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BEH ULICAMI OBCE SMIŽANY
JUBILEJNÝ 5. ROČNÍK
Reálnou ambíciou organizátorov 5. jubilejného ročníka Behu ulicami obce Smižany bolo privítať aspoň toľko účastníkov, koľko sa ich zúčastnilo v predchádzajúcom ročníku. Tento cieľ sa tohto roku podarilo vrchovato naplniť. Námestie M. Pajdušáka pri ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch privítalo za slnečného počasia 13. októbra doposiaľ
najväčší počet pretekárov z doterajších ročníkov.
Na štart sa ich postavilo 272. Takúto účasť
možno považovať v tomto športe naozaj za
rekord. Tomuto cieľu prispôsobili organizátori
aj príslušné kategórie a umožnili, aby sa behu
mohli zúčastniť aj chlapci a dievčatá vo veku
už od 7 rokov. A tak po prvýkrát pripravili kategóriu pre deti vo veku 7 – 8 a 9 – 10 rokov.
Tento krok organizátorov sa osvedčil a na štart
sa postavilo 87 pretekárov, ktorí si to v dobre
zorganizovanom behu v Smižanoch „rozdali“
tak ako sa na dobre pripravených bežcov patrí.
Vyvrcholením 5. ročníka Behu ulicami obce
Smižany boli kategórie mužov a žien. Výborná
kulisa Smižančanov, ktorí v priestoroch cieľa
sympaticky povzbudzovali výkony všetkých
bežcov, motivovala k dosiahnutiu kvalitných
bežeckých výkonov. U mužov do 39 rokov
sa víťazom na 10 km trati stal Jozef Urban
z JM Demolex Bardejov s výsledným časom
31:47,6; ktorý sa stal zároveň absolútnym víťazom s najrýchlejším časom v mužskej kategórii. V kategórii mužov do 49 rokov sa víťazom stal Miroslav Haninec s časom 36:30,0.
V kategórii mužov do 59 zvíťazil Zygmund Lyznicky z Poľska časom 35:58,4 a u mužov nad

60 rokov Damian Groman s časom 40:11,2.
Ženské kategórie na 5 km mali tiež svoje víťazky. U žien do 34 rokov prvé miesto obsadila
Janka Janočková s časom 18:46,9, u žien nad
35 rokov Alžbeta Tiszová s časom 21.20,2.
Umiestnenia ďalších pretekárov vo všetkých
kategóriách sú zverejnené na internetovej
stránke www.smizany.sk.
Dobrá organizácia podujatia, ktorú zabezpečili
jeho usporiadatelia – Obec Smižany, Občianske združenie Kalokagatia, ZŠ na Komenského ulici v Smižanoch, ZUŠ Dezidera Štraucha
a Spoločný školský úrad Smižany, veľký počet
prihlásených bežcov i účasť vzácnych hostí,
medzi ktorými nechýbali zástupcovia obecnej
samosprávy vedení starostom obce Ing. Michalom Kotradym, ale aj účasť poslanca obec-

ného zastupiteľstva Františka Nálepku, ako aj
ďalších usporiadateľov, boli dobrým základom
tohto športového podujatia, ktoré začalo písať
svoju históriu v roku 2006. Na naozaj úspešnom organizačnom zvládnutí pretekov má
veľký podiel kolektív ZŠ na Komenského ulici,
ako aj ZUŠ Dezidera Štraucha, ktorá pripravila
pre účastníkov behu sprievodné podujatie vo
forme spevu a tanca, čo bolo podľa vyjadrení
účastníkov spestrením celého podujatia.
A čo chystajú Smižančania najbližšie? Bude
to vyhodnotenie najúspešnejších športovcov
za rok 2010 okresov Gelnica, Spišská Nová
Ves a možno to budú aj športovci z okresu
Poprad.
PaedDr. Dušan Sliva
SŠÚ Smižany

VÝSLEDKY ŽIAKOV ZO SMIŽIAN
Najmladší predžiaci - Tomáš Kolesár
Mladší predžiaci - Tomáš Hamráček
Najmladšie žiačky - Júlia Kubalcová
Najmladší žiaci - Matúš Sako
Mladšie žiačky - Mária Barčová

3. miesto
3. miesto
3. miesto
2. miesto
3. miesto

ZŠ Komenského, Smižany
ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany
ZŠ Komenského, Smižany
ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany
ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany
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INFORMÁCIA Z 29. ZASADNUTIA OZ
Vo štvrtok 21. 10. 2010 sa stretli poslanci obecného zastupiteľstva na predposlednom plánovanom zasadnutí v tomto volebnom období. Rokovanie otvoril starosta obce a po voľbe
návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky nasledovala kontrola plnenia úloh
z predchádzajúceho zasadnutia.
Následne starosta informoval o prácach, aktivitách
a rokovaniach v obci. V rámci prác sa na Nálepkovej ulici zrealizovala I. etapa výstavby detského ihriska a začala sa rekonštrukcia viacúčelového ihriska
s umelým povrchom na ZŠ Komenského 3, ktoré zničila povodeň.
Bolo dokončené oplotenie cintorína, začala sa montáž autobusových zastávok na Tatranskej a Štefánikovej ul., pokračovať sa bude v oprave poškodených
zastávok. V obci boli zabezpečené veľkoobjemové kontajnery na záhradný odpad a taktiež sa zberal nebezpečný odpad. V rámci povodňových prác
bolo dokončené spevňovanie brehov Brusníka na
Nábrežnej a Tomášovskej ulici. V rámci projektov na
dotácie bolo ukončené výberové konanie na dodávateľa pri rekonštrukcii kaštieľa a tiež sa podarilo vysporiadať časť pozemkov v lokalite Jamy.
V ďalšom bode programu poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 12. Jedná sa o povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa § 14
ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. a rozpočtové opatrenie č. 13 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schválenia rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona

č. 583/2004 Z. z.
Poslanci OZ v rámci programu rokovania schválili
bezodplatný prevod správy majetku obce na ZŠ Komenského ul. 3. Predmetom prevodu správy sú rozvody počítačových sietí v objekte ZŠ a koncové zariadenie kamerového systému.
V osade sa dokončuje 16 bytových jednotiek nižšieho štandardu. Zo 198 žiadateľov iba 27 žiadateľov splnilo podmienky na zaradenie do poradovníka
(zaplatená daň z nehnuteľnosti a poplatok za odvoz
TKO). Po zasadnutí sociálnej a bytovej komisie a po
doporučení obecnou radou bolo do výberu zaradených 19 žiadateľov. Každý z týchto uchádzačov si
sám, pod dohľadom komisie, ktorá losovanie kontrolovala, vylosoval obálku s číslom bytu alebo poradie
náhradníkov.
V rámci diskusie sa poslanci informovali o situácii
ohľadne výstavby nákupného centra, ďalej odporučili do rozpočtu na rok 2011 zaradiť opravu Novej ulice.
Po diskusii poslanci odsúhlasili návrh uznesení a následne starosta ukončil rokovanie OZ.
Ing. Miroslav Malina
prednosta úradu

PROJEKT KAMEROVÉHO
SYSTÉMU V REALIZÁCII
Na vypracovanie projektu kamerového systému, ktorý sme predložili Rade vlády SR pre prevenciu kriminality, bolo niekoľko dôvodov.
K nim patria:
1. Preventívny účinok – potenciálny páchateľ upustí
od nekalých úmyslov, keď si je vedomý, že je monitorovaný.
2. V prípade páchania protiprávnej činnosti je možný rýchly zásah na pokyn pracovníka sledujúceho
kamerový systém.
3. Záznam obrazu je účinný prostriedok pri objasňovaní protispoločenskej činnosti a pri operatívnom
vyhľadávaní páchateľa.
4. Kamerový systém dáva možnosť aj na monitorovanie samotného výkonu hliadok obecnej polície, na
kontrolu dodržiavania zákazov a podobne.
5. Kamerový systém je využiteľný aj pre aktuálnu
koordináciu postupu bezpečnostných zložiek, hasičov, zdravotníckej služby a podobne.
Projekt bol Radou vlády SR pre prevenciu kriminality vyhodnotený ako úspešný, aj keď finančná dotácia bola zatiaľ poskytnutá len na prvú etapu vo výške 9 300 Eur. Obec Smižany sa na spolufinancovaní
podieľa 20 %.
Na realizáciu projektu bolo vypísané výberové konanie, ktoré bolo vyhodnotené dňa 18. 8. 2010. Jeho
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víťazom je firma Rupkki, s. r. o., s ktorou bola dňa
7. 10. 2010 podpísaná zmluva o dielo. V tejto zmluve sa firma zaviazala vykonať montáž a inštaláciu do
30 dní od podpisu zmluvy a v súčasnosti sa na projekte intenzívne pracuje.
Po dôkladnom zvážení sme vybrali 6 lokalít, ktoré budú monitorované kamerovým systémom.
Sú to:
• križovatka ulíc Iliašovská, Tatranská,
• Podjavorinskej ulica,
• križovatka ulíc pri železničnej stanici - Staničná,
Podjavorinskej, Mlynská, Rázusova,
• Tatranská ulica pri budove Slovenskej pošty, a. s.,
• chodník pre peších pri uliciach Nálepkova,
Za kaštieľom,
• Námestie M. Pajdušáka.
Sme presvedčení, že kamerový systém bude dobrým spolupracovníkom samosprávy, štátnej a obecnej polície a že pomôže aj k zvýšeniu pocitu bezpečnosti občanov. Rozširovanie kamerového systému
do ďalších lokalít obce je jednou z našich priorít v nasledujúcich rokoch.
Mgr. Ing. Ján Prostejovský
náčelník Obecnej polície,
Ing. Zuzana Zimmermannová
odd. školstva, rozvoja a CR

PLNENIE ROZPOČTU
OBCE K 30. 9. 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PRÍJMY
Výnos dane z príjmov
Daň z nehnuteľnosti
Dane a služby
Príjmy z vlastníctva
majetku
Administratívne a iné
poplatky
Úroky z vkladov
Príjmy ZŠ, ZUŠ
Iné nedaňové príjmy
Tuzemské bežné
transfery
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
z majetku
Kapitálové príjmy
Príjmové operácie
Celkové príjmy - sumár
VÝDAVKY
Obecný úrad
- verejná správa
Voľby
Verejný dlh
Verejný poriadok
a bezpečnosť
Ochrana pred požiarmi
Elektrická energia
Oprava a údržba
Nakladanie
s odpadmi
Rozvoj bývania
Bežná činnosť v obci
Kultúra, knižnica,
cestovný ruch, šport
Školstvo (MŠ, škol.
jedálne, šk. úrad)
Výdavky ZŠ, škol. klub,
škol. jedáleň, ZUŠ
Opatrovateľská služba
Sociálna pomoc
Bežné výdavky
Nákup pozemkov
Nákup zariadenia
a výpočtovej techniky
Ostatné kapitálové
výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné
operácie
Celkové výdavky - sumár

