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POĎAKOVANIE ZA SV. MISIE
Sväté misie nie sú ani vo farskom živote každodennou udalosťou. V našej obci boli poslednýkrát sv. misie
v júni 1993 (skoro 19 rokov) a aj z toho dôvodu bol každý veriaci plný očakávania.
Naša obec patrí k silne veriacim, o čom
svedčí skutočnosť, že pri poslednom sčítaní
obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 sa
86,9 % obyvateľov hlásilo k rímskokatolíckemu vierovyznaniu. (Oficiálne výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
zatiaľ nie sú k dispozícii).
Každý sa tešil na túto udalosť. Mládež, lebo
ju mohla zažiť prvýkrát a my, skôr narodení,
sme tiež potrebovali trochu sa pozastaviť, zamyslieť, prípadne získať nové hodnoty s Božím požehnaním.
Bezprostrednosť, krásny a vzácny prístup otcov – kapucínov k veriacim pri šírení Božieho
slova v pôstnom období naplnili naše očakávania. Upevnili našu vieru, povzbudili nás
duchovne do ďalšieho obdobia, ale dokázali
nás tiež upozorniť na naše nedostatky či dobré vlastnosti. Každému budú určite dlho znieť

slová o princoch a princeznách, ktorých Pán
Boh miluje prvý, takých akí sme, bez toho,
aby stanovoval podmienky a miluje nás zadarmo. Sú to len niektoré z myšlienok otcov
– kapucínov, ale počas misijného týždňa ich
zaznelo nespočetné množstvo. Budeme na
nich dlho spomínať a čerpať zo zážitkov, ktoré sme prežili na sv. omšiach. Aby aj otcovia
– kapucíni mali spomienku na Smižany, pri
poďakovaní po sv. omši s obnovou manželských sľubov, odovzdal som im monografiu
našej obce a ďalšie publikácie, ktoré mapujú
kultúrny a náboženský život Smižian.
K posilneniu nášho duchovného života môže
prispieť výstava v priestoroch kaštieľa, ktorá
bola otvorená 17. marca 2012. Na 23 ručne
maľovaných reprodukciách grafických listov
je zobrazená modlitba „Otče náš“. Jednotlivé verše modlitby nakreslil a svojimi slovami

opísal slávny český maliar, grafik a návrhár
Alfonz Mucha (1860 -1939), najvýznamnejšia
maliarska osobnosť európskej secesie, ktorý bol hlboko veriaci. Mnohí z nás poznajú
hlavne jeho múzy, ročné obdobia, drahokamy spodobené ženskými postavami alebo
jeho veľkorozmerné plátna Slovanská epopej. Táto jeho tvorba je málo známa a možno preto pritiahne aj ďalších návštevníkov,
nielen milovníkov umenia. Výstava bola doteraz prezentovaná iba vo veľkých mestách
na Slovensku a Smižany sú prvou obcou, kde
nadšení mladí ľudia a nadácia Mucha Foundation prezentujú tohto velikána výtvarného
umenia.
Výstavu si môžete pozrieť do 30. 4. 2012.
Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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Jarné
upratovanie
v obci
PRISTAVENIE VEĽKOKAPACITNÝCH
KONTAJNEROV
Oznamujeme občanom, že v čase jesenného upratovania budú k dispozícii veľkokapacitné kontajnery
na zber biologického odpadu zo záhrad a verejných
priestranstiev. Kontajnery budú pristavené v čase od
11.00 hod. do ranných hodín budúceho dňa v dňoch
od 16. apríla do 26. apríla 2012 podľa nasledovného
rozpisu:
16. 4. 2012 – pondelok
• Staničná – pri chodníku – stred bytoviek
• Nová – pri odbočke z Tatranskej ulice
• Nábrežná – pri odbočke z Iliašovskej (pre obyvateľov z Iliašovskej ulice)
• Pribinova – pri odbočke z Iliašovskej (pre obyvateľov z Iliašovskej ulice)
17. 4. 2012 – utorok
• Nábrežná – pri mostíku pri križovatke s Novou ul.
smerom ku kostolu
• Nábrežná – oproti domu č. 16
• Štefánikova – pri ihrisku
• Štefánikova – pri výjazde na Iliašovskej
18. 4. 2012 – streda
• Hviezdoslavova – oproti stolárstvu
• Hviezdoslavova – pred domom č. 44
• Pribinova – oproti domu č. 5
• Pribinova – oproti domu č. 33
19. 4. 2012 – štvrtok
• Smreková – pri ZŠ Povýšenia sv. Kríža
• Smreková – oproti domu č. 47
• Mojmírova
• Topoľová – pri bytovkách
20. 4. 2012 – piatok
• Nálepkova – pri odbočke na Ul. P. Suržina
• Lipová – Agátová – križovatka
• Lipová 1 – pri odbočke z Javorovej
• Topoľová – parkovisko múzea
23. 4. 2012 – pondelok
• Tomášovská – pred garážami
• Tomášovská – oproti domu č. 57
• Slovenského raja – pri podjazde
• Jahodová – pri odbočke z Tatranskej
24. 4. 2012 – utorok
• Sládkovičova – oproti domu č. 16
• Staničná – za kultúrnym domom
• Podjavorinskej – oproti domu č. 23
• Podjavorinskej – oproti domu č. 64
25. 4. 2012 – streda
• Maša
• Záhradky
• Jesenského – pri MŠ
• Tatranská – parkovisko pri pošte
26. 4. 2012 – štvrtok
• Nábrežná – parkovisko pri TJ Smižany
• Kukučínova ulica
• Štúrova
• Pribinova – oproti domu č. 61
Dôrazne upozorňujeme občanov, že do kontajnerov
sa nesmie uskladňovať papier, plasty, železo, pneumatiky, veľkoobjemový odpad a pod. Patrí tam len
lístie, tráva a ostatný bioodpad bez vriec. Žiadame,
aby ste tento odpad z vriec vysypávali. Konáre zo
stromov požadujeme uskladňovať v priestoroch za
MŠ na Sládkovičovej ulici, za Základnou umeleckou
školou Dezidera Štraucha. Po zbere sa konáre budú
štiepkovať.
OcÚ Smižany, odd. výstavby a ŽP
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POZOR! ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obec Smižany, oddelenie výstavby a ŽP oznamuje širokej verejnosti, že v dňoch

23. – 26. apríla 2012
bude v obci prebiehať zber nebezpečného odpadu – televízory, monitory z počítačov, počítače, žiarivky (trubice) a pneumatiky z osobných motorových vozidiel, odpadový motorový
olej, plastové obaly z olejov 1 – 5 l, olejové filtre, autobatérie. Tento zber sa vzťahuje na
rádiá, magnetofóny, gramofóny, vysávače, chladničky, práčky, mrazničky.
Zber sa bude vykonávať v provizórnom zbernom dvore vo dvore Hasičskej zbrojnice
v uvedených dňoch v čase od 7.30 hod. do 17.30 hod.
Žiadame obyvateľov, aby dodržali čas odovzdávania odpadu a nenechávali ho bez zaevidovania pri oplotení.

VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR 2012 ZA OBEC SMIŽANY – 10. 3. 2012
1.
2.
Kultúrny
ZŠ
dom
Komen.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30
Počet platných odovzdaných hlasov

952
646
1
645
630

1141
668
1
667
656

3.
MŠ
Zelená

4.
Kaštieľ

1426
484
0
483
424

1121
686
0
686
672

5.

6.
ZŠ Pov.
Radnica
sv.Kríža

847
511
1
510
505

922
609
2
607
598

SPOLU:

6409
3604
5
3598
3485

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú
stranu, politické hnutie alebo koalíciu v jednotlivých
okrskoch v obci Smižany

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Zelení
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana demokratickej ľavice
Slovenská národná strana
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Sloboda a Solidarita
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
NÁŠ KRAJ
Strana zelených
Ľudová strana Naše Slovensko
SMER – sociálna demokracia
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Národ a Spravodlivosť – naša strana
Komunistická strana Slovenska
Strana Rómskej únie na Slovensku
MOST - HÍD
99 % - občiansky hlas
Ľudová strana - HZDS
STRANA +1 HLAS
Robíme to pre deti - SF
Obyčajní ľudia
SDKÚ - Demokratická strana
Strana občanov Slovenska
Strana maďarskej koalície - MKP
SSS - NORY MOJSEJOVEJ
Strana živnostníkov Slovenska
SPOLU :

1.
Kultúrny
dom
4
99
3
17
46
26
5
0
4
29
289
5
7
7
0
5
20
14
0
1
1
33
0
0
14
1
630

2.
ZŠ
Komen.
0
122
1
33
36
25
5
0
3
28
306
5
7
1
0
8
15
2
0
4
1
36
1
1
12
4
656

3.
MŠ
Zelená
14
6
4
16
4
2
1
1
1
0
250
1
2
1
4
10
6
97
0
0
0
2
0
0
0
2
424

4.

