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PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA OBCE
Júnovú povodeň z roku 2010 má každý z nás určite v živej pamäti. Obci trvalo viac ako rok, kým
sa postupne podarilo odstrániť škody na verejnom majetku z finančných zdrojov od poisťovni,
dotácií od štátu, od sponzorov a taktiež z vlastných financií. Boli sme tiež zaradení v 1. kole
medzi obcami, ktoré dostali dotáciu a realizovali
v roku 2011 revitalizáciu krajiny v hornom toku
Smižianskeho potoka (Bystričky) na ochranu
pred prívalovými vodami.
Potreba riešenia celkovej protipovodňovej ochrany zastavaného územia obce vyplynula zo situácie v oblasti zaplavovania, ale hlavne zo spomínanej júnovej povodne, kde sa v odborných
kuloároch hovorilo dokonca o päťstoročnej vode.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie zadať
vypracovanie projektovej dokumentácie na reguláciu dvoch úsekov potoka Brusník. Na základe
výberového konania táto úloha bola poverená
ISPO spol. s r. o. Prešov, ktorá vyhrala súťaž
s cenou 54 026 €.
Projektová dokumentácia stavby „Protipovodňová ochrana obce Smižany – úprava potoka
Brusník“ rieši protipovodňovú ochranu obce
vybudovaním dvoch záchytných poldrov na potokoch Brusník a Bystrička s úpravou potoka
Brusník na dvoch úsekoch, vrátane vyvolaných
investícií inžinierskych sietí. Stavba sa nachádza
v intraviláne aj v extraviláne katastrálneho územia

obce Smižany. Úprava potoka Brusník – úsek I je
riešený v dĺžke 564 m od Iliašovskej ul. po Smrekovú ulicu. Koryto lichobežníkového tvaru bude
opevnené polovegetačnými tvárnicami, kapacitne navrhnuté na prietok 35 m3 s-1. Na tomto
úseku bude stabilizované 22 prahmi z lomového
kameňa preliateho betónom. Od Komenského ul.
v smere toku v dĺžke 76 m je navrhnutý nízky protipovodňový ochranný múr a v úsekoch, kde je
cesta blízko koryta, sú oceľové zábradlia v dĺžke
177 m. Úprava potoka Brusník – úsek II - je riešená v dĺžke 280,5 m za Tomášovskou ul. ku PD
Čingov Smižany. Na tomto úseku je v koryte 7
stabilizačných prahov a koryto je navrhnuté taktiež na prietok 35 m3 s-1. Nad obcou cca 160 m
od posledného trvale obývaného domu na potoku
Bystrička je umiestnený polder I. Celková dĺžka
hrádze poldra je navrhnutá 181 m a polder zadrží
73 755 m3 vody, pričom zatopená plocha bude
okolo 4 hektárov. Výška koruny hrádze od dna
vtokového objektu bude 7,87 m a šírka koruny
hrádze bude 5 m. Objem poldra a veľkosť výtokového otvoru je nastavený tak, že pri príchode storočnej povodňovej vlny bude maximálne hladina
vody v poldri na úrovni bezpečnostného prepadu
a otvorom bude pretekať maximálny prietok 8 m3
s-1. Polder II je umiestnený na potoku Brusník od
posledného trvale obývaného domu cca 640 m,
od konca areálu družstva asi 430 m. Polder pri

prietoku storočnej vody zadrží 857 400 m3. Zatopená plocha bude okolo 35 hektárov. Celková
dĺžka hrádze poldra je navrhnutá na 339 m, šírka
koruny hrádze je 5 m a výška koruny hrádze od
dna vtokového objemu bude 9,14 m. Výtokovým
otvorom storočnej vody bude pretekať maximálny prietok 27 m3 s-1 a na tento prietok je stavané
koryto potoka Brusník.
Obecné zastupiteľstvo na 15. zasadnutí dňa
18. 1. 2012 rozhodlo o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov
vo výške 1 517 454 €. V tejto žiadosti sú zahrnuté
obidva úseky Brusníka, preložky inžinierskych
sietí, lavička na Ul. Kukučínovej, externý manažment a verejné obstarávanie. Projektovú žiadosť
na Ministerstvo životného prostredia SR sme podali 20. 1. 2012. Poldre kvôli zložitým vlastníckym
vzťahom chceme riešiť až v druhej etape, keď
bude vypísaná ďalšia výzva. V mene obyvateľov
obce i v mene svojom ďakujem všetkým vlastníkom pozemkov v úsekoch I a II potoka Brusník za
ich ústretovosť a ochotu podpísať nájomné zmluvy s obcou, aby naša žiadosť bola úspešná.
Čaká nás ešte veľa práce na protipovodňovej
ochrane obce, ale všetci robíme spoločne všetko
preto, aby sa situácia z júna 2010 nezopakovala.
Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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SI VERIACI? PREHODNOŤ SVOJU VIERU,
MÁŠ NA TO PRÍLEŽITOSŤ...
26. februára - 4. marca 2012 sa v našej farnosti budú konať SVÄTÉ MISIE
Misie vo farnosti, alebo nazývané aj ľudové misie, sú v určitom zmysle jednou z foriem duchovných cvičení.
Čím teda sú? Sú časom k tomu, aby sa človek zastavil, zamyslel a aby najprv počúval, čo mu Boh hovorí. Sú
časom, v ktorom si kladieme základné a dôležité otázky. Prečo žijem? Aký zmysel má môj život? O čo v živote ide? Kto som? Aký je cieľ môjho života? Ako byť šťastný? Čo ma robí nešťastným? K čomu ma Boh volá?
Ako žiť svoj každodenný život? Čo so smrťou, s hriechom? Ako zmeniť to, čo narúša a strpčuje náš život?
Ako hľadieť na život? Kto je pre mňa Ježiš, prečo prišiel? Čomu ma učí?

Toto všetko, často podávané v kázniach,
nám má pomôcť usporiadať si život, oživiť v sebe poznanie Božieho plánu s našim životom, s našim svetom.
Je to príležitosť urobiť si dobrú spoveď,
ktorou riešime problémy svojho života.
Je to čas na lepšie spoznanie svojej viery, Cirkvi, je to čas, aby sme si navzájom
vo farnosti odpustili a obnovili vzájomnú
lásku.
Vyprosujme si, aby sme sa v modlitbe
a s očakávaním daru Ducha Svätého
pripravovali na tieto dni.
Farské misie majú priniesť skutočnú vieru do nášho života. Človek občas tak
trošku stratí skutočnú cestu spred očí
a hoci si myslí, že je veriaci, tak poblú-

di. Preto je potrebné, aby prišiel niekto
a NANOVO mu zvestoval Pánovo evanjelium. Preto prichádza druhý kňaz - aby
priniesol nového ducha, iné nápady.
V misiách je potrebná účasť. Nedokážeme sa stretnúť s človekom v Smižanoch, ktorý je na Sibíri. To by musel prísť
k nám do Smižian. A tak isto sa nikdy
nestretneme s Pánom Ježišom, keď budeme sedieť doma. Musíme ísť za ním,
aby sme sa s ním stretli, vypočuli si jeho
slovo, dali mu možnosť, aby zapôsobil
na naše srdce.
A veľmi dôležitá je modlitba, aby sme
otvorili svoje srdcia a mysle. Treba sa
modliť, ale aj pripraviť tak, aby nás nič
nezaťažovalo. Znamená to spraviť si
dostatok času, aby sa nám dalo prichá-

