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Obec Smižany a Obecné kultúrne centrum Smižany
s podporou Matice slovenskej vás pozývajú na

Nezaviraj dzverečka za sebu

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
spiderman, občerstvenie, ukážky remesiel spojené s predajom 

PODUJATIE PODPORILI: 

VSTUPNÉ: 1 €

 Slávnostné otvorenie literárnej kaviarne
 

 

 Odovzdanie Ceny Štefana Hozu

ÚČINKUJÚ:

FSk Kluknavčanka z Kluknavy
FSk Poračan z Poráča

FSk Smižančanka zo Smižian

RIEVODNÉ PODUJATIAIEVEV NÉ DUJATIASPR D
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V  mesiacoch júl – august je plánovaná rekon-

štrukcia sociálnych zariadení a vnútorných priesto-

rov v  Materskej škole na Ružovej ul. Oznámenie 

o  začatí verejného obstarávania na výber dodá-

vateľa prác bolo zverejnené vo Vestníku vereného 

obstarávania. Výberová komisia hodnotila splne-

nie požadovaných kritérií jednotlivých uchádza-

čov, ktorých sa prihlásilo 13. Prvýkrát bude vybe-

raný dodávateľ formou elektronickej aukcie.

Poslanci obecného zastupiteľstva v  rozpoč-

te ešte hľadajú fi nančné zdroje na realizáciu inži-

nierských sietí (splášková kanalizácia a  vodovod) 

v rómskej osade. Rokujeme tiež s Východosloven-

skou distribučnou a.s. o realizácii elektrosieti. V prí-

pade úspešného rokovania by obec platila iba prí-

pojovací poplatok.

V obci kvôli zvýšenej dopravnej bezpečnosti pri-

budli dva merače rýchlosti na Ul. Tatranskej. Jeden 

pri Espresse smerom do Popradu a druhý pri parku 

pri kultúrnom dome. Merače máme zatiaľ iba za-

požičané. Ich umiestnenie bolo odobrené Doprav-

ným inšpektorátom PZ, Správou ciest a  Obvod-

ným úradom dopravy a pozemných komunikácií. 

Ak sa nám osvedčia, obec plánuje ich zakúpenie.

Vrátim sa ešte jedným postrehom k  mesiacu 

máj, ktorý má viacero prívlastkov s predponou naj. 

Druhú májovú nedeľu, ktorá je venovaná najvzác-

nejším bytostiam – mamkám –  mali sme možnosť 

prechádzať „Z rozprávky do rozprávky“  – Aladi-

nová zázračná lampa, O rybárovi a rybke, Jánošík 

a čarovné husličky a Šípková Ruženka,  mali krásnu 

choreografi u, výpravu, ale nad všetkým vyčnieva-

la radosť detí, ich bezprostrednosť, tanečný, spe-

vácky i  herecký prednes, ktorý mnohých dojímal 

až k slzám. V danej chvíli sa žiadny dospelý za slzu 

v oku nehanbil. Každý si z vystúpenia detí odnie-

sol nádherný zážitok, nesmierne pozitívnu ener-

giu i  krásne posolstvo, že láska dvoch spriazne-

ných duší je viac ako celý svet. Vrelé poďakovanie 

za to patrí učiteľom a  žiakom Základnej školy na 

Komenského ulici.

Ing. Michal Kotrady, starosta obce

NA ČOM PRACUJEME
Po tuhej februárovej zime sme v  apríli zažíva-

li nezvyklé 30°C horúčavy a aj keď to zimní chlapi 
trochu v polovici mája ochladili, príroda sa neuve-
riteľne rýchlo prebudila zo zimného spánku. S tep-
lými dňami začal ožívať pracovný ruch okolo do-
mov, v záhradkách a na verejných priestranstvách. 

Akonáhle počasie po zime dovolilo dodávateľo-
vi investičnej akcie „Centrálna vybavenosť obce“ 
spoločnosť EIFFAGE Construction SR, s.r.o. Bratisla-
va, začalo sa s  dokončovaním námestia, kde po-
stupne okrem dláždených chodníkov, okrúhleho 

pódia, zelene, pribudli lavičky, koše, vlajkové sto-
žiare, reklamné panely, pitné fontánky a striekajú-
ca fontána  v tvare slzy. Na okrúhlom pódiu bude 
vypieskovaný reliéf pripominajúci Slovenský raj. 
Na dne striekajúcej fontánky sú z keramiky vyob-
razené dve dlane držiace srdce. Tieto výtvarné ná-
vrhy pripravili učitelia a žiaci Základnej umeleckej 
školy Dezidera Štraucha. Ideovým zámerom archi-
tekta bolo, aby smerom od radnice ku kostolu cez 
fontánku v tvare slzy dochádzalo k symbolickému 
očisťovaniu duše. Obec s  dodávateľom začala už 
preberacie konanie na jednotlivé práce. V zmysle 
zmluvy bola vystavená dodávateľom faktúra. Po 
odsúhlasení našej žiadosti o platbu, z dotácie sme 
zaplatili sumu 569 034 EUR a z vlastných zdrojov 
sumu 29 958 EUR.

Poslanci obecného zastupiteľstva prijatým 
uznesením rozhodli o vyčistení pravého brehu ko-
ryta Brusník a tiež nánosov pri evanjelickom kos-
tole. Na základe prieskumu trhu práce bude reali-
zovať spoločnosť LM No Limit s.r.o. Hrabušice, kto-
rá vyhrala s celkovou sumou 3 360 EUR. Práce pod-
ľa ponuky a následne uzavretej zmluvy budú zrea-
lizované do 15. júna 2012.
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sú honorované, príspevky nevraciame, uzávierka 
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KONTAKTY:
OBECNÝ ÚRAD

Nám. M. Pajdušáka 50/1341
053 11  Smižany

Tel.: 053/44 314 83, Fax: 053/44 311 32
E-mail: smizanyocu@rup.sk 

OBECNÁ POLÍCIA
Smreková 24/37 

Tel.: 053/44 32 724, 0907 939 916

SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD
Nám. M. Pajdušáka 50/1341