5.

Kaštieľ

Radnica

2
73
2
31
68
50
7
0
3
44
272
5
8
5
0
8
10
3
0
7
3
35
1
0
26
9
672

3
71
0
23
56
49
4
0
3
24
176
7
6
4
0
5
16
5
0
5
7
22
1
0
15
3
505

6.
ZŠ Pov.
sv.Kríža
3
116
3
24
47
42
14
3
6
18
233
6
6
6
0
5
12
6
0
1
0
35
1
0
10
1
598

SPOLU:
26
487
13
144
257
194
36
4
20
143
1526
29
36
24
4
41
79
127
0
18
12
163
4
1
77
20
3485

POĎAKOVANIE
Vážení Smižančania. Ďakujem Vám za podporu v parlamentných voľbách 2012. Vďaka Vašim preferenčným hlasom som sa na kandidátke KDH posunula z 57 miesta na 42. Nie je to miesto v parlamente, ale Vašu dôveru si veľmi vážim a i naďalej sa budem usilovať pracovať pre spoločné dobro.
S úctou Miroslava Szitová
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MALÝ MEDAILÓN VEĽKÉMU ČLOVEKU
Dr. Ing. Dezider Eugen Slavoj, pôvodným menom Dezider Štrauch, sa narodil 22. 6. 1914 v Spišskej
Novej Vsi. Rodina sa roku 1923 presťahovala do Smižian. Gymnázium absolvoval v Spišskej Novej Vsi,
vysokú školu, odbor zememeračstva ukončil v Prahe, postgraduálne štúdium leteckej topografie zavŕšil
vo Švajčiarsku. Po dosiahnutí potrebnej praxe a teoretickom štúdiu mu bol udelený doktorát vo Viedni.
Ako geodet pracoval v Bratislave a v Piešťanoch. V roku 1950 odišiel z Československa. Päť rokov
pracoval v Austrálii a potom natrvalo v USA v San Franciscu. Prednášal na vysokých školách v Bratislave,
Melbourne, Honolulu, Berkeley, Fresne a San Franciscu. Zapájal sa do verejného života a do činnosti
odborných aj záujmových spolkov. Ako gymnazista bol zakladajúcim členom slovenského skautingu
v Smižanoch, neskôr členom Sokola v Prahe. Prispieval do rôznych časopisov.
„Po celý svoj život som mal tri sny“, so sebe
vlastnou úprimnosťou vyznáva sa p. Štrauch
počas uvádzania do života svojej knižočky
Našinec vo svete.
Prvý sen: „Dožiť sa konca fašistickej a komunistickej diktatúry. Nás na gymnáziu v roku
1932 maturovalo dvadsaťosem a z toho – no
nebudem sa rozširovať o všetkom – dvadsiati
šiesti mali akademické vzdelanie a tituly a dva-

ja nepokračovali ďalej, jeden zahynul na vojne
niekde v južných Čechách. Žijem už len ja.“
Druhý sen: „Aby európske štáty sa raz spojili
a nastal taký systém, ako má Amerika. To bolo
v šiestej triede. My sme mali taký krúžok a tam
sa mi vysmiali. A ja som rád, že som sa toho
dožil, že to existuje“.
Tretí sen: „Zanechať, ako moju negáciu niečo,
čo by pomohlo mladej generácii v nejakej vý-

chovnej inštitúcii“. I zrodila sa základná umelecká škola. Slávnosť odovzdania stavby obyvateľom Smižian bola vykonaná v deň mojich
90. narodenín, za prítomnosti Zdenka Krajčíra
v zastúpení ministra školstva SR, ktorý vyhlásil, že Základná umelecká škola Dezidera
Štraucha v Smižanoch je od 1. septembra
2004 zaradená do siete škôl Slovenskej republiky.

S veľkým zármutkom oznamujeme všetkým, že dňa 17. marca tohto roku navždy dotĺklo srdce
Dr. Ing. Dezidera Eugena Slavoja – Štraucha,
sťaby naplnením svojich snov, chcel príslovečne naplniť aj svoju životnú púť. Za kolektív pedagógov, žiakov, rodičov
a priateľov ZUŠ sľubujeme, že o zachovanie idey jeho troch snov budeme každodenne usilovať.
Mgr. Marcela Maniaková, riaditeľka školy

Tá škola milá zaslzila

Odkaz mladým Smižancom:
„Každý mladý človek by mal vedieť hrať na nejaký hudobný nástroj, ovládať
základy tanca a slušne, v súlade s kresťanskou morálkou, sa zabávať.“

Odišiel bežec na dlhé trate,
Snáď ako Maratónec,
Azda ako Zátopek,
Alebo, ešte lepšie Ako náš Milan Rastislav.
Často z posledného dychu
Dával zo seba všetko,
A vyhral.
I stáva sa z neho velikán
A za ním rad veľdiel.
Odvážna rozluka,
S nevoľníckou domovinou,
Austrálska anabáza pioniera-staviteľa,
Získava skúsenosti
A vzápätí ich rozdáva
Do trezorov umu
Znalcov, vedcov, študentov.
Platil krvou a potom,
Rozdával hrivnami.
Tam múdrosť, tu dary,
Len tak, z ľudskosti,
Z hlbokého chápania
Súčlovečenstva.
Čarovný ujo Slavoj
S úsmevom vrátil,
Čo získal prácou
A ani nemusel zvolať:
Exegi monumentum,
Postavil som si pomník...
Má ho v našich srdciach.
Anton Kret
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MAREC V NAŠEJ KNIŽNICI

Rozprávanie o knihe, o jej autorovi i vyskúšanie si vedomostí formou testu pre tých
starších, aj takýto bol marec 2012 v Obecnej knižnici v Smižanoch.
Pri týchto aktivitách knižnicu navštívilo celkom
350 detí a žiakov. Tradičnú návštevu knižnice
v rámci hodiny literatúry využíva ZŠ Povýšenia
sv. Kríža a ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves. Milým
potešením je vždy návšteva tých najmenších,
detí z materských škôl. Predškoláci z Materskej
školy na Ružovej ulici sa oboznamovali s knihou,
pričom výsledkom rozprávania a čítania rozprávky bola tvorba vlastnej záložky. Príjemným
prekvapením bola návšteva žiakov zo ZŠ v Spišských Tomášovciach. Máte to tu ako v rozprávke. Aj takéto slová je počuť z úst návštevníkov

a čitateľov našej knižnice. Je to nepochybne to
najlepšie ocenenie snaženia, za ktoré je potrebné
poďakovať základným školám a základnej umeleckej škole so sídlom v našej obci.
Noc s Andersenom. To je názov podujatia, ktoré
tohto roku vstupuje do 12. ročníka. Aj Obecná
knižnica v Smižanoch sa zapojila do tohto projektu a 30. marca 2012 spolu so žiakmi zažije netradičnú noc v knižnici. Ale o tom až v aprílovom
vydaní smižianského mesačníka.
Anastázia Adamcová
obecná knižnica

Hviezdoslavov Kubín

Keď je niečo dobré, tak to pretrvá dlhé roky. To by sme mohli povedať aj o súťaži
Hviezdoslavov Kubín, čo je súťaž v prednese poézie a prózy. Tohto roku je to už
58. ročník, to znamená, že v predchádzajúcich ročníkoch súťažili možno mamičky,
prípadne babičky našich recitátorov.

