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VŠETKO NAJLEPŠIE V NOVOM ROKU
V roku 2011 poslanci obecného zastupiteľstva 
prerokovali zámery obce na 14-tich zasadnu-
tiach, z toho 5 bolo mimoriadnych (prvé sláv-
nostné zasadnutie bolo ešte v roku 2010). Kaž-
dé zasadnutie zvykne mať svoju nosnú tému. 
Nosnou témou predposledného decembrové-
ho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol roz-
počet obce na rok 2012, ktorému predchádzala 
široká diskusia v komisiach a v obecnej rade.
Poslanci schválili prebytkový programový roz-
počet, keď v príjmovej časti má obce plánova-
ných 4 743 613,10 €. Tento dokument je pre 
ďalšiu činnosť veľmi dôležitý a zvykne sa mu 
hovoriť aj hlavný zákon obce. Pre obyvateľov, 
podnikateľov a organizácie sú pozitívnym sig-
nálom miestne dane a poplatok za komunálny 
odpad, ktoré neboli navyšované a ostali v takej 
výške ako za predchádzajúci rok. Mali sme pri-

pravené návrhy všeobecne záväzných nariadení 
o daniach, ale po schválení zákona v Národnej 
rade SR s účinnosťou až od 1. 12. 2012 sme ich 
stiahli z rokovania obecného zastupiteľstva.
Najvyšším príjmom obce bude daň zo závislej 
činnosti fyzických osôb (podielové dane). Dru-
hým významným zdrojom príjmov bude dotá-
cia na kaštieľ – národná kultúrna pamiatka a na 
námestie. Dotáciou nám budú uhradené práce, 
ktoré obec zrealizovala v predchádzajúcich 
rokoch z vlastných finančných prostriedkov. 
Z tejto dotácie finančné prostriedky budú pou-
žité na zníženie istiny úveru z komerčnej banky 
a na činnosť obce. Veľmi nám to pomôže hlav-
ne v tomto období, keď z každej strany sa na 
nás valia rôzne prognózy o finančnej a hospo-
dárskej situácii či už Slovenska alebo Európskej 
únie.

Na slávnostnej svätej omši na Nový rok správ-
ca našej farnosti o. Leonard Lasota, SAC hneď 
v úvode povedal: „Napriek rôznym zaručeným 
predpovediam, nikdy nevieme presne, čo všet-
ko nás v budúcnosti čaká. Svojím konaním 
a správaním však môžeme určité veci okolo nás 
ovplyvniť alebo usmerniť.“
V novom roku 2012 vám prajem popri tradič-
nom zdraví, šťastí, láske a Božom požehnaní, 
veľa pozitívneho a optimistického myslenia. 
Dobre naladený človek zvykne konať dobro, 
šíriť radosť a úsmev v rodine i okolo seba. 
Želám vám všetko najlepšie, aby sme zažili čo 
najviac šťastných chvíľ, ktoré dokážu minima-
lizovať, prípadne úplne zakryť ťažkosti alebo 
problémy.

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Dva dni pred Štedrým dňom občania mali mož-
nosť pozrieť si na námestí nový kĺbový autobus 
spoločnosti Eurobus, a. s., Košice, ktorý bude 
zabezpečovať prepravu cestujúcich na linke 
č. 4 v mestskej verejnej doprave. Na prezentá-
cii okrem generálneho riaditeľa Eurobusu, a. s., 
Ing. Ľubomíra Geršiho sa zúčastnili aj primátor 
Spišskej Novej Vsi PhDr. Ján Volný, PhD. Mesto 
uvažuje o zakúpení obdobného autobusu pre 
svoje linky.
Typ autobusu SOR má zúženú podlahu a je 
vybavený mechanickou plošinou na nástup 
a výstup cestujúcich na invalidnom vozíku. Cel-
kový počet miest pre cestujúcich je 147, z toho 
49 miest na sedenie a 98 miest na státie. Pohon-
ná jednotka autobusu je ekologická, zavedená 
do V. emisnej triedy, kde pri spaľovaní nafty sa 
používa doplnok ADBLUE. Autobus je klimati-
zovaný, päťdverový. Na nastupovanie a vyba-
venie cestujúcich slúžia predné dvere a na vy-
stupovanie ďalšie štyri dvere (okrem naloženia 
kočíka alebo invalidného vozíka). Novinkou je 
signalizácia potreby výstupu/nástupu priamo 
na dverách autobusu. V interiéri sú inštalované 

kamery, z ktorých údaje budú archivované.
Obec v roku 2012 podľa dodatku ku zmluve 
prispeje dopravcovi na úhradu plánovaných 
nákladov sumou 112 520 €. Napriek zvýšeným 
odpisom za nový autobus nedôjde k navýšeniu 

dotácie na dopravu zo strany obce. Cestovné 
v MHD na rok 2012 ostáva nezmenené.
Cestujúcim želám v novom autobuse príjemné 
a pohodlné cestovanie za ich povinnosťami. 

Ing. Michal Kotrady, starosta obce

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

NOVÝ AUTOBUS V MHD

Prečítajte si:
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K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI
V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a poplatkoch a v zmysle Všeobecného záväzného na-
riadenia č. 82 a dodatku č. 1 o dani z nehnuteľností na 
území obce podľa článku 7 je daňovník povinný podať 
správcovi dane daňové priznanie k dani z nehnuteľ-
ností na rok 2012 do 31. januára 2012, len ak nastali 
zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane 
z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich 
na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane 
z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozem-
ku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo 
zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej 
hranice občanov a uplynutie lehôt na oslobodenie od 
dane z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4 zákona 
o miestnych daniach. Za zmenu skutočnosti dane sa 
považuje nákup nehnuteľnosti (stavby a pozemky), pre-
daj nehnuteľnosti, zdedenie nehnuteľnosti, vydanie sta-

vebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.
Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosti vydražením 
v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať 
daňové priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej 
povinnosti. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2012 
ostávajú nezmenené, platia tak ako sú uvedené vo 
Všeobecnom záväznom nariadení č. 82 a dodatku č. 1 
tohto nariadenia pre územie obce Smižany.
K POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Obec Smižany ako správca dane upozorňuje občanov, 
ktorí chcú si uplatniť zníženie alebo odpustenie miest-
neho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad v roku 2012, aby v priebehu mesiaca január 2012 
predložili spolu s písomnou žiadosťou doklady preuka-
zujúce opodstatnenosť zníženia alebo odpustenia po-
platku. V prípade, že občan má nedoplatky na poplatku 
za predchádzajúce obdobia, nevzniká mu nárok na 
odpustenie alebo zníženie poplatku. Sadzby poplatkov, 

nároky na úľavy, zníženie alebo odpustenie poplatku 
pre rok 2012 zostávajú platné ako v roku 2011.
K DANI ZA PSA
Obec Smižany ako správca upozorňuje majiteľov psov, 
že sú povinní prihlásiť psa do evidencie. Predmetom 
dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Na zaplate-
nie dane bude v mesiaci január 2012 doručená poštová 
poukážka s uvedením variabilného symbolu na zapla-
tenie dane.
Sadzba dane za psa je ročne:

v rodinných domoch, chatách a záhradách - 6,63 €  • 
splatná jednorázovo do 31. 1. 2012;
v nájomných domoch - 53,11 € (splatná v 3 splátkach);• 
v areáloch a objektoch právnických a fyzických osôb • 
- 33,19 € (splatná v 3 splátkach);
daň je možné uhradiť aj jednorázovo do 31. 1. 2012.• 

Alžbeta Hricová
vedúca finančného odd. správy daní a poplatkov

UPOZORNENIE PRE DAŇOVNÍKOV A POPLATNÍKOV

Redakcia mesačníka Smižiansky hlásnik ďakuje všetkým prispievateľom 
a čitateľom za priazeň a spoluprácu v roku 2011.