dzať, aby sme mali kedy myslieť. Veď
misie nie sú každý týždeň. Máme ich po
19-tich rokoch! Tak by sme si rozhodne
mali nájsť trošku času počas tohto týždňa! Veď nám ide o celú večnosť.
Misie vo farnosti sú významnou udalosťou prebudenia, povzbudenia a prehĺbenia našej viery. Sú veľkou výzvou obnoviť a utužiť náš vzťah s Bohom, ktorý nás
neustále hľadá. A to každého osobitne.
Ak ho naplno prijmeme do svojho života, ponúkne nám východisko z každej
strasti, pretože nás chce voviesť do
večného života. Využime túto jedinečnú
príležitosť.
o. Leonard Lasota
správca farnosti

ROČNÍK XXI • číslo 2 • 4. február 2012 • www.smizany.sk

ROČNÍK XXI • číslo 2 • 4. február 2012 • www.smizany.sk

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR
Rozhodnutím predsedu NR SR č. 347/2011 zo dňa 19. októbra 2011 boli vyhlásené voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy SR a § 25 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR boli vyhlásené voľby do NR SR, ktoré
sa podľa čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 330/2011 Z. z. o skrátení volebného obdobia NR SR vykonajú v sobotu 10. marca 2012.
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky
má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku. Vzhľadom na
možnosť voľby poštou nepodmieňuje zákon aktívne
volebné právo občanov Slovenskej republiky ich trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Prekážkou vo výkone práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany
zdravia ľudí, výkon trestov odňatia slobody uložený
za spáchanie obzvlášť závažného zločinu a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Obec zostavuje
a vedie stály zoznam voličov, ktorí majú trvalý pobyt
na území obce. Obec priebežne zisťuje skutočnosti,
ktoré sú dôvodom na zmeny v stálom zozname. Občan v čase úradných hodín môže na obecnom úrade
nahliadnuť do stáleho zoznamu, aby sa presvedčil či
je v ňom zapísaný, a či údaje zapísané o jeho osobe
sú úplné a pravdivé. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný, na jeho žiadosť obec vydá voličský preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne.
V obci Smižany určujem volebné okrsky:
Volebný okrsok č. 1
Kultúrny dom, Tatranská č. 80
Tu môžu voliť voliči, ktorí majú trvalý pobyt na uliciach Hollého, Jesenského, Jahodová, Ľ. Podjavorinskej, Rázusova, Ružová, Sládkovičova, Staničná,
Tatranská od orientačného čísla 33 po 127 a Tatranská od orientačného čísla 80 po 124.
Volebný okrsok č. 2
Školský klub detí, Komenského č. 3
Pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt na uliciach Brusník, Hviezdoslavova, Iliašovská, J. Majkuta, Komenského, Kukučínova, Nábrežná, Štefánikova, Štúrova,
Tatranská od orientačného čísla 1 po 31, Tatranská
od orientačného čísla 2 po 78.
Volebný okrsok č. 3

Materská škola, Zelená č. 1
Pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt na uliciach Bystrá,
Hornádska, Lúčna, Košiarny briežok, Mlynská, Poľná, Rybníky, Stredná, Štrkovec, Veterná, Vrbová, Za
mostom, Zelená.
Volebný okrsok č. 4
Kaštieľ, Tatranská č. 105
Tu môžu voliť voliči, ktorí majú trvalý pobyt na uliciach
Maša, Slovenského raja, Za kaštieľom, Záhradky.
Volebný okrsok č. 5
Radnica, Nám. M. Pajdušáka č. 50
Tu môžu voliť voliči, ktorí majú trvalý pobyt na uliciach
Jabloňová, Nálepkova, Pavla Suržina, Tomášovská.
Volebný okrsok č. 6
Základná škola Povýšenia sv. Kríža, Smreková
č. 38
Pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt na uliciach Agátová, Javorová, Krátka, Lipová, Mojmírova, Nám.
M. Pajdušáka, Nová, Okružná, Pribinova, Smreková,
Topoľová.
Do volieb do NR SR Ústredná volebná komisia zaregistrovala 26 politických strán a hnutí. Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická
strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola
zaregistrovaná najneskôr 55 dní predo dňom volieb,
jedného člena a jedného náhradníka. Delegovanie
končí 15. 1. 2012. Do 4. 2. 2012 obec bude zasielať obálky, hlasovacie lístky a poučenie o spôsobe
hlasovania voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou.
Od 9. 2. 2012 do 8. 3. 2012 obec bude vydávať na
základe žiadosti voličské preukazy a bude viesť ich
evidenciu. Obec do 14. 2. 2012 zašle každému voličovi zapísanému v zozname voličov, okrem voličov
zapísaných v osobitnom zozname voličov, oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný
okrsok a miesto, kde môže volič voliť. Spolu s oznámením budú doručené aj kandidátne listiny politic-

kých strán a hnutí. Volič po príchode do volebnej
miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname
v oboch rovnopisoch zoznamu voličov dostane od
okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky opatrené pečiatkou Ústrednej volebnej komisie a prázdnu
obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Potom volič vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V priestore na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací
lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky,
môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom
lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť.
Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada. Po
opustení osobitného priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič obálku pred okrskovou
volebnou komisiou do volebnej schránky. Volič, ktorý
nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné
postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať,
má právo vziať so sebou do priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie. Zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov, možno okrskovú volebnú komisiu požiadať o to, aby volič mohol hlasovať mimo
volebnej miestnosti a to len v územnom obvode
volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná
komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná
komisia vyšle k voličovi aspoň dvoch svojich členov
s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.
Pozývame každého občana, ktorý je zapísaný v zozname voličov, aby využil svoje aktívne volebné právo
a účasťou na voľbách do Národnej rady Slovenskej
republiky sa podieľal na ďalšom smerovaní a rozvoji
Slovenskej republiky.
Ing. Michal Kotrady, starosta obce