Tel: 053/44 314 83

OBECNÉ KULTÚRNE CENTRUM
KULTÚRNY DOM

Tatranská 80 
www.okcsmizany.eu.sk

Tel.: 053/42 989 39 (40, 41)
Mob.: 0918 590 123 

E-mail: okcsmizany@mail.t-com.sk 
stanislav.okcsmizany@mail.t-com.sk

INFORMAČNÉ CENTRUM (IC)
Tatranská ul. 302

Tel.: 053/44 33 666
e-mail: infosmizany@rup.sk

TERÉNNI SOCIÁLNI PRACOVNÍCI
Tel.: 053/44 314 83

e-mail: tsp.ocu@rup.sk

Vážení čitatelia,

Obec Smižany ako verejný obstarávateľ vypí-
sal v  mesiaci  marec výberové konanie na  no-
vého dodávateľ pre zákazku – Poskytnutie služ-
by na kompletné spracovanie a  tlač mesačníka 
„Smižiansky hlásnik.“  Z prihlásených uchádza-
čov bola komisiou vyhodnotená ako úspešná ce-
nová ponuka  Vydavateľstva Michala Vaška – Pre-
šov.

Ich  prvé grafi cké spracovanie  Smižianského 
hlásnika držíte práve v rukách.

Veríme, že i  naďalej toto periodikum  bude 
dobrým komunikačným prostriedkom medzi 
občanom a samosprávou.        aa
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PLNENIE ROZPOČTU OBCE K 31.3.2012 
       

PRÍJMY Plán Skutočnosť %
1. Výnos dane z príjmov 2 246 326 623 467 27,8
2. Daň z nehnuteľnosti 91 000 11 469 12,6
3. Dane a služby 103 300 48 391 46,8
4. Príjmy z vlastníctva majetku 72 600 19 182 26,4
5. Administratívne a iné poplatky 61 896 9 020 14,6
6. Úroky z vkladov 170 22 12,9
7. Príjmy ZŠ, ZUŠ 0 17 449 0,0
8. Iné nedaňové príjmy 26 000 715 2,8
9. Tuzemské bežné transfery 1 135 156 318 285 28,0

Bežné príjmy 3 736 448 1 048 000 28,0
10. Kapitálové príjmy z majetku 1 177 367 2 592 0,2

Kapitálové príjmy 1 177 367 2 592 0,2
11. Prijímové operácie 33 658 33 658 100,0

Celkové príjmy - sumár 4 947 473 1 084 250 21,9
       

VÝDAVKY Plán Skutočnosť %
1. Obecný úrad - verejná správa 398 947 104 942 26,3
2. Voľby do NR SR 0 6 364 0,0
3. Verejný dlh 58 000 16 160 27,9
4. Verejný poriadok a bezpečnosť 104 084 24 587 23,6
5. Ochrana pred požiarmi 8 616 784 9,1
6. Elektrická energia 38 600 13 211 34,2
7. Oprava a údržba 28 600 585 2,0
8. Nakladanie s odpadmi 194 076 47 258 24,4
9. Rozvoj bývania 12 550 2 660 21,2
10. Bežná činnosť v obci 236 642 67 205 28,4

11.
Kultúra, knižnica, cestovný ruch, 

šport
172 003 39 915 23,2

12. Školstvo (MŠ, škol.jedálne, šk.úrad) 475 579 154 802 32,6

13.
Výdavky ZŠ, škol.klub, škol.

jedáleň, ZUŠ
1 619 252 261 078 16,1

14. Opatrovateľská služba 112 939 20 539 18,2
15. Sociálna pomoc 55 000 11 266 20,5

Bežné výdavky 3 514 888 771 356 21,9
16. Nákup pozemkov 44 900 0 0,0
17. Nákup zariadenia a výp. techniky 30 800 0 0,0
18. Ostatné kapitálové výdavky 746 834 43 555 5,8

Kapitálové výdavky 822 534 43 555 5,3
19. Výdavkové fi nančné operácie 439 849 2 442 0,6

Celkové výdavky - sumár 4 777 271 817 353 17,1

ekonomické oddelenie

VÝZVA OBČANOM
Vyzývame občanov ulíc Ľ. Podjavorinskej a  Sládkovičovej, aby 

pokosenú trávu nevyhadzovali na svahy vedenia železnice, ani me-
dzi koľajisko, ale sústredili trávu na jednu kopu pod medzou v úse-
ku osem až desať domov. Ulica môže mať tri až štyri kopy, ktoré 
po nahlásení na obecný úrad (tel. č.: 4431 483 alebo 0907 844 283) 
budú zamestnancami pomocnej prevádzky vyvezené na biologic-
kú skládku. Pokosené trávy i akýkoľvek biologický odpad môžu na 
biologickú skládku za Tomášovskou ulicou vyviezť aj jednotlivci. 

Odd. výstavby a život. prostredia

BENEFIČNÝ KONCERT  
– silný zážitok aj skvelá lekcia

Benefi čný koncert  Z rozprávky do rozprávky uviedlo 190 žiakov zá-
kladnej školy z Komenského ulice pri príležitosti Dňa matiek. Celý výťa-
žok z dobrovoľného vstupného vo výške 500€ bol použitý na charitatív-
ne účely a poukázaný Nadácii pre deti Slovenska.

Uverejňujeme reakcie rodičovskej verejnosti na toto nádherné a zároveň 
šľachetné podujatie:

„Čo krajšie mohli dostať mamky a babky v deň ich sviatku ako krásny be-
nefi čný program, ktorý predviedli naše deti a vnúčatá zo  ZŠ na Komenské-
ho ulici v Smižanoch. 