FA Š I A N G Y

V NAŠEJ ŠKOLE
Fašiangy sú už tradične časom plesov,
zábav a karnevalov. Karneval nechýbal
ani v Základnej škole na Komenského
ulici v Smižanoch.
Žiaci prvého stupňa si dali na výbere masiek naozaj záležať. Do vynovenej telocvične zavítali rôzne
rozprávkové bytosti: ježibaby, víly, princezné, ale
aj kovboji, šašovia, vojaci, vodníci a veľa iných
masiek s rozžiarenými očkami. Všetky masky sa
veselo zabávali, súťažili a tancovali. Milým spestrením pre deti a rodičov bolo divadelné predstavenie „Zabudnutý čert“. Každá maska bola odmenená sladkým prekvapením a nechýbala ani
bohatá tombola. Bolo nám veselo... Všetkým sa
zábava veľmi páčila a už teraz sa tešíme na tú
ďalšiu – budúcoročnú.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým rodičom a pedagógom, ktorí prispeli cenami do
tomboly alebo pomohli pri výrobe masiek, pretože toto krásne podujatie zanechalo v detských
srdiečkach nádherný zážitok.
tr. učiteľky Daniela Novotná
a Otília Labudová

Dostať sa do vyššieho kola znamená najprv si
nájsť vhodný text, potom ho pamäťovo zvládnuť
a napokon prepracovať do umeleckej podoby,
aby zaujal divákov i porotu. To sa podarilo mnohým našim žiakom, keď v spádovom kole v Dome
Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi získali za
účasti siedmich škôl množstvo ocenení:
I. kategória:
poézia
1. miesto Lívia Mašlárová z III.B
3. miesto Marianna Šoltísová z III.B
próza
1. miesto Viktória Kavuličová zo IV.B
3. miesto Anna Kleinová z III.A
II. kategória:

poézia
1. miesto Aneta Richtarčíková z V.A
próza
1. miesto Veronika Vartovníková zo VI.A
2. miesto Alex Klein z V.A
3. miesto Dárius Pešek zo VII.A
III. kategória:
poézia
1. miesto Bibiána Kleinová z VIII.B
próza
1. miesto Dominika Kenderová z VIII.A
3. miesto Denis Kováč z VIII. B
Veríme, že nás budú úspešne reprezentovať vo
vyššom kole v Spišskej Novej Vsi.
PaedDr. Anna Blišťanová

Aquacity Poprad

Slnko, sneh, voda, to všetko zažili žiaci v sobotu 18. februára 2012 na celodennom
pobyte v Aquacity v Poprade.
Nádherné počasie sprevádzalo deti a ich učiteľov počas celého dňa vo vonkajších bazénoch
termálneho kúpaliska, kde prežili neopísateľné
zážitky v rámci turistického krúžku.
Krúžok pracuje v tejto škole už niekoľko rokov.
Počas celého roku žiaci navštívili zaujímavé
miesta (Mariánska hora v Levoči, Suchá Belá
v Slovenskom raji, Popradské pleso vo Vysokých
Tatrách...), oboznámili sa s históriou nášho re-
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giónu, využili efektívne svoj voľný čas a navyše
získali neopakovateľné zážitky.
V záujme učiteľov je aj starostlivosť o plnohodnotné využitie voľného času, aby deti počas soboty a nedele nesedeli len pred televízorom a počítačom, ale aby sa aktívne pohybovali v prírode
a pestovali si svoj vzťah k zdravému životnému
štýlu.
Mgr. J. Krokusová, Mgr. M. Zajacová
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OCEŇOVANIE UČITEĽOV
„Dobrých, spravodlivých učiteľov nám daj,
Pane. Daj im sily, zdravia a požehnanie.
Aby rástol človek a s ním celý svet“
Ján Amos Komenský
23. marca 2012 v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Smižanoch pri príležitosti Dňa učiteľov obec Smižany udelila ocenenia učiteľom
škôl v našej obci:
Za pracovnú obetavosť a iniciatívu v prospech rozvoja školstva, za aktívny a zodpovedný prístup pri implementácii projektu
rekonštrukcie základnej školy v územnej
pôsobnosti obce:
• Ing. Helena Rusňáková (riaditeľka ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany)
Za aktívnu a príkladnú prácu, za vynikajúce
výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacích
činností a za pracovnú obetavosť a iniciatívu v prospech rozvoja školstva vo vedúcej
funkcii:
• Mgr. Ľudmila Trošanová (zástupkyňa riaditeľky ZŠ Komenského ul., Smižany)
• Mgr. Ján Kessel (zástupca riaditeľky ZŠ
Komenského ul., Smižany)
Za aktívnu, tvorivú, príkladnú prácu a vyni-

kajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacích činností:
• PaedDr. Anna Blišťanová (ZŠ Komenského ul., Smižany)
• Ing. Kristína Švaňová (ZŠ Komenského
ul., Smižany)
• Mgr. Mária Lapšanská (ZŠ Povýšenia sv.
Kríža, Smižany)
• Mgr. Ľudmila Tobiášová (ZŠ Povýšenia sv.
Kríža, Smižany)
Za aktívnu prácu a rozvoj
umeleckého vzdelávania, za
iniciatívu pri realizácii kultúrnych programov:
• Mgr. Veronika Kotradyová
(ZUŠ D. Štraucha, Smižany)
• Peter Kováčik (ZUŠ D.
Štraucha, Smižany)
• Bc. Vanda Urbanová (ZUŠ
D. Štraucha, Smižany)
Za aktívnu, tvorivú a príkladnú prácu v predpriminárnom
vzdelávaní a podiel na rozvoji školy:
• Katarína Staňová (MŠ Komenského ul., Smižany)

• Anna Šarišská (MŠ Ružová ul., Smižany)
• Klaudia Baluchová (MŠ Zelená ul., Smižany)
Ocenení obdržali ďakovné listy od starostu
obce Ing. Michala Kotradyho. V slávnostnom
príhovore vyslovil úctu a poďakovanie všetkým
pedagogickým zamestnancom v územnej pôsobnosti zriaďovateľa - obce Smižany.
Ing. Zuzana Zimmermannová
odd. školstva, rozvoja a CR

Mgr. ANTON BARABAS
Ocenenie Mgr. Antona Barabasa pri príležitosti Dňa učiteľov Spoločným
školským úradom Smižany plaketou J. A. Komenského a ministrom
školstva Eugenom Jurzycom Ďakovným listom.
Mgr. Anton Barabas po ukončení vysokoškolského štúdia v Prešove na pedagogickej fakulte UPJŠ Košice v roku 1974 pôsobil
na viacerých základných školách ako učiteľ
hudobnej výchovy a slovenského jazyka a
od roku 1988 pracoval v odbore školstva
na Okresnom úrade v Spišskej Novej Vsi
ako školský inšpektor. Od roku 2004 pôsobí vo funkcii zástupcu riaditeľky Základnej
umeleckej školy v Smižanoch, ktorú spolu
založili za finančnej pomoci Dezidera Štraucha, rodáka zo Smižian. Najväčší prínos
p. zástupcu pre ZUŠ je však v tvorbe pedagogických materiálov, ktoré využívajú aj

iné základné umelecké školy na Slovensku.
Ako člen vedenia školy vedie pedagogický
kolektív k organizovaniu množstva kultúrnospoločenských podujatí, ktoré sú na vysokej
umeleckej úrovni nielen v obci, ale aj v rámci
Slovenska. Podieľa sa na udržiavaní tradičnej ľudovej kultúry v obci.
Jeho krédom je: „Škola musí vzdelávať, pripravovať deti na úrovni dnešnej doby, má
poskytnúť žiakovi taký umelecký zážitok, ktorý prenikne až do hlbín jeho duše“.
Srdečne blahoželáme.
PaedDr. V. Skoumalová
Spoločný školský úrad Smižany

DEŇ UČITEĽOV

Spoločný školský úrad v Smižanoch pri príležitosti Dňa učiteľov 21. 3. 2012
v priestoroch nádhernej obradnej sály smižianského kaštieľa na návrh
starostov obcí a riaditeľov škôl ocenil 24 najúspešnejších pedagógov.
Za obec Smižany boli ocenení:
zo ZŠ na Komenského ul.
MUDr. Jozef Korba
zo ZŠ Povýšenia sv. Kríža
Mgr. Ľuboslav Gargula, Mgr. Melánia Kuľbagová,
			
Ing. Helena Glodžáková a Mgr. Miroslava Lesňáková
zo ZUŠ D. Štraucha		
Mgr. Anton Barabas, Mgr. Ján Olejník
			
a František Maliňák
z MŠ na Komenského ul.
Darina Jílková
z MŠ na Ružovej ul.		
Bc. Jarmila Vlčeková a Bc. Darina Majkutová
z MŠ na Zelenej ul.		
Mgr. Tatiana Gáborová
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.
PaedDr. V. Skoumalová, SŠÚ Smižany
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CENA ŠTEFANA HOZU - POZVÁNKA
Obec Smižany pri príležitosti 30. výročia úmrtia Štefana Hozu vám ponúka príležitosť pozrieť si
v priestoroch Obecnej knižnice v Smižanoch v čase výpožičných hodín krištáľovú karafu – „Cenu Štefana
Hozu“. Autorkou grafického návrhu loga je PaedDr. Anna Blišťanová.
Štefan Hoza, zaslúžilý
umelec, vstúpil na scénu národnej kultúry ako
jedinečná a všestranná
osobnosť na poli hudby a literatúry, aby svojim
umeleckým pôsobením pomáhal kriesiť a rozvíjať kultúrne tradície svojho národa. Za nevšedný
talent a neobmedzenú kreativitu ako operetný,
operný a koncertný spevák získal popredné
miesto medzi osobnosťami hudobného divadla
na Slovensku. Štefan Hoza zomrel 6. apríla 1982
v Bratislave. Svojim umením sa natrvalo zapísal
do dejín slovenskej národnej kultúry.
V roku 2006, pri príležitosti 100. výročia narodenia
svojho rodáka Štefana Hozu, sa rozhodla obec
Smižany udeľovať „Cenu Štefana Hozu“ jednotlivcom a kolektívom ako výraz uznania za dlho-

ročnú, spoločensky významnú činnosť, ktorou sa
výrazne zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu obce.
Laureát obdrží diplom podpísaný starostom
obce so stručným zhodnotením zásluh, za ktoré bola „Cena Štefana Hozu“ udelená a súčasne
obdrží aj krištáľovú karafu s rytinou loga „Ceny
Štefana Hozu“.
Doterajší laureáti:
21. 10. 2006 – Dr. Ing. Dezider Slavoj Štrauch
– za rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt a za
podporu umeleckého vzdelávania mládeže;
21. 10. 2006 – PhDr. Anton Kret, CSc.
– za tvorivé činy a vynikajúce výsledky v kultúrnej, umeleckej a publicistickej činnosti;
9. 9. 2007 – Ing. Vojtech Skyva
– za podporu a prínos trvalých hodnôt v oblasti

