

c) zabezpečiť pred jazdou a počas jazdy, aby
sa vo výhľadovom poli vodiča nenachádzali predmety, ktoré môžu odvádzať pozornosť
od bezpečného vedenia vozidla.

Dopravné značky a dopravné zariadenia
(k § 60 ods. 13 zákona)
§5
a) výstražné značky
A
b) značky upravujúce prednosť a dodatkové
tabuľky s tvarom križovatky
P
c) zákazové značky
B
d) príkazové značky
C
e) informatívne prevádzkové značky
IP
f) informatívne smerové značky
IS
g) informatívne iné značky
II
h) dodatkové tabuľky
E

(2) Vodič nesmie:
a) poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú a cestnú zeleň,
b)počas vedenia vozidla používať telefónny
prístroj, okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“, alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla,
c) používať hanlivé gestá voči ostatným
účastníkom cestnej premávky.
§5
Povinnosti niektorých vodičov
a spolujazdcov
Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom,1)
je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava na vozovke mimo vozidla
počas núdzového státia, najmä pri prerušení
jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody; pritom nemožno použiť taký bezpečnostný odev, ktorý je zameniteľný s bezpečnostnými odevmi používanými
ozbrojenými silami alebo ozbrojenými bezpečnostnými zbormi.2)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg je pri jazde do svahu povinný
umožniť prejazd rýchlejších vozidiel idúcich
za ním; ak si to situácia vyžaduje, je povinný
aj odstaviť vozidlo na najbližšom parkovisku
a to až do prejazdu týchto vozidiel.
§ 10
Jazda v jazdných pruhoch
(1) Na ceste s tromi jazdnými pruhmi
vyznačenými na vozovke v jednom smere
jazdy je vodič prechádzajúci z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu
z pravého jazdného pruhu; takýto postup sa
vzťahuje primerane pri prechádzaní z ľavých
jazdných pruhov do stredných jazdných pruhov na ceste so štyrmi alebo s viacerými
jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke

Značka Hmla (obr. A10) upozorňuje na
úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať
znížená viditeľnosť najmä z dôvodu výskytu
hmly, prípadne dymu.
Značka Nehoda (obr. A 33) upozorňuje na
miesto dopravnej nehody a v záujme bezpečnosti cestnej premávky vyzýva k zvýšenej
opatrnosti vodičov pri prejazde takto označeným úsekom cesty, ak je vyobrazená na elektronickom alebo elektromechanickom paneli pre premenné značky č. Z 11 a alebo č. Z
11 b; ak je použitá ako značka v kombinácii
s dodatkovou tabuľkou č. E 12, potom vhodným nápisom označuje nehodovú lokalitu s
kritickými následkami alebo s ich opakovaným výskytom.
Značka Zákaz vstupu korčuliarov (obr. B
14) zakazuje vstup korčuliarov, skejtbordistov alebo osôb pohybujúcich sa na obdobnom športovom vybavení a používa sa na
označenie miest, kde je jazda na korčuliach,
skejtbordoch alebo na obdobnom športovom vybavení zakázaná.
Značka Cestička pre korčuliarov (obr. C
10) prikazuje korčuliarom, skejtbordistom
alebo osobám pohybujúcim sa na obdobnom športovom vybavení použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo
pruh. Cestičku alebo pruh pre korčuliarov
môže použiť cyklista alebo osoba tlačiaca bicykel alebo pohybujúca sa na lyžiach alebo
na obdobnom športovom vybavení, ak tým
neobmedzí ani neohrozí korčuliarov. Iným
účastníkom cestnej premávky je používanie
cestičky alebo pruhu zakázané.
Značka Usporiadanie jazdných pruhov (obr.
C 21) označuje počet a usporiadanie jazdných
pruhov v smere jazdy a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný; zodpovedá
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skutočnej dopravnej situácii na ceste.
Značka Striedavé radenie, ktorej symbol
môže byť obrátený, vyznačuje miesto, kde
platí striedavé radenie do priebežného jazdného pruhu. Značka sa používa v záujme
zvýšenia plynulosti cestnej premávky, ak je
pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky. Vodič vozidla

A 10
Hmla

A 33
Nehoda

idúceho vo voľnom alebo v priebežnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom
pruhu, v ktorom je prekážka, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy, preradenie do
voľného alebo priebežného jazdného pruhu. Vodič pri zaraďovaní do voľného alebo
priebežného jazdného pruhu pritom nesmie
ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom alebo

B 14
Zákaz vstupu
korčuliarov

C 10
Cestička pre
korčuliarov

priebežnom jazdnom pruhu. (obr. C 30)
Značka Parkovisko P + R (obr. IP 19) informuje o parkovisku, z ktorého možno cestovať vozidlom pravidelnej verejnej dopravy.
Spresňujúce údaje, napríklad čas a podobne, sa môžu vyznačiť v spodnej časti značky
vhodným nápisom, symbolom alebo na dodatkovej tabuľke č. E 12.

C 21
Usporiadanie
jazdných pruhov

C 30
Striedavé
radenie

IP 19
Parkovisko
P+R

1)
§ 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2005 Z. z., § 1 ods. 13 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad § 81 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.