Vždy, keď sa to udeje a ja zhliadnem kultúrne podujatie, ktoré škola pre 
nás každý rok pripraví, padne mi „sánka“. Prepáčte, ale inak to nazvať neviem. 
Profesionálne, krásne, dojímavé, poučné a  v  dokonalých kulisách a  kos-
týmoch. Druhý májový týždeň zažil Kultúrny dom  v  Smižanoch niekoľko-
krát krásny príbeh – ako z  rozprávky. A volal sa Z  rozprávky do rozprávky. 
Program, do ktorého boli zapojené od prvákov po deviatakov všetky roč-
níky, bol nádherný.  Rozprávky o Aladinovi, o Rybárovi a zlatej rybke, o Ju-
rošíkovi aj o Šípkovej Ruženke, nám vyrážali dych. Všetko to si právom za-
slúžilo záverečné standing ovation pre  naše deti, učiteľov a  všetkých, čo 
sa na tom podieľali. To, čo dá deťom vystupovanie pred zaplneným hľadis-
kom, sledovanie starších spolužiakov, ako sebavedome pôsobia na javis-
ku a disciplína, s ktorou sa program naučili, je do života jedna cenná lekcia. 
Za všetkých rodičov som za túto formu nadobúdania pravých hodnôt života 
a zdravého sebavedomia veľmi-preveľmi vďačná!“

Ing. Ľudmila Kolesárová

ILCO klub v Smižanoch 
má za sebou rok činnosti

Činnosť ILCO klubu v Smižanoch má za sebou prvý rok.  Svoje bilancova-
nie tak urobili 19. mája 2012 v Kultúrnom dome v Smižanoch. Pozvanie pri-
jala zástupkyňa starostu obce a  poslankyňa OZ v  Smižanoch, Mgr. Ľudmila 
Trošanová, zástupkyňa spoločnosti Dobrý anjel, n.o.,  Ing. Ľudmila Kolesáro-
vá a zástupkyne spoločnosti SANIMED, s.r.o., p. Švorcová a Convatec, p. Smy-
ková. Členská základňa sa od vzniku klubu z pôvodných 17 členov rozrástla na 
32. Stretávanie sa členov má svoj značný význam. Stomici majú tak možnosť 
sa medzi sebou porozprávať a vymeniť si svoje skúsenosti, prípadne informo-
vať o niečom novom. Zároveň účasť zástupcov spoločností,  zdravotníkov a le-
károv na týchto stretnutiach  je nápomocná pri zlepšovaní života ľudí s takým-
to postihnutím.  Zároveň táto májová sobota bola slávnostná aj z dôvodu, že 
traja členovia klubu spoločne oslávili svoje 50. narodeniny. Chvíle hudby, tan-
ca a umeleckého slova spríjemnil DFS Oriešok  zo ZUŠ v Smižanoch pod vede-
ním Mgr. Marcely Maniakovej.  

Výbor ILCO klubu v  Smižanoch ďakuje za doterajšiu spoluprácu vedeniu 
obce, Obecnému kultúrnemu centru, ZUŠ, zástupcom spoločností a organizá-
cií, zdravotným sestrám a lekárom a všetkým tým, ktorí nám pomáhajú zlep-
šovať kvalitu života. 

Milí oslávenci a členovia ILCO klubu, prajeme Vám zdravie a ochotných ľudí, 
ktorí vám budú nápomocní aj v ďalších rokoch. 

aa

„Chcem sa aj touto cestou srdečne poďakovať  za seba, ale určite aj za všet-
ky smižianske mamičky, babičky, staré mamky, ktoré sme sa mohli zúčastniť na 
prekrásnom benefi čnom koncerte pri príležitosti Dňa matiek , ktorý pre nás pri-
pravila Základná škola na Komenského ulici. Program bol po všetkých strán-
kach na vysokej úrovni a určite nebudem klamať, že sme sa cítili  naozaj, ako 
v rozprávke. Ďakujem všetkým pedagógom , všetkým účinkujúcim, zvukárovi, 
kostymérom, revkvizitárom a tiež sponzorom, za tento krásny darček k nášmu 
sviatku. Prajem celej škole veľa úspechov a elánu do ďalších podujatí. Ďakujeme 
Vám.“      Katarína B.
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Vitajte tu mamky milé 
zhromaždené k oslave.
Chceme Vám tu v tejto chvíli,
predniesť  slovo, lebo dve.   

Takto deti vítali v  Materskej škole na Komen-
ského ul.  svoje mamy, mamky, mamičky. Dňa  
11.5.2012 sa v odpoludňajších hodinách uskutoč-
nila oslava sviatku všetkých mám. Deti  rozdávali 
detské úsmevy plné čistých citov, lásky  a vďačnos-
ti  prostredníctvom básní , piesní, scénok a tancov, 
aby potešili svoje mamky.  Mama si zaslúži našej 
úcty najviac. Veď mama je prvá veľká istota, kto-
rú v živote dieťa má. Mať dobrú mamu je poklad 
nad všetky poklady sveta. Slovo matka je veľké. Je 
život,  láska, pre deti radosť , je trpezlivá, chápavá, 
milá, obetavá, nedá sa ničím nahradiť.

„Ďakujem  Ti mama za dar života, za lásku , 
ktorou si ma zahŕňala, za starostlivosť a opate-
ru, za nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.“  

Darina Jílková , MŠ  Komenského 1

Krúžok anglického 
jazyka v materskej 
škole

Mnohé deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa 
jazyky. Cieľom je osvojiť si cudzí jazyk prirodze-
nou metódou. V materskej škole na Komenského 
ul. 1 už niekoľko rokov v prípravnej triede prebie-
ha raz týždenne popoludní formou krúžku výučba 
anglického jazyka.Lektorka Mgr. Gerčáková, ktorá 
tento krúžok vedie, pripravila pre rodičov otvore-
nú hodinu, aby ukázala, čo sa deti doposiaľ naučili.

Hrami, názornými ukážkami, maňuškami, pies-
ňami a hračkami skúsená lektorka navodila atmo-
sféru, z ktorej mali deti nádherný zážitok a tešia sa 
na každé ďalšie stretnutie.

J. Kapustová, MŠ Komenského1

DEŇ MATIEK 

Poďakovanie
Kolektív detí a  pedagógov v  materskej 

škole na Komenského ul. 1, ďakujú mamke 
a  ockovi Julky Kačenkovej z  Pribinovej uli-
ce v Smižanoch za pokosenie  a zveľadenie 
školského dvora.

J. Kapustová, MŠ Komenského 1

Medzi zvieratkami
Jednou z metód edukačných aktivít v MŠ je zá-

žitkové učenie, ktorým deti získavajú najviac po-
znatkov a skúseností v oblasti živej prírody. Takou 
bola aj návšteva predškolákov z MŠ na Ružovej uli-
ci na domácom statku v rodine pána Grečka.