UPOZORNENIE - Čistota verejných priestranstiev
Obec Smižany v zmysle VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE SMIŽANY č. 77 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane
verejného poriadku a zelene upozorňuje občanov na povinnosť, ktorá vyplýva z § 3 citovaného VZN - Čistota verejných priestranstiev.
Všetci obyvatelia obce, fyzické i právnické osoby pôsobiace v obci, sú povinní v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 369/90 Zb. podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci a napomáhať udržiavať
poriadok. V súvislosti s tým sa v nariadení upresňujú
povinnosti pri udržiavaní poriadku a čistoty verejných
priestranstiev, ale aj domov, budov a pozemkov.
1. Za čistenie a údržbu verejných parkov zodpovedá
obecný úrad.
2. Za čistenie chodníkov, vrátane priľahlej zelene, sú
zodpovední vlastníci a užívatelia nehnuteľností suse-

diacich s týmito priestranstvami.
3. Pod čistením chodníkov sa rozumie ich zametanie,
umývanie, odstraňovanie snehu, blata, odpadkov
a iných nečistôt. Chodníky je nutné čistiť po celej šírke, pokiaľ ich oddelenie od vozovky je zreteľne výškovo alebo vodorovne označené. Na miestach, kde
chodník nie je, treba čistiť pruh medzi nehnuteľnosťou
a komunikáciou, ako aj komunikáciu v šírke 1,5 m.
4. Čistenie ciest, na ktorých sa vykonáva doprava
osôb verejnými dopravnými prostriedkami a tieto sú
v zimných mesiacoch posypávané protišmykovým

PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY,
RUŽOVÁ UL., SMIŽANY
Riaditeľka Materskej školy na Ružovej ul. č. 1197/9 v Smižanoch oznamuje rodičom, že
prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2012/2013 sa uskutoční od 15. februára
2012 do 31. marca 2012.
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi
spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast a kópiou rodného listu. Žiadosť na prijatie dieťaťa do MŠ si môžu
rodičia vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy. Poskytujeme celodennú starostlivosť a kvalitné predprimárne vzdelávanie pre deti od 2 do 6 rokov, deťom
s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Prednostne budú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty
rok, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou do-
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chádzkou.
Podľa záujmu rodičov ponúkame:
• oboznamovanie sa s anglickým jazykom pre predškolákov,
• počítačový výukový program „Klávesko“ pre predškolákov,
• literárno-dramatický krúžok „Šašo - jašo“ pre
predškolákov,
• pobyt detí v škole v prírode pre predškolákov,
• predplavecký výcvik pre predškolákov.
Na vaše deti sa teší kolektív materskej školy.
Janka Maliňáková, riaditeľka MŠ
(tel.: 053/443 12 28)

materiálom, zabezpečuje v jarných mesiacoch obecný úrad.
5. Čistenie plôch priľahlých k vodným tokom vykonávajú vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností, bezprostredne susediacich s nimi. Zároveň upozorňujeme, že osoba zodpovedná za stav chodníkov nesie
plnú zodpovednosť v prípade úrazu.
Porušovanie ustanovení tohto Všeobecne záväzného
nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok.
Ing. Miroslav Malina, prednosta úradu

OZNAM

Riaditeľstvo MŠ Komenského ul. 1 oznamuje, že na základe žiadosti zákonného
zástupcu sa prijímanie detí do MŠ na šk.
rok 2012/2013 uskutoční od 6. 2. 2012 do
24. 2. 2012. Prijímanie sa týka detí od 3 do
6 rokov. Žiadosť si vyzdvihnite v MŠ.
Pohrebné podporné združenie
Smižany oznamuje svojim
členom, že dňa 19. 2. 2012,
t. j. v nedeľu o 15.00 hod.
sa uskutoční výročná členská schôdza v malej zasadačke Kultúrneho
domu v Smižanoch. Členský príspevok vo
výške 10,- € na rok 2012 sa bude vyberať
v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Výbor PPZ Smižany
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VÝSTAVA ITF SLOVAKIATOUR BRATISLAVA 2012
Obdobne ako v predchádzajúcich rokoch vyzval Úrad Košického samosprávneho kraja – odbor kultúry a cestovného ruchu obec Smižany
k účasti na najväčšej výstave cestovného ruchu v rámci Slovenska –
ITF SLOVAKIATOUR BRATISLAVA 2012 v areáli INCHEBY. Na veľtrhu
bol inštalovaný výstavný priestor Košického samosprávneho kraja, ktorý propagoval časť východného Slovenska.
Smižany sa v stánku odprezentovali, okrem sprístupnenia propagačných materiálov, aj prostredníctvom ľudového spevu a hudby štvorčlennej skupinky pedagógov a žiakov ZUŠ D. Štraucha v Smižanoch
počas celého úvodného dňa 19. 1. 2012. Podľa slov riaditeľky školy
Mgr. Maniakovej účinkujúci svojimi programovými vstupmi pútali pozornosť návštevníkov, prilákali ich k stánku, zaujímali sa o región a obec,
odkiaľ pochádzajú.
V tento otvárací deň účastí zástupcov štátnych orgánov vrátane prezidenta SR, Úradu vlády SR, ministerstiev, samospráv, organizácií a ostatných subjektov zaoberajúcich sa cestovným ruchom, oficiálne zastupoval Smižany na stretnutiach starosta obce Ing. Michal Kotrady.
Na výstave boli prítomní individuálne aj podnikatelia v cestovnom ruchu
- poskytovatelia ubytovacích a stravovacích služieb zo Smižian.
Výstavu KSK na ITF Slovakiatour financoval Úrad KSK za spoluúčasti iných subjektov vrátane Mikroregiónu Slovenský raj. Obec Smižany
prispela organizačne a programom, no s výrazným interpretačným prejavom folklóru Smižian a blízkeho okolia.
Ing. Zuzana Zimmermannová, odd. školstva, rozvoja a CR

PRVÝ POLROK ŠK. ROKU 2011/2012
V NAŠEJ MŠ

Vianočná besiedka
Predvianočný týždeň, plný očakávaných vianočných sviatkov, spríjemnili žiaci a učitelia na ZŠ Komenského v Smižanoch zo Zelenej ulice rodičom
a priateľom školy zaujímavým vystúpením. Pri rozžiarenom stromčeku, v duchu týchto sviatkov, sme
prežili minúty plné tanca, hudby a pestrofarebných
kostýmov. Všetko dopĺňali básne, vinšovačky a koledy s vianočnou tematikou. Milé vystúpenie žiaci
ukončili piesňou Tichá noc, svätá noc, ktorá rozochvela nejedno srdce. Melódiu piesne si zaspievali
mnohí rodičia spolu s nami a pri odchode im bolo
vidieť v kútiku oka slzu dojatia z peknej besiedky.
Mgr. A. Petáková, Mgr. M. Cehulová
Mgr. L. Kovalíková