BURZA KNÍH

OZNAM

Vážení občania,

Obecná knižnica Smižany ponúka verejnosti na predaj knihy a časopisy formou
BURZY, ktorá sa uskutoční v termíne
do 21. 12. 2009.
Finančná výška je stanovená v rozpätí
od 0,03 EUR do 1,66 EUR.
Z časopisov sa jedná o dvojtýždenník Stop.
Burza sa uskutoční v priestoroch obecnej
knižnice počas otváracích hodín:
pondelok - streda:
8.00 - 11.30 hod., 12.30 - 17.30 hod.
štvrtok: 13.00 - 17.30 hod.
piatok: 13.00 - 6.30 hod.
(aa)

O
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vyslovujem úprimné poďakovanie za Vašu
podporu a dôveru, ktorú ste mi prejavili vo
voľbách do zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja.
JUDr. Michal Komara, PhD.
poslanec KSK
Vážení spoluobčania,
poslanci Obecného zastupiteľstva
Mgr. Miroslava Szitová
a Ing. Štefan Zekucia
Vám ďakujú za účasť a podporu
vo voľbách do Vyššieho územného celku
Košického samosprávneho kraja.

Na základe ukončenia nájomnej zmluvy s vlastníkom objektu a vzhľadom na
nevyhovujúci náhradný priestor, je zubná ambulancia presťahovaná do objektu
Detská poliklinika, Nám. SNP 2, Spišská Nová Ves, 1. poschodie.
MUDr. Ľubica Gomolčáková

KONTAKT NA OBECNÚ
POLÍCIU SMIŽIAN
Hliadka mobil:

0908 930 159

Pevná linka obecnej polície:

053/443 27 24

Prístup k internetu aj v sobotu!
Internetová čitáreň a obecná knižnica budú v mesiaci december 2009
otvorené aj v dňoch 5. a 19. v čase od 8.00 do 12.00 hod.,
v dňoch od 21. 12. 2009 do 6. 1. 2010 budú zatvorené.
V ostatných mesiacoch budú dátumy sobôt zverejňované vždy v Smižianskom hlásniku.

Anastázia Adamcová - obecná knižnica
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PÚŤ SLOVENSKÝCH ŽELEZNIČIAROV DO KRAKOVA A ČENSTOCHOVEJ
Dňa 11. 10. 2009 na sv. omši v Bratislave za účasti mons. Bezaka, trnavského arcibiskupa, bola ustanovená
sv. Katarína Alexandrijská za patrónku
slovenských železničiarov.
Zúčastnili sa na nej aj s našou železničiarskou
zástavou železničiari zo Smižian. Prítomní boli aj poľskí železničiari. Následne železničiari z Poľska pozvali slovenských železničiarov
na ich tradičnú púť do Čenstochovej. Púť sa
uskutočnila v dňoch 7. - 8. novembra 2009
za účasti osemdesiatich železničiarov s celého Slovenska aj s otcom biskupom Štefanom
Sečkom. V sobotu 7. novembra sme navštívili Krakov, hrob sv. sestry Faustiny v kaplnke
kláštora a potom bola sv. omša v slovenskej
kaplnke, ktorej predsedal otec biskup Sečka. V nedeľu sa konala slávnostná sv. omša
v Čenstochovej za účasti maďarských, francúzskych, bieloruských a slovenských železničiarov a asi osemtisíc železničiarov z Poľska.
Smižany tam mali tiež svoje zastúpenie. Bolo
tam 147 zástav poľských a len jediná zástava
Slovenska zo Smižian. Poľskí železničiari ma-

Vstup k čenstochovej bazilike

jú v úcte svoje zástavy a pri každej slávnostnej
príležitosti ich nosia.
Dňa 21. novembra 2009 sme boli pozvaný
s našou železničiarskou zástavou do žst. Kysak, kde bola inštalovaná na nástupišti stanice socha sv. Kataríny. Predchádzala tomu sv.

omša v kostole Kysak, ktorej predsedal mons.
Stolárik, pomocný biskup košický.
Veríme, že také tradície železničiarských pútí
sa budú uskutočňovať aj na našej Levočskej
hore.
Dušan Belay

Nádvorie arcibiskupského úradu kardinála Dziwisz v Krakove

ŠKOLSKÝ PARLAMENT V PRVOM ŠTVRŤROKU
Od začiatku tohto školského roku v našej škole
funguje školský parlament. Jeho členovia sú samotní žiaci, zástupcovia z tried 4. - 9. ročníka.
Úlohou parlamentu je pomoc pri organizovaní podujatí na škole, riešenie výchovnovzdelávacích problémov, ale má i veľa ďalších úloh. Je dobré, že členovia školského
parlamentu sú žiaci, pretože oni najlepšie
vedia, čo by chceli na škole zmeniť, čo sa im
páči alebo čo im chýba. Parlament ponúka žiakom možnosť realizovať sa v škole, učí
ich argumentovať svoje názory a názory svo-

jich spolužiakov a učí preberať na seba istú
mieru zodpovednosti. Učitelia majú v parlamente funkciu prísediacich a ich hlas
v prípadnom hlasovaní je len pomocný.
Počas prvého štvrťroku pomáhal parlament pri organizácii futbalového turnaja a
súťaže v korčuľovaní, výrobe darčekových
predmetov, príprave rozhlasových relácií no
i pri rôznych iných činnostiach.