Plán Skutočnosť
1 859 907 1 179 486
84 000
76 927
88 330
86 904

%
63,4
91,6
98,4

56 634

48 741

86,1

92 300

40 067

43,4

400
29 541
13 759

71 17,8
31 985 108,3
62 707 455,8

1 254 339 1 059 242

84,4

3 479 210

2 586 130

74,3

1 929 849

446 821

23,2

1 929 849
180 343
5 589 402
Plán

446 821
177 292
3 210 243
Skutočnosť

23,2
98,3
57,4
%

460 586

299 813

65,1

0
49 000

7 756
43 217

88,2

117 377

82 871

70,6

6 769
35 700
13 500

2 129
24 911
9 744

31,5
69,8
72,2

171 280

100 501

58,7

10 750
281 485

2 170
192 117

20,2
68,3

194 282

124 395

64,0

440 653

310 204

70,4

1 565 198

885 016

56,5

85 932
62 300
3 494 812
4 950

47 425
27 015
2 159 284
0

55,2
43,4
61,8
0,0

33 813

15 548

46,0

1 193 486

266 059

22,3

1 232 249

281 607

22,9

862 341

419 722

48,7

5 589 402 2 860 613 51,2
ekonomické oddelenie, OcÚ

UPOZORNENIE

Obec Smižany ako správca dane upozorňuje občanov, resp. študentov, že sú povinní na príslušný rok
preukázať trvanie nároku na zníženie miestneho
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za celé posudzované obdobie. Ak študent
nepredloží do 30. novembra príslušné doklady o návšteve školy, resp. potvrdenie termínu ukončenia školy, poskytnuté zníženie poplatku sa zruší a vyrubí sa
dodatočným platobným výmerom na celé obdobie.
(ha)

OZNÁMENIE PRE ČITATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBECNEJ KNIŽNICE
A INTERNETOVEJ ČITÁRNE V SMIŽANOCH
Obecná knižnica a Internetová čitáreň v Smižanoch budú
od 11. novembra 2010 do 31. decembra 2010 zatvorené
v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, z dôvodu revízie knižného fondu. Počas revízie
nie je možné poskytovať výpožičné služby. Zároveň sa aktivity a podujatia plánované na mesiace
november a december presúvajú na rok 2011. O prípadných zmenách vás budeme informovať
prostredníctvom www.smizany.sk. Ďakujem vám za pochopenie.
Anastázia Adamcová, vedúca obecnej knižnice
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STAVBY OBCE SMIŽANY
8. ČASŤ - NÁJOMNÉ BYTOVÉ
DOMY S NIŽŠÍM ŠTANDARDOM
Bytová politika obce Smižany zahŕňa medzi iným aj výstavbu
nájomných domov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.
V r. 2005 po schválení v OZ bolo zadané vypracovanie projektovej dokumentácie, na základe ktorej
bolo vydané stavebné povolenie. V januári 2006
obec podala žiadosť o dotáciu z MVaRR SR na
výstavbu nájomných bytov a technickej infraštruktúry k nim. Žiadosti boli schválené, čím sa získala
dotácia 7,8 mil. Sk (258 913 €) na bytové domy
a 787 tis. Sk (26 123,6 €) na technickú infraštruktúru. Vlastné zdroje boli vo výške 2,4 mil. Sk
(79 665,4 €) na bytové domy a 337 tis. Sk
(11 186,35 €) na technickú vybavenosť. Na základe projektovej dokumentácie, vypracovanej firmou MVR Projekt, spol. s r. o., Košice a výsledku
verejnej súťaže na dodávateľa stavby bola v júni
2006 zahájená realizácia výstavby firmou IGLASS,
s. r. o., Markušovce.
Jedná sa o 16 bytov spolu v dvoch bytových domoch. Na prízemí sa nachádzajú štyri a na poschodí, ktoré má spoločnú pavlač, sú taktiež štyri
byty. Sú dvojizbové s veľkou kuchyňou a hygienickým zázemím. Do vybavenosti bytu podľa Smernice MVaRR SR patrí: kuchynský sporák, ohrievač
vody, WC, sprcha a umývadlo. V rámci stavby boli
zrealizované aj prístrešky na tuhé palivo. Napriek
zložitým základovým podmienkam a následne
zmene spôsobu založenia sme stavbu dokončili
v dohodnutom termíne tak, že byty boli odovzdané nájomníkom v októbri 2007.
Stavba „Nájomné bytové domy 16 b. j. s nižším
štandardom - rómska osada, Ulica Rybníky,
Smižany“ bola v roku 2008 zaradená do súťaže „PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE“, ktorej vyhlasovateľom bolo Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Cieľom súťaže je podporiť rozvoj bytovej výstavby na území
SR v oblasti výstavby progresívnych a cenovo dostupných bytov v bytových a rodinných domoch,

výstavby pre občanov v hmotnej alebo
sociálnej núdzi, podporiť obnovu bytového
fondu, uplatňovanie netradičných technických a technologických riešení, výstupov
riešených úloh výskumu a vývoja a propagovať kvalitné a hospodárne navrhnuté riešenia
bytových stavieb. V kategórii „Formy bývania odlišného štandardu“ obsadila obec
Smižany touto stavbou 2. miesto.
Po prvých pomerne dobrých skúsenostiach
s užívaním bytov tohto typu a množstvom evidovaných žiadostí o pridelenie bytu obecné zastupiteľstvo na návrh stavebnej komisie rozhodlo o príprave ďalších dvoch bytových domov,
ktoré sú toho času pred dokončením. Dodávateľom stavby je firma ŠL stav, s. r. o., Smižany.
Technickú vybavenosť k bytom – vodovod a kanalizáciu, zrealizovala firma FAJA – Jozef Fábry,
Iliašovce a komunikácie so spevnenými plochami
firma EUROVIA Cesty, a. s., Košice. Na realizáciu
uvedených stavieb na základe žiadosti sa nám
podarilo získať tiež dotáciu z MVaRR SR vo výške
338 390,00 € na nájomné byty a 44 050,00 € na
technickú vybavenosť k nim. Predpokladaný náklad stavby je 451 189 € na byty a 62 947 € na
technickú infraštruktúru. Počas užívania bytov
dokončených v r. 2007 sa, samozrejme, objavili
aj niektoré nedostatky, ktoré sa operatívne riešia
a odstraňujú v spolupráci s dodávateľom stavby.
Získané skúsenosti môžeme hneď aplikovať pri
terajšej výstavbe nových bytových domov.
Aj keď bytov pre sociálne slabšie rodiny oproti
dopytu je veľmi málo, obec bude i naďalej hľadať
vhodnú lokalitu na ich výstavbu, ale aj ďalšie externé finančné zdroje na jej spolufinancovanie.
Ing. Edita Baginová
ved. odd. výstavby a živ. prostredia

OBECNÁ POLÍCIA V 3. ŠTVRŤROKU
Príslušníci OP v Smižanoch v 3. štvrťroku 2010
odpracovali vo výkone služby 2 414 hodín, z toho 572 hodín v nočnej smene a 698 hodín počas
sobôt, nedieľ a sviatkov. Počas spoločného výkonu služby s policajtmi PZ SR v Spišskej Novej Vsi
(spravidla v piatok a v sobotu v nočných hodinách)
bolo odpracovaných 105 hodín.
V mesiacoch júl, august a september príslušníci
OP vykonali počas služby celkom 649 zásahov;
123 zákrokov pri rôznych porušeniach právnych
noriem a VZN obce a 526 zásahov, pri ktorých nebolo zistené porušenie právnych noriem - tzv. iná
činnosť (napr. doručovanie doručeniek a výziev
Obecného úradu, doručenky Okresného súdu,
Okresnej prokuratúry, exekútorov, pomoc občanom a pod.). Pri týchto zásahoch nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nedošlo ani k zraneniu
osôb, voči ktorým bol zákrok OP vykonávaný a ani
k zraneniu príslušníka OP, ktorý zákrok vykonával.
Pri výkone služby príslušníci OP v Smižanoch zistili
podozrenie zo spáchania 4 trestných činov krádeže (podľa § 212 TZ), ktoré postúpili na realizáciu
Policajnému zboru SR. Taktiež odovzdali v 5-tich
prípadoch informácie, ktoré viedli k odhaleniu
trestnej činnosti páchanej na území obce. V zmysle zákona príslušníci OP v sledovanom období použili v jednom prípade donucovacie prostriedky.