Dňa 5. 9. 2011 naša MŠ privítala 105 detí vo
veku od dvoch do šiestich rokov. Deti čakali p. učiteľky, pekné hračky, pripravené triedy
a priestory vďaka tetám upratovačkám a tr.
učiteľkám. Aj tety kuchárky sa tešili na malých
stravníkov.
V septembri sa nové deti adaptovali na MŠ –
nové tety, noví kamaráti, odlúčenie od rodičov,
prispôsobenie sa novému režimu. Staršie deti
spoznávali prírodu na jesenných vychádzkach
do blízkeho Slovenského raja.
V októbri si deti s p. učiteľkami pripravili pre
svojich starých rodičov dni otvorených dverí
i pekné vystúpenia. Rozhovormi a zapálením
sviečok na miestnom cintoríne sme si spolu
pripomenuli Sviatok všetkých svätých. Koniec

mesiaca sa niesol prípravami na príchod Mikuláša. Spolu sme si vyzdobili našu škôlku, deti
sa naučili básničky a pesničky pre očakávaného
hosťa. V decembri nás navštívil Mikuláš a obdaroval balíčkami všetky deti. Lucia povymetala
kúty od všetkého zlého. Učiteľky s pomocou
detí vyzdobili vianočné stromčeky a pripravili
si pre svojich blízkych pekné predvianočné vystúpenia. Za odmenu im Ježiško priniesol pod
stromčeky pekné darčeky.
V novom roku 2012 sme si s deťmi a ich rodičmi
zaželali všetko dobré, deti porozprávali, čo im
priniesol Ježiško, ako trávili čas počas zimných
prázdnin. Našich predškolákov ešte čaká zápis
do ZŠ.
A. Šarišská, MŠ Ružová

Talenty v anglickom
a ruskom jazyku opäť
bodovali
Olympiáda je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Je organizovaná ako postupová
súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom
je prehlbovať a upevňovať komunikačné zručnosti
žiakov, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie
a prispievať k účelnému využívaniu voľného času.
Tento 22. ročník v obvodnom kole bol pre nás
úspešný. V anglickom jazyku zo šestnástich zúčastnených Lea Kunzová zo VII.B obsadila veľmi
pekné 3. miesto. Bibiána Kleinová z VIII.B v ruskom jazyku tiež zo šestnástich súťažiacich obsadila
krásne 3. miesto. Obe súťažiace bojovali s veľkou
konkurenciou mestských škôl, a tak úspešne reprezentovali našu školu, za čo im patrí veľká vďaka.
Mgr. M. Zajacová, Mgr. J. Krokusová
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ZÁPISNICA
z mimoriadneho 14. zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo
dňa 28. 12. 2011 (streda) o 17. 00 hod. v zasadačke
Obecného úradu v Smižanoch
Prítomní: 12 poslancov – prezenčná listina
Ing. Michal Kotrady – starosta obce
Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka
obce
Mgr. Ing. Prostejovský – náčelník obecnej
polície
Neprítomný: Miroslav Horváth
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Rozpočtové opatrenie č. 21 a 22
4. Diskusia
5. Návrh uznesení
6. Záver
1. Otvorenie
Mimoriadne 14. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Smižanoch otvoril a viedol Ing. Michal Kotrady, starosta obce.
Po úvodnom privítaní starosta prečítal
program rokovania OZ a predniesol návrh
z rokovania Obecnej rady, ktoré bolo pred
zasadnutím OZ o doplnenie programu:
Zmluva o prevode správy č. 6 a 7 ako bod
č. 4.
Upravený program:
Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Rozpočtové opatrenie č. 21 a 22
Zmluva o prevode správy č. 6 a 7
Diskusia
Návrh uznesení
Záver
Hlasovanie za upravený program:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Návrhová komisia: Miroslav Grečko, Marcel Špener, Ing. Mária Ertlová
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Overovatelia zápisnice: Alžbeta Orinčáková, Jozef Koky
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Zapisovateľka: Mária Mangerová
3. Rozpočtové opatrenie č. 21 a 22
Rozpočtové opatrenie č. 21/2011
Presun
rozpočtovaných
prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a výdavky podľa
§ 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004
Z. z.:
01116 – zníženie výdavkov celkom:

4

6 392,36 €
Z toho:
program 1.5 – zvýšenie výdavkov v sume
600 €
program 1.6 – zvýšenie výdavkov v sume
25 €
program 2.1 – zvýšenie výdavkov v sume
2 750 €
program 15.1 – zvýšenie výdavkov v sume
2 150 €
program 3.3 – zníženie výdavkov v sume
3 425,36 €
program 3.4 – zníženie výdavkov v sume
800 €
program 15.1 – zníženie výdavkov v sume
7 692 €
0170 – zvýšenie výdavkov vo výške 6 145 €
(program 15.1)
0310 – zvýšenie výdavkov vo výške 300 €
(program 5.1)
0310 – zníženie výdavkov vo výške 300 €
(program 3.3)
0620 – zvýšenie výdavkov vo výške 233 €
(program 12.1)
0620 – zvýšenie výdavkov vo výške 306 €
(program 3.3)
0620 – zníženie výdavkov vo výške 536 €
(program 15.1)
0911 MŠ Ružová – zníženie výdavkov vo
výške 212 € (program 9.1)
09601 ŠJ Ružová – zvýšenie výdavkov vo
výške 212 € (program 9.3)
0810 – zníženie výdavkov vo výške 300 €
(program 10.1)
08205 – zvýšenie výdavkov vo výške
547,36 € (program 11.2)
10202 – zvýšenie výdavkov vo výške
1 652 € (program 13.3)
1070 – zníženie výdavkov vo výške 1 652 €
(program 13.1)
Pripomienky:
Mgr. Szitová – navrhuje odmeny opatrovateľkám, alikvotnú časť zo 115 € podľa odpracovaných mesiacov;
– oboznámila poslancov so zápisnicou
zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa
22. 12. 2011;
Mgr. Trošanová – máme rozčlenené výdavky verejnej správy – mzdy a platy na
jednotlivých oddeleniach, na niektorých
oddeleniach máme očistenú mzdu, iba to,
čo podľa zákona zamestnávateľ je povinný
vyplatiť, tzn. základnú, na niektorých oddeleniach sú aj osobné príplatky, ešte aj navýšenie – myslí, že to nie je správne, že poslanci by mali dať sumu, ktorá prislúcha na
platy plus niečo navyše – prideľovanie odmien zamestnancom je zo zákona v kompetencii starostu, je štatutár a najlepšie
vie, ktorý zamestnanec si zaslúži za svoju