Tento rok je pre školský parlament prvý, no
nie posledný. Aj počas ďalších rokov budeme s parlamentom pokračovať, skvalitňovať
ho a snažiť sa odstrániť prípadné nedostatky. Ďakujeme všetkým žiakom i učiteľom,
ktorí sa do parlamentu zapájajú za ich čas
a ochotu a dúfame, že sa s takouto ochotou
stretneme i po ďalšie roky.
Viac o školskom parlamente, aktivitách
na škole a o všetkom, čo sa u nás deje,
sa dozviete na našej internetovej stránke
www.zspsksmi.sk.
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Denis Čuchran, školský parlament
ZŠ Povýšenia sv. Kríža
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VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU ZELEŇ 2009
Slávnostné ocenenie najúspešnejších pestovateľov zelene a kvetov ako aj zlosovanie hlasujúcich sa uskutočnilo
25. novembra 2009 v Obecnej
knižnici v Smižanoch.
Oddelenie výstavby a životného prostredia,
v spolupráci s komisiou pre životné prostredie a verejný poriadok, uskutočnili ďalší
úspešný ročník súťaže o najkrajšiu zeleň.
Počas mesiacov jún – august mali občania
možnosť podať tipy na zaradenie do súťaže,
a to buď osobne, telefonicky alebo elektronickou formou. Z pôvodne nafotených digitálnych záberov komisia vybrala 104 najpôsobivejšie zeleňou upravených domov:
1. kategória:
Okná a balkóny
62 súťažiacich
2. kategória:
Predzáhradky
31 súťažiacich
3. kategória:
Bytové domy
11 súťažiacich
V priestoroch obecnej knižnice bola od
21. septembra do 31. októbra 2009 sprístupnená výstava súťažných fotografií pre širokú
verejnosť. Súťaž bola propagovaná v Smižianskom hlásniku, a na internetovej stránke
obce, kde boli finálové fotografie zverejnené
aj s možnosťou elektronického prepojenia na
hlasovanie. 33 hlasujúcich v knižnici a 24 hlasujúcich prostredníctvom e-mailov rozhodlo
o poradí v jednotlivých kategóriách takto:
1.kategória – Balkóny
1. miesto
rod. Tarbajová, Pribinova 74
2. miesto
rod. Milá, Kukučínova
3. miesto
rod. Brejková, Nám. M. Pajdušáka

Prevzatie ceny Heleny Tarbajovej z rúk Evy Nováčekovej (čestnej členky komisie)
2. kategória – Predzáhradky
1. miesto
rod. Mišíková, Mojmírova 11
2. miesto
rod. Goldyniaková, Brusnik 5
3. miesto
rod. Školníčková, Maša 35

jem a aktivitu.
Ceny za aktívny prístup k súťaži obdržia títo hlasujúci:
• z hlasovacích lístkov v obecnej knižnici:
Anna Puškárová, Lipová 24, Smižany
• z hlasujúcich prostredníctvom internetu:
Marta Binderová, Urxova 4, Prešov

3. kategória – Zeleň bytových domov
1. miesto
rod. Voláková, Za kaštieľom 6/1328
2. miesto
rod. Mikulová, P. Suržina 8/4
3. miesto
rod. Tarbajová, Nálepkova 52

Výstava vyhodnotenia Súťaže o najkrajšiu zeleň 2009 je sprístupnená v priestoroch obecnej knižnice do konca decembra
2009, ako aj na internetovej stránke obce
www.smizany.sk v bloku Súťaže, kde sú k nahliadnutiu aj fotografie uplynulých ročníkov.
Veríme, že tvorba vzhľadných ulíc, priedomí,
záhrad, domov bude vo vzájomnej súčinnosti obce a občanov pokračovať.
(aa)

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým,
ktorí hlasovali, ďakujeme za prejavený záu-

Predzáhradky, 3. miesto
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IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV
„Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna, zvláštna správa, že do cechu
prváckeho budú prijatí noví žiaci nášho
kráľovstva študentského!“ Mocným
hlasom oznámil ceremoniár významnú
udalosť v živote malých prváčikov.

Ako bolo povedané, tak bolo i vykonané – na
Základnej škole na Komenského ulici v Smižanoch, dňa 27. 10. 2009 o 15.00 hod. sa rozozvučali slávnostné fanfáry a imatrikulácia
našich najmenších žiakov sa začala.
Celý kráľovský dvor, na čele s kráľovnou –
pani riaditeľkou RNDr. J. Vozárovou, pozorne a s napätím sledoval plnenie úloh prváčikov. Ich šikovnosťou sa podarilo odomknúť
päť zámkov zakliatej brány do kráľovstva,
kde ich už očakávala kráľovná. Po prečítaní sľubu a hlasnom spoločnom zvolaní:

„SĽUBUJEME“, boli kráľovským žezlom pasovaní za prvákov. Pesničkou a básničkou o živote žiakov na škole len potvrdili, že titul prvák
im právom patrí. Ani kráľovskí kuchári nezaháľali a pohostili všetkých chutným koláčikom
a elixírom múdrosti.
V záverečnom príhovore kráľovná zaželala: „... nech anjelíci strážni nad vami krúžia,
a nech sa splní každá vaša túžba...“
za rodičov prvákov
Ing. Ľ. Kolesárová

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE DRUHÁKOV A TRETIAKOV
ZO ZŠ POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
V mesiaci október a november sa prvýkrát v areáli Farského úradu v Smižanoch uskutočnila dvojdňová duchovná
obnova pre druhákov a tretiakov zo ZŠ
Povýšenia sv. Kríža.
Spoločne sme objavovali tajomstvá hodnôt
rodiny, priateľstva, spoločenstva, cesty do
Božieho Kráľovstva a snažili sme sa vytvoriť
spoločenstvo s Ježišom.
Myslíme, že sa nám to podarilo. Odniesli sme
si pekné zážitky:

• sv. omše spoločne slávené tesne pri
obetnom stole,
• dramaticky stvárnené Ježišove podobenstvá,
• hľadanie pokladu na farskej záhrade,
• spoločné piesne a modlitby,
• opekačka pripravená rodičmi,
• športové hry a súťaže na farskej záhrade
a určite aj veselá noc v čajovni.
Takto sa deti kreatívne zapojili do prípravy na
1. sv. prijímanie a môžeme na tom budovať
celý školský rok.