Ich použitie bolo vyhodnotené ako primerané a zákonné. V 3 prípadoch príslušníci OP zabezpečovali miesto dopravnej nehody do príchodu príslušníkov dopravnej polície.
Počas služieb bolo zistených 119 priestupkov
(35 proti VZN obce, 20 na úseku dopravy, 21 proti
majetku, 28 proti verejnému poriadku – z nich bolo
14 x rušenie nočného kľudu, 15 proti občianskemu
spolunažívaniu), z ktorých 66 bolo riešených napomenutím (dohovorom), 5 priestupkov bolo odložených, 4 boli uložené a 6 bolo odstúpených na
riešenie príslušnému správnemu orgánu. 30 priestupkov bolo riešených uložením blokovej pokuty
v celkovej sume 360 € (z toho 6 x blok na pokutu nezaplatenú na mieste a šek v celkovej sume
120 €). 8 priestupkov je v riešení.
OP v sledovanom období eviduje 9 prípadov nálezov a strát. V spolupráci so Stanicou pre odchyt
túlavých zvierat Mestskej polície v Spišskej Novej
Vsi bolo chytených 16 túlavých zvierat (14 psov
a 2 mačky), v 9-tich prípadoch bola poskytnutá pomoc osobám pod vplyvom alkoholu, k 3 požiarom
na území obce bol privolaný HaZZ. Príslušníci OP
v sledovanom období 2 x asistovali RZP pri ošetrení pacienta v obci.
Mgr. Ing. Ján Prostejovský
náčelník OP
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„PÁN FUTBALISTA“
Vo futbalovej hantírke sa zvykne hovoriť „Čo fanúšik, to tréner.“ Nie ináč je to aj u nás v Smižanoch, kde fanúšikovia
hodnotia výkony hráčov z majstrovských zápasov a diskutujú na ulici skoro počas celého týždňa. Na túto tému sa
zvykne zvrtnúť reč pri rozhovore s bývalými hráčmi a so staršími občanmi. Minule odznel z úst jedného z nich zaujímavý poznatok. V čase jeho mladosti každá ulica mala svoje mužstvo, organizovali sa zápasy medzi ulicami a bolo
z čoho vyberať do futbalového klubu. Vďaka talentovaným chlapcom, Smižany v druhej polovici 20. storočia zažívali
svoje hviezdne obdobie, ktoré sa nám z dnešného pohľadu zdá až neuveriteľné.
Do toho obdobia patrí jeden z najlepších
futbalistov Smižian
Ing. Vojtech Skyva,
ktorý tohto roku oslávil 85 rokov života.
O výnimočnom futbalistovi sme písali
v Smižianskom hlásniku, čestné miesto má v publikácii k 75. výročiu založenia TJ Slovan Smižany a určite futbaloví fajnšmekri si zgustnú na jeho vlastných
spomienkach. O tom, že bol vynikajúci futbalista, nikto nepochybuje, a že bol aj figliar, nás
presvedčia jeho slová:
„Narodil som sa 9. júna 1925 v Smižanoch
v rodine Huga Skyvu, zamestnaného na veľkostatku bratov Weisovcov (pozn. starý dvor
PD Čingov Smižany pri kaštieli, ktorý už neexistuje). Otec pracoval vo funkcii vedúceho
liehovaru. Po vychodení 5 tried ľudovej a 4 tried
meštianskej školy, som absolvoval obchodnú
akadémiu v Poprade, kde som v roku 1945 zložil skúšku dospelosti – maturitu. V roku 1946
som sa zapísal na Vysokú školu hospodárskych vied v Bratislave, ktorú som v roku 1950
ukončil a získal titul inžinier – ekonóm. Okrem
plnenia školských povinností som sa od malička venoval aj futbalu, ktorý bol v Smižanoch
veľmi obľúbený. Začiatky futbalu, po vytvorení
mužstva FK Smižany, boli veľmi ťažké. Mnoho
ľudí, najmä gazdov, bolo proti vytvoreniu futbalového ihriska v blízkosti ich polí. Stávali sa prípady, že majitelia pred plánovaným zápasom,
či už priateľským alebo majstrovským, zrezali
bránky.
Futbal za FK Smižany som začal hrať už ako
16-ročný. Keď som bol stredoškolák na obchodnej akadémii, dostal som ponuku od spolužiakov z Važca, ktorí tvorili početnú enklávu.
Važecké dorastenecké mužstvo hralo finále
o majstra republiky v celoštátnej súťaži. Súperom Važca bol Zvolen. Nahovorili ma, aby som
nastúpil na registračný preukaz Jána Ferianca,
s ktorým sme sa podobali. Slovo dalo slovo,
ponuku som prijal a v určený deň som odcestoval na zápas do Važca. Pred zápasom bola
povinná kontrola registračiek, vrátane konfrontácie hráčov. Keď rozhodca dostal do rúk moju
registračku, pozeral chvíľu na mňa skúmavo
a potom povedal: Keby si nemal také riedke
zuby, tak by som neveril, že si to ty. Podal mi
preukaz a dovolil hrať. Solidarita Važťanov bola
taká, že počas hry na mňa vykrikovali: Ferianc,
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do toho! Zápas sme vyhrali, ale na odvetu do
Zvolena som už necestoval.
V rokoch 1945 – 1946 som hral za AC Spišská
Nová Ves, v sezóne 1947 – 1948 som hrával
za AC Svit, ktorý hral v Slovenskej lige. Keďže
som študoval v Bratislave, cestoval som každý
týždeň Svit – Bratislava. Od sezóny 1948 až do
roku 1951 som hrával za Slovan N. V. Bratislava, ktorý trénoval Jim Šťastný. Slovan mal v tom
čase najlepšie mužstvo v Československu, ktoré trikrát po sebe získalo majstrovský titul.
V jeseni 1951 som nastúpil vojenskú základnú
službu do ATK (Armádny telovýchovný klub)
Praha, v ktorom hrali takí futbalisti ako Pluskal,
Novák, Masopust, Morvay, Dobay a iní. Po
jednom roku účinkovania v celoštátnej súťaži
došlo k rozdeleniu ATK na Dukla Praha (vojaci
z povolania) a Tankista Praha (väčšinou Slováci Stacho, Steinerovci, Kral, Dr. Mrázik a iní).
Po skončení vojenskej služby som prestúpil
do Spartaku Košice na štyri roky. Na jar 1957
som nastúpil do ČH Bratislava na štadión za
mostom v Petržalke. ČH trénoval populárny
Karol Borhy, ktorému sme inak nepovedali ako
Karči báči. Hneď v príprave sme išli na zájazd
do NSR a Rakúska. Koncom roku 1957 sme
boli na zájazde v Indonézii, Barme a Kambodži, kde sme odohrali 13 zápasov s neuveriteľným skóre 66 : 9. Keď sme hrali v Jacarte
(Indonézia) proti výberu republiky, mali sme
podozrenie, že rozhodcovia sú podplatení.

Za vyhratý zápas každý náš hráč mal sľúbené
hodinky. V druhom polčase však rozhodcovia
preukázali svoju príslušnosť. Začali pískať proti nám a z ničoho nič odpískali dva pokutové
kopy. Samozrejme, že sme začali proti 40 kg
hráčom hrať tvrdšie. Nakoniec sme zápas aj
tak prehrali. Na tribúne sedela naša vládna
delegácia na čele s Viliamom Širokým (predseda Česko-slovenskej vlády v rokoch 1953 –
1963). Na druhý deň ráno sme sa s ním mali
ísť rozlúčiť na letisko. Vedúci našej výpravy si
ma vybral, aby som s ním išiel... Viliam Široký
pri rozhovore s nami poznamenal k včerajšiemu zápasu: Zápas sa mi veľmi páčil, až na
jedného hráča, ktorý tak surovo odplácal ich
fauly. Tým hráčom som bol ja. Potom vládna
delegácia odletela domov.
Počas mojej futbalovej kariéry som s mužstvami Slovan, ATK, Tankista, Spartak a ČH navštívil
Južnú Ameriku, už spomenutú Indonéziu, Barmu, Kambodžu, Švédsko, krajiny západnej Európy a všetky susedné štáty Československa.“
Toľko spomienky Ing. Vojtecha Skyvu – najlepšieho futbalistu v histórii Smižian.
Želáme oslávencovi veľa pevného zdravia
do ďalších rokov a radosti z hry zvanej futbal.
A nám ostáva dúfať, že sa mu v budúcnosti zo
smižianskych futbalistov aspoň niekto priblíži.
Ing. Michal Kotrady
Spracované zo spomienok
Ing. Vojtecha Skyvu

Majster ČSR z roku 1949 Sokol NV Bratislava. O prvý titul majstra Československa sa zaslúžili
(zhora zľava) tréner Šťastný, Šimanský, Preis, Baláži, Vičan, Skyva, Fillo, Hložek, (stredný rad)
náčelník I. Lichner, Reimann, Pokorný, Pažický, Laskov, Hlavatý, gymnastický tréner G. Hermann,
(spodný rad) Vanglár, Jajcaj, Tomanovič, Oprchal, Tegelhoff, Ružovič a Plško.
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ULOŽENIE STAVEBNÉHO ODPADU NA BIOLOGICKEJ SKLÁDKE

Obec Smižany v spolupráci s PD Čingov Smižany má za Tomášovskou ulicou (popri starej ceste na Spišské Tomášovce) skládku biologického odpadu. Tu sa uskladňuje bioodpad, ktorý kontajnerovým spôsobom zberá
obec v jarnom období. Zhromažďujú sa tu kosby tráv počas leta i jesenný
zber biologického odpadu.
Je smutné, že v obci máme i neprajníkov životného prostredia, ktorí na
skládku bioodpadu pod rúškom tmy vyvezú stavebný odpad, pneumatiky
a iný odpad, ktorý tu nemá čo robiť, ako vidieť na vyfotených snímkach.
Takýmto spôsobom chcú uvedomelí spoluobčania, „ktorých sa to týka“,
zanechať kataster našej krásnej obce pre budúce NAŠE, asi bez toho slova malo byť, generácie.
Jozef JURAŠKA, odd. výstavby a životného prostredia

VÝLET ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Základná organizácia zdravotne postihnutých občanov zo Smižian sa vybrala na výlet za poznaním krás Slovenska, oddýchnuť si a relaxovať na termálnom kúpalisku.
Odchádzalo sa ráno za dosť pochmúrneho počasia. Prvá cesta viedla do
obce Sv. Anton, kde sme si prezreli kaštieľ. Sprievodkyňa nás oboznámila
s jeho históriou. Pod lesom v obci Sv. Anton, neďaleko od Banskej Štiavnice, sa nachádza pomerne dobre zachovaný neskorobarokovo-klasicistický
kaštieľ s rozsiahlym parkom. Od roku 1954 je sídlo Lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea s pozoruhodnými prírodovednými, historickými
i umeleckými zbierkami. Kaštieľ aj areál parku sú prístupné verejnosti od
roku 1985.
Po hodnotnej prehliadke tohto kaštieľa sme sa vybrali na kúpalisko v Bešeňovej, kde si každý z účastníkov vybral z ponuky vodných atrakcií. Oddýchnutí
a spokojní sme sa vracali domov a spomínali na jeden pekne prežitý deň.
Výbor ZO SZTP, Smižany

POĎAKOVANIE
Kolektív MŠ Komenského 1 v Smižanoch ďakuje rodine Frankovičovej a Kačenkovej z Pribinovej ul. 33 za pokosenie
a vyhrabanie školského dvora a tiež rodine Deptovej a Berkovej z Tatranskej ul. 93 za vymaľovanie preliezok na školskom dvore.
riaditeľka MŠ, J. Kapustová

JESEŇ, PANI BOHATÁ,
FARBÍ STROMY DOZLATA
Spievajú si deti v materských školách v jeseni, keď sa stromy zaodejú do
pestrofarebných šiat.
Nielen jeseň farbí stromy, ale aj my, deti a pani učiteľky z Materskej školy na
Komenského ul. 1, sme sa vybrali maľovať a nielen tak hocičo, ale oplotenie pri športovom ihrisku, aby tiež zmenilo a spestrilo svoj vzhľad. Tento
školský rok sme si zvolili námet nočnej oblohy, ktorý sa páčil aj okoloidúcim. Tí nám za skrášľovanie prostredia ďakovali a to je pre nás povzbudením aj pre budúci rok. Už teraz hľadáme a vymýšľame nové a zaujímavé motívy, ktorými by sme potešili nielen deti, ale aj dospelých.
K. Staňová, MŠ Komenského

MAJSTRI SLOVENSKA MRC
2010 - TOMÁŠ POLOVKA,
IVAN STAŠŠÍK
Posledný pretek MRC Betliar sa uskutočnil dňa 25. 9. 2010. Čakali nás štyri náročné skúšky na zradnom kopci Súľova. Čakal na nás tvrdý boj o prvé
miesto v celkovom seriáli. Mali sme menší bodový náskok. Zvolili sme preto isť
na istotu, aby sme nespravili žiadnu chybu a stali sa majstrami. Skončili sme
síce 4. v triede ale 1. v celkovom seriáli MRC. Stali sme sa majstrami v triede do 1 400 cm³.
Ďakujeme za úspešné ukončenie sezóny sponzorom
NOVES a obci Smižany.