ZÁKLADNÁ ŠKOLA POVÝŠENIA
SV. KRÍŽA V SMIŽANOCH
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN V NAŠEJ ŠKOLE
Dňa 20. februára 2012 sa v našej ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch konalo
školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Súťažiaci boli podľa tried rozdelení do troch kategórií. Každý z nich mal pripravený
literárny príspevok, ktorý si vybral sám alebo s pomocou svojej pani učiteľky.
I. KATEGÓRIA (1. – 4. ročník)
Poézia:
1. miesto - neudelené
2. miesto - Dávid Grečko (3.A)
3. miesto - Jakub Zemjanek (3.A)
Próza:
1. miesto - Karolka Zemjanková (3.A)
2. miesto - Dominika Zekuciová (4.A)
3. miesto - Laura Frankovičová (3.A)

rie próza, dvaja z kategórie poézia), z našej školy
teda postúpili 10 žiaci. Výhercom srdečne blahoželáme!
Dňa 6. marca 2012 sa v priestoroch našej školy
konalo spádové (obvodné) kolo 58. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Okrem našej školy v ňom
prišli zabojovať aj žiaci týchto škôl: ZŠ s MŠ Markušovce, ZŠ Rudňany, ZŠ Chrasť nad Hornádom,
ZŠ Vítkovce, ZŠ s MŠ Poráč a ZŠ Odorín. 41 súťažiacich bolo podľa tried rozdelených do kategórií.
Z našich sa najlepšie umiestnili:
V prvej kategórii (1. – 4. ročník):
Poézia: 3. miesto – Dávid Grečko
Próza:
1. miesto – Dominika Zekuciová
Súťažiaci v tretej kategórii (8. – 9. ročník) sa
umiestnili nasledovne:
Poézia: 1. miesto – Viktória Revajová
Próza:
2. miesto – Adriána Tomaščáková
3. miesto - Miroslava Ďuricová

II. KATEGÓRIA (5. – 7. ročník)
Poézia:
1. miesto - Mária Beregházyová (7.A)
2. miesto - Samuel Mondel (6.A)
3. miesto - Jozef Grečko (6.A)
Próza:
1. miesto - Júlia Pľutová (6.A)
2. miesto - Alexandra Novotná (7.A)
3. miesto - Mária Brandoburová (7.A)
a Janka Glodžáková (6.A)
III. KATEGÓRIA (8. – 9. ročník)
Poézia:
1. miesto - Viktória Revajová (9.A)
2. miesto – neudelené
3. miesto - Lukáš Tarbaj (8.B);
Próza:
1. miesto - Adriana Tomaščáková (8.A)
2. miesto - Miroslava Ďuricová (8.B)
3. miesto - Dominika Rerková (9.A)
Do spádového kola postúpili z každej kategórie
žiaci, ktorí obsadili 1. a 2. miesto (dvaja z kategó-
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Výkony súťažiacich boli u niektorých pomerne
vyrovnané, iní zase zistili, kde majú svoje nedostatky a na čom by bolo dobré popracovať. Každý si však odnášal skúsenosť a kto vie, o rok sa
nám predstaví v plnej paráde. Do obvodného
kola súťaže okresu Spišská Nová Ves postupujú
súťažiaci, ktorí v spádovom kole súťaže obsadili
prvé dve miesta v každej kategórii. Obvodné kolo
sa uskutoční 20. 3. 2012 v Galérii umelcov Spiša
v Spišskej Novej Vsi.
Umiestneným srdečne blahoželáme a želáme veľa
šťastia a úspechov na ich ďalšej ceste.
Mgr. Anna Justhová

športu, za osobité úspechy na futbalovom poli
a zviditeľnenie obce;
9. 9. 2007 – Ing. František Skyva
-za podporu a prínos trvalých hodnôt v oblasti
športu, za osobité úspechy na futbalovom poli
a zviditeľnenie obce;
16. 5. 2009 – Ing. Ladislav Vrana
– za podporu harmonického architektonického
stvárnenia nového centra obce a za aktívnu prácu v prospech občanov po roku 1990
V januári 2007, pri príležitosti 14. výročia vzniku
SR, prezident SR Ivan Gašparovič udelil Pribinov
kríž I. triedy in memoriam dlhoročnému sólistovi Slovenského národného divadla a libretistovi
Štefanovi Hozovi. Jeho vyznamenanie prevzala
dcéra Tatjana Sekáčová.
(aa)

Kde alebo kedy to
všetko začína?

Počas uplynulých sviatkov sme si pripomínali narodenie Ježiša Krista na náš svet. Otázka je však rovnaká: Kde sa to celé začalo? V Betleheme? Odpoveď
je nie. Ježišove vtelenie a aj život každého jedného
z nás začal „fiatom“ rodičov, ktorí umožnili počatie.
Práve preto si cirkev uctieva tento fakt slávnosťou
Zvestovanie Pána 25. marca. V súvislosti s týmto
dňom sa každoročne koná duchovná obnova v ZŠ
Povýšenia sv. Kríža. Zúčastňujú sa jej žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Počas pestrého
programu vyzdvihujeme jedinečnosť a dôstojnosť
počatého dieťaťa, žiakom poskytujeme pravdivé informácie o živote nenarodeného dieťaťa. Naším cieľom je vzbudiť u žiakov vďačnosť rodičom za život,
ktorý prijali. Tiež osloviť ľudí, aby sa zamysleli nad
hodnotou ľudského života. Tento deň je dňom „Počatého dieťaťa“, ale aj dňom „Zápasu za ľudské práva“. Symbolom je „biela stužka“, ako znak nevinnosti, úcty a oslavy života, ktorú žiaci rozdávali farníkom
po každej nedeľnej sv. omši (nosíme ju celý týždeň).
Zaujímavý program vrcholí modlitbou krížovej cesty
na smižianskej kalvárii za účasti farníkov, ktorí spolu
s nami túto pobožnosť obetovali za všetky deti, ktoré
sa nemohli narodiť. Krížová cesta bola ukončená duchovnou adopciou detí, ktoré sú ohrozené potratom.
Sme vďační, že môžeme prežiť tak pekné chvíle, ktoré v nás určite zanechajú trvalé hodnoty.
Mgr. Mária Lapšanská

Človeče, nehnevaj sa!
Hru s farebnými figúrkami a kockou pozná hádam
každý. Dňa 14. 3. 2012 na ZŠ Povýšenia sv. Kríža
sme pre našich žiakov v ŠKD pripravili zábavné popoludnie, kde sme využili práve túto hru. Napínavé
boje, neľútostné vyhadzovanie protihráčov, ale aj
taktizovanie. To všetko predviedli hráči tejto populárnej hry počas turnaja. Súťažilo sa v družstvách.
Z každej triedy súťažilo jedno družstvo – 4 hráči.
Na záver sa výhercovia prebojovali do finálového
kola. Do hry sa pustili so zápalom. Hru sprevádzalo
radostné jasanie, tlieskanie, radosť pri príchode do
domčeka. Na 1. mieste sa umiestnili Sára Maľaková
a Paľko Bryndza z 3.A triedy. Na 2. mieste Robin Bartoš z 1.A triedy a na 3. mieste Deniska Moščovičová
z 2. A triedy. Víťazi boli odmenení drobnými cenami
a diplomom. Víťazom blahoželáme!
Mgr. Silvia Šimová
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Mať talent je
HALOVÉ
jedna vec, nebáť MAJSTROVSTVÁ
sa ho predviesť
V NYÍREGYHÁZE
Dňa 11. februára 2012 sa atléti ŠSZČ ZŠ Povýdruhá
šenia sv. Kríža v Smižanoch zúčastnili Halových

PUTOVNÝ POHÁR
SLOVENSKÉHO
RAJA

11. - 12. 2. 2012 sa v mestskej plavárni v Spišskej Novej Vsi konali plavecké preteky o „POHÁR
SLOVENSKÉHO RAJA“. Žiak ZŠ Povýšenia sv.
Kríža Samuel Slimák (Klub plávania SNV) získal
6 zlatých medailí a jednu bronzovú medailu. Plaveckej súťaže sa zúčastnilo 15 klubov zo Slovenska vrátane Plaveckého klubu LVIV z Ukrajiny.
Veríme, že aj v ďalších pretekoch obhájime skvelé výsledky, a tak rozšírime zbierku medailí.