Za to všetko chceme poďakovať nášmu pánovi farárovi, ktorý spolu s nami tvoril spoločenstvo, ochotne nás prijal a tak sme mali
ubytovanie zdarma.
Veľká vďaka patrí aj rodičom, bez pomoci
ktorých by sa tieto pekné podujatia neuskutočnili. Ochotne upratali priestory, kde sme
strávili tento čas a starali sa o naše brušká.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa týchto aktivít
zúčastnili a tešíme sa na ďalšie podobné
podujatia.
ZŠ Povýšenia sv. Kríža
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TJ SLOVAN SMIŽANY
Prinášame vám posledné výsledky
v jesennej časti futbalových súťaží „A“ mužstva a mládežníckych kolektívov.
12. kolo, 25. 10. 2009
TJ Slovan Smižany – FK Prakovce
3 : 0 (0 : 0)
góly: Kapusta 2, Labanc,
Pekné slnečné počasie privítalo kolektívy Smižian a Prakoviec
na futbalovom zápase piatej ligy juhozápad. Prvá vážnejšia gólová akcia prišla až v 23. minúte po centri Regruta, ale hlavička
Kluberta skončila na rukaviciach brankára hostí Csizára. Do tejto chvíle predvádzali mužstvá len slabý futbal z množstvom nepresností. Hostia pohrozili v 25. minúte po individuálnom prieniku hráča Leška, ale Krištofčo jeho umýsel vystihol. Po týchto
minútach sa hra zlepšila a prišli aj gólové príležitosti. V 30. minúte po faule a žltej karte domácich kopali priamy kop hostia,
ale lopta letela len do náručia brankára domácich. S pribúdajúcimi minútami sa hra zrýchlila a pritvrdila. Hlavný arbiter stretnutia Kandráč držal hru pevne v rukách. V 42. minúte bola výborná
šanca na strelenie gólu hosťujúceho Leška. Brankár Krištofčo
bravúrne chytil a mužstvo podržal. Poslednú šancu v prvom polčase mali domáci po priamom kope z pravej strany ihriska, ale
domáci hráči ju nevyužili. Do druhého polčasu nastúpil domáci
kolektív s náporom a hneď v 47. minúte mal šancu Klubert, ktorý
netrafil odkrytú bránu po ideálnom centri Labanca. V 51. minúte
mal gól na kopačke hráč hostí Demčák, keď už obišiel aj brankára domácich, ale lopta ostala na vracajúcom sa Bednárovi.
V 60. minúte strelu Kapustu brankár Csiszár na dvakrát, ale bezpečne, kryl. V 65. minúte opäť Kapusta netrafil úplne prázdnu
bránu, keď pochybil aj brankár Prakoviec. Po sérii šancí domácich prišla gólová príležitosť hostí po centri Kuchára, ale hlavička Jančíka ostala na rukaviciach dobre chytajúceho brankára
domácich. Po výborne zvládnutom prvom polčase prišli veľké
chyby vo verdiktoch HR. To sa prejavilo na nervozite hráčov, ale
aj fanúšikov. S pribúdajúcimi minútami domáci hráči zvýšili tlak
na súpera, po ktorom prišiel faul v šestnástke na Bednára a HR
nariadil pokutový kop. Zo značky pokutového kopu sa Labanc
nemýlil. 75. minúta, stav 1 : 0. Po prvom góle upadla hra hostí, keď už hrali len desiati a po zaváhaní hosťujúcej obrany, o tri
minúty skóroval Kapusta na 2 : 0. Tretí presný zásah domácich
zaznamenal opäť Kapusta, a to stanovil výsledok na konečných
3 : 0 v 82. minúte.
13.kolo, 1. 11. 2009
Jaklovce - TJ Slovan Smižany
2 : 2 (0 : 1)
góly: Labanc 2
Na zápas sme cestovali s predstavami, že konečne naplno zabodujeme na súperovom ihrisku. Úvod stretnutia tak aj vyzeral,
mali sme prevahu, ale dve šance, ktoré mal Klubert, ostali nevyužité. Hlavne hlavička z 5-ky volala po góle, ale domáci brankár
reflexívne vyrazil. Následne na prekvapenie domácich odpískal
HR faul brankára na Kapustu a nariadil pokutový kop. Labanc
so šťastím premenil. Gól, ktorý nás mal postaviť na nohy, mal ale
opačný efekt. Prispôsobili sme sa hre domácich a úroveň futbalu mala ďaleko k piatoligovej súťaži. Po prestávke domáci začali
viac behať a boli hlavne agresívnejší, čo po pár minútach zužitkovali na strelenie vyrovnávajúceho gólu. Po pár minútach HR opäť
ukázal na biely bod a opäť v náš prospech, tento krát po faule na
prenikajúceho Kluberta. Loptu si zobral znovu Labanc a s prehľadom premenil na 1 : 2. Ani tento gól však neznamenal zisk