BLAHOŽELÁME MAJSTROM
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBY
POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SMIŽANY
27. NOVEMBRA 2010
Miestna volebná komisia v Smižanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 1
1. Vladimír Andrassy, Ing., 39 r., štátny
zamestnanec, Smižany, Nová 7, SMER

15. Štefan Kuruc, MVDr., 47., zmenový majster,
Smižany, Tatranská 84, ĽS-HZDS

2. Anna Blašková, 55 r., robotníčka, Smižany,
Topoľová 28/4, ĽS-HZDS

16. Ľubomíra Murdžáková, 43 r., ekonómka,
Smižany, Nám. M. Pajdušáka 55/24,
SMER

3. Pavol Bodák, Mgr., 39 r., štátny
zamestnanec, Smižany, Hollého 6, KDH,
SDKÚ - DS
4. Jozef Černák, 52 r., zámočník, Smižany,
Agátová 6, SMER
5. Mária Ertlová, Ing., 54 r., stavebný technik,
Smižany, Nová 1281/12, KDH, SDKÚ - DS
6. Ladislav Findura, 56 r., chladiarenský
mechanik, Smižany, Nábrežná 14/513,
nezávislý kandidát
7. Miroslav Grečko, 41 r., štátny zamestnanec,
Smižany, Nám. M. Pajdušáka 2, nezávislý
kandidát
8. Ľubica Gregová, Mgr., 60 r., dôchodkyňa,
Smižany, Pribinova 1, ĽS-HZDS
9. Katarína Jendruchová, 40 r., podnikateľka,
Smižany, Nová 1150/6, SMER
10. Eva Jerdoneková, 54 r., vedúca MTZ,
Smižany, Smreková 65, ĽS-HZDS
11. Silvia Jurčová, Bc., 39 r., štátny
zamestnanec, Smižany, Nálepkova 5/14, ĽSHZDS

17. Jozef Nálepka, 46 r., robotník, Smižany,
Tatranská 94, SNS
18. Jozef Neupauer, Mgr., 51 r., konateľ
spoločnosti, Smižany, Brusník 451/1484,
ĽS-HZDS
19. Ľudovít Novotný, Ing., 40 r., strojný inžinier,
Smižany, Hviezdoslavova 33/538, nezávislý
kandidát
20. Miroslav Olexi, 51 r., náčelník obecnej
polície, Smižany, Tatranská 86, ĽS-HZDS
21. Alžbeta Orinčáková, 57 r., zdravotná sestra,
Smižany, Smreková 23/254, KDH,
SDKÚ - DS
22. Martin Princ, 21 r., študent, Smižany,
Nábrežná 72, SDĽ
23. Oľga Petríková, 53 r., učiteľka, Smižany,
Štefánikova 27, SNS
24. Andrea Radačovská, 37 r., bankový
úradník, Smižany, Záhradky 32, ĽS-HZDS
25. Branislav Sarňák, 20 r., študent, Smižany,
Za kaštieľom 1327/5, KDH, SDKÚ - DS

12. Pavel Kollár, Mgr., 50 r., zdravotnícky
laborant, Smižany, Nálepkova 1314/9, KDH,
SDKÚ - DS

26. Jozef Svetkovský, 52 r., operačný dôstojník,
Smižany, Pribinova 3/1097, nezávislý
kandidát

13. Andrea Kravecová, Ing., 39 r.,
podnikateľka, Smižany, Iliašovská 1411/60,
SMER

27. Miroslava Szitová, Mgr., 36 r., školský
psychológ, Smižany, Rázusova 9, KDH,
SDKÚ - DS

14. Ladislav Kunzo, 38 r., SZČO, Smižany,
Tatranská 367/9, MOST-HÍD

28. Ján Špak, 64 r., dôchodca, Smižany,
Záhradky 10, nezávislý kandidát
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29. Marcel Špener, 34 r., obchodný zástupca,
Smižany, Nálepkova 1/1318, nezávislý
kandidát
30. Soňa Šuláková, 38 r., SZČO, Smižany, Za
kaštieľom 1/17, MOST-HÍD
31. Ľudmila Trošanová, Mgr., 48 r., zástupkyňa
riaditeľky školy, Smižany, Ružová 42,
nezávislý kandidát
32. Ivan Vaško, Mgr., 35 r., SZČO, Smižany,
Maša 21, KDH, SDKÚ - DS

33. Miroslav Veisenpacher, 37 r., hatník,
Smižany, P. Suržina 107/6, ĽS-HZDS
34. Štefan Zekucia, Ing., 49 r., predseda PD,
Smižany, Hollého 22, ĽS-HZDS
35. Ján Zemjanek, Mgr., 34 r., konateľ
spoločnosti, Smižany, Staničná 2, KDH,
SDKÚ - DS
36. Alena Zubajová, 40 r., vedúca jedálne,
Smižany, Hviezdoslavova 534/6, SMER

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 2
1. Zoltán Bagár, 50 r., živnostník, Smižany,
Vrbová 589, SRK
2. Miroslav Horváth, 49 r., živnostník,
Smižany, Zelená 574, SRK
3. Jozef Koky, 54 r., živnostník, Smižany,
Štrkovec 948/9, ĽS-HZDS
4. Ján Kráľovič, 37 r., stavebný robotník,

Smižany, Zelená 21, SMER
5. Róbert Mika, 43 r., robotník, Smižany,
Štrkovec 1379/32, ĽS-HZDS
6. Jaroslav Šarišský, 59 r., dôchodca,
Smižany, Zelená 574/55, ĽS-HZDS
7. Ján Veselý, 44 r., robotník, Smižany,
Zelená 20, SRK
V Smižanoch 6. októbra 2010
predseda miestnej volebnej komisie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBY
STAROSTU OBCE SMIŽANY
27. NOVEMBRA 2010
Miestna volebná komisia v Smižanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že
pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Iveta Dobšinská, Ing., 44 r., hlavná kontrolórka, Smižany, Ružová 16, SMER - sociálna
demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Kresťanskodemokratické
hnutie
2. Ladislav Findura, 56 r., chladiarenský mechanik, Smižany, Nábrežná 14/513, nezávislý
kandidát
3. Aladár Horváth, 51 r., opravár poľnohospodárskych strojov, Smižany, Hornádska 616/5,
Strana rómskej koalície - SRK
4. Michal Kotrady, Ing., 52 r., strojný inžinier, Smižany, Tomášovská 1324/47, nezávislý
kandidát
V Smižanoch dňa 6. októbra 2010
predseda volebnej komisie
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Chyť sa šance a ukáž, čo vieš!

KARAOKE SHOW 2010

ZŠ Povýšenia sv. Kríža v spolupráci s Obecným
kultúrnym centrom Smižany, Spoločným školským
úradom Smižany a Obcou Smižany vás pozýva na

HOSŤ
HOSŤPROGRAMU
PROGRAMU
AAPREDSEDA
PREDSEDAPOROTY
POROTY

1. ročník

MARIÁN
MARIÁN ČEKOVSKÝ
ČEKOVSKÝ

12. 2010

DISCOMARATÓNU

november

o 17.00 hod.

v priestoroch Kultúrneho domu v Smižanoch

Vstupné 1 €

Súťaž organizovaná Základnou umeleckou školou v Smižanoch je určená
pre spevákov od 6 do 18 rokov, ktorí sú žiakmi ZUŠ Smižany a pre žiakov zo škôl združených v Spoločnom školskom úrade Smižany. Výberové
kolá sa uskutočnia 4. a 5. novembra 2010 od 15.00 do 17.00 hod. v aule
ZUŠ Smižany. Víťazi výberových kôl postúpia do súťažného finálového kola
„KARAOKE SHOW 2010“. Ľubovoľne zvolenú pieseň možno nahlásiť do
4. novembra 2010 osobne v Základnej umeleckej škole na Námestí M. Pajdušáka 2 v Smižanoch alebo telefonicky na č. 053/42 97 990. Hudobné
podklady z databázy ZUŠ sú k dispozícii na www.zussmizany.szm.sk.

16. november 2010

Termín:
Miesto: Spoločenská sála Kultúrneho domu v Smižanoch
Súťažiaci: žiaci a žiačky 7. – 9. ročníka
Prihlášky: ZŠ Povýšenia sv. Kríža
Smreková 38, 053 11 Smižany, tel.: 053/443 12 08
alebo na e-mail: zspsksmi@zspsksmi.sk
Termín zaslania prihlášok: 8. november 2010

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN
Ň

Anula

K AŽDÝ DE

.0 0
10.00 - 21 iA
-p
p on - s t r 0 0
7.30 - 21.