Deti sa oboznámili so spôsobom života kravi-
čiek, čím ich kŕmia, ako sa o ne starajú. Dominant-
ným zážitkom boli tri teliatka, ktoré si mohli vlast-
noručne pohladkať a to bol azda najsilnejší citový 
moment detí.

Veľkým prekvapením pre nás bol bohato pre-
stretý stôl na dvore, na ktorom nechýbali vlastné 
výrobky z mlieka: syr, korbáčiky, bryndzová poma-
zánka, šunka a samozrejme sladkosti. Všetci sme si 
pochutnali. 

Deti prichádzali do MŠ plné radosti, bohatých 
skúseností a zážitkov, s ktorými sa podelili so svoji-
mi kamarátmi a rodičmi.

Touto cestou sa chceme poďakovať rodine 
p. Grečka za krásne prežité dopoludnie.

Oľga Kulová, MŠ Ružová

S M E   J E D E N   T Í M
Pohyb je v detskom veku jednou z najprirodze-

nejších a k zdravému vývinu najpotrebnejších ak-
tivít, preto sa pod heslom  “Sme jeden tím“  dňa  
14.5. v MŠ na Komenského ulici v Smižanoch usku-
točnilo športové dopoludnie ako: „Posolstvo 
k hrám XXX.  Olympiády 2012“, pod záštitou Slo-
venského olympijského výboru v  spolupráci so 
Spoločným školským úradom v  Smižanoch pod 
vedením  PaedDr. D. Slivu.

Ako na každej správnej olympiáde aj my, uči-
teľky a  deti, z  materskej školy sme nezabudli na 
slávnostné zapálenie olympijskej pochodne a roz-
prestretie  zástavy. Následne sme deti rozdelili do 
skupín podľa vekových kategórií a súťažili v troch 
športových disciplínach: 1. Hod kriketovou loptič-
kou – 1. miesto v  mladšej vekovej skupine – Jú-
lia Kačenková, v  staršej vekovej skupine – Niko-
las Dagnolli, 2. Skok do diaľky z miesta – 1. miesto 

Materská škola na Zelenej ul. v spolupráci so 
SŠÚ v Smižanoch zorganizovala 16. mája 2012 re-
gionálnu súťaž malých zdravotníkov pod názvom 
Evička nám ochorela. Toto podujatie je každo-
ročne vyvrcholením aktivít materských škôl z ob-
lasti formovania zdravého spôsobu života detí, ich 
uvedomovania si potreby ochrany zdravia.

Deti z 12 materských škôl Spoločného školské-
ho úradu Smižany prezentovali získané vedomos-
ti na štyroch stanovištiach. Ich úlohou bolo roz-
triediť zdravé potraviny, vysvetliť správanie k cho-
rému kamarátovi, previesť nevidiaceho kamará-
ta pomedzi prekážky, správne prejsť cez priechod 
pre chodcov, vymenovať, kde môžeme vidieť znak 
Červeného kríža, čo všetko by malo byť v lekárnič-
ke. Za každú splnenú úlohu získali súťažiace druž-
stvá pečiatku do svojho preukazu malého zdravot-
níka. Za priebeh a organizáciu súťaže na jednotli-
vých stanovištiach  zodpovedali pani učiteľky z MŠ 
na Zelenej ul. Podľa tematických okruhov pripravili 
na stanovištiach estetické a pútavé pomôcky, mo-
tivovali deti k aktivite a pohotovosti v komunikácii 
z oblasti starostlivosti o zdravie človeka.

Veľkým prínosom a obohatením poznatkov detí 
bola aj prítomnosť ozajstných záchranárov zo Zá-
chrannej zdravotnej služby zo Spišskej Novej Vsi. 
Deti oboznámili s ich činnosťou pri záchrane ľud-
ského života, poskytli im zopár ukážok poskytova-
nia prvej pomoci, umožnili deťom nahliadnuť do 

vozidla ambulancie a ochotne zodpovedali všetky 
zvedavé otázky.

Maskotom súťaže bola kvapka krvi Gabka, kto-
rá pozorne sledovala ako sa malým zdravotníkom 
darí plniť úlohy. Bola veľmi dôležitá, lebo častokrát 
dokáže zachrániť život človeka. Je symbolom, kto-
rý znamená život, nádej a istotu pre všetkých.

Na záver prišlo vyhodnotenie. Všetky družstvá 
splnili svoje úlohy a čakalo ich darčekové prekva-
penie. Bol to deň plný zážitkov a deti odchádzali 
nadšené z pekne stráveného dňa.  Za pedagógov 
môžem konštatovať, že zdravotná výchova má už 
aj v materskej škole svoje opodstatnenie a pre deti 
predškolského veku je veľkým prínosom. Poďako-
vanie patrí všetkým pani učiteľkám, ktoré deti pri-
pravovali a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k ta-
kémuto krásnemu podujatiu.

  Mgr. Martina Kenderová, MŠ Zelená ul., Smižany

Evička nám ochorela

v ml. skupine – Marianna Pavlíková, v st. skupine 
– Júlia Karasová, 3. Beh na 10 m – 1. miesto Na-
taša Kolesárová, beh na 20m – 1. miesto – Adam 
Orinčák.  Tí najšikovnejší boli na záver odmenení 
medailami, diplomami a  samozrejme veľkým po-
tleskom, no aj ostatné deti si za snahu odniesli nie-
len nezabudnuteľné zážitky a  sladkosti, ale aj sil-
né odhodlanie zvíťaziť v budúcom ročníku športo-
vých súťaží. Tak sláva víťazom a česť porazeným!