V novom roku vám prajeme pevné zdravie, veľa pracovných i osobných 
úspechov, ako i spokojnosť s informáciami, ktoré vám prinášame 

prostredníctvom obecných novín.

Slávnostné vyhodnotenie Olym-
pijských festivalov detí a mlá-
deže (OFDMS) sa uskutočnilo 
11. novembra v Zrkadlovej sále 
Primaciálneho paláca v Bra-

tislave. Pohár prezidenta SR za Olympijské festivaly 
detí a mládeže Slovenska 2010/2011 získal Košický 
kraj pred Trnavským krajom a Banskobystrickým kra-
jom. Košický kraj dominoval aj v hodnotení OFDMS na 
materských a základných školách. Ocenenia najlepším 
krajom odovzdali prezident Slovenského olympijského 
výboru (SOV) František Chmelár, predseda Združenia 
miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč, predseda Žilin-
ského samosprávneho kraja Juraj Blanár a primátor 
Bratislavy Milan Ftáčnik. Slávnostný program s účas-

ťou zhruba vyše 150 ľudí vhodne prikrášlilo spevácke 
vystúpenie skupiny Fragile. Pozitívne hodnotíme, že aj 
školy zo Smižian čoraz viac vnímajú festivaly ako celo-
ročný program a neobmedzujú sa len na jedno poduja-
tie. Školské olympiády na záver školského roka vnímajú 
nie ako hlavný cieľ, ale sú len vyvrcholením dlhodobých 
aktivít v duchu olympizmu. Svedčí o tom aj športová 
olympiáda detí MŠ z obce, ktoré sa takejto aktivity zú-
častnili na MŠ Zelená pod názvom „Malí športovci“. 
Celá táto aktivita sa niesla v duchu myšlienok staro-
gréckej kalokagatie. Okrem samotného športovania 
detí bolo cítiť aj jej výchovné pôsobenie na deti spojené 
s olympijskou symbolikou – nástup, olympijská vlajka, 
vlajka OFDMS, hymna OFDMS a nechýbali ani sľuby 
pretekárov a rozhodcov. Žiaci základných škôl podpo-

rovali OFDMS účasťou na rôznych športových aktivi-
tách, ktoré sú každoročne organizované Spoločným 
školským úradom v Smižanoch a ktoré sa nesú v duchu 
myšlienok OFDMS a ich princípov. Je potešiteľné, že 
školy zo Smižian pochopili OFDMS ako viacšportové, 
kultúrne a výchovné podujatie. Vytvárajú pre deti a žia-
kov také aktivity, aby sa do nich mohli zapojiť všetky 
deti a žiaci či už majú nadanie, talent alebo vlohy pre 
šport, alebo nie. Školský šport má byť predovšetkým 
o pozitívnom zážitku a radosti z pohybu. Aj o tom sú 
Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska. Výsled-
ky s fotogalériou z celoštátneho vyhodnotenia nájdete 
na www.smizany.sk.

PaedDr. Dušan Sliva, SŠÚ Smižany, predseda KŠ 
OFDMS v Košickom kraji

ŠKOLY ZO SMIŽIAN PRISPELI K VÍŤAZSTVU
Pohár prezidenta SR za Olympijské festivaly detí a mládeže slovenska 2010/2011 pre Košický kraj

Človek je obdarený mimoriadnym darom – schopnos-
ťou myslieť, k čomu patrí aj predstavivosť či pamäť. 
Schopnosť uchovať si v pamäti veci, javy, udalosti, 
informácie je u rôznych ľudí rôzna. Niečo závisí od ge-
netiky, ale oveľa väčšia súvislosť existuje s tým, ako 
človek s pamäťou pracuje, ako ju precvičuje a trénuje. 
Thomas Alva Edison raz okrem iných múdrostí povedal 
jednu z najpravdivejších viet určených tým, čo chcú byť 
v živote úspešní: „Genialitu tvorí z 90-tich % usilovnosť 
a z 10-tich % talent.“
Dňa 16. decembra sa v kultúrnom dome uskutoč-
nilo slávnostné oceňovanie žiakov škôl združených 
v Spoločnom školskom úrade Smižany. Oceňovanie 
sa týkalo umiestnenia sa žiakov v krajských, celoslo-
venských a medzinárodných kolách predmetových 
olympiád, v športových a iných súťažiach. Tohto roku 
bolo ocených takmer 60 žiakov. Zo smižianskych škôl 
si zaslúžia pozornosť predovšetkým žiaci, ktorí meno 
Smižian reprezentovali na celoslovenských kolách. Zo 

ZŠ Povýšenia sv. Kríža sú to: Matej Hojnoš, Filip 
Kapsdorfer, Matúš Sako – cezpoľný beh – celosloven-
ské kolo 5. m.; pripravoval ich p. uč. Mgr. Ľ. Gargula; 
Ján Kuľbaga – Všedkovedko – celoslovenská súťaž 
2. m.; pripravovala p. uč. Mgr. M. Lesňáková; Romana 
Tkáčová, Viktória Revajová – Aktívne globálne školy 
2 – postup do medzinárodného kola; pripravovala p. 
uč. Mgr. Marcela Lapšanská; Jozef Brindza – Interne-
tová olympiáda – 5. miesto v SR – pripravovala p. uč. 
Ing. Helena Glodžáková.
Zo ZŠ na Komenského ul. sú to: Pod vedením kapi-
tána Lukáša Horvátha družstvo Mladých záchranárov 
a za pedagogickej pomoci p. uč. Mgr. K. Orlovskej zís-
kali 2. m. v rámci SR; Terézia Kokyová v súťaži Mesiac 
detskej tvorby získala 2. m v rámci SR pod vedením 
p. uč. Mgr. Poradovej; Alexandra Stašková za grafický 
návrh na žiacku knižku sa dostala medzi 20 najlepších 
na Slovensku; pripravovala ju p. uč. PaedDr. A. Blišťa-
nová;

Zo ZUŠ Dezidera Štraucha sú to: Ivana Morihlad-
ková, ktorá pod vedením p. uč. Mgr. E. Lorkovej na 
hudobnom festivale I. Ballu a na medzinárodnej gita-
rovej súťaži získala 3. m. a strieborné pásmo; Petra 
Polláková (zlaté pásmo), Jana Marcinková (striebor-
né pásmo), Ján Vernarský (strieborné pásmo), Nikola 
Plutová (strieborné pásmo), Matúš Rumančík (bron-
zové pásmo), Ľubomíra Bdžochová (bronzové pásmo) 
pod vedením p. uč. O. Horáčkovej na Medzinárodnom 
festivale akordeonistov Euromusette – golden tango 
a na Akordeónovom festivale Giraltovce 2011 získali 
nádherné ocenenia.
Za obec Smižany vecné a kvetinové darčeky prevzali 
žiaci a ich pedagógovia z rúk starostu obce Ing. Kotra-
dyho a prednostu OcÚ Ing. Malinu. Sviatočnú atmosfé-
ru oceňovania umocňoval kultúrny program žiakov ZUŠ 
Smižany. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

PaedDr. Viera Skoumalová 
Spoločný školský úrad Smižany

SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD OCEŇOVAL ŽIAKOV

Obecný úrad, oddelenie výstavby a životného 
prostredia upozorňuje a vyzýva všetkých prevádz-
kovateľov (fyzické a právnické osoby oprávnené na 
podnikanie) malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
(s tepelným príkonom do 0,3 MW), aby v zmysle 

ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplat-
koch za znečisťovanie ovzdušia a v zmysle VZN obce 
Smižany č. 76/2008 o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov, zaslali 
alebo osobne doručili na Obecný úrad, Odd. výstavby 

a ŽP oznámenie k určeniu výšky poplatkov za zne-
čisťovanie ovzdušia – za každý prevádzkovaný malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia za rok 2011 – v termíne 
najneskôr do 15. 2. 2012.