Šarkaniáda

ING
SPINN
NÉ
OSOB
NGY
TRÉNI
SŤOPA

ČNÉ
FUNK
NGY
TRÉNI
Mlynská 15, Smižany
viac info www.sqc.sk

kontakt: 053 429 84 14
8

Victoria Regia
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súťaž v aranžovaní
a viazaní kvetov

ZÁKLADNÁ ŠKOLA POVÝŠENIA
SV. KRÍŽA V SMIŽANOCH
REKONŠTRUKCIA ŠKOLY

SCHODY DO SEBA
Schody v protidrogovom programe sú metaforicky použité ako výber dvoch možných ciest životom – stúpať hore, padať dole. Drogy – jednosmerný eskalátor, na ktorý
nasadnúť nie je ťažké. No následne vracať sa späť je sizyfovská drina – navyše, keď rýchlosť schodov smerom
dole niekto potajomky pridáva.
Tento problém dnešnej doby sa žiakom Základnej školy
na Komenského ulici snažil priblížiť spevák skupiny AYA
Boris Lettrich melodickou rockovou hudbou a pozitívnymi textami v hodinovom programe, kde na prvé miesto
postavil absolútnu silu rodiny, lásky a vzorov správania
v rodine, ktoré sú zakorenené v človeku skoro ako genetická informácia.
Program zaznel v podaní profesionálneho tria špičkových hudobníkov v „live“ verzii: Boris Lettrich, Mário Tománek a Peter Mihál, ktorý mladé publikum rozveselil
a povzbudil. No tento hudobný a výchovný zážitok žiakom ostane ešte dlho v pamäti.
Redakčný krúžok

ZLATÉ RUKY
NAŠICH MÁM, BABIČIEK A PRABABIČIEK
Výstavu s týmto názvom v Národopisnom múzeu
v Smižanoch navštívili aj žiaci IV.B ZŠ Komenského
v Smižanoch dňa 24. septembra 2010 v rámci
výtvarnej a telesnej výchovy.
Upútala ich téma spojená s možnosťou prác v tvorivej
dielni. Pani lektorka sprevádzala žiakov po jednotlivých
oddeleniach plných ukážok prác našich šikovných žien
(mám, babičiek a prababičiek). Deti sa zaujímali o tkanie látok v minulosti a spoznali nové pojmy, ako napr.
krosná, člnok. Aj výrobky umeleckých rezbárov boli zaujímavé, napr. črpáky, misky, varechy. Vyskúšali si aj ako
znejú zvonce - spiežovce z rúk kováčov.
Žiaci sa však najviac tešili na tvorivú dielňu, kde si mohli
prakticky vyskúšať svoju zručnosť. Pracovali s ľanovým
plátnom, na ktorom si odtláčali vzory výšiviek. Tie potom maľovali farbami na látku a dotvárali tak, aby z toho
vznikli pekné záložky do kníh. Keďže boli šikovní, stihli
vytvoriť aj druhý výrobok, a to maľované zrkadielko. Oba
darčeky môžu darovať niekomu blízkemu a urobiť im radosť.
Za pohodu a vytvorené podmienky, ako aj pomoc v netradičnej práci sa žiaci poďakovali obom prítomným
p. lektorkám. Veľmi radi navštívime toto miesto opäť, ak
nás oslovia vystavované témy alebo tvorivé dielne.
Mgr. M. Petríková

ŠARKANIÁDA
Vie šarkan lietať bez pomoci?
Učí sa to vo dne v noci.
Bez vetra nič nezmôže, iba ten mu pomôže.
Preto sme využili jesenný vetrík a krásne, aj keď zubaté
slniečko a vyšli sme si na dlhý let.
Dňa 14. 10. 2010 sme navštívili deti v MŠ na Ružovej ulici. Najprv sme sa s nimi zoznámili v triede a odovzdali
im ručne vyrobené malé šarkany, ktoré im budú pripomínať našu návštevu. Po výdatnej desiate, ktorú sme si
spapkali pri ich malých stolíkoch, sme sa s našimi kamarátmi vybrali na školský dvor. Boli sa na nás pozrieť
všetky deti zo škôlky. Aj oni si za domácu úlohu pripravili
krásne šarkany, a tak sme lietali spolu. S našou p. učiteľkou sme už absolvovali „Šarkaniu show“ na Košiarnom briežku, ktorú organizovalo Centrum voľného času v SNV. Tam sme boli veľmi úspešní. Naše šarkany
vylietali všetky tri miesta v dĺžke letu. Za pekne strávené
predpoludnie ďakujeme p. uč. Petríkovej z MŠ na Ružovej ulici a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia.
žiaci III.A triedy
a tr. uč. PaedDr. Slavomíra Bafiová

K mnohým krásne prerobeným školám v okrese pribudne ešte jedna. Tá, ktorá bude slúžiť nám všetkým a hlavne
našim deťom. V školskom roku 2009/2010, keď bola Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci Regionálneho operačného programu –
1.1 Infraštruktúra vzdelávania, sme využili príležitosť a zapojili sa do tejto výzvy. Naša žiadosť bola schválená a získali sme finančné prostriedky vo výške 642 631,66 €.
Tieto prostriedky budú podľa schváleného projektu použité na zateplenie budov školy, výmenu okien a radiáto-

rov s následnou reguláciou vykurovacieho systému,
výmenu dverí v starej budove, zriadenie fyzikálnochemického laboratória a zriadenie dvoch odborných učební s interaktívnymi tabuľami. Všetky tieto
úpravy budú zavŕšené vymaľovaním vnútorných priestorov školy.
Plánovaná realizácia stavebných úprav bude prebiehať
v roku 2011. Ak budú všetky práce pokračovať bez problémov, budúci školský rok už budeme začínať v krásnej
vynovenej škole.
Ing. Helena Rusňáková, riaditeľka školy

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY ŽIAKOV

Dňa 7. 10. 2010 sa na Košiarnom briežku uskutočnili
okresné majstrovstvá v cezpoľnom behu základných
a stredných škôl. Spomedzi 16-tich škôl okresu sa naši žiaci umiestnili na popredných miestach. 1. miesto:
Matej Hojnoš • 3. miesto: Filip Kapsdorfer •
4. miesto: Jana Lizáková. Družstvo chlapcov v zložení: Matej Hojnoš, Filip Kapsdorfer, Matúš Sako
obsadili 1. miesto a postúpili do krajského kola, ktoré
sa uskutočnilo dňa 12. 10. 2010 v Dobšinej. Aj tu našu
obec a školu reprezentovali tak, že sa opäť umiestnili
na prekrásnom 1. mieste a postupujú na celoslovenské majstrovstvá do Žiaru nad Hronom.
Úspešným športovcom prajeme veľa síl a úspechov.
Dňa 8. 10. 2010 sa uskutočnili vedomostno-športové
preteky žiakov 1. - 4. roč. základných škôl v pôsobnosti
SŠÚ Smižany v Chrasti nad Hornádom. Našu školu reprezentovalo družstvo chlapcov zo IV.A v zložení: Martin Brandobur, Patrik Mederi a Tomáš Hamráček,
ktoré obsadilo 3. miesto.
Dňa 11. - 12. septembra sme sa zúčastnili majstrovstiev Slovenska v atletike v Bratislave, na ktorých sme
obsadili tieto miesta: beh na 800 m: Filip Kapsdorfer

VICTORIA REGIA

Každoročne v septembri sa v Piešťanoch koná
národná súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov VICTORIA REGIA.
Žiaci našej školy sa tradične zúčastňujú tejto súťaže. Inak to nebolo ani v tomto školskom roku. Súťaž
sa konala 24. 9. 2010, témou 17. ročníka bolo
divadlo.
V kategórii základných škôl súťažilo 27 súťažiacich
z rôznych miest Slovenska a naše žiačky Janka
Glodžáková V.A, Timka Maľáková VI.A, Mirka Ďu-

(2:14,67) - 6. miesto • beh na 1 500 m: Filip Kapsdorfer (4:48,02) - 11. miesto • skok do diaľky: Karin
Štiffelová (457 cm) - 12. miesto.
Dňa 14. - 15. septembra sme sa zúčastnili medzinárodného festivalu atletiky Europan Kids Athletics Games v Olomouci, na ktorom sa zúčastnili atléti z 13-tich
krajín. Medzi nimi napríklad aj Anglicko alebo Rusko. Vo veľkej konkurencii sme sa umiestnili na týchto miestach: 60 m 3. rozbeh: Jana Lizáková (08.85)
- 3. miesto • 60 m finále A: Samuel Verbovský
(08.15) - 5. miesto • 60 m finále B: Karin Štiffelová (09.08) - 5. miesto • 150 m finále A: Samuel Verbovský (20.25) - 5. miesto • 300 m: Jana Lizáková
(48.22) 6. miesto • 1 500 m finále: Filip Kapsdorfer
(4:50.81) - 6. miesto.
Dňa 24. 9. 2010 sa medzi triedami našej školy uskutočnil futbalový turnaj. Bol pekný slnečný deň, a tak sme
futbal hrali na farskej záhrade. Hlavným rozhodcom
bol p. kaplán Lukáš, ktorý pískal všetky zápasy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V I. kategórii 1. miesto získala V.B a v II. kategórii IX.A trieda. Opäť to bolo jedno
vydarené športové popoludnie.

ricová VII.A sa veľmi dobre popasovali s jednotlivými súťažnými úlohami. Zatiaľ ich najlepším umiestnením bolo 6. miesto, ale dúfame, že budú nasledovať
svoje úspešnejšie „kolegyne“ – bývalé žiačky ZŠ Povýšenia sv. Kríža - majsterky Slovenska v aranžovaní
(Slávka Lesňáková, Martinka Jannová).
Veríme, že svojimi výtvormi nás ešte veľakrát potešia
a do ďalších ročníkov súťaže VICTORIA REGIA im
všetci prajeme veľa úspechov.
Mgr. Ľudmila Tobiašová

DUCHOVNÁ OBNOVA DRUHÁKOV A TRETIAKOV
V stredu 13. 10. 2010 sme sa vybrali na trojdňovú duchovnú obnovu, aby sme sa posilnili na ceste viery. Vítali nás
novozrekonštruované priestory Katechetického strediska
v areáli Farského úradu. Prežívali sme spoločenstvo s Ježišom formou zaujímavých stretnutí v malých skupinkách
„o premene človeka, keď staré musí zomrieť, aby vyrástlo
nové“. Deti sa kreatívne zapájali do pestrých aktivít, z ktorých sme si všetci odniesli pekné a hlavne duchovné zážitky. Za to všetko chceme poďakovať nášmu pánovi fará-

rovi, ktorý spolu s nami tvoril spoločenstvo, ochotne nás
prijal a tak sme mali ubytovanie zdarma.
Veľká vďaka patrí aj rodičom, bez ktorých pomoci by sa
toto pekné podujatie neuskutočnilo. Veľmi 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 podujatia.
Mgr. Mária Lapšanská