K. Staňová, MŠ Komenského 1
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„Zahraj, že mi zahraj“ 
krajská súťaž detského hudobného 
folklóru 

Každý druhý rok sa koná vzácne podujatie pre 
milovníkov detského folklóru. Tento rok ho organi-
zovalo mesto Rožňava a Gemerské osvetové stre-
disko s fi nančnou podporou Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky. Detský festival ľudovej hud-
by je súťaž detských kolektívov a sólistov zaobera-
júcich sa interpretáciou hudobného folklóru, kto-
rého cieľom je vyhľadávanie a podpora nových ta-
lentov. Tomuto podujatiu predchádzali regionál-
ne prehliadky. Spišské osvetové stredisko v  Spiš-

skej Novej Vsi ju zorganizovalo 25.02.2012 v Kul-
túrnom dome v  Margecanoch a zúčastni-
lo sa jej 215 účinkujúcich z  okresov Spiš-
ská Nová Ves a Gelnica. Súťaž bola rozdelená 
do štyroch kategórií a to ľudová hudba, spevác-
ka skupina, sólisti speváci a sólisti inštrumentalis-
ti. Na základe výsledkov a odporúčania odbornej 
poroty víťazi postúpili z regionálnej na krajskú sú-
ťaž. Za okres Spišská Nová Ves postúpila ĽH ZUŠ 
Oriešok zo Smižian - starší členovia (predstavi-
li sa pásmom Regruci), ĽH ZUŠ Spišanček Spiš-
ská Nová Ves a ĽH ZUŠ Oriešok mladší - členo-
via (predstavili sa ľudovým pásmom Jasličkare). 
V ďalšej kategórii sa postupu na krajskú súťaž teši-
la spevácka skupina Pantlička zo ZUŠ v Spiš-
skej Novej Vsi a spevácka skupina Oriešok 
ZUŠ zo Smižian (predstavila sa pásmom Hnalo 
dziefče kravy). Zo sólistov spevákov sa stala víťaz-
kou tejto kategórie Gabriela Plutová zo Smi-
žian a Lea Hudzíková zo Spišskej Novej Vsi. 
Skoro ten istý scenár sa zopakoval na krajskom 
kole dňa 4.5.2012 v Rožňave, kde porote predse-
dal pán Ondrej Molota, známy to predník najlepšej 
ľudovej hudby na Slovensku „Ďatelinka“. Spome-
dzi kolektívov ako boli Viganček (KE), Malá Parcho-
vianka (TV), Pávička (TV), Zemplínik (MI), Jurošík 

(MI), Pantľička (SNV), Jadlovček (GL), Stromíš (RV), 
Abovčaňe (KE), Spišanček (SNV), Lúčka a  Citaristi 
(RV)  päťčlenná odborná porota  rozhodla, že náš 
krásny Košický kraj v celoslovenskej súťaži v  Ha-
bovke budú reprezentovať už po druhýkrát ľudo-
vá hudba detského folklórneho súboru Orie-
šok st. pod vedením Dominika Maniaka a sólistka 
speváckej skupiny Šafolka Gabriela Plutová. Spe-
vácka skupina ako aj detská ľudová hudba Oriešok 
ml. sa umiestnili v striebornom pásme. Všetkým 23 
žiakom základnej umeleckej školy, ktorí sa zúčast-
nili týchto prehliadok a vynikajúco reprezentovali 
obec Smižany, srdečne blahoželáme a držíme prs-
ty v celoslovenskom kole 8.  – 10.6.2012.

Mgr. Marcela Maniaková

Prišla ku nam jar, po-
žehnana v kvece...

S  príchodom jari boli v  minulosti späté staro-
dávne obyčaje, hry, piesne a  tance, ktorých úlo-
hou bolo ukončiť zimu a priniesť do dediny vytú-
ženú jar. Tento rok sa tieto jarné zvyky pokúsili ob-
noviť deti a pedagógovia zo Základnej umeleckej 
školy a z MŠ na Ružovej ulici. Dopoludnie 4.4.2012 
začalo workshopom v aule ZUŠ, kde sa deti z MŠ 
dozvedeli niečo o jarných obchôdzkach spojených 
s vynášaním „Šmertki“ a naučili sa spievať pieseň 
spojenú s týmto zvykom. Nakoniec spoločne s DFS 
Oriešok a DĽH Oriešok vytvorili sprievod a spieva-
júc vyniesli „Šmertku“, hodili ju do Brusníka a tým 
ukončili zimu a priniesli do Smižian jar.

Mladí hudobníci
Dňa 25.4.2012 sa konal verejný koncert nádej-

ných mladých muzikantov zo ZUŠ Smižany. Pred-
stavili sa tu žiaci všetkých oddelení hudobného 
odboru, takže publikum malo možnosť vypočuť 
si diela klasikov, ale aj modernú, či ľudovú hudbu 
v  podaní rôznych nástrojov. Obrazovú kulisu do-
tvárala projekcia fotografi í súťaže Umelecká a po-
čítačom manipulovaná fotografi a, ktorú vyhlaso-
val výtvarný odbor. Záver koncertu bol venovaný 
odovzdávaniu cien víťazom.

Stanica plná elánu...
Nádejná študentka, K. Vospálková, sa zúčastnila 

školenia KOPRAX (kompetencie pre prax), v  rámci 
ktorého sa vzdelávala v oblasti spracovania projek-
tov. Názov jej projektu bol „Stanica plná elánu.“ Cie-
ľom bola vnútorná modernizácia železničnej stani-
ce Smižany. Kvôli vandalizmu už bohužiaľ nespĺňala 
svoje účely a ľudia sa tam prestali zdržiavať. 

„Na tejto stanici som s  mojimi rovesníkmi 
každý pracovný deň, pretože študujeme v  Po-
prade. Zdevastovaný stav objektu nás pohor-
šoval a  odpudzoval, preto sme častokrát aj 
v  zimnom období na spoj čakali radšej pred 
stanicou než priamo v  nej. Keď som dostala 
možnosť aspoň trochu pomôcť, tak som nevá-
hala a konala som.“

Projekt bol fi nancovaný:
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Európska únia - Európsky sociálny fond
Operačný program vzdelávanie
Vedúci projektu: K. Vospálková
Realizačný tím: G. Bučková
                            M. Sopkovič
                             S. Vospálek
                             P. Endel
                             M. Vospálek
                             J. Pollák

„Verím, že vylepšené priestory budú sprí-
jemňovať dlhé chvíle všetkým cestujúcim, ob-
čanom obce Smižany, ako aj milým pracovníč-
kam ŽSR.“