Obec Smižany, odd. výstavby a ŽP

POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
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Obecné kultúrne centrum Smižany
vás pozýva na

Novoročný koncert

Účinkuje: miešaný spevácky zbor
Chorus Iglovia

22. 1. 2012 (nedeľa) o 15.00 hod.
Spoločenská sála KD

Vstupné: 3 €

Vstupné s konzumáciou: 35 

reprezentačný
ples3 pod záštitou starostu obce

Obec Smižany a Obecné kultúrne centrum Smižany
Vás pozývajú na

CARIŇO - spevácka skupina
Tanečný klub Košice

Tombola

NOVOROČNÝ 
KONCERT

27. januára 2012 
o 17.00 hod.

v KD Smižany
Vstupné: 1 €

Základná škola
Dezidera Štraucha v Smižanoch

Hudobný odbor
vás pozýva na
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Obecná knižnica v Smižanoch v spolupráci s MO Ži-
vena a Základnou umeleckou školou Dezidera Štrau-
cha pripravili literárny podvečer, ktorý pozostával 
z čítania Timravinho životopisu. Ten bol doplňovaný 
prednesom z jej literárnych diel. Oživením večera 
bola dramatizácia úryvku z diela Ťapákovci v podaní 
žiakov základnej umeleckej školy pod vedením p. uči-
teľky Antónie Bendíkovej. Za jej ústretovosť jej patrí 
úprimné poďakovanie.
Božena Slančíková-Timrava žila neľahký život, avšak 
svoj talent dokonale využila, o čom svedčí vydanie 
dvanástich Sobraných spisov. K spravodlivému 

ohodnoteniu jej tvorby však došlo až pri jej 80-tich 
narodeninách, kedy bola vymenovaná za národnú 
umelkyňu. Timravina pamätná izba sa nachádza 
v obci Ábelová, neďaleko Lučenca. Pomenované 
je po nej lučenecké gymnázium. Pochovaná je na 
miestnom cintoríne v Lučenci.
Obecná knižnica v Smižanoch má vo svojom fonde 
značnú časť Timravinej tvorby. Týmto vás zároveň 
pozývame do knižnice vypožičať si diela jednak zo 
slovenskej klasickej, ale aj diela z literatúry súčasnej 
či svetovej.

aa

 V predvianočnom čase, 
3. decembra 2011, sa 

Združenie Stomikov 
v Smižanoch stretlo 
v kultúrnom dome pri 
mikulášskej kapust-
nici. Skutočnosť, že 
počet členov pribúda 

potvrdzuje, že založe-
nie združenia malo svoj 

význam. Je dobré, ak sa 
ľudia s rovnakým problémami majú možnosť stretá-
vať a navzájom si pomáhať. Hosťami stretnutia boli 
zdravotné sestry,  ktorých pomoc členovia združenia 
využívajú počas roka. Mikuláš sa uskutočnil aj vďaka 
sponzorstve firiem SANIMED, s. r. o. a IGLO Smižany. 
Spestrením posedenia bola návšteva TV Reduty. Re-
portáž zo stretnutia si môžete pozrieť na www.snv.sk 
– Predvianočné posedenie Stomikov z 12. 12. 2011. 
Za ústretovosť v roku 2011 ďakujeme vedeniu obce 
a Obecnému kultúrnemu centru v Smižanoch.

aa

Zo spoločenských možno spomenúť katarínske po-
sedenie, ktoré nám svojim programom spríjemni-
li deti zo ZŠ na Komenského ulici, za čo im naozaj 
úprimne ďakujeme. Ako zvyčajne, tešili sme sa zo 
spoločného stretnutia nás dôchodcov, kedy sa spo-
mína na zašlé dobré mladé časy, ale si aj navzájom 
poťažkáme na svoje trápenia problémy a choroby. Pri 
príležitosti Mesiaca októbra – úcty k starším sme mali 
posedenie v banketovej sále kultúrneho domu a pri 
tejto príležitosti z úcty k seniorom Smižian vystúpil 
aj folklórny súbor Smižančanka a Oriešok. Bolo to 
veľmi krásne, veď hudba a tanec rozveselí rovnako 
starého ako mladého človeka. Turisticko-spoločen-
ské posedenie sme mali na Čingove pri guľáši. Po-
časie nám síce veľmi neprialo, ale nič to nezmenilo 
na našej dobrej nálade, kde sme si zajedli chutný 
a spoločne uvarený guľáš. Usporiadali sme besedu 
s políciou Smižian, kde náčelník obecnej polície, 
Mgr. Ing. Ján Prostejovský nás, dôchodcov zoznámil 
o úlohách polície v našej obci, ale aj o právach a po-
vinnostiach občanov. Táto beseda bola pre nás veľmi 
poučná, pretože mnohokrát aj nevedomky sme ohro-
zovali našu bezpečnosť a zdravie. Zúčastňovali sme 
sa všetkých zdravotných prednášok, ktoré poriadalo 
Obecné kultúrne centrum v našej obci. Boli to pred-
nášky o stravovaní dôchodcov, ale nielen dôchodcov, 
o hygiene ústnej dutiny a o zdravom životnom štýle. 
Navštevovali sme výstavy a vernisáže v kaštieli i v na-
šom múzeu, koncerty a iné kultúrne podujatia, ktoré 

organizovalo naše smižianske kultúrne centrum. Za 
poznaním krás prírody i kultúrnych pamiatok sme 
navštívili Expozíciu Tatranskej prírody – botanickú zá-
hradu, kde je možné vidieť 270 druhov tatranských 
rastlín na rozlohe 3,2 hektára. Krásu podzemia sme 
mohli vidieť v soľnej bani vo Wieliczke v Poľsku. Je 
vzácnou pamiatkou materiálnej kultúry, zapísanou 
do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného de-
dičstva UNESCO v roku 1978. Bol to výlet veľmi ná-
ročný, ale očarilo a obohatilo nás majstrovské dielo 
prírody a ľudí. Za sakrálnymi pamiatkami sme sa boli 
pozrieť v Zakopanom, vo fatimskom sanktuáriu. Je to 
prekrásne dielo ľudských rúk, ktoré vytvorili veľkolepé 
dielo. Členovia výboru Klubu dôchodcov Smižančan 
sa snažia robiť pre našich dôchodcov aktivity, ktoré 
ich potešia. Veríme, že sme ich jeseň života trochu 
spestrili, a tým ďakujeme za spoluprácu OcÚ v Smi-
žanoch a jeho poslancom, Obecnému kultúrnemu 
centru a všetkým tým, ktorí našu činnosť podporili. 
No a tak, ako sa minie každý deň, pominie sa aj rok 
2011, ktorý sa už nikdy nevráti. Tešíme sa na ďalšie 
stretnutia a činnosti v roku 2012. Všetkým našim 
členom prajeme veľa zdravia, spokojnosti v starobe 
a veľa stretnutí v novom roku. V novom roku želá-
me všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým tým, ktorí 
si vážia starobu a všetkým tým, ktorí sa nám snažia 
pomôcť veľa zdravia, ktoré je najvzácnejšie a veľa 
splnených prianí.

výbor klubu

NÁŠ KLUB DÔCHODCOV SMIŽANČAN

MIKULÁŠ 
U STOMIKOV

ŽIVENA V LITERÁRNOM 
VEČERE S TIMRAVOU
Hodnotné literárne bohatstvo, ktoré zanechala jedinečná osobnosť slovenskej 
realistickej literatúry – Božena Slančíková-Timrava, nemohlo ostať nepovšimnuté 
zvlášť, keď sme si 30. novembra 2011 pripomenuli jej 60. výročie úmrtia. 