ODMENÍME EFEKTÍVNE
VYUŽÍVANIE ENERGIE!
Spoločnosť Východoslovenská energetika, a. s., (VSE) má
pre žiakov II. stupňa základných škôl novú výzvu. V termíne od 15. októbra do 5. novembra 2010 totiž potrvá súťaž, v ktorej pôjde najmä o hľadanie tipov na
efektívne využívanie energie. Princípom súťaže je
prostredníctvom fotoaparátu alebo kamery zachytiť nápady, ako hospodárne využívať energiu. Na fotografiách alebo videách sa zároveň musia objaviť aj maskoti
energetickej efektívnosti VSE – Elo a Nea. Odmenou
pre najúspešnejších účastníkov budú hodnotné ceny
v podobe netbooku, fotoaparátu ale aj mnohé ďalšie,
o ktorých verejnosť rozhodne hlasovaním. Súťažia-

ce fotografie a videá môže hodnotiť do 12. novembra tohto roku na profilovej stránke sociálnej siete
Facebook (www.facebook.com/SetrimeEnergiu).
Podmienkou pre zaradenie do súťaže je zaslanie snímky alebo videa s presným označením jej autora, kontaktných údajov ZŠ, ktorú prihlasujúci žiak navštevuje
a pedagóga, ktorý bol odborným poradcom účastníka súťaže.
Záujemcovia nájdu bližšie informácie o súťaži na www.
SetrimeEnergiu.sk, www.vse.sk a stránke Šetríme
energiu na www.facebook.com/SetrimeEnergiu.
Mgr. Andrea Danihelová, hovorkyňa spoločnosti
Východoslovenská energetika a. s.
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TJ SLOVAN SMIŽANY
TJ Slovan Smižany vám prináša komentáre, výsledky a tabuľky z futbalových súťaži v našej obci.
V. liga JZ „A“
8. kolo, 26. 9. 2010:
Smižany – Gelnica
0:0
Za daždivého počasia a na ťažkom teréne sa odohral
priemerný zápas V. ligy. Tabuľkové postavenie mužstiev
napovedalo o tuhom boji o body, ale ťažký terén robil veľké problémy obom kolektívom s rozohrávkou.
V prvom polčase malo viac z hry mužstvo Gelnice, ale na
vsietenie gólu to nestačilo. Domácemu celku tiež viazla
rozohrávka, a tak sa 120 divákov nemohlo zaradovať ani
jednému gólu.
V druhej polovici zápasu boli aktívnejší domáci. Šance
Kapustu, Oltmana a Slejzáka ostali nevyužité. Lopta letela
buď tesne okolí žrdí, alebo do rukavíc brankára hostí. Najvážnejšia šanca hostí bola v 72 min., keď lopta už letela
do prázdnej brány, ale Petrisko v poslednej chvíli vykopol
loptu z bránkovej čiary. Tak po poslednom hvizde rozhodcu odchádzali obe mužstvá po bezgólovej remíze 0 : 0.
9. kolo, 3. 10. 2010
JAKLOVCE - SMIŽANY
3 : 1 (2 : 0)
gól: Juriak
V tomto stretnutí sme boli pánom na ihrisku len prvých 10
min. Už v 2. min. mal čistú gólovú príležitosť Šebest, ktorú
trestuhodne zahodil. Trest prišiel v spomínanej 10. min.,
keď domáci využili skrumáž pred našou bránkou na strelenie vedúceho gólu. Pre nás to bol dvojnásobný trest,
pretože pri snahe zabrániť gólu sa zranil Zahuranec. Tréner musel zmeniť zloženie zostavy a až do konca zápasu
sme sa nevedeli dostať do správneho tempa. Naopak domáci dali do hry srdce a to bolo viac ako naše futbalové
schopnosti v tomto stretnutí. Domáci strelili ešte dva góly,
na ktoré sme dokázali odpovedať len jedenkrát Juriakom,
ktorý znižoval na 1 : 2.
10. kolo, 10. 10. 2010: Smižany – Teplička
2:1
góly: Klubert, Šebest
Susedské derby Smižany - Teplička prinieslo zaujímavý
futbal, ktorý celý zápas prikorenil nespravnými verdiktmi
HR. Gólový účet otvoril po presnom centre z ľavej strany
od Šebesta Klubert. O desať minút neskôr skúšal postreh
brankára hostí Labanc, ale lopta letela tesne mimo bránu. V ďalšom protiútoku, po dlhej rozohrávke od brankára, prebral loptu nestarnúci hráč hostí Lesnický a umnou
hrou si vypýtal pokutový kop, ktorý zahrával Laško a bolo
1 : 1. Šesť minút pred koncom polčasu zahrávali domáci priami kop z hranice šestnástky. Loptu si postavil Labanc a jeho technická strela letela ponad obranný múr,
ale v poslednej chvíli skončila lopta po teči rukou iba na
zahrávanie od rohovej zástavky a nie zo značky pokutového kopu.
Polčasový výsledok 1 : 1 bol platný až do 88. min., keď
rozhodca ukázal na značku pokutového kopu v neprospech hostí. Loptu si tentoraz postavil Šebest a ten sa
taktiež nemýlil. Ešte pred týmto verdiktom rozhodcu sa

udialo veľa nespravených rozhodnutí pre oba celky. Spomeniem len jedno, vylúčenie hráčov po jednom na oboch
stranách.
11. kolo, 17. 10. 2010: Gem. Hôrka – Smižany 3 : 0
kont.
Vyjadrenie VÝBORU TJ k zápasu Gem. Hôrka – Smižany.
Vážení športoví priaznivci smižianskeho futbalu, v nasledujúcich vetách Vám prinášame odôvodnenie neúčasti
na zápase v Gem. Hôrke. Spomeňte si na otvorený list pre
VsFZ po zápase dňa 27. 9. 2009 v Gem. Hôrke, ktorý sme
uverejnili aj v spravodaji č. 5 ročník 2009/2010, v ktorom
sme apelovali na mužstvá z našej súťaže, aby necestovali
k súperovi do Gem. Hôrky z dôvodu agresivity hráčov a
fanúšikov pre hosťujúce mužstvá. Po rozhovoroch a vzájomnej dohode s hráčmi a vedením mužstva sme pristúpili k takémuto rozhodnutiu:
PRE NÍZKU ÚČASŤ HRÁČOV K ZÁPASU A OCHRANE
ZDRAVIA HRÁČOV, VEDENIE MUŽSTVA SME K SÚPEROVI NEVYCESTOVALI.
Za pochopenie a podporu ĎAKUJEME.
12. kolo, 24. 10. 2010
Smižany - Koš. Nová Ves
3:1
góly: Šebest, Bednár, Kováč
Zápas dvoch mužstiev zo stredu tabuľky priniesol pekný
futbal s kúskom dávky tvrdej hry. Prvá vážnejšia strela išla
z kopačky domáceho Bednára v 14. min. O štyri minúty
neskôr mali podobnú šancu aj hostia, ale obaja brankári boli na správnom mieste. Gólový účet otvoril v 28. min.
zo značky pokutového kopu Šebest. Päť minút pred prestávkou sa menilo skóre opäť, keď presný center Rimbalu zúžitkoval hlavičkou Bednár. Po polčasovej prestávke
začali lepšie domáci, keď v 48. min. zvyšoval na 3 : 0 Kováč. Stav stretnutia 3 : 0 domácich hráčov uspokojil, čím
mužstvo poľavilo, a to sa im vypomstilo. V 55. min. hostia
znížili na 3 : 1 Papajom. O dve minúty nato mali ďalšiu veľkú šancu hostia, ale Krištovčo mužstvo podržal. Od tohto
momentu sa zápas už len dohrával medzi šestnástkami
bez vážnejších akcií na oboch stranách.
Priebežná tabuľka po 12. kole:
Mužstvo
Z
V
R
P
Skóre
Body
Harichovce
12
8
3
1
31 : 13
27
Margecany
12
7
3
2
20 : 12
24
Jaklovce
12
6
2
4
24 : 14
20
Sp. N. Ves „B“
12
6
1
5
25 : 19
19
Helcmanovce
12
6
1
5
29 : 24
19
Teplička
12
5
3
4
19 : 17
18
Ťahanovce
12
4
5
3
26 : 24
17
Koš. N. Ves
12
5
2
5
18 : 18
17
Sp. Vlachy
11
5
2
4
17 : 17
17
Smižany
12
4
3
5
17 : 19
15
Gelnica
11
3
3
5
11 : 17
12
Prakovce
12
3
1
8
18 : 27
10
Kr. Podhradie
12
2
3
7
16 : 29
9
Gem. Hôrka
12
2
2
8
18 : 39
8

gól: Skop
11. kolo, 16. 10. 2010: Smižany – Prakovce
1:3
gól: Hagara
12. kolo, 23. 10. 2010: Parchovany – Smižany 1 : 1
gól: Skop
Priebežná tabuľka po 12. kole:
Mužstvo
Z
V
R
P
Skóre
Body
V. Opátske
12
9
2
1
46 : 11
29
Čierna n/T
12
8
2
2
42 : 17
26
Krompachy
12
7
4
1
31 : 10
25
Smižany
12
6
3
3
33 : 19
21
Prakovce
12
5
4
3
21 : 19
19
Sobrance
12
5
3
4
14 : 12
18
Parchovany
12
5
1
6
30 : 27
16
Poproč
12
4
3
5
25 : 27
15
Geča
12
4
3
5
25 : 33
15
Sp. Vlachy
12
3
4
5
17 : 23
13
Gelnica
12
4
1
7
22 : 33
13
Strážske
12
3
1
8
16 : 39
10
Bidovce
12
2
2
8
17 : 37
8
V. Kapušany
12
2
1
9
22 : 54
7
III. LIGA STARŠÍ ŽIACI
7. kolo, 2. 10. 2010: Smižany – Lendak
0:1
8. kolo, 9. 10. 2010: Sp. Belá – Smižany
2:2
góly: Pecha 2
9. kolo, 16. 10. 2010: Smižany – Svit
2:2
Priebežná tabuľka po 9. kole:
Mužstvo
Z
V
R
P
Skóre
Body
Sp. Vlachy
8
7
1
0
21 : 3
22
Lendak
9
6
1
2
23 : 4
19
Ľubica
8
6
0
2
27 : 7
18
Krompachy
8
6
0
2
21 : 9
18
FAM Poprad
9
5
1
3
12 : 11
16
Plavnica
9
4
1
4
16 : 22
13
Smižany
9
2
2
5
9 : 14
8
Svit
9
1
2
6
15 : 32
5
Levoča
9
1
1
7
13 : 24
4
Sp. Belá
8
0
1
7
4 : 35
1
III. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
7. kolo, 02. 10. 2010: Smižany – Lendak
gól: Sadera
8. kolo, 09. 10. 2010: Sp. Belá – Smižany
9. kolo, 16. 10. 2010: Smižany – Svit
Priebežná tabuľka po 9. kole:
Mužstvo
Z
V
R
P
Skóre
Plavnica
9
6
0
3
24 : 14
Sp. Belá
8
4
3
1
18 : 9
Sp. Vlachy
9
4
2
3
26 : 20
FAM Poprad
9
4
2
3
18 : 20
Svit
8
4
1
3
18 : 13
Lendak
9
3
3
3
20 : 16
Krompachy
9
4
0
5
18 : 20
Levoča
9
4
0
5
18 : 28
Ľubica
9
2
2
5
14 : 20
Smižany
9
2
1
6
8 : 22