prácu niečo navyše. Chce pripomenúť, že
poslanci si odmeny odsúhlasili a niektorí
pracovníci na úrade pracujú, vidno za nimi
prácu a dostanú iba základnú mzdu;
Ing. Zekucia – poslanci si žiadnu odmenu
neschválili, dostali to, čo starosta dostal
za prvý štvrťrok, a to čo dostali, malo byť
vyplatené v marci, netýka sa to ani koncoročných, ani vianočných odmien;
Ing. Kotrady – dostal odmenu v prvom
štvrťroku za štvrtý štvrťrok 2010. Poslanci
ju mali vyplatenú ešte koncom roka 2010.
Poslanci na základe „Zásad o odmeňovaní
poslancov“ dostali odmeny za tri štvrťroky
2011 s tým, že odmena za posledný štvrťrok 2011 im bude vyplatená v prvom štvrťroku 2012. Poslanci za rok 2011 starostovi
odmenu neodsúhlasili;
– Ing. Kotrady – obec dostala 90 tisíc €
na odstránenie protipovodňových škôd,
opravili sme viacúčelové ihrisko, postavili sme dve nové lávky, taktiež sme dostali
fin. prostriedky – 90 tis. € na revitalizáciu
krajiny, od sponzorov sme dostali 15 tis. €
na opravu Zelenej lávky – čiže zamestnanci obecného úradu robili všetko preto, aby
obec dostala dotácie;
– obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo odmeny pre zamestnancov obecného úradu vo
výške 115 € na jedného zamestnanca, je to
chvályhodné, ale na druhej strane poslanci
OZ nevykryli tarifné platy zamestnancov,
ktoré im vyplývajú z platobných dekrétov;
Mgr. Szitová – tarifné platy boli vykryté;
Ing. Kotrady – podľa platových dekrétov
nie sú;
Ing. Ertlová – požaduje vysvetlenie, ako to
bolo s odmenami poslancov. V marci bolo
odsúhlasené, že odmeny nebudú mať, napriek tomu im odmeny boli poslané, bez
toho, aby si odsúhlasili niečo iné (bolo im
vysvetlené, že je to podľa Zásad o odmeňovaní poslancov);
Ing. Kotrady – v roku 2010 obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo pre starostu obce
odmeny vo výške 30 % z platu štvrťročne. Predtým boli odmeny prijímané uzneseniami – poslanci dostali odmeny v takej
výške ako dostal starosta obce, ktoré boli
delené 12, pretože bolo 12 poslancov. Následne boli schválené „Zásady odmeňovania poslancov“, lebo bol novelizovaný
zákon, kde sa hovorilo, že poslanci raz za
štvrťrok dostanú 30 % z priemerného platu v národnom hospodárstve a tá odmena
sa rozdelí v pomere k poslancom. Starosta dostal odmenu po skončení štvrtého
štvrťroku 2010, bola mu vyplatená v marci
2011 s tým, že poslanci mali svoje odmeny
odsúhlasené v zásadách. Pri schvaľovaní
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rozpočtu bolo prijaté uznesenie, že sa pripraví dodatok k „Zásadám odmeňovania
poslancov“. Tento dodatok bol navrhnutý,
ale poslanci ho stiahli z rokovania na základe pripomienky poslanca Ing. Zekuciu,
že zásady zatiaľ platia. Kým nebudú vyrovnané odmeny za I. štvrťrok poslancom tak,
ako vyplatenú odmenu starosta, poslanci
sa dodatkom nebudú zaoberať. Na základe toho bola potom poslancom vyplatená
odmena za tri štvrťroky s tým, že štvrtý
štvrťrok sa platí po skončení posledného
štvrťroka, to znamená, že bude vyplácaný
v roku 2012;
Ing. Ertlová – uznesenie, ktorým si poslanci
zrušili odmeny – to neplatí?
Ing. Kotrady – dodatok nebol prijatý, takže
poslanci dostali odmeny podľa platných
„Zásad odmeňovania poslancov“. Nevyplatiť náležitosti, ktoré vyplývajú či už poslancom alebo zamestnancom z platných
platobných dekrétov alebo platnej legislatívy je trestné. Odmeny boli vyplatené a je
na poslancoch či sa budú dodatkom zaoberať alebo nie;
Mgr. Szitová – z finančnej komisie bol návrh, aby sa v položke 637 004 – Domček
a základy suma 1 083,43 € vyčíslila na
nulu;
Ing. Kotrady – poslanci OZ vyradili domček
z majetku, zaviazali sa, že investorovi dodajú pozemok bez ťarchy. Postupovali
sme v tomto zmysle a hľadali riešenie,
aby to obec stálo čo najmenej finančných
prostriedkov;
– hlasovanie (aj s pripomienkami v položke) – viď uznesenie č. 161/14/2011.
Rozpočtové opatrenie č. 22/2011
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004
Z. z., a to:
1. 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo –
zvýšenie príjmov o sumu 203 €;
0912 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 203 € (program 9.2);
2. 223002 – príjmy ZUŠ – zvýšenie príjmov
o sumu 1 047 €;
09122 630 – tovary a služby ZUŠ – zvýšenie výdavkov o sumu 1 047 € (program
9.6);
5. 312011 – príjmy z rozpočtov obcí na ŠÚ
– zvýšenie príjmov o sumu 72,92 €;
09802 637004 – všeobecné služby ŠÚ
– zvýšenie výdavkov o sumu 72,92 €
(program 9.7).
Rozpočet
po
úpravách:
príjmy
–
6 085 050,96 €, výdavky – 5 913 831,51 €,
prebytok 171 219,45 €.
–
hlasovanie
–
viď
uznesenie
č. 162/14/2011.
4. Zmluva o prevode správy
č. 6 a 7
Ing. Kotrady – obecná rada odporučila predložiť zmluvy o prevode správy na
schválenie obecnému zastupiteľstvu.
a) Zmluva o prevode správy č. 6/ 2011

Predmetom bezodplatného prevodu správy majetku obce Smižany na ZŠ Komenského ul. 3, Smižany, je zastrešenie vchodu na budove ZŠ na ul. Zelená, v sume
4 927 €. Zmluvu o prevode správy majetku
podpíše starosta obce.
Pripomienky:
Ing. Ertlová – opýtala sa ako bolo urobené
verejné obstarávanie na zastrešenie vchodu na budove ZŠ Zelená ul.;
Ing. Malina – verejné obstarávanie robila
ZŠ Komenského;
Mgr. Trošanová – bolo zverejnené na internetovej stránke školy;
Ing. Ertlová – ide tu o fin. prostriedky obce,
to znamená, že verejné obstarávanie malo
byť zverejnené na internetovej stránke
obce;
–
hlasovanie
–
viď
uznesenie
č. 163/14/2011.
b) Zmluva o prevode správy č. 7/ 2011
Predmetom bezodplatného prevodu správy
majetku obce Smižany na ZŠ Komenského
ul. 3, Smižany, sú 2 ks interaktívnych tabúľ
v celkovej sume 7 250 €. Zmluvu o prevode
správy majetku podpíše starosta obce.
Pripomienky:
Ing. Ertlová – obec zverejnila žiadosť zákl.
školy, v ktorej škola žiadala obec, aby
zverejnila informáciu o prebiehajúcom verejnom obstarávaní. V zmysle uznesenia
OZ sa mala zverejniť „výzva“ s termínom
dokedy a komu sa majú predkladať ponuky, žiadam uverejniť ostatných uchádzačov
so svojimi ponukami;
–
hlasovanie
–
viď
uznesenie
č. 164/14/2011.
5. Diskusia
Mgr. Szitová – informovala sa v prílohe
Dohody 12/2010- 11/2011 ich činnosť
a mzda, na položku Príprava ľadovej plochy – ihrisko, kde je uvedená suma 2 135 €.
V rozpočte schválili sumu 2 210, €, preto
dáva návrh, aby hlavná kontrolórka obce
skontrolovala všetky položky Dohody;
Ing. Ertlová – pri príprave ľadovej plochy
je 854 hodín, požaduje upresniť, koľkí to
robia;
Ing. Malina – momentálne ľadovú plochu
pripravujú 6 pracovníci, v hodinách je zarátaná samotná príprava ľadu, zametanie
a striedanie pri vstupnom;
Ing. Ertlová – koľko sa vybralo na vstupnom?
Mgr. Trošanová – na vstupnom sa vybralo
1 159 €;
Mgr. Vaško – v položke Kosenie verejných
priestranstiev v obci – nezabezpečujeme
to iba zamestnancami a ľuďmi na aktivačných prácach?
Ing. Malina – na kosenie máme svojich zamestnancov, ale je tam zarátaný aj p. Korsák, ktorý vypomáha pri kosení a vykášaní
v lese;
Mgr. Vaško – vizuálna kontrola čističky odpadových vôd a okolia – 125 hod. o čo sa
jedná?