LEGO – môj
rozprávkový dom

Radosť z tvorivej práce a príjemná atmosféra
sprevádzali 8. marca popoludnie v ŠKD v ZŠ Povýšenia sv. Kríža. Mladší žiaci si preverili svoju
vytrvalosť, kreatívne a konštrukčné schopnosti
pri stavbe domov a historických budov z lega.
Starostlivá predpríprava a precízne zhotovenie
projektu kostola priniesli žiakom 4.A triedy titul
víťaza. Na peknom 2. mieste sa umiestnili žiaci
2.A triedy s moderne riešeným rodinným domom. O 3. miesto sa podelili žiaci 1.A a 2.A,
ktorí zaujali domom, ale aj faraónovou hrobkou.
Rivalita súťažiacich a ich nadšenie potvrdili obľúbenosť tejto známej stavebnice. Výtvory detí boli
určite skvelou inšpiráciou pre súťažiacich, ale aj
spestrením práce v ŠKD.
Mgr. S. Šimová, Mgr. J. Predovová

Zdokonaľovací
plavecký výcvik

V dňoch 16. 2. - 24. 2. žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali plánovaný základný aj zdokonaľovací plavecký výcvik v krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi.
Výcvik trval 5 dní a žiaci mali možnosť nacvičiť si
tri základné plavecké spôsoby (prsia, kraul, znak).
Samozrejme sme nevynechali ani hry a skoky do
vody. Malí plavci sa najskôr rozdelili do skupín
podľa schopností i podľa odvahy. Neplavci sa
naučili splývať a šikovnejší aj plávať. Za odvahu
a šikovnosť dostali diplom malého plavca.
Mgr. Mária Nigová

Aj do našej telocvične začali prichádzať rôzne
hviezdy speváckeho, tanečného, hereckého,
športového a hudobného neba. Prečo? Konala
sa tu prehliadka detských talentov - Talentárium. Deti si pripravili rôzne vystúpenia, ktoré
predviedli divákom aj odbornej porote. Nájsť
z 30-tich vystupujúcich detí to najtalentovanejšie
bola totiž veľká fuška. Všetky zúčastnené deti
našli v sebe kus odvahy, aby prezentovali svoje
nadanie. A nám ide hlavne o to, aby sme v nich
tento talent objavili a ďalej rozvíjali. Tú sú aspoň
tí, ktorí sa porote páčili najviac:
I. STUPEŇ
1. miesto – Samko Slimák (4.A)
2. miesto – Erik Durstin (4.B)
3. miesto – Sára Maľaková (3.A)
II. STUPEŇ
1. miesto – Martin Kačmarek (9.A)
2. miesto – Janka Predovová (6.A)
3. miesto – Alex Venglik (7. A)
a Zoltrán Horváth (6. B)
Cena poroty:
ľudová skupina: Viktorka Vranová, Deniska Oháleková a Janka Mareková (1.A)
tanečná skupina: Linda Marušinská a Mirka Dorková (2.A)
hudobná skupina: 6.A
maľba: Kristián Tobiaš (7.A)

Projekt Škola
inak
Pedagógovia našej školy sa zapojili do projektu
„Žiaci zo znevýhodneného prostredia v procese
školskej reformy“, ktorý realizoval SGI – Inštitút
pre dobre spravovanú spoločnosť. Cieľom projektu je hľadanie riešenia pre skvalitnenie procesu alokácie verejných zdrojov na zabezpečenie
kvalitných, prístupných, transparentných a efektívnych verejných služieb pre všetkých občanov
Slovenska. Naši pedagógovia v tomto projekte
prezentovali svoje dlhoročné skúsenosti, možnosti, metódy a formy práce s deťmi zo znevýhodneného prostredia, snažili sa zvýšiť záujem
o prácu s týmito deťmi a ďalej šíriť informácie
o nových pedagogických prístupoch. Náš projekt
s názvom „Investovaná energia sa mnohonásobne vráti“, porotu mimoriadne zaujal. Prezentovali
sme ho osobne na seminári v Poprade, písomne
je zverejnený na webovej stránke www.skolainak.sk a taktiež v novovydanom „Zborníku najlepších prístupov a metód vo vzdelávaní detí zo
znevýhodneného prostredia.“ Hoci projekt končí,
práca s týmito deťmi naďalej pokračuje.
Mgr. Miroslava Lesňáková

majstrovstiev východoslovenského atletického
zväzu v Nyíregyháze. V súťaži nás reprezentovali: Filip Kapsdorfer, Samuel Verbovský, Dominik
Bolcár, Matej Hojnoš, Karin Štiffelová, Barbora
Králová, Ivana Hudzíková, Mária Barčová a Ivana Lengvarská. Halovými majstrami východoslovenskej oblasti sa stali: Karin Štiffelová, Mária
Barčová a Matej Hojnoš.
VÝSLEDKY:
50 m žiačky • 1. miesto – Karin Štiffelová (6,98 s)
• skok do diaľky • 1. miesto - Karin Štiffelová
(4,70 m) • 800 m – žiačky • 1. miesto – Mária
Barčová (2:56,68 min) • 400 m – dorastenci •
1. miesto – Matej Hojnoš (58,38 s) • 3. miesto
– Filip Kapsdorfer (58,74 s) • 50 m – 2. rozbeh
• Ivana Hudzíková (8,25 s) • 50 m – 3. rozbeh •
Barbora Králová (8,05 s) • Vrh guľou • 4. miesto
– Ivana Lengvarská (5,74 m) • 150 m – celkové
poradie – žiačky • 8. miesto – Mária Barčová
(23,71 s) • 300 m – celkové poradie – žiačky •
3. miesto – Karin Štiffelová (49,54 s) • 6. miesto –
Mária Barčová (51,32 s) • 9. miesto – Ivana Lengvarská (54,75 s) • 11. miesto – Barbova Králová
(55,58 s) • 12. miesto – Hudzíkova Ivana (58,28 s)
• 50 m cez prekážky – celkové poradie –
žiačky • 5. miesto – Karin Štiffelová (9,82 s) •
7. miesto – Ivana Hudzíková (10,36 s) • 8. miesto
– Barbova Králová (10,58 s) • 800 m – dorastenci • 2. miesto – Filip Kapsdorfer (2:22,20 min) •
7. miesto – Matej Hojnoš (2:31,24 min) • 50 m –
beh cez prekážky – celkové poradie – žiaci •
3. miesto – Samuel Verbovský (7,98 s) • 5. miesto
– Dominik Bolcár (10,06 s) • 50 m – žiaci •
2. miesto – Samuel Verbovský (6,51 s) • 200 m
– celkové poradie – dorastenci • 2. miesto –
Filip Kapsdorfer (26,30 s) • 3. miesto – Matej
Hojnoš (26,68 s) • 150 m – celkové poradie –
žiaci • 7. miesto – Samuel Verbovský (20,50 s)
• 12. miesto – Dominik Bolcár (21,58 s) • 300 m
– celkové poradie – žiaci • 6. miesto – Dominik
Bolcár (46,29 s).

Halové
majstrovstvá SR
Od 24. februára do 28. februára sa atléti ŠSZČ
Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch zúčastnili Halových majstrovstiev Slovenskej republiky v Bratislave. Na majstrovstvách nás reprezentovali: Matej Hojnoš, Samuel Verbovský, Filip Kapsdorfer,
Mária Barčová, Karin Štiffelová, Ivana Hudzíková
a Ivana Lengvarská.
Výsledky:
60 m – celkové poradie – žiaci • 7. miesto –
Samuel Verbovský (7,83 s) • 150 m – celkové
poradie – žiaci • 11. miesto -Samuel Verbovský
(19,73 s) • 60 m prekážky – celkové poradie –
žiaci • 6. miesto – Samuel Verbovský (9,90 s) •
Skok do diaľky – žiačky • 4. miesto – Karin Štiffelová (4,94 m) • Štafeta – 4 x 200 m • 10. miesto
– TJ Tatran Spišská Nová Ves (2:07,46 min) • 800
m – celkové poradie – dorastenci • 3. miesto
– Filip Kapsdorfer (2:05,52 min) • 12. miesto –
Matej Hojnoš (2:16,44 min).
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30. 4. 2012
(pondelok)

o 17.00 hod.
vítanie jari s DFSk - Smižančanka,
deťmi ZŠ a MŠ

Obec Smižany,
Obecné kultúrne centrum
v Smižanoch vás pozývajú na

Vitaj

leto

Program

areál TJ Slovan Smižany 

pred Radnicou
Nám. M. Pajdušáka

6. máj 2012 (nedeľa)  15.00 hod.