V druhom polroku tohoto roka klub dôchodcov mal pomerne veľa aktivít. Aktivít 
spoločenských, náučných vo forme prednášok i turistických vo forme výletov.
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Dňa 15. 12. 2011 sme sa vybrali my, malí nulťáci zo ZŠ 
na Zelenej ulici, na návštevu výstavy v Obecnej knižnici 
v Smižanoch. A viete prečo? Prednedávnom sme sa 
podieľali na výrobe zaujímavých výrobkov z „obyčaj-
ného“ papiera. Pani vychovávateľky zo ZŠ na Komen-
ského ulici v Smižanoch ich potom inštalovali v obecnej 
knižnici. Táto výstava sa nesie pod názvom „Papierový 
svet“. A že je naozaj pestrý a veľmi zaujímavý sa mô-
žete presvedčiť aj sami, keď tam zavítate. Čo všetko 
je tam k videniu? Nádherný hrad, veľké obrazy detí, 
ktoré sa hrajú s písmenkami a číslami, vláčik Nulťáčik, 
maxihúsenica Elza, stojany s maketami bábik, maškrt-
né myšky na syre, snehuliaci zo skladaného vejárika, 
počítač, kohútik so sliepočkou, šarkany, kytica pes-
trofarebných kvetov, vianočné ozdoby a ešte mnoho, 
mnoho prekvapivých vecí. Veľmi sme sa z toho tešili. 
Odchádzali sme nadšení a s predsavzatím, že si niečo 
také skúsime vyrobiť aj vlastnými rúčkami! Navštívili 
sme aj betlehem, vystavený vo vestibule obecného 
úradu. Deti názorne videli, v akom prostredí sa narodil 
Ježiško, kto pri ňom stál a aké zvieratká ho ochraňo-
vali. Zaspievali sme si spoločne aj koledy. Bolo to milé, 
lebo sme potešili aj okoloidúcich obyvateľov Smižian. 
Ale toto nebolo ešte všetko, lebo cestou späť sme 
sa zastavili v hlavnej budove ZŠ na Komenského uli-
ci, lebo sme mali v pláne na tento mesiac aj exkurziu 
vo „veľkej budove“. Našej pani riaditeľke, RNDr. Jane 
Vozárovej, sme zaspievali aj zavinšovali k blížiacim 
sa sviatkom. Nevynechali sme ani našich rovesníkov 
v 1.A triede, ktorí usilovne pracovali. Cestou späť sme 
si rozprávali o zážitkoch z vydarenej vychádzky. Bude-
me na ne ešte dlho spomínať!

Mgr. Marta. Petríková a Mgr. Lucia Smoradová

Žiaci špeciálnych tried zo ZŠ na Komenského ulici 
v Smižanoch sa zapojili v mesiaci november 2011 do 
celoslovenskej výtvarnej súťaže MESIAC DETSKEJ 
TVORBY, v ktorej súťažilo takmer 5 000 žiakov. Je 
určená zdravotne znevýhodneným deťom bez ohľa-
du na vek či diagnózu. Cieľom projektu je podnietiť 
tieto deti k tvorivosti a prispieť tak k ich integrácii 
do spoločnosti. Súťaž organizuje už 13 rokov det-
ské charitatívne združenie Korytnačky v spolupráci 
s SPP, Nadáciou SPP, Slovenským paraolympijským 
výborom a hlavným mestom SR Bratislavou. Témy 
a námety súťaže sa každoročne menia. Tento rok 
detské talenty kreslili a maľovali obrázky na päť tém: 
Červená Čiapočka a Janko Hraško; Rozprávkové 
Vianoce; Zvieratká na výlete; Obrázok do knižky pre 
deti; Čo rád robím. Porota odmenila aj nášho žiaka 
4.D triedy Jožka Kokyho, ktorý kreslil na tému Zvie-
ratká na výlete a umiestnil sa v celoslovenskom kole 
na krásnom 3. mieste. Víťazné práce budú vysta-
vené v Primaciálnom paláci v Bratislave do konca 
decembra.

Mgr. Katarína Orlovská

Pavol kreslí po papieri, Filip robí na ňom diery.
Katka s Paulou čosi lepia, ej či sa im ruky lepia.
Kto to kedy videl? Nie, to nie je žiadny trik!
Prvá vrstva, druhá, tretia a hotový je kohútik.
Ďalšie deti strihajú a skladajú,
farebný papierový svet chystajú.

A urobili ho naozaj krásny a pestrý. Papier je základ-
ným materiálom pre detské práce. Dnes jestvuje 
množstvo druhov papiera aj v krásnej žiarivej farbe. 
Všetky deti, vrátane tých najmenších, rady majstrujú, 
niečo vyrábajú. Niekedy je človek prekvapený, aké 
pekné veci sa dajú stvoriť z jednoduchého materi-
álu či odpadu. Dôkazom toho je výstava výrobkov 
z papiera v Obecnej knižnici pod názvom „Papiero-
vý svet“, ktorú zhotovili deti zo Školského klubu detí 
a 1. stupňa ZŠ na Komenského ulici. Srdečne vás na 
ňu pozývame.

Helena Kollárovičová, ŠKD ZŠ

Dňa 22. decembra na okresných majstrovstvách 
v streľbe zo vzduchovej pušky našu obec úspešne 
reprezentovali mladí strelci zo ZŠ na Komenského 
ulici. V súťaži družstiev mladší žiaci S. Fargašová, 
S. Dominik a V. Polláková obsadili 2. miesto. V súťaži 
starších žiakov A. Bdžoch, R. Kačír a M. Galdonová 
obsadili tiež 2. miesto. V súťaži jednotlivcov najúspeš-
nejší boli R. Kačir a V. Polláková, obidvaja obsadili 
4. miesto. Úspešným strelcom blahoželáme.

Mgr. Dušan Bašista

Raz týždenne deti z Materskej školy na Komenské-
ho ulici v Smižanoch vymieňajú tradičné hračky za 
„myšky“. Nie však naozajstné, živé, ale za počíta-
čové. Zábavnou a hravou formou sa oboznamujú 
s už takmer neodmysliteľnou súčasťou nášho živo-
ta – s počítačmi. Obsahovú náplň krúžku „S počí-
tačom hravo“, ktorý vznikol na základe spolupráce 
ZŠ a MŠ na Komenského ulici v Smižanoch, tvorí 
nácvik práce s myšou – správne držanie, klikanie, 
ťahanie, práca s grafickými editormi Skicár, Drawing 
for Childern, Tux Paint – kreslenie, vyfarbovanie, ako 
aj práca s detskými výukovými programami. Va-
riabilnou a veku primeranou činnosťou sa snažíme 
dopĺňať tradičnú didaktickú hru o aplikáciu počítača 
so zámerom zvýšiť názornosť poznatkov, prehĺbiť, 
integrovať a systematizovať osvojené poznatky pri 
zvyšovaní úrovne rozvoja kompetencií detí.

Mgr. Jana Bednárová

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je výbor-
nou príležitosťou, kde žiaci majú možnosť sami sebe 
dokázať, ako ovládajú svoj materinský jazyk. Čítanie 
s porozumením, voľnú reprodukciu, tvorivé písanie 
i zaujímavý ústny prejav si vyskúšali všetci účastníci 
školského kola, ktoré sa uskutočnilo 26. 10. 2011. Na 
3. mieste sa umiestnila B. Kleinová z 8.B, na 2. mieste 
N. Bučková z 9.A triedy. Víťazka školského kola Mária 
Dudžáková z 9.A triedy dôstojne reprezentovala našu 
školu v okresnom kole. Umiestnila sa na 1. mieste 
a postúpila do krajského kola. Ďakujeme jej za repre-
zentáciu našej školy a prajeme veľa úspechov v tejto 
postupovej súťaži. 

PaedDr. Helena Boldižárová

Základná škola, Komenského ul. 3, Smižany

vzácna inštitúcia, kde sa rozdáva krása ducha,
kde sa zažíva dobrodružstvo poznania,
kde sa rozvíja tvorivosť a učí sa láske k 

múdrosti minulosti, dnešku a budúcnosti.