Ing. Malina – ČOV je problémová, o jej kontrolu a čistotu sa stará p. Pacák (dohoda);
Mgr. Vaško – čistenie kontajnerov, osada –
je to v rámci aktivačných prác?
Ing. Malina – nie, nie je to v rámci aktivačných prác – v zime tekutý odpad v kontajneri zamrzne, preto ho pracovníci (dohodári) ručne rozbíjajú a čistia;
Ing. Ertlová – poslanci nemajú prehľad
čo sa robí cez aktivačné práce, vedie sa
zoznam tých prác?
Ing. Malina – áno, pri dochádzke si píšu aj
činnosť;
Mgr. Vaško – čistenie kanalizácie v obci –
o čo sa jedná v tejto dohode?
Ing. Malina – jedná sa o upchatie kanálov –
je tu zarátaná obsluha hasičského vozidla;
p. Grečko – roznáška obecných novín –
360 hod. za 1 032 € a doručovanie listových zásielok 323 hod. za 5 113,92 € – prečo je taký rozdiel vo vyplácaní na hodinu?
Ing. Malina – obecní doručovatelia sú platení za listovú zásielku;
Ing. Ertlová – koľko eur sa platí za jednu
listovú zásielku?
p. Mangerová – 0,30 € za obyčajnú listovú zásielku a 0,60 € za doporučenú listovú
zásielku;
Ing. Ertlová – informovala sa či zoznam
projektov, ktoré boli predložené poslancom, sú od r. 2007 a či je tento zoznam
kompletný, nakoľko v ňom nevidí štúdiu,
ktorá bola vypracovaná v súvislosti s výstavbou obchodného centra pri sídlisku
Západ II;
Ing. Ertlová – predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 165/14/2011
Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnej
kontrolórke obce skontrolovať čerpanie
finančných prostriedkov vynaložených na
dohody mimo pracovného pomeru. Termín: do budúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva;
–
hlasovanie
–
viď
uznesenie
č. 165/14/2011.
6. Návrh uznesení
Uznesenie č. 161/14/2011
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa:
Uznesenie č. 162/14/2011
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa:
Uznesenie č. 163/14/2011
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa:
Uznesenie č. 164/14/2011
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa:
Uznesenie č. 165/14/2011
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa:

2
1
0
0
0

7. Záver
V závere starosta obce poďakoval za
účasť, poprial poslancom pekný zvyšok
roku 2011 a ukončil rokovanie.
Ing. Michal Kotrady, starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Alžbeta Orinčáková
Jozef Koky
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Majstri Slovenska
aj zo Smižian

Obecná knižnica v Smižanoch
Miestny odbor ŽIVENA
ZUŠ D. Štraucha v Smižanoch
Vás pozývajú na
literárne stretnutie pri
príležitosti 20. výročia úmrtia
Pavla Suržina,
ktoré sa uskutoční 22. 2. 2012 o 16.30 hod.
v kaštieli v Smižanoch

Najúspešnejší športovec
Smižian za rok 2011
39. ročník vyhodnotenia najúspešnejších športovcov, kolektívov a osobností fair-play regiónu Spiš – okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča za
rok 2011 sa uskutočnil 26. januára 2012 v priestoroch Koncertnej sály Reduty v Spišskej Novej Vsi za prítomnosti primátora mesta Spišská Nová Ves
PhDr. Jána Volného, PhD., prednostu Obvodného úradu Ing. Imricha Holečku, poslancov Košického samosprávneho kraja, primátorov a starostov obci
regiónu Spiš. Oceňovanie spríjemnili žiaci zo ZUŠ D. Štraucha v Smižanoch.
Podujatie, ktoré sa minulého roku uskutočnilo práve v Kultúrnom dome
v Smižanoch, otvoril Viliam Mjartan, predseda Olympijského klubu Spiš. Na
danom podujatí sa dáva priestor aj obciam, aby ocenili svojich športovcov.
Obec Smižany takto ocenila úspechy Bc. Jozefa Lengvarského, ktorý v júni
minulého roka získal v Rakúsku titul majstra sveta UNIVERSALSIEGER nemeckých ovčiakov. Jeho športová kariéra začala v roku 2008, kedy si kúpil
šteňa nemeckého ovčiaka – sučku Gejšu. Za necelé 3 roky sa vypracovali
k najvyššej súťažnej kategórií. Sezónu 2011 začínali ako úplní nováčikovia
a skončili ako najlepší zo Slovenska. Ďakovný list a plaketu mu odovzdal
starosta obce, Ing. Michal Kotrady. Srdečne blahoželáme.
(aa)

Celoštátna výstava holubov v Nitre 7. januára 2012 bola prehliadkou
poštových holubov vyše 4 200 organizovaných chovateľov
poštových holubov na Slovensku.
Výborné výsledky dokázali, že Oblastné združenie CHPH Spišská
Nová Ves, kde patrí aj naša základná organizácia, patrí medzi
najlepšie na Slovensku. Získala 1. miesto v rámci 34 OZCHPH na
Slovensku.

Obec Smižany

Čo sa očakávalo, že v kategórii šport D, kde je kombinácia 11 pretekov A, B,
C, vyhrali bratia Štefan a Peter Zeleňákovci zo Smižian. Stali sa majstrami
Slovenska v tejto kategórii a budú našu ZIOCHPH a obec Smižany reprezentovať na 3. Stredoeurópskej výstave v Budapešti.
Našu malú organizáciu CHPH podporila obec 100 €, začo ďakujeme a následne budeme obec reprezentovať v Budapešti. Pripomeniem zaujímavosť,
že hodnota takého holuba je najmenej 3 000 €. Ak si uvedomíme fakt, že
sú to preteky holubov od 300 do 700 km a len z 20 %-ného umiestnenia sa
počíta koeficient. Sú to vynikajúce výsledky našich chovateľov. Srdečne im
blahoželáme a veríme, že aj nasledujúce obdobie bude úspešné.
Za výbor ZOCHPH PaedDr. Ján Juházy, predseda

Poďakovanie

Bc. Jozefovi Lengvarskému
za úspešnú reprezentáciu obce Smižany na majstrovstvách sveta FCI a WUSV
Universalsieger v športovej kynológii
pri príležitosti vyhodnotenia najúspešnejších športovcov regiónu Spiš 2011
V Spišskej Novej Vsi
26. januára 2012