STAVANIE
OBECNÉHO
MÁJA

POČAS CELÉHO KULTÚRNEHO PODUJATIA PRIPRAVENÉ ZÁBAVNÉ HRY PRE DETIOBČERSTVENIE  VSTUPNÉ 1 €

Obec Smižany
a Obecné kultúrne centrum v Smižanoch
Vás srdečne pozývajú na

 DFS Oriešok - ZUŠ
 DFSk Smižančanka
 Ľudová Hudba Ondreja Kandráča
(17.00 hod.)
východoslovenský temperamentný folklór
vo vokálno-inštrumentálnom prevedení
cimbalovej muziky
 JOŽKO JOŽKA
známy slovenský ľudový rozprávač
 3-násť ciest
country skupina zo Spišskej Novej Vsi

OBEC SMIŽANY • Námestie M. Pajdušáka 1341/50 • 053 11 Smižany

CENNÍK

návštevného lístka za používanie technických sprístupňovacích zariadení zabudovaných
v Národnom parku Slovenský raj v katastrálnom území obce Smižany
JEDNODŇOVÝ LÍSTOK
Dospelí:
1,50 €
Zľavnený (deti od 6 do 15 r., dôchodcovia nad 62 r.):
0,50 €
TROJDŇOVÝ LÍSTOK
Dospelí:
3,50 €
Zľavnený (deti od 6 do 15 r., dôchodcovia nad 62 r.):
1€
PÄŤDŇOVÝ LÍSTOK
Dospelí:
6€
Zľavnený (deti od 6 – 15 r., dôchodcovia nad 62 r.):
1,50 €
SKUPINOVÝ LÍSTOK
• na príjmový doklad každá desiata vstupenka zdarma
• turistický sprievodca (registrovaný) zdarma
OSLOBODENIE OD PLATENIA NÁVŠTEVNÉHO LÍSTKA
1. Deti mladšie ako 6 rokov a osoby staršie ako 70 rokov.
2. Osoby nevidomé, držitelia preukazov ZŤP a ZŤP/S vrátane ich doprovodu.
3. Obyvatelia s trvalým pobytom v obciach a meste, ktoré sú členmi
Mikroregiónu Slovenský raj (Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, Hrabušice, Letanovce, Mlynky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské
Tomášovce, Stratená, Vernár, Vydrník).

4. Osoby vykonávajúce na území NP – Slovenský raj služobné povinnosti
a. službukonajúci členovia Horskej záchrannej služby – Slovenský raj,
zamestnanci Správy NP Slovenský raj,
b. osobitne poverení členovia SZOPK.
Osoby s platným návštevným lístkom sú poistení pri úraze. V prípade úrazu poistený kontaktuje poisťovňu UNION alebo obec Smižany
(poistník).
Obyvatelia obce Smižany sú poistení aj na zásah Horskej záchrannej
služby v čase denného prevádzkovania prostredníctvom obce. Ostatní
návštevníci sa môžu poistiť na zásah Horskej záchrannej služby v čase
denného prevádzkovania dokúpením osobitného poistného vo výške
0,20 €. Čas denného prevádzkovania je od hodiny po východe slnka
do hodiny pred západom slnka. Poistenie platí len pri úraze na turisticky značených chodníkoch a úraz musí byť zaevidovaný Horskou
záchrannou službou Slovenský raj.
Cenník návštevných lístkov bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva v Smižanoch č. 174/16/2012 na 16. zasadnutí dňa 23. 2. 2012
s platnosťou od 1. 4. 2012.
Ing. Michal Kotrady, starosta obce

P O Z V Á N K A

ŠACHOVÝ
T U R N A J
8
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Pozývame vás na šachový
turnaj, ktorý sa uskutoční
v banketovej sále KD

1. 5 . 2012 (utorok)
od 9.00 do 15.00 hod.
Tešíme sa na vás.

MALÁ VOJNA

Od udalostí, ktoré nazývame Malou vojnou a ktoré sa tragicky zapísali do histórie susedného mesta Spišská Nová Ves, ubehlo
už 73 rokov (24. marca 1939). Žijúci starší občania Smižian si dobre pamätajú tieto udalosti, nakoľko bombardovanie sa
uskutočnilo na rozhraní Smižian a Spišskej Novej Vsi (dnešné letisko).
Slovenský štát vznikol 14. marca 1939. Maďari ako susedia navonok uznali Slovenský štát
už na druhý deň po jeho vzniku. Ale naďalej
sa pripravovali najprv na obsadenie Východného Slovenska v nádeji, že ešte nestabilné
a vojensky nepripravené Slovensko nebude
schopné sa mu postaviť na odpor a následne
si tak pripoja celé Slovensko.
Už 18. marca 1939 došli prvé správy o zoskupovaní maďarského vojska na nimi okupovanej Podkarpatskej Rusi v blízkosti novej
hranice so Slovenskom, dokonca sa pokúsili preniknúť
cez hranice smerom na Michalovce. Boli ale odrazení.
V skorých ranných hodinách
23. marca začali maďarské
jednotky zákerným spôsobom, bez vypovedania vojny, obsadzovať Východné
Slovensko. K pohraničným
stanovištiam
pristupovali
často s bielymi zástavami
ako parlamentári, aby potom vzápätí malé slovenské
pohraničné skupiny odzbrojili a zajali. Dokonca vo
viacerých prípadoch použili
československé rovnošaty,
ktoré ukoristili pri okupácii
Podkarpatskej Rusi.
Maďarské vojská, ktoré okrem pechoty boli
podporované delostrelectvom a jazdectvom,
mali tanky a obrnené automobily, postupovali
troma prúdmi do slovenského vnútrozemia.
Severný prúd sa skladal z dvoch samostatných kolón, jedna postupovala z Veľkého
Berezného smerom na Ulič a Starinu, druhá
z Malého Berezného smerom na Stakčín.
Stredný prúd postupoval z Užhorodu smerom
na Tibavu a Sobrance. Južný prúd postupoval
v smere Užhorod – Pavlovce nad Uhom.
Prefíkaná maďarská vláda na okamžité protesty Slovenskej vlády a aj verejnosti odpovedala, že maďarské vojsko nepodniká žiadne
vojenské operácie na Východnom Slovensku,
že to môže ísť iba o nanajvýš bezvýznamné
šarvátky.

Letectvo bolo už významnou zložkou každej
armády. Československá armáda mala šesť
leteckých plukov. Jeden bol dislokovaný na
Slovensku, a teda pripadol novej slovenskej
armáde. Tento pluk mal asi 230 lietadiel,
z toho však len 82 bolo bojaschopných.
Na Východnom Slovensku bola dislokovaná
jedna peruť, ktorá mala dve pozorovacie a dve
stíhacie letky. V tom čase nebola ešte vybudovaná protilietadlová obrana. To všetko bolo
takpovediac v štádiu zrodu.

Prieskumné lety vykonané 22. marca dali podnet k tomu, aby nasledujúci deň od rána letci
boli vo vzduchu. Nakoľko spočiatku sledovali
územie po Košice a Prešov, nezistili žiadne
narušenie. Ale na obed z veliteľstva VI. zboru
dostali rozkaz na prieskum a bombardovanie
v úseku Ulič – Ubľa – Veľké Berezné. Napriek
tomu, že bolo nepriaznivé počasie, naše letectvo výrazne spomalilo postup nepriateľa.
Už prvý deň padli naši dvaja letci a prakticky
každé lietadlo sa vracalo viac alebo menej poškodené.
24. marca ráno prešli slovenské jednotky do
protiútoku. Tohto protiútoku sa účinne zúčastnili aj letci od skorého rána. Z Piešťan priletela
aj ďalšia letka. Nad frontovou oblasťou prebiehali urputné letecké súboje. Boli aj ďalšie