Milí rodičia a budúci prváci,
radi Vás privítame na zápise, ktorý sa bude 

konať v dňoch
1. a 2. februára 2012

od 13.00 hod. do 17.00 hod. v hlavnej 
budove školy a 3. februára 2012

od 8.30 hod. na Zelenej ulici.
Na zápis je potrebné priniesť občiansky 

preukaz a rodný list dieťaťa.

Najvýznamnejším umením učiteľa je 
prebúdzať v žiakoch radosť tvoriť a poznávať.

(Einstein )

Šiesty december je pre všetky deti očakávaným 
dňom. Nebolo tomu inak ani u nás v ZŠ na Komen-
ského ulici v Smižanoch. Už od rána, hoci boli žiaci 
v škole, túžobne očakávali príchod Mikuláša a tajne 
zazerali z tried či nepočuť zvuk zvončeka, ktorý by ho 
prezradil. A veru, dočkali sa... Mikuláš dorazil aj so 
svojou družinou – malým čertíkom a anjelikom. Spolu 
navštívili všetky deti a za peknú básničku alebo pes-
ničku odmenili ich sladkými dobrotami. Predvianočná 
atmosféra, dobrá nálada, spev a smiech, to všetko 
vyvolalo úsmev a rozžiarené očká na tvárach malých 
detí. Mikuláš sľúbil, že na budúci rok príde znova. Už 
teraz sa všetci tešíme...

Mgr. Terézia Krivdová

VTÁKA POZNÁŠ PO PERÍ, 
ČLOVEKA PO REČI

NULŤÁCKE PREDPOLUDNIE

MIKULÁŠ NA NÁS 
NEZABUDOL

MLADÍ STRELCI OPÄŤ 
ÚSPEŠNÍ

PAPIEROVÝ SVET

MESIAC DETSKEJ 
TVORBY

S POČÍTAČOM 
HRAVO A VESELO
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Od júna do októbra sa nám pred očami menila škola 
na nepoznanie. Ku krásne vynoveným stavbám v obci 
pribudla ďalšia, ktorá síce nie je majetkom obce, ale 
slúži jej obyvateľom a hlavne deťom, ktoré ju na-
vštevujú. Zrealizovala sa plánovaná rekonštrukcia už 
sto ročnej budovy, v ktorej sídli Základná škola Po-
výšenia sv. Kríža zriadená rímskokatolíckou cirkvou 
Biskupstvom v Spišskom Podhradí. V januári 2010 
po vyhlásení výzvy Ministerstvom výstavby a regio-
nálneho rozvoja Slovenskej republiky, ako riadiaceho 
orgánu pre Regionálny operačný program (ďalej ROP) 
v rámci opatrenia 1.1. Infraštruktúra vzdelávania, sme 
prostredníctvom zriaďovateľa žiadali o nenávratný 
finančný príspevok vo výške 642 631,66 € na reali-
záciu projektu s názvom: Rekonštrukcia základnej 
školy, Smreková 38, Smižany. Žiadosť bola úspešná 
a po podpísaní zmlúv s ministerstvom začali práce na 
jeho realizácii. Tento projekt je spolufinancovaný Eu-
rópskou úniou vo výške 80,75 % z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 % zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky. Zriaďovateľ sa spolu-
podieľa na spolufinancovaní projektu 5 %. Realizáciu 
projektu zabezpečovala firma MIGI, s r. o., so sídlom 

v Matejovciach nad Hornádom 96, ktorá bola po 
schválení žiadosti víťazom vo verejnom obstarávaní. 
Všetky práce zvládli za štyri mesiace a tak nebol nija-
ko obmedzený riadny chod školy.
 V rámci projektu boli prevedené tieto práce:

zateplenie budov a výmena okien,• 
zateplenie povaly v starej časti školy,• 
výmena radiátorov a regulácia vykurovacieho sys-• 
tému,
osekanie stien v novej časti budovy a zabezpečenie • 
stien proti vlhkosti špeciálnou sanačnou omietkou,
výmena podláh v starej časti školy,• 
zriadenie fyzikálno-chemického laboratória, • 
zriadenie dvoch učební s interaktívnymi tabuľami, • 
domácim kinom a novým nábytkom, 
vymaľovanie časti školy.• 

Pri takejto veľkej rekonštrukcii sa objavili nepredví-
dané práce, ktoré bolo treba operatívne riešiť, keďže 
ide o starú budovu. Zrealizovala sa výmena podláh 
vo väčšom rozsahu, ako bolo v projekte. Po odkrytí 
podláh sa ukázalo, že časť z nich bola prehnitá až do 
trámov a riešila sa havarijná situácia. Práce navyše 
spolu s vymaľovaním celého interiéru školy, novou 

elektroinštaláciou v časti školy a výmenou drevených 
dverí a zárubní v starej časti budovy školy boli hrade-
né z rozpočtu zriaďovateľa a školy.
Celá táto rekonštrukcia by sa nedala zrealizovať bez 
dobrej spolupráce, komunikácie, ústretovosti, poho-
tového a operatívneho riešenia medzi dodávateľom, 
biskupským úradom ako investorom, stavebným 
dozorom, projektantom a externým manažmentom. 
Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľali 
na celom projekte od vypracovania projektovej do-
kumentácie až po realizáciu. Veríme, že škola bude 
dobre slúžiť všetkým žiakom zvereným do našej sta-
rostlivosti. Celá táto práca bola zavŕšená krásnym 
sviatočným dňom, 1. decembrom, kedy zrekonštru-
ované priestory školy v prítomnosti pozvaných hos-
tí a žiakov posvätil pomocný biskup Mons. Andrej 
Imrich. Poprial všetkým zamestnancom školy aj žia-
kom, ktorí ju navštevujú, aby škola bola pre nich mies-
tom bezpečia, kde sa budú cítiť dobre. To si želáme 
aj my a ďakujeme. Po slávnosti, ktorá bola ukončená 
svätou omšou celá škola bola otvorená verejnosti. 
Rodičia si mohli prezrieť vynovené priestory a spôsob 
výučby v novovybavených učebniach. Potešili sme sa 
ich návšteve a veľkému záujmu verejnosti.

Ing. Helena Rusňáková
riaditeľka školy

PLAVECKÉ PRETEKY 
V PREŠOVE - ZIMNÉ 
MAJSTROVSTVÁ
26. - 27. 11. 2011 sa konali Majstrovské plavecké 
preteky 9 - 10 ročných žiakov v Prešove. Klub plávania 
v Spišskej Novej Vsi reprezentoval Samuel Slimák 
žiak ZŠ Povýšenia sv. Kríža. 
Tri zlaté medaily vyplával v disciplínach 50 m znak, 
100 m motýlik, 200 m kraul. V disciplíne 100 m kraul 
skončil na 2. mieste a 3. miesto obsadil na 50 m kraul. 
Týchto plaveckých pretekov sa zúčastnili kluby z ce-
lého Slovenska.

Mgr. Štefánia Slimáková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA POVÝŠENIA 
SV. KRÍŽA V SMIŽANOCH

REKONŠTRUKCIA NAŠEJ ŠKOLY

Aj tento rok sa už tradične na našej škole konal Misijný 
deň. Začal spoločnou sv. omšou, ktorú pre nás slúžil 
riaditeľ Pápežských misijných diel vdp. Viktor Jaku-
bov. V kázni sa nám prihovoril na tému viery s vyu-
žitím exponátov z misijných krajín, čím si hneď získal 
pozornosť žiakov I. aj II. stupňa. Po nej nasledovali 
prednášky a prezentácia, v ktorej p. riaditeľ predstavil 
činnosť PMD a situáciu detí v misijných krajinách. Žia-
ci našej školy sú aktívni v misijnej veci a každoročne 
usporiadame akcie na podporu detí v misiách. V tom-
to školskom roku to bol predaj misijných medovníkov 
a výťažok 29 € žiaci venovali pre misie. Deti tak pre-
javili veľkosť svojich sŕdc, keď práve v čase adventu  
ochotne pomohli tým, ktorí to viac potrebujú. Sme 
radi a tiež vďační, že vdp. Viktor Jakubov pozvanie 
prijal a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia. 