ÚSPEŠNÝ TURNAJ
V sobotu 21. januára sa náš kolektív „A“ mužstva zúčastnil halového turnaja v Levoči. Na turnaji sa
zúčastnili mužstvá, ktoré pôsobia v 4. lige a 5. lige
VsFZ. Pre našich hráčov to boli prvé zápasy v prebiehajúcom roku. Turnaj zvládli výborne a odniesli si
pohár za prvenstvo. Prajeme hráčom, aby si takéto
víťazstvá preniesli z haly aj na trávnik v Smižanoch.
Výsledky:
Levoča B – Harichovce
Smižany – Levoča A
Poprad – Rudňany
Levoča B – Smižany
Harichovce – Rudňany
Levoča A – Poprad
Smižany – Harichovce
Poprad – Levoča B

6

2:0
1:0
4:1
3:4
2:5
7:2
0:4
4:3

Rudňany – Levoča A
Smižany – Poprad
Harichovce – Levoča A
Levoča B – Rudňany
Poprad – Harichovce
Smižany – Rudňany
Levoča A – Levoča B

1
2
3
4
5
5

Klub
SMIŽANY
LEVOČA A
POPRAD
LEVOČA B
RUDŇANY
HARICHOVCE

Z
5
5
5
5
5
5

0:3
2:1
2:8
0:0
6:5
3:0
2:4
V
4
3
3
2
1
1

R
0
0
0
1
1
0

P
1
2
2
2
3
4

Skóre
9:8
20 : 9
17 : 15
12 : 10
6 : 12
13 : 21

Body
12
9
9
7
4
3
(mš)
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POZVÁNKA
Výbor TJ Slovan Smižany
pozýva svojich členov na
výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční
26. februára 2012
o 15.00 hod.
v malej zasadačke
Kultúrneho domu
v Smižanoch.
Výbor TJ

SPOMIENKY

„Odišiel, ale žije v našich srdciach,
ktorí sme ho mali radi.“
2. 2. 2012 sme si pripomenuli
25. výročie úmrtia môjho manžela
Štefana Zumerlinga. Ďakujeme, že
ste mu spolu s nami venovali tichú spomienku.
manželka Helena, synovia Vlado, Tibor, Štefan
s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina
„Klesli ruky, ktoré veľa pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme mali radi.
Odišli ste, niet Vás medzi nami, no
v našich srdciach žijete naďalej spomienkami.“
17. 2. 2012 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej milovanej mamky, babky a prababky
Justíny Rerkovej.
Tí, ktorí ste ju poznali venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
Spomínajú dcéra a syn s rodinami a ostatná
rodina.
„Čo nám bolo drahé, osud nám
vzal, ostali len spomienky a v srdci
žiaľ. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Ani čas, ktorý uplynul, nezahojí ranu
v našich srdciach.“
Dňa 18. 2. 2012 uplynie 10 rokov, kedy nás
navždy opustil manžel, otec a dedko Jozef
Cebuľa.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry
Mária, Anna, Helenka a Marcelka s rodinami.
Dňa 10. 2. 2012 si pripomenieme nedožité 100. narodeniny
a 13. 5. 2012 24. výročie úmrtia
našej milovanej mamky Veroniky
Jenčušovej.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.

POĎAKOVANIE

„Žila tíško, tak ako odišla. Plná viery,
nádeje a lásky. Nezabudneme.“
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, známym a susedom, ktorí
sa prišli rozlúčiť s našou milovanou
mamkou, starou mamou a švagrinou Helenou
Ondrovou, ktorá nás opustila 30. 12. 2011 vo
veku 83 rokov. Za dôstojnú rozlúčku vyslovujeme poďakovanie o. Adamovi Lubovi, rodine Komarovej, Pohrebnej službe J. Bartoša
a zmestnancom reštaurácie Vyšná.

V mesiaci február
budeme blahoželať

Ján Ujházi
Mária Tompošová
Katarína Stadtherová
Mária Hudranová
Emília Brezinová
Františka Matejková
Mária Šromovská
Ladislav Kručko
Zuzana Brošková
Ján Frankovič
Jozef Šimonič
Anna Oravcová
Jozef Grečko
Anna Balážová
Mária Zaliberová
Margita Kručková
Regina Semanová
Gizela Sitiariková
Jozef Čech
Anna Hancová
Mária Tomašková
Dušan Šarišský
Jozef Morihlatko
Darina Bekešová
Magdaléna Richtarčíková
Jozef Bartoš
Margita Bagárová
Viera Niklová
Mária Vallová
Ing. Jozef Čebík
Viera Sláviková
Jozef Pacanovský
Apolónia Slimáková

INZERCIA

99 rokov
90 rokov
87 rokov
83 rokov
83 rokov
83 rokov
82 rokov
82 rokov
81 rokov
80 rokov
80 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov

V mesiaci december
naše rady rozšírili

ŠTATISTIKA EVIDENCIE
OBYVATEĽSTVA OBCE
SMIŽANY K 31. 12. 2011

Samuel Čuban
Lukáš Bednár
Michaela Guballová
Jakub Koky
Matias Bagár
Martin Melega
Ella Frankovičová
Róbert Kroščen
Tobias Melega

V mesiaci december
nás opustili

Katarína Morihladková
Helena Ondrová

Jogové cvičenia ako súčasť zdravého
životného štýlu
Všetky aktivity cvičenia Joga v dennom živote smerujú k vytváraniu
dobrých vzťahov v rodine, k rozvoju zdravia, schopností a kvalitného
života nás všetkých.
Ponúkame vám cvičenie, ktoré • významne zlepšuje všetky funkcie
organizmu • účinne pôsobí proti civilizačným chorobám moderného
života ako je stres, únava, strata energie, bolesti chrbtice a kĺbov
• zlepšuje koncentráciu a sústredenie • znižuje nadváhu, pozitívne
vplýva na psychiku a imunitu.
Cvičíme od 1. 2. 2012 v Smižanoch v tanečnej sále Kultúrneho
domu, vchod E (parkovisko od činžiakov).
• utorok od 18.15 hod. do 19.45 hod. (pre začiatočníkov)
• streda od 18.00 hod. do 19.30 hod. (pre pokročilých)
Informácie: u cvičiteliek na tel.: 0907 477 955, v Kultúrnom dome
na tel.: 429 89 39, 0908 982 722
(Prineste si zo sebou podložku na cvičenie a pohodlné oblečenie.)