Klaudia Vospálková 

4. ročník celosloven-
skej súťaže v sólovom 
speve Petra Dvorského

Spevácke oddelenie ZUŠ Smižany sa v  dňoch 
24. a  25.4. 2012 zúčastnilo na súťažnej prehliad-
ke v  sólovom speve, ktorá sa konala v  Košiciach. 
Spevákov hodnotila odborná porota, predsedom 
ktorej bol samotný maestro, Peter Dvorský. Sú-
ťaž je dvojkolová, preto musel mať každý súťažia-
ci pripravené 4 piesne. Našu školu reprezentova-
la v  druhej kategórii Gabriela Plutová s  korepetí-
torom, p. uč. Františkom Maliňákom pod vedením 
p.uč. Mgr. Veroniky Kotradyovej. V  prvom kole sa 
predstavila s piesňami: M. Sch. Trnavský – Šípová 
ružička a W. A. Mozart – Ukolebávka. Na druhý deň, 
po postupe do druhého kola, zaspievala piesne: M. 
Sch. Trnavský – Čie sa to ovečky a F. Schubert – Pla-
ná růže. Ziskom čestného uznania sme sa utvrdi-
li v  tom, že dokážeme konkurovať aj základným 
umeleckým školám z miest ako sú Košice, Banská 
Bystrica, Žilina a iných kútov Slovenska.

Koncert nemeckého 
saxofonistu Torstena 
Skringera

Základná umelecká škola hostila vo štvrtok 
3.5.2012 známeho nemeckého saxofonistu Torste-
na Skringera, ktorý má na svojom konte spoluprá-
cu s mnohými kapelami ako je, napr. Soulkitchen, 
Ear Force Bigband, či Der 5te Mann. Taktiež hosťuje 
v TV Total Live Band. Koncert s workshopom orga-
nizovala spoločnosť YAMAHA a JV MUZIKA a žiaci 
ZUŠ, ale aj široká verejnosť si mali možnosť vypo-
čuť známe jazzové a populárne skladby, ale aj jeho 
vlastnú tvorbu. Pán Skringer ochotne odpove-
dal na všetky otázky kladené publikom a na záver 
svojho vystúpenia vyzval žiakov študujúcich hru 
na saxofóne, aby si s  ním zahrali. Diváci si z  kon-
certu odniesli príjemný zážitok a žiaci mnoho cen-
ných rád do ďalšieho štúdia.  

Mgr. Veronika Kotradyová, ZUŠ Smižany
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Súťaže Matematický klokan 2012 sa zúčastnilo  
53 žiakov.  Vynikajúci úspech dosiahli žiaci 1.roční-
ka : K. Drgonecová, P. Grečková, Z. Sokolovský, kto-
rí vo svojej kategórii  so 100 % úspešnosťou obsa-
dili 1.miesto a získali diplom Školský šampión.       

Ďalšími  úspešnými riešiteľmi vo svojej kategó-
rii boli títo žiaci:

Klokanko1: D. Forgáč, F. Macková.
Klokanko 2: K. Bučková. 
Klokanko 3: F. Schmögner, J. Kavuličová, Z. 

Dudžáková, M.Šoltesová, P. Červený. Klokanko 4: V. 
Kavuličová, R. Kubalec.

Benjamín 7: E. Brandobur.
Kadet 8: R.Kačír, O. Fargaš, S. Fargašová, D. Rich-

navská. 

Na okresných majstovstvách v  gymnas-
tickom štvorboji sa v  dňoch 23. 4. – 25. 4. 2012 
zúčastnili i  žiaci našej školy, kde súťažili v  troch 
kategóriách. V silnej konkurencii družstiev z okre-
su dosiahli tieto výsledky:

Kategória A /1. – 3. ročník/  
žiaci 8. miesto ( B. Beňáková, J. Kukurová, K. Klei-

nová, J. Koterbová, D. Koterbová )
žiačky 6. miesto ( M. Šomšák, D. Obert, A. Ondko, 

M. Koky, S. Rerko )
Kategória B /4. – 6. ročník/
žiaci 11. miesto ( D. Drobný, S. Heban, T. Mirga, F. 

Púček, S. Rončkevič )
žiačky 4. miesto ( M. Múdra,  N. Biacovská, N. Plu-

tová, M. Vašková, V. Kavuličová )
Kategória C /7. – 9. ročník/ 
žiaci 3. miesto ( D. Faltin, T. Krendželák, J. Vernar-

ský, N. Kováč, D. Pacák, )
žiačky 4. miesto ( D. Kenderová, J. Kramarčíková, 

T. Tshilimigkasová, L. Švidroňová, D. Poradová )
V súťaži jednotlivcov získala Martina Múdra zo 

6.B triedy krásne 3. miesto.
Dňa 4. mája 2012 sa  Spišskej Novej Vsi na det-

skom dopravnom ihrisku konalo okresné kolo sú-
ťaže Na bicykli bezpečne a Ja a môj bicykel. Našu 
školu reprezentovalo družstvo mladších žiakov: 
S. Neupauerová, A. Jurčáková, A. Klein, D. Pešek 
a  starších žiakov:  A. Pacanovská, M. Hančáková, 
V. Púček a D. Stanislav.  Mladší žiaci skončili na 3. 
mieste a starším sa podarilo vo svojej kategórii zví-
ťaziť a postúpiť do krajského kola súťaže Ja a môj 
bicykel.  

Mladí prírodovedci sa zúčastnili biologickej 
olympiády – kategórie E. Jej obvodné kolo sa ko-
nalo dňa 19. apríla  2012 v priestoroch Centra voľ-
ného času v Spišskej Novej Vsi. Naše žiačky 8. roční-
ka dosiahli výborné umiestnenie: Richnavská Do-
minika – 3. miesto,  Hradiská Michaela  – 4. miesto.