straty. No maďarské vojská boli prinútené nielen postup zastaviť, ale dokonca ustúpiť.
Maďarské velenie vyhodnotilo nebezpečie,
ktoré im hrozilo zo spišskonovoveskej základne, a preto sa rozhodlo na masívny letecký
protiúder. Pôvodne ho malo vykonať 36 bombardovacích lietadiel Junkers Ju-86 a 27 stíhacích lietadiel Fiat CR-32.
Ako som už spomenul, protilietadlová ochrana
letiska prakticky ešte nebola funkčná. Nebola
zriadená dokonca ani hlásna služba, ktorá by
informovala letisko o blížiacom
sa nebezpečenstve. Dokonca, keď už lietadlá bolo nielen
počuť, ale už aj vidieť, nikoho
nenapadlo, žeby to mohli byť
nepriateľské lietadlá. Až padajúce bomby vyvolali poplach.
Preto pre protilietadlovú nepripravenosť sa po začatí náletu
podarilo odštartovať len jednej
stíhačke. Našťastie nad cieľ sa
dostalo len 10 bombardovacích
a 9 stíhacích lietadiel, ktoré
celkovo zhodili cca 900 kusov
bômb, z toho 640 zápalných.
Rozptyl bombardovania bol
značný. Okrem letiska padli
bomby aj na Tehelňu, Telep,
pílu Pod Skalou, Kaplnkovú ulicu, Vilčurňu. Letisko a lietadlá
na ňom boli náletom iba čiastočne poškodené, podobne ako mesto. Väčšie boli straty na
životoch. Zahynulo 5 vojenských osôb a 8 civilistov, 6 civilných osôb bolo ťažko zranených. Tento nálet mal ale mobilizujúci faktor,
ako masívny príliv ďalších dobrovoľníkov. Maďarská vláda videla, že nedosiahne svoj cieľ,
navrhla Slovenskej vláde vo večerných hodinách prímerie. Slovenská vláda pod tlakom
Nemecka bola nútená 14. apríla 1939 na rokovaní v Budapešti odstúpiť Maďarsku ďalšie
územie, spolu 74 obcí a viac ako 40 000 obyvateľov a to všetko nemaďarskej národnosti.
Tieto udalosti pre svoj rozsah a trvanie dostali
názov MALÁ VOJNA.
Ján Dzurej
tajomník OblV SZPB

REKONDIČNÝ POBYT
V HOKOVCIACH

Konečne sme si našli pár dní na oddych. Bol to skvelý nápad prísť
sem do Hokoviec. V rodinnom prostredí, v príjemnej atmosfére v tunajšom Park hoteli Hokovce sme absolvovali týždenný rekondičný pobyt
v dňoch 11. – 17. 3. 2012. Mali sme sa výborne. Procedúry na zlepšenie nášho zdravotného stavu a oddych s priateľmi urobili svoje. Veľká
vďaka patrí vedeniu podniku, zdravotnému personálu a prevádzkovým
zamestnancom za ich príkladnú starostlivosť o nás.
Vďaka a snáď nabudúce dovidenia.
účastníci rekondičného pobytu
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TJ SLOVAN – ROČNÍK
2011/2012
Smižanci si z prvého
jarného kola odvážajú bod. Naše mužstvo
cestovalo s cieľom neprehrať. Mužstvo odviedlo zodpovedný kolektívny výkon, čo prinieslo aj ovocie v podobe zlatého bodu.
18. kolo: 25. 3. 2012
Smižany - Sp. Vlachy
góly: David Bednár, Rimbala

2 : 2 (1 : 1)

Zostava TJ: Duľa - Kapusta, Janík, M. Bednár, Šebest - Hagara, Jenča, Halula, Kľučár
- D. Bednár, Rimbala
Striedali: Skokan, Dlugoš, Vernarský
(mš)

10

Priebežná tabuľka po 18. kole:
Mužstvo
Z
V R
P
Skóre
V. Revištia 18 14
1
3
46 : 17
V. Folkmár 18 12
2
4
40 : 18
Sobrance 18 10
3
5
33 : 15
Medzev
18 10
2
6
34 : 26
Poproč
18
9
2
7
37 : 33
Turňa n/B 18
8
4
6
31 : 28
Strážske
18
8
3
7
31 : 23
Čaňa
18
8
2
8
34 : 31
Kr. Chlmec 18
8
2
8
25 : 26
V. Kapušany 18
8
1
9
21 : 32
Rudňany
18
7
3
8
16 : 28
Rožňava
18
6
1 11
20 : 30
Smižany
18
4
5
9
27 : 46
Sp. Vlachy 18
4
4 10
24 : 33
Štítnik
18
5
1 12
23 : 41
Krompachy 18
3
4 11
18 : 33

Body
43
38
33
32
29
28
27
26
26
25
24
19
17
16
16
13
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CYKLO-ŠPAK II.
PREDAJ A SERVIS BICYKLOV

Duklianska 17 (pri Kauflande), 052 01 Spišská Nová Ves,
tel.: 053/44 272 51, mob.: 0905 946 426

TREK

- doživotná záruka na rám

- JEDEN KÚPIŠ
DRUHÝ VYHRÁŠ

i n f o : w w w. c t m . s k / s ú ť a ž

BICYKLE
od

72 €

- detské

159 €

- horské

199 €

- s hliníkovým rámom

329 €

- s kotúčovými brzdami

389 €

- s hydraulickými brzdami

799 €

- celoodpružený

879 €

- elektrobike

www.cyklospak.sk

SPOMIENKY
„Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len
láska, úcta a spomienky v srdciach
zostávajú.“
Dňa 14. 4. 2012 si pripomenieme
nedožité 100. narodeniny nášho
otca, dedka a pradedka Františka

Valoviča.
S úctou spomínajú syn, dcéra a nevesta s rodinami.
„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 2. 4. 2012 uplynulo 20 rokov, kedy nás navždy
opustil manžel, otec a brat Ján Spišský.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a syn
s rodinami.
„Keď ráno slnko svietilo, Jeho srdce
sa náhle zastavilo. Odišiel bez slova
rozlúčky, zanechal mi oči plné sĺz
a srdce plné bolesti.“
Dňa 28. 4. 2012 si pripomenieme
1. výročie odchodu do večnosti môjho drahého manžela Vojtecha Frankoviča.
S úctou a láskou na neho spomína a nikdy nezabudne manželka Anna, dcéra Zuzka, syn Rastislav,
vnúčatá a švagriny.

V mesiaci apríl
budeme blahoželať

INZERCIA

Justína Zummerlingová

92 rokov

Július Justh

86 rokov

Štefan Šuba

85 rokov

Justína Demečková

83 rokov

Anna Staššíková

83 rokov

Helena Joščáková

81 rokov

Anna Lengvarská

81 rokov

Justína Ružbacká

80 rokov

Helena Chlebová

80 rokov

Jozefína Šarišská

75 rokov

Božena Hodošiová

75 rokov

MUDr. Katarína Brodnianská 70 rokov
Milan Štrauch

70 rokov

Agnesa Hradiská

65 rokov

Michal Kriško

65 rokov

Emília Stašiková

65 rokov

Etela Valkoššáková

65 rokov

Mária Tomášeková

60 rokov

Jarmila Petríková

60 rokov

Jozef Klimčák

60 rokov

Mária Richnavská

60 rokov

Eva Kokyová

60 rokov

Emília Lešková

60 rokov

Ján Farkašovský

60 rokov

Ing. Pavol Leibiczer

60 rokov

„Opustil nás dobrý človek, ktorý mal
rád ľudí a miloval lesy.“
Dňa 29. 4. 2012 uplynie 15 rokov, čo
nás opustil náš milovaný manžel, otec,
dedko, pradedko Štefan Tompoš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka Mária, synovia Vlado a Milan,
dcéry Viera a Mária s rodinami.

Mária Kubiňáková

60 rokov

„Život je veľmi krutý, už nevráti, čo
nám vzal, zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ. Rana v srdci bolí
a zabudnúť nedovolí, aj keď nie si
medzi nami, v našich srdciach žiješ
s nami.“
Dňa 14. 4. uplynie 15 rokov, čo nás opustil náš
drahý manžel, otec, dedko Jozef Černák. Tí, ktorí
ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Terézia, syn
Jozef a dcéra Marta s rodinami.

Ella Neupauerová

„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
okamihy na ktoré spomíname. Nebolo Ti dopriané s nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach budeš stále žiť.“
Dňa 27. apríla 2012 si pripomenieme 25. výročie úmrtia manžela, otca
a starého otca Jozefa Štraucha.
S láskou a úctou spomína manželka so svojou celou rodinou.
„Stíchol dvor, záhrada, dom, už nepočuť jeho kroky v ňom. Dotĺklo srdce láskave, klesli ruky pracovité.“
Dňa 24. 4. 2012 uplynie 10 rokov
od smrti manžela, otca, svokra, starého otca Jána Šefčíka. Za tichú
spomienku v modlitbách ďakujú manželka, dcéra
a syn s rodinami.
Dňa 28. 4. 2012 si pripomenieme
5. výročie, čo nás navždy opustil môj
drahý manžel Ján Klein. Tí, ktorí ste
ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku v modlitbách.
S úctou a láskou spomína manželka
Marta, deti a vnúčatá.