DORAST IV. LIGA JUH
9. kolo, 2. 10. 2010: Smižany – V. Kapušany
7:2
góly: Hagara 2, Skop, Dlugoš, Koky, Bajtoš, Vernarský
10. kolo, 9. 10. 2010: Strážske – Smižany
0:1

1:1
6:0
1:0
Body
18
15
14
14
13
12
12
12
8
7

Špener Marcel
člen Výboru TJ

OBECNÁ LIGA V MALOM FUTBALE
Výsledky 3. kola:
AS VÝCHOD - 1. FC BIOGRAD
7 : 3 (3 : 1)
góly: Boroš 2, Cpin 2, Petrovský 2, Wojtek - Schneider
2, Kunzo
PALMADE - UNISLOV
2 : 6 (0 : 2)
góly: Šefčik, Krajnak - Brziak 4, Pavlik 2
ELKOSTAV - LUANA
0 : 5 (0 : 2)
góly: S. Špener 2, Bartoš, Suslov, Kochanský
STAVCENTRUM - HERBA BEST
1 : 6 (1 : 3)
góly: Gaborčík - Vasko 3, Frankovič 2, Kovač
KREF - voľno
Výsledky 4. kola:
ELKOSTAV - AS VÝCHOD
0 : 1 (0 : 0)
gól: Laclav
HERBA BEST - LUANA
3 : 1 (0 : 0)
góly: Sako, Kovačovič, Bučak - Regec
KREF - 1. FC BIOGRAD
4 : 3 (2 : 2)
góly: Hritz 2, Klein 2 – Kaščák 3
PALMADE - STAVCENTRUM
2 : 2 (0 : 0)
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góly: Borzenský, Cabala – Konak, Gaborík
UNISLOV - voľno
Výsledky 5. kola:
UNISLOV - STAVCENTRUM
6 : 1 (3 : 1)
góly: Brziak 2, Varga 2, Pavlik, Suržin - Gaborčik
PALMADE - LUANA
0 : 3 (0 : 1)
góly: Suslov, Regec, Falatko
AS VÝCHOD - HERBA BEST
4 : 1 (1 : 1)
góly: Cpin 2, Petrovský, Hrebík - Bučak
KREF - ELKOSTAV
4 : 2 (3 : 0)
góly: Klein 2, Kováč 2 - Urban 2
1. FC BIOGRAD - voľno
Výsledky 6. kola:
1. FC BIOGRAD - ELKOSTAV
3 : 2 (2 : 1)
góly: Juriak, Schneider, Koňak - J. Kramarčík, Petruľák
AS VÝCHOD - PALMADE
4 : 0 (1 : 0)
góly: Walter 2, Mihok, Petrovský
HERBA BEST - KREF
1 : 4 (1 : 2)
góly: Frankovič - Kubus, Mihálik, Ondrušek, Ferenc

LUANA - UNISLOV
góly: Regec, Kochanský
ELKOSTAV - voľno

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klub
AS Východ
Luana
Unislov
Herba Best
Kref
1. FC Biograd
Elkostav
Palmade
Stavcentrum

Z
5
6
5
6
5
5
6
5
5

2 : 0 (2 : 0)

V
5
5
3
3
3
2
2
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
1
1

P
0
1
2
3
2
3
4
4
4

Skóre
20 : 7
15 : 5
16 : 9
18 : 13
17 : 13
13 : 14
11 : 14
4 : 20
4 : 23

Body
15
15
9
9
9
6
6
1
1

Strelci:
7 gólov: Brziak (Unislov)
6 gólov: Hritz (Kref)
5 gólov: Vasko (Herba Best)

ROČNÍK XIX • číslo 11 • 6. november 2010 • www.smizany.sk

Špener Marcel

SPOMIENKY

„Bolesťou unavený tíško zaspal.
Zanechal všetkých, ktorých mal rád.“
Dňa 3. 11. 2010 sme si pripomenuli 5. výročie
smrti môjho manžela, otca, dedka, svokra Milana
Krupinského.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku v modlitbách.
S láskou a úctou spomínajú manželka Hanka a syn Milan s rodinou.
„Sú chvíle,
ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy,
na ktoré denne spomíname.“
Dňa 21. 11. 2010 si pripomenieme
20. výročie úmrtia milovanej mamky, babky, prababky Margity Vadelovej a zároveň 29. 9. 2010
sme si pripomenuli 7. výročie úmrtia milovaného ocka, dedka
a pradedka Ľudovíta Vadela.
S láskou a úctou spomína dcéra Valika s rodinou.
Dňa 15. 11. 2010 si s bolesťou
v srdci pripomenieme 20. výročie
smrti drahej mamky, babky a prababky Anny Zeleňákovej.
Dňa 23. 7. 2010 uplynulo 13. výročie smrti nášho drahého otca,
dedka a pradedka Jána Zeleňáka.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou na nich spomínajú syn Ján s manželkou a celou rodinou.
„Najkrajšia láska na svete zomiera,
keď dieťa oči navždy zaviera.
Čas plynie, ale bolesť v srdci trápi,
lebo Teba nám už nik nevráti,
iba ten môže pochopiť, čo je žiaľ,
kto do hrobu svoje dieťa dal.“
14. 11. 2010 si pripomenieme 12. výročie tragickej smrti nášho
synčeka Petra Babika.
S láskou a nekonečnou dôverou v Božie Milosrdenstvo na neho
spomínajú rodičia, sestry Lucia a Katarína s rodinou a ostatná
rodina.
„Všetko má začiatok i koniec,
iba Božia láska je nekonečná...“
Dňa 14. 10. 2010 uplynuli 3 roky, čo odišla do večnosti naša drahá mamka Justína Dulovičová.
S úctou a vďakou za jej starostlivosť, láskavosť
a dobrotu v modlitbách spomína syn, dcéry
a vnučka s rodinou.
„Žila tíško tak, ako odišla.
Plná viery, nádeje a lásky.
Nezabudneme.“
Dňa 24. 11. 2010 si pripomenieme 1. výročie smrti
našej mamy Júlie Gurovičovej.
Tí, čo ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku a modlitbu.
S úctou synovia a dcéry s rodinami.
Dňa 30. 9. 2010 uplynulo 20 rokov, čo nás opustil náš drahý
otec, dedko, pradedko Imrich
Chovanec. Dňa 25. 11. 2010 uplynie 10 rokov, čo nás opustila naša
drahá mamka, babka a prababka

Anna Chovancová.
Tí, ktorí ste ich mali radi, venujte im tichú spomineku v modlitbách.
S láskou a úctou spomína dcéra Milka, syn Milan, nevesta Terka
a vnúčatá a pravnúčatá.

POĎAKOVANIA

S hlbokým zármutkom, veľkou ranou na srdci sa
chceme poďakovať všetkým, ktorí sa 2. októbra
2010 prišli rozlúčiť s našou drahou mamkou, babkou, prababkou a svokrou Pavlínou Šubovou,
ktorá nás náhle a nečakane opustila bez slova
rozlúčky.
Poďakovať chceme otcovi Vargovi, bratovi Danielovi, manželom
Želiezkovým, pohrebným službám p. Bartoša a reštaurácii Stefani.
smútiaca rodina
„Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“ (Ž 23)
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným a známym, ktorí sa dňa 23. 10. 2010 prišli rozlúčiť s našou sestrou, švagrinou a tetou Katarínou
Novotnou. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary. Naše osobitné poďakovanie za dôstojnú rozlúčku patrí
kaplánovi o. Łukaszovi Gąsiorowskemu, SAC a Pohrebným službám p. Jána Bartoša.
S úctou smútiaca rodina.

V mesiaci november
budeme blahoželať

Katarína Morihladková
Ján Bartoš
Margita Grečková
Katarína Korfantová
Irena Dubovinská
Katarína Pavláková
Ondrej Marflák
Helena Kokyová
Štefan Hovanec
Albín Šarišský
Anna Mačugová
Matilda Petrufová
Katarína Klučárová
Mária Belayová
Viliam Púček
Cecília Čechová
Emília Hovancová
Mária Kravjanská
Justína Muchová
Marta Kaščáková
Katarína Antoniová
Alžbeta Mareková
Valéria Fridmanská

INZERCIA

89 rokov
87 rokov
85 rokov
83 rokov
80 rokov
80 rokov
75 rokov
75 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov

V mesiaci september naše
rady rozšírili

Aleš Koky
Jakub Mika
Lenka Šimoničová
Leonard Kovaľ
Lukáš Brindza
Marko Čonka
Nina Bobková
Richard Loja
Sára Čonková

V mesiaci september
nás opustili

Pavlína Šubová
Anna Šimoničová
František Findura
Tatiana Holubová

 Ponúkame na predaj 3-izbový byt na Nálepkovej ul.
1/15 v Smižanoch. Byt je po kompletnej rekonštrukcii, pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, murovanej
kúpeľne a chodby o celkovej podlahovej ploche 72 m2.
K bytu prislúcha 1 pivnica v suteréne. Orientácia sever juh. Cena dohodou. Kontakt: 0904 295 283, 0903 192 897.
 Predám byt v Smižanoch, Za kaštieľom, 13. poschodie. Cena dohodou. Kontakt: 0903 341 037.
 Prenajmem 3-izbový byt v Smižanoch pri KD.
Kontakt: 0903 900 554.
 Predám Fiat Punto Clasic, r. v. 2007, 30 tis. km, cena
6 tis. eur. Kontakt: 0904 294 760.
 Predám MAZDU 6 kombi, 2,0; benzín, r. v. 2002, 203 tis.
km, volant na pravej strane, plne pojazdné, cena 1 600 eur,
dohoda možná. Kontakt: 0948 950 799, Sp. Nová Ves.
 Predám väčší 1-izbový byt s balkónom na sídl. Západ,
Sp. Nová Ves. Len vážny záujem. Cena dohodou. Kontakt:
0910 942 512 v čase 8.00 - 17.00 hod.
 Hľadám prácu ako opatrovateľka starých ľudí alebo
malých detí. Mám 15-ročnú prax v opatrovateľstve. Vlastním certifikát z opatrovateľstva. Kontakt: 0948 513 311.
 Prijmeme do zamestnania ženu - dôchodkyňu na polovičný úväzok alebo dohodou do zberne TIPOS na sídl.
Západ I, Hutnícka ul. 8. Informácie o práci v zberni alebo
na tel.: 0905 768 011.
 Ponúkam doučovanie z anglického jazyka pre študentov a dospelých (jednotlivcov, skupiny, firmy). Som Angličan žijúci na Slovensku a 2 roky vyučujem angličtinu.
Kontakt: Miles/Zuzana, 0911 595 057.