SUPER HLASY  v ZŠ 
na Komenského ulici 

V  štýle disco pesničiek a  trendových hitov sa 
v  máji rozbehla súťaž v  ZŠ na Komenského uli-
ci  v  Smižanoch. Zapojilo sa do nej vyše tridsať 
detí. Spievali sa piesne rôznych žánrov a  inter-
prétov. Podmienkou účasti bolo zaspievať jed-
nu ľubovoľnú pieseň svojho obľúbeného spe-
váka. Súťaž mala dve kategórie. Víťazkou a  zá-
roveň „HLASOM NAŠEJ ŠKOLY“ sa v  1. kategó-
rii stala Radka Gánovská (2.A) s  piesňou Vráť mi 
tie hviezdy, v  2. kategórii patrí prvenstvo Do-
minike Kenderovej (8.A) s  hitom Beautiful.                                                                                                                   
Na súťaži vládla veselá nálada a  skvelá atmosfé-
ra, ktorú dotvárala aj „hviezdna“ porota v  štýlo-
vých kostýmoch. Nielen Česko-Slovensko, ale aj 
naša škola má talent na super hlasy...! Aj takou for-
mou chceme u detí podporovať  a objavovať  ta-
lent  a dúfame, že o rok sa na takejto súťaži stretne-
me opäť.              Mgr. Terézia Krivdová

SLÁVIK SLOVENSKA 
v ZŠ na Komenského ul.  

Dňa 17.4.2012 sa v Základnej škole na Komen-
ského ulici v  Smižanoch konalo školské kolo sú-
ťaže ,,Slávik Slovenska“. Aj napriek tomu, že dnes 
v našich médiách prevláda moderná hudba, účasť 
detí bola prekvapivo vysoká. 

Z veľkého počtu súťažiacich v 1. kategórii zví-
ťazila žiačka 1. ročníka  Paula Grečková, v 2. kate-
górii žiačka 5. ročníka  Aneta Richtarčíková a za 3. 
kategóriu si 1. miesto vyspievali Dominika Kende-
rová, 8. ročník a Ján Vernarský, 9. ročník. Všetci ví-
ťazi postúpili do obvodného kola, ktoré prebeh-
lo v máji, v Centre voľného času v Spišskej Novej 
Vsi. Naše speváčky boli úspešné aj tam a získali si 
nielen priazeň publika, ale aj poroty. Paula zvíťazi-
la v prvej kategórii, Anetka v druhej a v tretej kate-
górii získala Dominika pekné tretie miesto. Dievča-
tá nás budú reprezentovať na okresnej súťaži, kto-
rá bude v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej 
Vsi. Všetci im srdečne blahoželáme a držíme palce 
v ďalšej reprezentácii nášho regiónu.

Mgr. Terézia Krivdová

15. a 16. mája 2012 sa 
konali územné kolá sú-
ťaže Hliadok mladých 
zdravotníkov z  okresov 
Spišská Nová Ves, Levoča 
a  Gelnica. Prvý stupeň, 

pod vedením p. uč. Rimskej, reprezentovalo päť ši-
kovných nováčikov: Samuel Rončkevič, Frederika 
Hajžušová, Nikola Plutová, Ema Kleinová a Zuzana 
Špenerová, ktorí sa umiestnili na krásnom 4. mies-
te. Druhá hliadka, pod vedením p. uč. Baldovskej, 
bola v zložení: Mária Dudžáková, Natália Bučková, 
Bibiána Kleinová, Simona Kačírová a Veronika Var-
tovníková. V kategórii starších žiakov, spomedzi 23 
družstiev, získala medailové striebro. 

Na krajských majstrovstvách súťaže Mladých 
záchranárov civilnej ochrany, ktoré sa konali 
10.5.2012 v Spišskej Novej Vsi družstvo našej školy 
v zložení: Viktória Polláková, Sylvia Fargašová, 
Tomáš Mašlár, Roman Kačír si v silnej konkurencii 
vybojovalo krásne 1. miesto, a tým aj možnosť sú-
ťažiť na Majstrovstvách SR s medzinárodnou účas-

ťou, ktoré sa budú konať v júni opäť v Spišskej No-
vej Vsi.

30 žiakov z ôsmich základných škôl okresu Spiš-
ská Nová Ves predviedlo svoje nadobudnuté ve-
domosti a  zručnosti v  anglickom jazyku predne-
som poézie a prózy na Shakespearovom memori-
áli, ktorý sa uskutočnil 30. marca 2012. Našu školu 
reprezentovala Lea Kunzová zo VII.B triedy, získa-
la krásne 2. miesto.

Dňa 23.4.2012 v  CVČ Adam v  Spišskej Novej 
Vsi v  spolupráci so Zväzom slovenskej vzájom-
nosti sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže v pred-
nese ruskej poézie a prózy pod názvom Puškinov 
pamätník- ARS POETICA. Monika Kokyová z  9. B 
triedy skončila na 2.mieste.

Hviezdoslavov Kubín je  súťažná prehliadka 
v prednese poézie a prózy. Krajské kolo  jeho 58. 
ročníka sa  uskutočnilo dňa 9. mája 2012 v Micha-
lovciach. Naša žiačka, Lívia Mašlárová, z III.B  súťa-
žila v  I. kategórii – poézia. Osobitým prednesom 
zaujala porotu a  získala ocenenie za presvedčivý 
umelecký prednes.  V tej istej kategórii – próza sa 
umiestnila na krásnom 3. mieste Viktória Kavuličo-
vá zo IV. B triedy.

ÚSPECHY ŽIAKOV ZŠ z Komenského ulice
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Exkurzia do Prešova
3. mája nás autobus viezol na východ Sloven-

ska. Školské lavice ôsmaci vymenili za vyučova-
nie „na mieste činu“. S gitarou a spevom cestou 
obdivovali nielen krásy našej prebúdzajúcej sa 
prírody, ale aj majestátny Spišský hrad kúpajú-
ci sa v slnečných lúčoch. V Solivare nás milý pán 
oboznámil s dômyselnou ťažbou a varením soli, 
nášho bieleho zlata. Jej predajom sa získavali pe-
niaze od stredoveku až do nedávna a jej chuť po-
zná každý z nás. Po krátkej prestávke na dobitie 
energie sme v planetáriu híkali nad nádherou 
nočnej oblohy s miliardami hviezd napriek tomu, 
že vonku bol práve horúci jarný deň. Filmom sme 
si doplnili vedomosti o vývoji našej planéty i ce-
lej slnečnej sústavy. Plní dojmov a nových vedo-
mostí sme sa podvečer vrátili ku škole a rozpŕchli 
pomedzi dažďové kvapky do tepla domova.