tak prepotrebných troch bodov. Domáci dokázali vyrovnať druhýkrát, keď do hry dali nie viac futbalového umu, ale častokrát prepotrebné „srdce“. Vyvrcholením výsledku i hry v jesennej časti
bola situácia v poslednej minúte stretnutia, keď traja hráči postupovali sami na brankára, ale víťazný gól z toho nepadol.
14. kolo, 8. 11. 2009
Košická Nová Ves - TJ Slovan Smižany
4 : 1 (3 : 1)
gól: Labanc
O tomto stretnutí sa nedá napísať nič iné, len že to nemalo nič
spoločné s futbalom. Hralo sa na premočenom ihrisku, ktoré na
konci pripomínalo kus pooranej role. Bolo to o tom, kto bude
šťastnejší a lopta sa v dôležitej situácii odrazí k dobre postavenému hráčovi. K naším sa dostala len raz a Labanc sám postupoval na brankára, ktorému nedal šancu a znížil na 2 : 1. Škoda, že
hneď z protiútoku domáci zvýšili na 3 : 1. Po prestávke domáci
upravili ešte na konečných 4 : 1 a tak sme domov cestovali nielen s prehrou, ale aj s aspoň 30 kg blata vo vaku.
TABUĽKA PO JESENNEJ ČASTI
Mužstvo
1. Hrabušice
2. Košická Nová Ves
3. Spišské Vlachy
4. Harichovce
5. Teplička
6. Margecany
7. Gelnica
8. Gem. Hôrka
9. Smižany
10. Prakovce
11. Ťahanovce
12. Lok. Košice „B“
13. Jaklovce
14. Kluknava

Z V
14 12
14 8
14 7
14 7
14 6
14 6
14 5
14 4
14 4
14 5
14 4
14 4
14 3
14 1

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

P
1
4
3
5
5
5
5
4
5
8
6
7
6
12

Skóre Body
35 : 12 37
28 : 15 26
21 : 17 25
32 : 23 23
19 : 20 21
15 : 18 21
18 : 23 19
17 : 14
18
25 : 21 17
23 : 24 16
21 : 26 16
23 : 31 15
18 : 28 14
19 : 42
4

DORAST IV. LIGA JUH
12. kolo, 24. 10. 2009, V. Kapušany – Smižany
góly: Rimbala, Škop
13. kolo, 31. 10. 2009, Smižany – Geča
gól: Skokan
14. kolo, 7. 11. 2009, Smižany – Sečovce
góly: Klučar 2, Škop, Oltman

0:2
1:6
5:1

DORAST IV. LIGA JUH
1. Geča
2. Gelnica
3. Smižany
4. Sobrance
5. V. Opátske
6. Krompachy
7. Bidovce
8. Strážske
9. Sp. Vlachy
10. Parchovany
11. V. Kapušany
12. Poproč

14 13
14 9
14 8
14 7
14 6
14 7
14 6
14 6
14 6
14 5
14 4
14 4

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

1
2
4
4
4
6
5
6
7
6
8
9

51 : 9
34 : 12
41 : 29
34 : 15
32 : 15
25 : 23
31 : 27
32 : 28
29 : 36
19 : 20
15 : 32
31 : 42

39
30
26
24
22
22
21
20
19
18
14
13

13. Turňa n/B
14. Sečovce

3
1

1
0

10 15 : 44
13 9 : 66

10
3

Najlepší strelci: Hagara 10, Škop 8, Rimbala 6, Klučar 6
III. LIGA STARŠÍ ŽIACI
10. kolo, 24. 10. 2009, Smižany – Svit
góly: Jochman 2, Hadvabny
11. kolo, 31. 10. 2009, Sp. Vlachy – Smižany
gól: Kubala
Najlepší strelci: Kubala 8, Kaňuch 2, Jochman 2

3:0
6:1

III. LIGA STARŠÍ ŽIACI
1. Sp. Bystré
2. Sp. Vlachy
3. Plavnica
4. Krompachy
5. FAM Poprad
6. Sp. Belá
7. St. Ľubovňa „B“
8. Lendak
9. Smižany
10. Dobšiná
11. Svit

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
7
6
6
5
3
3
2
1
0

1
0
0
2
1
1
1
0
1
3
0

0
2
3
2
3
4
6
7
7
6
10

46 : 12
33 : 8
18 : 10
27 : 14
25 : 13
25 : 16
22 : 24
14 : 37
15 : 24
15 : 35
8 : 55

III. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
10. kolo, 24. 10. 2009, Smižany – Svit
góly: Sako, Bartoš
11. kolo, 31. 10. 2009, Sp. Vlachy – Smižany
gól: Bartoš

28
24
21
20
19
16
10
9
7
6
0
2:2
2:1

III. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
1. St. Ľubovňa „B“
2. Sp. Vlachy
3. Krompachy
4. Sp. Bystré
5. Lendak
6. FAM Poprad
7. Smižany
8. Plavnica
9. Sp. Belá
10. Svit
11. Dobšiná

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
5
5
5
5
4
4
2
1
0

1
0
2
2
1
1
2
0
2
3
2

1
2
3
3
4
4
4
6
6
6
8

48 : 6
26 : 10
22 : 17
17 : 16
45 : 21
31 : 18
17 : 23
16 : 30
4 : 22
5 : 30
4 : 42