n Kozmetika – M – ponúkané služby: úprava, farbenie
obočia a mihalníc, čistenie pleti, masáž tváre a dekoltu, epilácia tváre a tela voskom, diamantová mikrodermabrázia, spoločenské líčenie, parafín na ruky, poradenské služby. Kontakt: Tatranská ul. 1472, Smižany
(Farby laky Orinčák). Objednávky na tel.: 0949 404 289.
Tešíme sa na vás.
n Lacno kúpim piecku – „petrík“.
Kontakt: 053/443 12 50.
n Prekladám neúradne z/do anglického a nemeckého
jazyka. Tieto jazyky aj doučím, začiatočníkov aj pokročilých, všetky vekové kategórie. Kontakt: 0918 041 145,
ivana.broskova@yahoo.com.
n
Oznamujeme zákazníkom, že predajňa Drogérie
z Tatranskej ul. (od pošty) je presťahovaná na Nálepkovu ul. (vedľa predajne sudového vína). Tešíme sa na
vašu návštevu.
n Chcete sa zdravo opaľovať? Navštívte nové turbosolárium, ktoré spĺňa najvyššie európske kritériá zdravého opaľovania (1 min. už od 0,33 €), Smreková 21,
Smižany, tel: 0903 522 022, 0907 500 707.
n Požičovňa prívesných vozíkov. Smreková 21, Smižany, tel.: 0903 522 022, 0907 500 707.
n Kozmetické štúdio MARILYN, Hutnícka 10 (sídl. Západ 1), SNV. Využite služby za uvádzacie ceny so zľavami až do výšky 20 %! Kontakt: 0905 388 917.
n Ponúkam kompletné spracovanie jednoduchého,
podvojného účtovníctva pre malé firmy a živnostníkov,
daňové priznania, mzdy. Spoľahlivo, prijateľné ceny.
Tel.: 0911 574 785.
n Dám do prenájmu obchodné alebo kancelárske
priestory cca 40 m2, Nám. M. Pajdušáka 40, Smižany.
Kontakt: +421 907 918 945.
n OZNAM – Obecné kultúrne centrum, Tatranská 80,
Smižany, ponúka voľné priestory v budove kultúrneho
domu na zriadenie ambulancie zubného lekára. Priestory si môžu prenajať i záujemcovia s inou činnosťou. Informácie: 053/429 89 39, 0908 982 722.

1921
1928

Obec Smižany má ku 31. 12. 2011 8 680 obyvateľov. Z toho 4 359 mužov a 4 321 žien.
V roku 2011 sa do obce prisťahovalo 103 občanov. Odsťahovalo sa 123 občanov.
Narodilo sa 113 detí. Zomrelo 61 občanov.
Manželstvo uzavrelo 66 párov. Rozviedlo sa
19 manželstiev.
Najstaršími občanmi obce sú:
Ján Ujházi
1913
Jozef Hadušovský
1916
Justína Kubičárová
1917
Štefan Havaš
1917

Obecné kultúrne centrum Smižany organizuje

KURZ SPOLOČENSKÝCH
TANCOV

pre začiatočníkov, mládež aj dospelých
Kde? V Kultúrnom dome v Smižanoch • Kedy? Prvé
stretnutie 10. februára 2012 (piatok) o 18.00 hod. • Trvanie?
3 mesiace (12 dvojhodinových stretnutí) • Ďalšie stretnutia?
Každý piatok o 18.00 hod. • Ako sa prihlásiť? Príďte priamo
na prvé stretnutie a zoberte so sebou aj priateľov a známych
s úmyslom tancovať, ktorí nešetria dobrou náladou. • Čo si
priniesť? Dobrú náladu a chuť tancovať. Ak máte partnera,
tak aj toho. • Cena? 20 € za osobu na celý kurz. • Platba? Na
druhom stretnutí. • Bližšie informácie? Na prvom stretnutí.
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Program Február 2012
2. 2.

14.00 hod.
(štvrtok)

Kaštieľ

V KAŽDOM VEKU CELÝ
ČLOVEK – MYSLENIE

22. 2.

4. 2.

19.00 hod.
(sobota)

3. REPREZENTAČNÝ PLES
OBCE SMIŽANY

PAVOL SURŽIN

22. 2.

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

19.00 hod.
(streda)

8.30 hod
a 10.00 hod.
(štvrtok)

16. 2.

17.00 hod.
(štvrtok)

Spoločenská sála KD • organizované
predstavenia pre ZŠ

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
Rozprávka o krásnej kráľovnej, ľade a priateľstve •
organizuje: OKC.

Kaštieľ

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

17. 2.

17.00 hod.
(piatok)

Banketová sála KD

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE
– „Zober do batôžteka, čo
chceš...“
Organizuje: ZO SZTP, OKC.

18. 2.

19.00 hod.
(sobota)

Spoločenská sála KD • vstupné: 5 €

„KET FAŠENGY...“
Fašiangová zábava s hudobnou skupinou „Generácia“
• organizuje: FSk Smižančanka, OKC.

20. výročie úmrtia nášho rodáka, spisovateľa,
stredoškolského profesora - literárne popoludnie •
organizujú: Obecná knižnica, OKC, MO Živena.

PERFECT DAYS
Česko • komédia • 2011 • 108 min.
Réžia: Alice Nellis • Hrajú: Ivana Chýlková, Zuzana
Bydžovská, Zuzana Kronerová, Ondřej Sokol, Vojtěch
Kotek, Bohumil Klepl, Jan Vondráček, Igor Chmela •
Celý príbeh začína 40-tymi narodeninami Eriky, ktorá
síce nedostane najväčšiu kyticu, zato ale pekné prianie
od svojej bývalej švagriny, trapný odkaz v rozhlasovej
relácii od bývalého manžela, krém na vrásky od
homosexuálneho kamaráta Richarda a darčekový
striptíz od svojej nevyspytateľnej matky.

PROGRAM: Karolína Majerníková, Štefan Skrúcaný,
CARIŇO – spevácka skupina, Tanečný klub Košice,
MONTANA – hudobná skupina, Ľudová hudba Romana
Barabasa, tombola • organizuje: obec Smižany, OKC.

9. 2.

Kaštieľ

16.30 hod.
(streda)

Beseda pre seniorov – prednáša: p. Vlčáková, RÚVZ,
Spišská Nová Ves • organizuje: OKC.

Spoločenská sála KD • vstupné
s konzumáciou: 35 €

OBECNÉ
KULTÚRNE
CENTRUM
SMIŽANY

26. 2.

15.00 hod.
(nedeľa)

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

ARTHUR ZACHRÁNI
VIANOCE
USA, Veľká Británia • animovaný • rozprávka •
98 min.
Animovaná rodinná komédia vo formáte 3D konečne odhaľuje neuveriteľnú
odpoveď na doposiaľ nezodpovedanú otázku každého dieťaťa: „Ako dokáže Santa doručiť darčeky
všetkým deťom na svete
za jedinú noc?“ Základom
filmu je rodina v štádiu
komickej
nefunkčnosti
a málo pravdepodobný
hrdina Arthur s naliehavým poslaním, ktoré musí
byť dokončené na Vianoce
ešte pred tým, než začne
svitať...

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!

15. 2. 2012 (streda) o 18.00 hod., Kino Mier, vstupné: 10 €

Zoltán Egressy: ROZHODCOVIA
Tomáš Maštalír, Vladimír Kobielsky, Branislav Bystriansky, členovia SND Bratislava
prinášajú k nám iskrivý humor v komédii o troch charakteroch. Ich spoločný problém
má meno Marianna. Kto z koho? Kto bude víťaz?
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