Mgr. Mária Lapšanská

KATARÍNSKY
STOLNOTENISOVÝ 
TURNAJ
V piatok 25. 11. 2011 sa konal v telocvični našej školy 
katarínsky stolnotenisový turnaj žiakov v dvojhre. Sú-
ťažili žiaci: 3.A, 4.A, 6.A, 7.A, 8.A a 8.B.
Vo finále sa stretli dvaja najlepší: Patrik Láclav zo 6.A 
a Kristián Tobiaš zo 7.A triedy. Šťastnejší bol a cel-
kovým víťazom tohto turnaja sa stal Patrik Láclav. Na 
2. mieste skončil Kristián Tobiaš a 3. miesto si vybojo-
val až v závere turnaja žiak 8.A Lucián Herich.
Víťazom srdečne blahoželáme.

Mgr. Štefánia Slimáková

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ 
DIELO V ZŠ 
POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

Riaditeľstvo Základnej školy Povýšenia sv. Kríža oznamuje rodičom, že zápis detí do prvého ročníka bude
v pracovných dňoch od 16. – 27. januára 2012 v čase od 13.00 do 17.00 hod. v budove školy.

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
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Tak ako každý rok, aj tento navštívil Smižany Mikuláš. 
Obec Smižany v spolupráci s Obecným kultúrnym 
centrom prichystali tohtoročné Privítanie Mikuláša 
o deň skôr. Oslavy Mikulášskeho dňa, pod názvom 
Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý, každý rok nosievaš 
do okien dary..., sa teda konali podvečer 5. decembra 
pred Kultúrnym domom, kde sa zišli v hojnom počte 
malí i veľkí, aby privítali Mikuláša osobne. Ten došiel 
hneď ako počul volanie svojho mena, ktoré spoloč-
ne kričali všetky nedočkavé deti. Mikuláš prišiel aj so 
svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom, ktorí spoločne 
s deťmi rozsvietili vianočný stromček. Deti materských 
a základných škôl i základnej umeleckej školy predsta-
vili Mikulášovi svoj bohatý program v podaní vianoč-
ných pesničiek, básničiek a vinšov. Keďže deti pove-
dali, že boli celý rok poslušné, Mikuláš obdaril všetky 

dobré deti, a tých bolo v Smižanoch naozaj dosť. 
Pripravené boli pre deti aj ďalšie Mikulášske prekva-
penia. V zasadačke kultúrneho domu bol zorganizo-
vaný program pre deti materských škôl, na ktorom sa 
podieľalo Centrum voľného času Adam zo Spišskej 
Novej Vsi. Deti zdobili stromček a spolu s Mikulášom, 
anjelom a čertom spievali vianočné pesničky. Miku-
lášske prekvapenie pre žiakov základných škôl čakalo 
v spoločenskej sále kultúrneho domu, kde Žilinské di-
vadlo Kapor na scéne vystúpilo s rozprávkou O psíč-
kovi a mačičke. Takto sa končilo Privítanie Mikuláša 
v Smižanoch, kde panovala predvianočná atmosféra 
radosti a spokojnosti.  
O výzdobu pred kultúrnym domom sa postarala firma 
LEMII – veľkoobchod umelých kvetov a doplnkov.

Andrea Marchynová, OKC Smižany

Kolíska a kríž je pôvodná hudobno-dramatická 
skladba o narodení Krista, inšpirovaná tradíciami 
ľudového divadla a symbolikou kresťanskej kultúry. 
Hra o narodení i o spasení, je nielen poučnou, ale 
aj úsmevnou, je o slzách, ale taktiež aj o naivnos-

ti. „Sme príčinou Kristovho narodenia a rovnako aj 
utrpenia. Ak chceme hovoriť o akejkoľvek radosti v 
spojení s touto témou, tak jedine s absolútnou po-
korou a takou radosťou, ktorá je synonymom neko-
nečného poďakovania“, tvrdí režisér divadelného 

predstavenia Vladimír Marušin. Ústrednou myš-
lienkou hry je láska k človeku, naplnenie narodenia 
Krista, ale aj hľadanie samotného dôvodu potreby 
príchodu Spasiteľa. „Tým dôvodom je láska k člove-
ku hriešnemu, ale predsa stvorenému na obraz Boží. 
Príbeh narodenia Krista je všetkým známy, aj keď u 
nás doplnený o určité prvky z ľudových hier. Súčasne 
ponúkame svoje umelecké asociácie a interpretáciu, 
ktorá dúfame, dáva podnety na ďalšie rozjímanie. 
Celá skladba je akou si modlitbou o nás a za nás“, 
uviedol režisér. Rusínski umelci priniesli do Smižian 
ľudové umenie najzápadnejšej vetvy ukrajinského 
národa rusínov-ukrajincov Slovenska, ktoré diváci 
patrične ocenili neutíchajúcim potleskom. Na záver 
sa po namáhavých tanečných, hudobných a spe-
váckych výkonoch ukázala spokojnosť nielen na 
tvárach Smižancov.

Andrea Marchynová, OKC Smižany

A kúzelné sú nielen noci, ale aj dni. Prvým kúzelným 
dňom v MŠ na Komenského ulici bol 6. december. 
Ako každý rok aj teraz, v spolupráci so ZŠ na Ko-
menského ulici k nám zavítal Mikuláš. Prišiel s dvoma 
pomocníkmi anjelom a čertom a plným košom slad-
kostí. Deti Mikuláša privítali básňami a piesňami a on 
ich obdaroval sladkosťami zato, že sa snažili celý rok 
poslúchať a byť dobrí. Druhým kúzelným a rozpráv-
kovým dňom bol 13. december, kedy podľa starých 
mám chodia po svete strigy a čarodejnice. Hoci tie 
sa nám nepodarilo zazrieť, aj tak bol tento deň výni-
močný. Navštívili sme divadelné predstavenie Legen-
da o škriatkoch v podaní žiakov ZUŠ v Smižanoch. 

Rozprávka priniesla deťom nielen krásny kultúrny 
zážitok, ale aj upevnenie poznatkov o pravidelnosti 
striedania ročných období. No a tým najkúzelnejším 
dňom bol 22. december. Vtedy sme totiž v našej ma-
terskej škole oslavovali Vianoce. Ozdobený vianočný 
stromček rozžiaril detské očká i srdiečka. Ježiškovi 
v jasličkách deti zaspievali vianočné koledy a pred-
niesli vinše a pri odchode domov si každé dievča 
i chlapec našiel pod stromčekom prekvapenie v po-
dobe hračky. Takto sme my deti a pani učiteľky z MŠ 
na Komenského ulici v Smižanoch prežili čarovný 
predvianočný čas.

K. Staňová, MŠ Komenského 1

OD ONDREJA DO VIANOC ČAROVNÁ JE KAŽDÁ NOC

Podujatie bolo dvojdňové s tým, že výsledky kaž-
dého dňa boli zaradené do bodovania v seriáli MRC 
2011. MRC Gemer 2011 bolo rozdelené do dvoch 
dní tak, že prvý deň sa odjazdia dve rýchlostné 
skúšky – nočná časť sa konala v piatok 23. 9. 2011 
so štartom o 19.00 hod. V sobotu 24. 9. 2011 sa 
pokračovalo dennou časťou na tých istých rýchlost-
ných skúškach. Po náročnej nočnej časti sme sa 
umiestnili na piatom mieste. V sobotu sme zabrali 

a skončili na druhom mieste. V celkovom hodnote-
ní Minirally Cup-u do triedy 1 300 cm³ sme skončili 
na 1. mieste, a tým obhájili titul majstra z minulého 
ročníka.
Chceme poďakovať všetkým sponzorom v mene 
TOMMY Rally teamu, bez ktorých by to bolo veľmi 
náročné, za čo im patrí veľké Ďakujeme: NOVES, 
obec Smižany, PRO GRUP.