25
24
17
17
16
16
14
12
8
6
2

Najlepší strelci: Bartoš 7, Cvengroš 3, Labanc
Vedenie TJ Slovan SMIŽANY ďakuje firmám, sponzorom,
ale aj usporiadateľom, hlásateľom každého jedného stretnutia, počnúc od mladších žiakov až po zápasy kolektívu
„A“ mužstva. Výbor TJ ďakuje za prejavenú pomoc v roku
2009 a zároveň sa teší na dobrú spoluprácu v roku 2010.
Obecný úrad Smižany, NOVES okná, HERBA-DRUG, PROGRUP
rekl. agentúra, FAJA zemné práce, LUANA Foto-Video, PD Čingov Smižany, Pekáreň Čingov Smižany, BAR CELONA, IGLO,
spol. s r. o., KERAMIKA Bagin SNV, Matúš Viboh, Adrián Kubičár,
Ladislav Kunzo, Janka Čikovská.
Špener Marcel, člen Výboru TJ

Horný rad zľava: člen výboru Marcel Špener, tréner Alexander Nagy, starosta obce Ing. Michal
Kotrady, Tomáš Hrušovský, Richard Klubert, Marek Krištovčo, Ján Bajtoš,
Matuš Kováč, ved. mužstva Viliam Štrauch, člen
výboru Milan Kubala.
Dolný rad zľava: Stanislav Olejník, Vladimír Šebest, Ján Richnavský,
Rastislav Regrút, Radovan Kapusta, Ján Klučár,
Matej Bednár.
Chýbajú: Ladislav Dragula, Matej Kyseľ, Imrich
Kyseľ, Michal Choma,
Rastislav Labanc, Maroš
Balanean, člen výboru Jozef Svetkovský, prezident
klubu Igor Leštiansky.

A mužstvo
8

14
14
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JESENNÝM MAJSTROM 9.ROČNÍKA

AS VÝCHOD

Obecná liga v malom futbale prišla už do polovice 9. ročníka. Jesenným majstrom sa stal celok AS
Východ.
Posledné dve kolá ponúkli divákom aj strelecké
chúťky mužstiev. Medzi tie najväčšie sa postarali AS Východ 13 : 0, Unislov 10 : 0 a Luana
10 : 1. O vysoký a tak nečakaný výsledok
sa postaral v dohrávke 6. kola kolektív KREF
7 : 0. Už k spomínaným výsledkom a streleckým
chúťkam hráčov sa pridali aj v ostatných dueloch
hráči, ktorí zaznamenali hetriky. Po týchto zápasoch prichádza trochu dlhšia zimná prestávka,
ale pre Vás, divákov, mužstvá pripravujú halové
turnaje. O turnajoch Vás budú informovať vyvesené plagáty.
Dohrávky 6. kola:
AS VÝCHOD - VIGOSS
5 : 0 (1: 0)
góly: Mihok 3, Viboh 2, Lacláv
1. FC BIOGRAD - KREF
0 : 7 (0 : 2)
góly: Klein 2, Mihálik 2, Kováč 2, Bocan
NDH MARKET – LUANA
2 : 2 (1 : 1)
góly: Kubičár - Urban 2
Výsledky 8. kola:
HERBA BEST - KREF
3 : 2 (2 : 1)
góly: Frankovič 3 - Mihálik, Klein
MFT VÝCHOD - LUANA
1 : 2 (0 : 2)
góly: Vasko – Urban, Graus
AS VÝCHOD - ŠTREKÁRE NS TIM13 : 0 (4 : 0)
góly: Lacláv 5, Walter 3, Viboh 3, Kyrc, Petrovský
UNISLOV - 1. FC BIOGRAD
2 : 1 (1 : 1)

10

góly: Suržin, Merkovský - Kaščák
VIGOSS - NDH MARKET
1 : 4 (1 :1)
góly: Orlovský - Kubičár 2, Kramarčík 2

OKRESNÉ
MAJSTROVSTVÁ
V STREĽBE

10. novembra 2009 sa na ZŠ Nejedlého ul. v Spišskej Novej Vsi uskutočnili okresné majstrovstvá v streľbe zo
vzduchovej pušky žiakov a žiačok. Našu školu a obec výborne reprezentovali dievčatá a chlapci zo ZŠ Komenského
ul. 3, Smižany.
Družstvo dievčat v zložení G. Bučková, B. Rerková, I. Tomečková obsadilo
2. miesto. Chlapci J. Kačír, V. Kačír,
R. Kačír obsadili tiež výborné 2. miesto.
Z jednotlivcov boli najlepší B. Rerková
a J. Kačír. Obidvaja vo svojej kategórii
skončili na peknom 4. mieste.
Mgr. Dušan Bašista
ZŠ Komenského 3, Smižany

Výsledky 9. kola:
KREF - AS VÝCHOD
1 : 6 (0 : 5)
góly: Klein – Lacláv 3, Mihok, Viboh, Krempaský
ŠTREKÁRE NS TIM – UNISLOV 0 : 10 (0 : 4)
góly: Varga 3, Brziak 2, Pavlík 2, Suržín 2, Michalko
1. FC BIOGRAD - NDH MARKET 0 : 4 (0 : 2)
góly: Kubičár 3, Kramarčík J.
MFT VÝCHOD - HERBA BEST
2 : 1 (1 : 0)
góly: Šteller, Kochanský – Kubus
VIGOSS - LUANA
1 : 10 (1 : 4)
góly: Regec 3, Graus 2, Bobko 2, Urban, Falatko, P. Špener
1. As východ
2. Herba Best
3. Luana
4. Kref
5. Unislov
6. NDH Market
7. 1. FC Biograd
8. Vigoss
9. MFT Východ
10. Štrekáre NS tim