Prevádzka masérsko-relaxačných služieb v Smižanoch, Nálepkova 41 vás pozýva na klasickú masáž. V ponuke aj darčekové poukazy. www.masaz-infrasauna.webnode.sk Objednávky vopred. Tel.: 0904 007 938.

PREDAJ SUDOVÉHO VÍNA
Pozývame vás do novootvorenej
predajne sudového vína
Námestie M. Pajdušáka 23, Smižany.
Otv. hodiny: pondelok – sobota
od 10.00 do 20.00 hod.
Tešíme sa na vás.

LACNÉ ODEVY

• kvalitný, značkový tovar za nízke ceny
• dovoz z Anglicka
1924
1935
1937
1968

ZĽAVA NA VYBRANÉ DRUHY TOVARU
Kolárska 4, Sp. Nová Ves
(Sídl. Západ I - nebytový priestor)
Nová 13, Levoča

POVINNÉ ZMLUVNÉ
POISTENIE

CVIČENIE PRE MAMIČKY
S DEŤMI
Pozývame vás na detskú jogu vhodnú pre
mamičky s deťmi od 2 rokov, ktorá bude
prebiehať v tanečnej sále Kultúrneho domu
v Smižanoch v čase od 16.30 do 17.30 hod.
každý pondelok. Prvé stretnutie sa uskutoční
8. novembra 2010.
Obecné kultúrne centrum Smižany
cvičiteľka jogy p. Macejková

Najlepšie
Najlepšie ceny
ceny
Kontaktujte
Kontaktujte ihneď
ihneď

0918 539 567

Kompletný
Kompletný servis
servis vybavím
vybavím za
za Vás.
Vás.

KRADLI KOLESÁ
Vo večerných hodinách dňa 22. 10. 2010 príslušníci Obvodného oddelenia PZ v Spišskej Novej Vsi a Obecnej
polície v Smižanoch (v spoločnej hliadke) prichytili na
parkovisku za budovou Slovenskej pošty, a. s., Ľ. Š., M.
Č. a V. K. pri krádeži kolies z motorového vozidla.
Po obmedzení osobnej slobody boli páchatelia predvedení na OO PZ do Spišskej Novej Vsi. Kolesá boli poškodenému V. D. vrátené.
Mgr. Ing. Ján Prostejovský, náčelník OP

• výcvik vodičov skupiny B
• kondičné jazdy
• možnosť platby na splátky
Mobil: 0905 401 985, Tel./fax: 053/443 37 59
Vyučovanie: Zimná 94, Spišská Nová Ves
KAŽDÝ ÚČASTNÍK KURZU DOSTANE
TESTY ZADARMO!!!

ROČNÍK XIX • číslo 11 • 6. november 2010 • www.smizany.sk

11

Program

November 2010
7. 11.

15.00 hod.
(nedeľa)

OBECNÉ
KULTÚRNE
CENTRUM
SMIŽANY

7. 11. 2010 (nedeľa) o 19.00 hod., Koncertná sieň Reduty

Spoločenská sála KD • kino pre verejnosť • detské predstavenie • vstupné: 2 €

LENKA FILIPOVÁ

CHLPATÁ ODPLATA

Rodinný • komédia • český dabing
Rodinná komédia, ktorá má na svoj žáner veľmi nezvyčajnú tému - vojnu. Brendan Fraser, hrdina
dobrodružnej trilógie Múmia, musí v úlohe stavbára nového projektu obytných domov čeliť vzdoru
tých, ktorí sú na mieste stavby doma.

10. 11.

Spoločenská sála KD • organizované predstavenie

12. 11.

Spoločenská sála KD • vstupné: 1 €

13. 11.
17.00 hod.
(sobota)

16. 11.
7.30 hod.
(utorork)

20. 11.

12. 11. 2010 (piatok) o 10.00 a 14.00 hod., Kino Mier
DIVADLO HAAF Bratislava

ODVÁŽNY ZAJKO

Veselé divadelné predstavenie s hudbou, pesničkami na motívy rozprávky J. C. Hronského: Smelý zajko.
Ako zajko putuje a učí sa byť smelým, odvážnym a slušným.
Vstupné: 2 €

SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV

9.00 hod.
a 11.00 hod. Divadelné predstavenie pre deti • Spišské divadlo Spišská Nová Ves
(streda)
17.00 hod.
(piatok)

Recitál populárnej českej speváčky a gitaristky.
Vstupné: 12 €

14. 11. 2010 (nedeľa) o 15.00 hod., Kino Mier

KONCERT PRE ROMANKU

KARAOKE SHOW 2010

Hosť programu: Marián Čekovský • Organizátor programu: ZUŠ Smižany
Spevácka súťaž pre žiakov od 6 do 18 rokov, ktorí sú žiakmi ZUŠ Smižany a pre žiakov zo škôl
združených v Spoločnom školskom úrade Smižany.

Charitatívny koncert pre ťažko postihnuté dievčatko.
Výťažok bude odovzdaný rodine na pokrytie náročnej liečby a rehabilitácie.
Účinkujú: Hosť programu: HANKA SERVICKÁ,
Ľudová hudba Romana Barabasa, Folklórny súbor ČAČINA pri MKC SNV - vystúpia bez nároku na honoráre.
Vstupné: 4 €

Spoločenská sála KD • vstupné: 1 €

21. 11. 2010 (nedeľa) o 18.00 hod., Koncertná sieň Reduty

SLÁVNOSTNÝ PROGRAM K 40. VÝROČIU DFSK
SMIŽANČANKA

CLOSE HARMONY FRIENDS
Koncert populárnej a capella vokálnej skupiny.
Vstupné: 8 €

Spoločenská sála KD

Pripravujeme:

5. 12. 2010 (nedeľa) o 17.00 hod., Kino Mier

PRVÝ ROČNÍK DISCOMARATÓNU

SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV

PRE ZŠ SMIŽIAN, SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A OKOLIA

Organizuje: ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Spoločný školský úrad Smižany, Obecné kultúrne centrum

Vianočný koncert ľudovej hudby a speváckej skupiny.
Vstupné: 8 €

Spoločenská sála KD • vstupné: 5 €

8. 12. 2010 (streda)

19.00 hod.
(sobota)

KATARÍNSKA ZÁBAVA S DFSK SMIŽANČANKA

PRÍCHOD MIKULÁšA

24. 11.

Banketová miestnosť KD

15.00 hod.
(streda)

KATARÍNSKE POSEDENIE PRE
DÔCHODCOV

25. 11.

Veľká zasadačka Radnice

Tradičná ľudová zábava pri ĽH Raslavičan.

17.00 hod.
(štvrtok)

OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ

28. 11.

Spoločenská sála KD • kino pre verejnosť • vstupné: 2 €

19.00 hod.
(nedeľa)

16.00 hod. Kultúrny program
16.30 hod. Príchod Mikuláša
17.00 hod. Vianočný Coca-cola kamión
Pre návštevníkov podujatia je pripravený zaujímavý program určený pre rodiny s deťmi plný súťaží, hier,
pesničiek a darčekov.
8. 12. 2010 (streda) od 19.00 hod., pódium pred Redutou

JOHN LENNON´S DAY
- POCTA JOHNOVI LENNONOVI

Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci november oslávili svoje narodeniny

ROMÁN PRE MUŽOV

Komédia • dráma • Česko
Román pre mužov je film o troch súrodencoch - Cyrilovi, Brunovi a Anete. Vytvorilo sa medzi nimi
pevné puto. Príčinou je tragická smrť ich rodičov.

O kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných v obci Smižany sa môžete informovať
na www.smizany.sk. Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: OKC Smižany, Kultúrny
dom Smižany, Tatranská 80, tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722. Zmena programu vyhradená!

Mega stretnutie troch generácií priaznivcov The Beatles a Johna Lennona, na ktorom si pripomenieme 30. výročie násilnej smrti rockovej legendy, rebela, spisovateľa a bojovníka za mier. Na jeho počesť spolu zapálime 1 000
sviečok a na záver si spoločne zaspievame nezabudnuteľný hit Give peace a chance - Dajme šancu mieru.
Účinkujú: KARAVANA, THE COLT, SHAKE ROCK, S- ENVY a hosť DAVE GOODMAN (Kanada)
POZOR SÚŤAŽ! Najoriginálnejší pár (jednotlivec), ktorý bude mať kostým a účes zo 60-tych rokov, resp.
hippies, získava dar od JAMAHA a JV Music akustickú gitaru s autogramom Mira Žbirku!
14. 12. 2010 (utorok) o 18.00 hod., Evanjelický kostol

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

Súbor patrí medzi popredných svetových interprétov stredovekej duchovnej tvorby, zameranej na gregoriánske chorály, unikátne nové objavné skladby z 13. - 15. storočia. V širokom spektre repertoáru zaznejú
aj skladby súčasnej tvorby.
Umelecký vedúci: David Eben, Vstupné: 6 €

Pozvánka

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/44 632 49, 429 92 51,
Kino Mier - 053/442 87 66, TIC - Letná ul. 49, 053/16 186

Obecný úrad a Obecné kultúrne centrum v Smižanoch
Vás srdečne pozývajú na vystúpenie miestnej

DFSk Smižančanka

pri príležitosti 40. výročia jej založenia
dňa 13. novembra 2010 o 17.00 hod.
do priestorov spoločenskej sály
Kultúrneho domu v Smižanoch.
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