Ivan Staššík

VIANOČNÝ KONCERT PATRIL PODDUKELSKÉMU 
UMELECKÉMU ĽUDOVÉMU SÚBORU Z PREŠOVA
Na pozvanie Obecného kultúrneho centra v Smižanoch prišiel na vianočný koncert Poddukelský umelecký ľudový súbor z Prešova, 
ktorý 11. decembra v spoločenskej sále kultúrneho domu Smižancom predstavil hudobno-dramatickú skladbu Kolíska a kríž. Na 
umeleckom skvoste sa podieľalo viac ako 40 umelcov, ktorí predstavili divákom vokálno – hudobné a tanečné bohatstvo Rusínov.

PRIVÍTANIE MIKULÁŠA V SMIŽANOCH

MAJSTRI SERIÁLU MRC, TOMÁŠ POLOVKA A IVAN STAŠŠÍK
Organizátor záverečného podujatia a vyhlasovateľ seriálu MRC 2011 sa rozhodol po 
nezrealizovanom podujatí na Liptove pripraviť záverečné podujatie ako dvojpretek. 
Súťaž MRC Betliar dostala nový názov MRC Gemer 2011.
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Výbor Dobrovoľného hasičského 
zboru v Smižanoch týmto pozýva 

všetkých svojich členov na 
Výročnú členskú schôdzu, 
ktorá sa uskutoční v nedeľu 
15. 1. 2012 o 15.00 hod. vo 
veľkej zasadačke obecného 

úradu (na prízemí). 
Ľudovít Dulovič
predseda DHZ

Program:
• Skupina historického šermu JAGO
• FS Levočan
• Spevácky zbor CHORUS MINOR

ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých v Smižanoch
srdečne pozýva svojich členov a priateľov zväzu na

16. FAŠIANGOVÝ
PLES

11. februára 2012 o 18.00 hod.
v priestoroch jedálne PD „Čingov“ Smižany

Záujemcovia o 16. fašiangový ples sa môžu prihlásiť u svojich dôverníkov
alebo u Milana Kubaľu na tel.: 053/443 17 25, 0940 606 838 do 24. 1. 2012.

VStuPNé:
◆ pre člena - 13 €

◆ pre partnera (rodinného príslušníka) - 17 €
◆ pre nečlena - 22 € 

Do tanca bude hrať
hudobná skupina RONET

z Chrasti nad Hornádom

Pozývame Vás na

PLES
MILOVÍKOV
PRÍRODY
14. januára 2012 o 19.00 hod.
Kultúrny dom Smižany

Vstupné: 30 €
Kontakt: 0907 926 578



9ROČNÍK XXI • číslo 1 • 7. január 2012 • www.smizany.sk

POĎAKOVANIE

16. FAŠIANGOVÝ
PLES

„Hoci si odišiel a nie si medzi nami, v na-
šich srdciach ostávaš vždy s nami. Už 
len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob 
dať a pri plamienku sviečky s úctou spo-
mínať.“
Dňa 27. 1. 2012 uplynie 5 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 

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

„Klesli ruky, ktoré veľa pracovali, dotĺklo 
srdce, ktoré sme mali radi. Odišiel si tíš-
ko, niet Ťa medzi nami, no v našich srd-
ciach žiješ naďalej spomienkami.“
Dňa 2. 1. 2012 sme si pripomenuli 1. vý-
ročie úmrtia môjho manžela, otca, ded-
ka a pradedka Jána Grečka. Tí, ktorí ste 

ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

Dňa 19. 1. 2012 si pripomenieme 
10. výročie, čo nás navždy opusti-
la naša drahá teta a sestra Justína 
Šmelková. Tí, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.

Dňa 29. 12. 2011 sme si pripomenuli 
7. výročie, čo nás navždy opustil môj 
drahý manžel a otec Josef Panák.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. Manželka Ľud-
ka, syn Josef a ostatná rodina.

„Odišiel, ale žije v našich srdciach, ktorí 
sme ho mali radi.“
Dňa 21. 12. 2011 sme si pripomenuli 
1. výročie úmrtia nášho brata, švagra 
a uja Viktora Novotného.
Ďakujeme, že ste mu spolu s nami ve-
novali tichú spomienku.

Dňa 6. 12. 2011 sme si so smútkom 
v duši pripomenuli 10 rokov, čo nás 
navždy opustilo naše slniečko, Tomáš 
Lehotský. S láskou na Teba spomínajú 
všetci, ktorí Ťa ľúbili...
„Všetko, čo mám rád, stráca polovicu 
svojho čara, keď nie si so mnou, aby 

som sa s Tebou o to podelil.“ José Ortega v Gasser

Dňa 25. 1. 2012 uplynie 30 rokov od 
smrti môjho manžela a otca Jozefa 
Jurašku.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku. Manželka Vier-
ka, deti Jozef a Jarmila s rodinami.

Dňa 28. 1. 2012 si pripomenieme nedo-
žité sté narodeniny našej dobrej mamky 
Žofie Rychtarčíkovej.
Svoj život zasvätila práci, Bohu a nám, 
8 deťom.
S láskou, úctou a vďakou na Vás spomí-
najú Vaše deti s rodinami.

„Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je 
bez Teba byť, láska však smrťou nekon-
čí, v našich srdciach budeš stále žiť.“
Dňa 23. 1. 2012 si s bolesťou v srdci 
pripomenieme 1. výročie, čo nás opustil 
náš milovaný syn, brat, vnuk Tomáško 
Macko zo Smižian.

Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť 
tých, ktorí ho milovali. S úctou a láskou spomínajú rodi-
čia, súrodenci a ostatná smútiaca rodina.

„A tak sme a ostávame všetci spolu, živí 
i zosnulí. Veď všetko je odchod a ná-
vrat“.
Dňa 26. 1. 2012 uplynie rok čo nás 
navždy opustil syn, manžel, otec, brat 
a priateľ Mgr. Jozef Neupauer. 
S láskou spomína smútiaca rodina.

„Smutný a sivý zdá sa byť svet, keď 
stratíme osobu milú. V srdciach však 
spomienka zostane na každú s ňou 
prežitú chvíľu.“
26. 12. 2011 uplynul 1 rok od smrti 
mojej manželky, mamky a babky Anny 
Novotnej. Mami, spomíname na Teba 

každý deň, chýbaš nám. Tí, ktorí ste ju poznali a mali 
radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku a mod-
litbu.
manžel František, dcéra Anna, synovia František a Mi-
roslav s rodinami

„Žila tíško, tak ako odišla. Plná viery, ná-
deje a lásky. Nezabudneme.“ 
Vyslovujeme úprimné poďakovanie 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným a známym, kto-
rí sa prišli rozlúčiť s našou milovanou 
mamkou, babkou, prababkou, svokrou, 

švagrinou Katarínou Morihladkovou, ktorá nás opus-
tila vo veku 90 rokov 21. 12. 2011.
Za dôstojnú rozlúčku vyslovujeme poďakovanie kapla-
novi o. Radoslavovi Vargovi, rodine Komarovej a Poh-
rebnej službe J. Bartoša.
S úctou smútiaca rodina.

„Nech v Bohu nájde pokoj Tvoja duša, 
nech bolesť našu v radosť premení ten, 
čo cesty žitia naše skúša, čo dáva na-
črieť v čistom prameni.“
Úprimne ďakujeme všetkým známym 
a príbuzným, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s mojim zosnulým manželom, otcom, 

dedkom, bratom, svokrom Pavlom Klučárom, ktorý 
nás náhle opustil 30. 11. 2011 vo veku 69 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku vyslovujeme poďakovanie p. fa-
rárovi B. Cabalovi, p. Komarovi ml., Pohrebnej službe 
J. Bartoša, reštaurácii Vyšná a E. Stašikovi za emotívny 
príhovor.
S úctou smútiaca rodina.