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
6
5
5
5
4
3
3
2
1

1
1
1
1
0
1
0
0
0
1

0
2
3
3
4
4
6
6
7
7

37 : 6
19 : 10
26 : 12
25 : 19
22 : 16
22 : 16
18 : 23
19 : 31
18 : 28
8 : 60

25
19
16
16
15
13
9
9
6
4

Strelci:
13 gólov: Lacláv (AS VÝCHOD)
11 gólov: Kubičár (NDH Market)
10 gólov: Klein (KREF)
Marcel Špener

POZVÁNKA

Stolnotenisový oddiel TJ Slovan
Smižany týmto pozýva občanov Smižian na Vianočný stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční 27. decembra
2009 v telocvični ZŠ Komenského
Smižany.
Prezentácia bude
od 8.00 do 9.00 hod.
Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách: registrovaní a neregistrovaní súťažiaci. Všetci, ktorí máte záujem
o túto hru, prineste si stolnotenisové
rakety, športovú obuv do haly a dobrú náladu.

ROČNÍK XVIII • číslo 12 • 5. december 2009 • www.smizany.sk

SPOMIENKY

Vždy si všetkým pomáhala, na seba
si zabúdala, odišla si, už Ťa nič nebolí, naše srdce nezabúda, stále k Tebe
láskou horí.
Dňa 26. 12. 2009 uplynie rok, čo nás
navždy opustila naša drahá mamka,
babka, prababka Anna Bečariková.
S láskou a modlitbou spomínajú dcéry s rodinami
a celá smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú spolu s nami.
Ticho trpel, s chorobou zápasil, ubolené srdce už nevládalo ďalej biť.
Odišiel si od nás, my ostali sme v bôli a žiali. No navždy budeš v srdciach
tých, čo Ťa milovali. Už len kytičku
kvetov Ti môžeme na hrob dať, sviečku zapáliť a na Tvoju lásku a dobrotu v tichosti spomínať.
Dňa 23. 12. 2009 si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, ocka, dedka
Ladislava Frankoviča.
S úctou a láskou spomínajú manželka Hanka, syn
Ivan, dcéra Lucia, nevesta Majka, vnučky Marianka
a Viktorka, súrodenci a ostatná rodina. S modlitbou
a úctou spomeňte si spolu s nami tí, ktorí ste ho mali radi.
Do večnosti odišiel si spať, zaplakal
každý, kto Ťa mal rád.
Odišiel si od nás, ostali sme sami
v žiali, no vždy budeš žiť v spomienkach s nami.
Dňa 19. 12. 2009 si pripomenieme
5. výročie od smrti môjho manžela, nášho drahého
otca, svokra a dedka Vojtecha Baláža.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry a synovia s rodinami.
Spi sladko dedko náš.
Jediné srdce sme na svete mali, čo
nás dokázalo milovať. Aj keby láskou
vzbudiť sme ho chceli, neozve sa
nám nikdy viac. Utíchlo – zmĺklo. Čas
plynie, bolesť trápi, no Teba, mamka,
nám už nik nevráti.
Dňa 31. 12. 2009 uplynie 14 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná mamka Anna Borošová.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú deti s rodinami
a ostatná rodina.

POĎAKOVANIA

Odišiel si, nie však navždy. Hoci srdce zviera žiaľ, nádej, že stretneme sa
až naplní sa čas, dáva silu zovrieť slzy, premôcť bôľ.
S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým
príbuzným, priateľom, známym, susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným manželom, ockom, dedkom, švagrom bratom a svokrom
Štefanom Podvojským, ktorý nás navždy opustil
26. 10. 2009 vo veku 62 rokov. Zároveň ďakujeme
všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
manželka Mária a deti s rodinami
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí 4. novembra
2009 prišli odprevadiť na poslednej ceste môjho manžela, otca, dedka, brata a švagra Štefana Hrdinu.
Taktiež ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti. Navždy ostane v našich srdciach
a spomienkach.
smútiaca rodina

V mesiaci december
budeme blahoželať
Justína Kubičárová

92 rokov

Elena Krajňáková

88 rokov

Anna Markulíková

84 rokov

Emília Sláviková

82 rokov

Anna Mangerová

81 rokov

Katarína Antonyová

80 rokov

Františka Mareková

80 rokov

Irena Barčová

80 rokov

Jozef Lukačovský

75 rokov

Mária Šarišská

75 rokov

Helena Dulovičová

75 rokov

Anna Danajková

75 rokov

Silvester Komara

75 rokov

Mária Bartošová

75 rokov

Štefan Dutko

70 rokov

Terézia Duľová

65 rokov

Eva Bodnárová

65 rokov

Vojtech Bartoš

60 rokov

Ľudovít Hančák

60 rokov

Jozef Gurčík

60 rokov

Vojtech Frankovič

60 rokov

Ján Šefčík

60 rokov

V mesiaci október naše
rady rozšírili
Claudia Holubová
Damián Koky
Liliana Adamcová
Michal Baláž
Monika Miková