V mesiaci február
naše rady rozšírili
Vanesa Bagárová

Emilio Kroščen
Michal Joshua Edmondson

V mesiaci február
nás opustili

Cyril Šarišský

1947

n Na predaj 3 izbový byt, Za kaštieľom v Smižanoch,
7. poschodie, o celkovej výmere 75 m2. Byt je kompletne prerobený, má eurookná, plávajúce podlahy, novú
kuchynskú linku, jadro je murované, v kuchyni a chodbe je znížený strop s bodovými svetlami. V chodbe je
veľká vstavaná skriňa. Viac info na tel.: 0907 471 876.
n Výroba kľúčov, brúsenie a záhradkár • Pozývame
vás na jarný nákup semien, cibuliek, sadzačiek, prírodných a chemických hnojív, postrekov, zeminy, truhlíkov, fólií, náradia do záhrady a veľa iného. • Vyrábame
kľúče, autokľúče, dózické, jamkové a hadíkové kľúče,
prestavujeme vložky a visiace zámky na 1 kľúč, predaj
bezpečnostných kovaní a vložiek, poštových schránok,
kľúčov a zámkov do šatňových skriniek a iné. Ponúkame oleje do píl a záhradnej techniky, gravírujeme prívesky, menovky, darčekové predmety. Brúsime nože,
nožnice, šajby do mlynčekov. Kontakt: Štefánikovo
námestie 21 (bývalá banícka škola) • Letná 46 (bývalá
Sazka – Športka, langoše) • Tel.: 0907 259 489.
n
Elektro Servis • Elektroinštalácie bytov a rod.
domov • Montáž a oprava domácich el. spotrebičov
• Rekonštrukcie bytov a bytových jadier • Kontakt:
0918 779 098, 0915 923 154.
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 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 Nálepkovú 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 €), Smižany,
Smreková 21, tel.: 0903 522 022, 0907 500 707.
n Požičovňa prívesných vozíkov. Smižany, Smreková
ul. 21, tel.: 0903 522 022, 0907 500 707
n Kozmetické štúdio MARILYN, Hutnícka 10 (sídl.
Západ 1), SNV. Ponúkame kozmetické služby v novom, príjemnom prostredí za rovnako príjemné ceny.
Kontakt: 0905 388 917.
n Výkup kožiek a ovčej vlny. Volajte 0907 134 312.
n Ponúkam kompletné spracovanie jednoduchého
a 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,
tel.: +421 907 918 945.
n Ponúkame zdravotné pomôcky výborné na prevenciu, zmiernenie bolesti, opuchov, ale aj ako podporná liečba pri riešení rôznych zdravotných problémov.
Hlavne bez vedľajších účinkov a bez kontraindikácii.
Infraterapia, magnetoterapia, masáže, ceragem–e,
ortopedické matrace a antialergické kvalitné lôžkoviny. U nás nájde pomoc každý. Dotyk zdravia, Nám.
M. Pajdušáka 23, Smižany, Kontakt: 0905 708 480,
0917 853 942
n Penzión – Restaurant Stefani vás v mesiaci apríl
pozýva na posedenie v jedálni s rozšírenou kapacitou.
Ponúkame usporiadanie väčších akcií: svadba, kar,
promočné posedenie atď. V dňoch od 1. do 13. 4. 2012
výstava príležitostného prestierania.
n V priestoroch Autoservisu Džubák, areál PD Smižany sme rozšírili služby o pneuservis, autoumývarku.
Ďalej ponúkame čistenie interiéru áut, autodiagnostiku. Objednávať sa môžete na tel. č. 053/321 01 08,
321 99 09.
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.
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Program

OBECNÉ
KULTÚRNE
CENTRUM
SMIŽANY

Apríl 2012
17. 3. - Kaštieľ
30. 4. ALFONS MUCHA – OTČENÁŠ
Výstava reprodukcií diela • organizuje: OKC.

1. 4.

Banketová sála KD

11. 4.

Banketová sála KD

13. 4.

Spoločenská sála KD

19. 4.

Kaštieľ

24. 4.

Kaštieľ

25. 4.

Kaštieľ

15.00 hod. VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA ZO
(nedeľa) Organizované podujatie • organizuje: ZO SZTP, OKC.

SZTP

15.00 hod. VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KLUBU
(streda) Organizované podujatie • organizuje: Klub dôchodcov, OKC.

DÔCHODCOV

20.00 hod. DISKO-SEMTEX-PARTY
(piatok) Po dlhšej prestávke to roztočí špičková ľudová skupina: MEDIUM z Čirča s DJ-om Jarom Liptákom
• organizuje: MIMOKLUB, OKC.
17.00 hod. OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ
(štvrtok) Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci apríl oslávili svoje narodeniny • organizuje: obec Smižany,
OKC.
10.00 hod. MEDIÁLNE DEŤOM
(utorok) Prednáška o mediálnej sfére v súčasnosti • organizované podujatie pre ZŠ Pov. sv. Kríža •
organizuje: OKC.
10.00 hod. MEDIÁLNE DEŤOM
(streda) Prednáška o mediálnej sfére v súčasnosti • organizované podujatie pre ZŠ Komenského • organizuje:
OKC.

25. 4.

Spoločenská sála KD • vstupné: 1 €

26. 4.

Klub dôchodcov KD

27. 4.

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

17.00 hod. MLADÍ HUDOBNÍCI
(streda) Koncert hudobného odboru ZUŠ • organizuje: ZUŠ, OKC.
14.00 hod. POSEDENIE PRI ANGLICKOM ČAJI
(štvrtok) Beseda pre seniorov – prednáša: p. Vlčáková, RÚVZ, Spišská Nová Ves • organizuje: Klub
dôchodcov, OKC.
19.00 hod. ÚTEK ZO SIBÍRI
(piatok) USA • 133 min. • Réžia: Peter Weir • Hrajú: Colin Farrel, Dragos Bucur, Ed Harris, Saoirse Ronan

30. 4.

Spoločenská sála KD

30. 4.

pred Radnicou

9.00 hod. ŽABÍ KRÁĽ – bábkové divadlo
(pondelok) Divadlo na hojdačke zo Žiliny • organizované predstavenie pre MŠ obce • Organizuje: OKC
17.00 hod. STAVANIE OBECNÉHO MÁJA
(pondelok) Vítanie jari s DFSk – Smižančanka, deti ZŠ a MŠ • organizuje: obec Smižany, OKC.

PRIPRAVUJEME

6. 5.

Areál TJ Slovan Smižany

15.00 hod. VITAJ LETO
(nedeľa) Hosť programu: 17.00 – Ľudová hudba Ondreja Kandráča – východoslovenský temperamentný
folklór vo vokálno-inštrumentálnom prevedení cimbalovej muziky • známy slovenský ľudový
rozprávač JOŽKO JOŽKA.
Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80,
tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722; Kaľtieľ, 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!

21. 4. 2012 (sobota) o 16.00 hod.
Koncertná sieň Reduty
Vstupné dospelí: 12 €
deti do 12 rokov: 8 €
deti z DCHSJ a PŠ SMVK a Klubu detí SZZP:
zdarma
Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
Spišská katolícka charita a Klub detí slovenského
zväzu zdravotne postihnutých

XVI. ples ľudí
s dobrým srdcom
Účinkujú deti zo ZŠ Cyrila a Metoda, Domu
Charitas sv. Jozefa, Špeciálnej základnej
a Praktickej školy sv. M. M. Kolbeho • Hudba:
Mgr. Martin Melega
Predpredaj vstupeniek od 19. 3. 2012 •
p. Korbová 053/441 43 01 • p. Petríková
0904/930 644

Pripravujeme:

1. 5. 2012 (utorok ) o15.00 hod.
Amfiteáter Madaras park

Máj, máj, máj,
zelený...
Prvomájové popoludnie.
Účinkuje: The Colt – country rocková skupina
25. 5. 2012 (piatok) o 19.00 hod.
Koncertná sieň Reduty
Vstupné: 25 €

RICHARD MULLER
POTICHU TOUR 2 1/2
Špeciálny hosť: DAN BÁRTA
Vstupenky sú už v predaji
4. 6. 2012 (pondelok) 2012 o 19.00 hod.
Športová hala SNV

JUBILEJNÝ KONCERT
HELENA 65
HELENA VONDRÁČKOVÁ
Kapela CHARLIE BAND, hosť DAVID DEYL
galakoncert pri príležitosti životného jubilea,
najväčšie hity celej úspešnej kariéry populárnej
speváčky.
Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC - Reduta, 053/446 32 49, 442 92 51;
MKC - Kino Mier, 053/44 287 66;
TIC - Letná 49, 053/16 186 (predpredaj na
vybrané akcie);
Cestovná agentúra ABELO, Zimná 58 053/429 73 40
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