Pozývame všetky ženy a dievčatá, ktoré majú rady tempe-
ramentné rytmy a chcú urobiť pre seba niečo pozitívne na

TaNEčNý kuRz EXOTIC mIX
do tanečnej sály Kultúrneho domu,

Tatranská 80, Smižany

kEdy: každý pondelok od 18.00 do 19.00 hod.
začíNamE 16. 1. 2012

dĺžka kuRzu: 10 týždňov
CENa kuRzu: 22 € (platí sa na 1. hodine)

V tomto kurze sa naučíme zapájať rôzne svaly pomocou 
základných pohybov brušného tanca (v prvej časti každej 

lekcie) a druhá časť lekcie bude venovaná základným 
krokom a kombináciám z rôznych latinskoamerických 
tancov (salsa, samba, merengue, bachata, rumba, jive), 
a to „ladies style“ spôsobom – naučíme sa jednoduché, 

efektné a zábavné sólové krokové kombinácie, ktoré určite 
využijete na diskotéke či tanečnej zábave. Privítame všetky 
ženy, ktorým sa páči exotický pohyb – brušné tance, latin-
skoamerické tance, zumba, prípadne sa jednoducho chcú 
hýbať a naučit niečo nové alebo ich trápi stuhnutý chrbát 

v sedavom zamestnaní.
Urobte niečo pozitívne pre svoje zdravie a príďte si 

zatancovať!
Vek, postava, ani tanečné schopnosti nie sú dôležité.

Prineste si tričko, tepláky, cvičky, niečo na pitie 
a dobrú náladu.

INFORmÁCIE a PRIHLaSOVaNIE:
tel.: 0905 681 543 ◆ shaden@centrum.cz

www.shaden.eu
Teší sa na vás lektorka Mgr. Veronika Kaľavská.

SPOMIENKY

n Oznamujeme zákazníkom, že predajňa Drogérie 
z Tatranskej ul. (od pošty) je presťahovaná na Nálep-
kovú ul. (vedľa predajne sudového vína). Tešíme sa na 
vašu návštevu.
n Chcete sa zdravo opaľovať? Navštívte nové tur-
bosolárium, ktoré spĺňa najvyššie európske kritériá 
zdravého opaľovania. (1 min. už od 0,33 €) Smižany, 
Smreková 21, tel.: 0903 522 022, 0907 500 707
n Požičovňa prívesných vozíkov. Smižany, Smreko-
vá ul. 21, tel.: 0903 522 022, 0907 500 707
n OZNAM - Obecné kultúrne centrum, Tatranská 
80, Smižany, ponúka voľné priestory v budove kultúr-
neho domu na zriadenie ambulancie zubného lekára. 
Priestory si môžu prenajať i záujemcovia s inou činnos-
ťou. Informácie: 053/429 89 39, 0908 982 722

INZERCIA
Pavol Klučár 1942

Martin Pitule
Anna Šarišská
Adam Bednár
Vanesa Šarišská
Veronika Gabčová
Šimon Pavlík
Vanesa Bertová
Damián Varga
Marián Koky
Kristína Šlenkerová
Oliver Koky

V mesiaci január
budeme blahoželať

V mesiaci november naše
rady rozšírili

V mesiaci november
nás opustil

Jozef Lengvarský 86 rokov
Matilda Miková 84 rokov
Katarína Zajacová 84 rokov
František Brandobur 84 rokov
Elena Sobanská 82 rokov
Emil Michalov 81 rokov
Jozef Zalibera 80 rokov
František Spišak 80 rokov
Helena Kalužinská 80 rokov
Eduard Kalužinský 80 rokov
Zoltán Klein 75 rokov
Ľudmila Bobková 75 rokov
Helena Vranová 75 rokov
Veronika Gánovská 75 rokov
Emil Čech 75 rokov
Pavel Grečko 75 rokov
Pavol Jenčuš 70 rokov
Justína Dutková 70 rokov
Mária Nevyjelová 65 rokov
Jozef Klešč 65 rokov
Štefan Šebesť 65 rokov
Štefan Zumerling 65 rokov
Magdaléna Košíková 65 rokov
Anna Predovova 65 rokov
Anna Šarišská 65 rokov
Ladislava Hadušovský 65 rokov
Mária Kuchárová 65 rokov
Zdena Jurčáková 65 rokov
Mária Mravová 65 rokov
Mária Dulovičová 65 rokov
Koloman Gabčo 60 rokov
Valéria Šarišská 60 rokov
Eva Karbanová 60 rokov
Kristína Ondrová 60 rokov

OSPRAVEDLNENIE
V decembrovom vydaní Smižianského hlásnika bol 
uverejnený článok - Oblastná výstava nemeckých vl-
čiakov. Kynologický klub Slovenský raj sa týmto ospra-
vedlňuje za chybu - výstavu otvoril starosta obce Smi-
žany – Ing. Michal Kotrady. (V článku bolo uverejnené, 
že ju otvoril Ing. Miroslav Malina, prednosta úradu.)
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Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80, tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722; Kaštieľ, Tatranská 105, tel.: 053/44 33 666.
O kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných v obci Smižany sa môžete informovať na www.smizany.sk a www.okcsmizany.eu.sk. Zmena programu vyhradená!

8. 11. 2011 - 
31. 1. 2012

Kaštieľ

KRÁSY CHRÁMOV A KOSTOLOV GOTICKEJ CESTY
Výstava kolekcií fotografií z plenéra Klubu fotografov z roku 2010 • organizuje: Spišské osvetové stredisko, OKC.

13.30 hod.
(nedeľa)

Areál TJ Slovan Smižany • vstup zdarma

KARNEVAL NA ĽADE
Tradičné karnevalové stretnutie masiek na ľade s dobrou hudbou, zábavou a súťažami pre deti. Organizujú: OKC Smižany a TJ Slovan Smižany. 
Konkrétny termín bude podľa počasia a kvality ľadovej plochy v areáli TJ oznámený verejnosti včas.

18. 1.
19.00 hod.

(streda)

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

LÓVE
Réžia: Jakub Kroner • Slovensko • 90 min.

19. 1.
17.00 hod.

(štvrtok)

Kaštieľ 

OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ
Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci december oslávili svoje narodeniny • organizuje: obec Smižany, OKC.

21. 1.
15.00 hod.

(sobota)

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

AUTÁ 2
Animovaný • dobrodružný • USA • 106 min.

22. 1.
15.00 hod.

(nedeľa)

Spoločenská sála KD• vstupné: 3 €

NOVOROČNÝ KONCERT
Účinkuje miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia • organizuje: OKC.

26. 1.
16.00 hod.

(štvrtok)

Pred Kultúrnym domom

SPOMIENKA PRI PRÍLEŽITOSTI 68. VÝROČIA OSLOBODENIA OBCE
Organizujú: obec Smižany, OKC Smižany a ZO SZPB Smižany.

27. 1.
17.00 hod.

(piatok)

Spoločenská sála KD • vstupné: 1 €

NOVOROČNÝ KONCERT ŽIAKOV HUDOBNÉHO ODBORU ZUŠ
Organizuje: ZUŠ, OKC.

29. 1.
15.00 hod.

(nedeľa)

Banketová sála KD

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE DÔCHODCOV
Organizuje: Klub dôchodcov, OKC.

PRIPRAVUJEME
4. 2.

19.00 hod.

Spoločenská sála KD

3. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE SMIŽANY

Obecné kultúrne centrum 
v Smižanoch ďakuje základným 

školám, materským školám, 
ZUŠ v Smižanoch, miestnym 
organizáciám, podnikateľom 

i ďalším pracovným partnerom 
za spoluprácu v uplynulom roku.

V roku 2012 prajeme pevné 
zdravie, veľa spokojných 

a úspešných dní a tešíme sa na 
ďalšiu spoluprácu....

Mgr. Dana Cvengrošová