INZERCIA
Ponúkam na prenájom kancelársky priestor
na Tatranskej ulici č. 14 v Smižanoch,
tel. č.: 0908 854 548.
Neviete ako obdarovať svojich blízkych?
Darujte im darčekový poukaz na masáž za zvýhodnenú cenu.
Infrasauna masáže, Smižany, Nálepkova 41,
mobil: 0904 007 938.
Navštívte novootvorenú prevádzku masérsko-relaxačných služieb a spojte príjemné
s užitočným.
Nálepkova 41, Smižany, tel. č.: 0904 007 938,
od 9.00 do 20.00 hod.
Požičovňa prívesných vozíkov a turbosolárium.
Nám. M. Pajdušáka 25, Smižany,
tel. č.: 0907 500 707, 0903 522 022.
Oznamujeme klientom TURBOSOLÁRIA a POŽIČOVNE PRÍVESNÝCH VOZÍKOV, že od januára
2010 bude prevádzka z Námestia M. Pajdušáka
presťahovaná na adresu:
Smreková 253/21, Smižany.
Kontakt: 0903 522 022, 0907 500 707
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.
Pozývame vás do novootvorenej predajne ovocia - zeleniny na Nálepkovej ulici č. 1 v bytovke.
Predajné hodiny:
pondelok – piatok od 13.00 do 18.00 hod.,
sobota od 8.00 do 12. hod.
Tešíme sa na vašu návštevu.
Novootvorená predajňa „ J & V sport “ v Smižanoch, Námestie M. Pajdušáka 25 (pri obecnom
úrade) vás pozýva na nákup značkového textilu
pre dámy a pánov. Otváracie hodiny:
pondelok – piatok od 10.00 do 17.00 hod.,
sobota od 9.00 do 12.00 hod.
Tel. č.: 0915 420 250
Najlacnejšie poistenie áut.
Príďte si porovnať výšku poistenia.
Kontakt: 0918 539 567
SARA NAILS – NECHTOVÉ ŠTÚDIO
Nám. M. Pajdušáka 23, Smižany.
Využite našu zaujímavú AKCIU:
Gélové nechty
15,50 EUR
Gélové dopĺňanie
10,50 EUR
Acrylové nechty
17,50 EUR
Acrylové dopĺňanie 13,50 EUR
BONUS: Lakovanie ZDARMA.
Akcia platí do 31. 12. 2009.
Kontakt: 0905 623 377, 0908 636 757

Nela Šusterová
Oliver Zajac
Sebastián Jusko

Ing. Oskár Gonda

V mesiaci október
nás opustili
Jozef Blaško

1917

Mária Krempaská

1937

František Čech

1938

Štefan Hrdina

1938

Štefan Podvojský

1947

Justína Kleinová

1948

SÚDNY ZNALEC V ODBORE
CESTNÁ DOPRAVA
• technický stav cestných vozidiel
• nehody v cestnej doprave
• odhad hohnoty cestných vozidiel
OFFICE: Hečkova 5 • PRIVATE: Ing. Kožucha 9
050 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/446 77 15, mobil: 0905 585 512,
e-mail: oskar.gonda@stonline.sk,
www.autoskola-gonda.sk.
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DECEMBER 2009
4. 12. 2009 (piatok) o 17.00 hod. pred Radnicou OcÚ
Smižany
PRIVÍTANIE MIKULÁŠA a tradičné
ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA
Účinkujú deti materských a základných škôl obce a ZUŠ.
17. 12. 2009 (štvrtok) o 17.00 hod., Spoločenská sála
SLÁVNOSTNÝ GALAPROGRAM
K 5. VÝR. VZNIKU ZUŠ DEZIDERA ŠTRAUCHA
Organizuje: ZUŠ D. Štraucha Smižany.
19. 12. 2009 (sobota) o 17.00 hod., Spoločenská sála
HANNAH MONTANA
Filmová komédia, muzikál s Miley Cyrus v hlavnej úlohe.
USA, 2009, 102 min. Réžia: Peter Chelsom
Príbeh teenagerky, ktorá vedie dvojitý život. Noc, počas ktorej sa z priemernej stredoškoláčky stáva slávna popová speváčka, si vyberá svoju daň a tak si hlavná protagonistka musí
vybrať medzi súkromím a kariérou.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)
27. 12. 2009 (nedeľa) o 15.00 hod., Banketová sála
„MLADZENKY“
Tradičné posedenie členov Klubu dôchodcov
s programom.
Organizuje: Klub dôchodcov pre svojich členov.

Zmena programu vyhradená!
Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: Kultúrny dom,
Tatranská 80, Smižany, tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722

VZNIKOL DIVADELNÝ SÚBOR

Na základe ponuky oddelenia kultúry OcÚ a záujmu niekoľkých nadšencov 10. novembra 2009 vznikol pri Kultúrnom dome Smižany nový divadelný súbor. Kým na svojom prvom stretnutí sa jeho členovia
pod vedením režiséra Františka Držíka navzájom informovali o svojich predstavách o práci v súbore, na
ďalšom, ktoré sa konalo 24. novembra, sa už prostredníctvom niekoľkých cvičení oboznamovali s prvými zásadami práce s textom, pohybom na javisku a s ďalšími zásadami hereckej komunikácie.
Na tom, čo by mal divadelný súbor naštudovať ako svoju prvotinu, sa ešte len pracuje, a tak, ak máte záujem tráviť svoj voľný čas v spoločnosti zaujímavých ľudí s rovnakým záujmom o prácu na „doskách, ktoré
znamenajú svet“, neváhajte. Prihlásiť sa môžete osobne na oddelení kultúry OcÚ v Kultúrnom dome
(Tatranská ul. 80), e-mailom na adrese: kulturasmizany@stonline.sk alebo telefonicky na tel. číslach:
053/429 89 39 a 0908 982 722.
Ján Petrík, ved. odd. kultúry
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