Mgr. Zuzana Kubičárová

„NEBOJTE SA 
NETOPIEROV“

Rôzne negatívne mýty o netopieroch ovplyvnili 
aj pohľad a vzťah človeka k ním. Hoci sú to neškod-
né a veľmi užitočné, lietajúce cicavce, ľudia sa ich aj 
dnes boja. Zvrátiť tento stav pomôžu len informá-
cie a vedomosti o netopieroch. Práve tie si žiaci prí-
rodovedného krúžku doplnili na výstave o  neto-
pieroch, ktorá bola sprístupnená v Múzeu v Smiža-
noch do 30.04.2012. Na výstave sa žiaci dozvedeli, 
že hoci netopier je zvláštny živočích a nevyzerá veľ-
mi príťažlivo, je veľmi úžitočný, pretože chytá škod-
livý hmyz, ktorý nám znepríjemňuje život. Netopie-
re človek ničí svojou neohľaduplnosťou a nevedo-
mosťou, v súčasnosti hlavne pri zatepľovaní budov. 

 My – mladí prírodovedci – však dnes už vieme, 
že netopierov sa nemusíme báť, práve naopak – 
musíme ich chrániť, lebo sú to užitočné, zákonom 
chránené cicavce, aktívne iba v noci.   

CHRÁŇME  PRÍRODU,  lebo tá nám v budúcnos-
ti všetko zlé vráti mnohonásobne späť!!!       

Mgr. Anna Hudáková a žiaci prírodovedného krúžku
ZŠ, Komenského ulica 3, Smižany

Z vody už nemáme strach…

Žiaci 3.A a 3.B triedy  sa v mesiacoch február  a marec zúčastnili základného plaveckého výcviku, ktorý 
organizujeme ako súčasť povinného vyučovania telesnej výchovy. Ten prebiehal pod odborným vedením 
na ZŠ Nejedlého ul. v Spišskej Novej Vsi.  Žiaci počas piatich týždňov postupne zisťovali, že voda nemusí 
byť pre nich strašiakom. Ich prvotné pocity strachu sa menili na úžasné pocity a zážitky spojené s vodným 
prostredím.   Naučili sa ponárať, splývať, osvojili si základné plavecké spôsoby plávania. Podarilo sa nám 
tak naplniť hlavný cieľ tejto aktivity a tým bolo rozvinúť plavecké schopnosti a pohybové zručnosti žiakov. 

                       Mgr. Jana Bednárová

„UNIKÁTY“ v ZOO Košice

Zoologická záhrada v Košiciach sa právom pýši takými druhmi živočíchov, ako sú tulene a tučniaky. Pre-
svedčili sa o tom aj mladí prírodovedci – členovia prírodovedného krúžku, ktorí sa dňa 28.04.2012 zúčast-
nili exkurzie do ZOO v Košiciach. Tento deň bol pre mladých prírodovedcov dňom plným prekvapení. Nie-
len, že nás konečne začalo hriať slnko, ale videli a zažili sme veľa krásneho a príjemného. V ZOO  žije veľa 
rôznych druhov živočíchov – od vtákov s čudesnými zobákmi, cez opice, až po medvede. Veľmi zaujíma-
vé bolo sledovať kŕmenie tuleňov, ktoré prebieha dvakrát denne – o 11,00 a 14,00 hodine. Dozvedeli sme 
sa aj veľa informácií z ich života. Mali sme aj možnosť kŕmiť zvieratá špeciálnym krmivom, ktoré predáva-
li v ZOO. Tento deň bol dobrým využitím nášho voľného času, za čo ďakujeme p. učiteľke Hudákovej a už 
teraz sa tešíme na ďalšie poznávacie exkurzie. 

  Ema Marta Lorková, 6.A a členovia prírodovedného krúžku
ZŠ, Komenského ulica 3, Smižany
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RÓMEO A JÚLIA 
V TRÁVE

Netradičné hodiny prežili deviataci zo ZŠ Po-
výšenia sv. Kríža počas mesiaca máj. Máj- lásky 
čas – venovali najslávnejšiemu dielu anglické-
ho spisovateľa a dramatika Williama Shakespe-
ara – Rómeovi a Júlii.  

Keďže májové teploty lákali von z triedy, pre-
javila sa aj zaslúžená únava zo skvelého výko-
nu na Monitore 2012 a  projektom zriadená 
ekozákrada v priestoroch školy poskytla „svoje 
priestory“, nič nebránilo tomu, aby sa všetci prí-
tomní preniesli do shakespearovskej  Verony.  
Svoju záhradu a  hojdačky poskytol aj náš far-
ský úrad, za čo sa mu chceme poďakovať. 

/Mgr. Mária Kubušová, 
učiteľka SJL a žiaci 9. ročníka/

STRETNUTIE 
s poéziou J. Kráľa

Žiaci 9. ročníka ZŠ Povýšenia sv. Kríža sa 23. 
apríla 2012 zúčastnili literárneho popoludnia s ná-
zvom „Stretnutie s poéziou Janka Kráľa“. Prostred-
níctvom prezentácie, hudobného doprovodu 
a komentára pracovníčok Spišskej knižnice v Spiš-
skej Novej Vsi sa žiaci dozvedeli o živote a o tvorbe 
slovenského štúrovského básnika Janka Kráľa, od 
narodenia ktorého ubehlo 190 rokov. 

Atmosféru dotváral prednes členov divadelné-
ho súboru „Hviezdoslav“, ktorí recitovali ukážky 
z tvorby tohto spisovateľa. Literárne podujatie pri-
nieslo účastníkom hlboký umelecký zážitok. 

Mgr. Mária Kubušová, učiteľka SJL 

TÝŽDEŇ  
HLASNÉHO  ČÍTANIA

Viete, že ….
… deti, ktoré čítajú, majú lepšie výsledky 

v škole?
… ak sa číta dieťaťu nahlas, pomáha to zvy-

šovať sebadôveru dieťaťa a jeho schopnosť čí-
tať?

Čítanie je zručnosť, ktorú dieťa nevyhnutne po-
trebuje pre svoj ďalší úspešný život. Ak chceme, 
aby sa z našich detí stali čitatelia na celý život a ce-
loživotní učiaci sa, mali by sme im dopriať dosta-
tok radostných skúseností s čítaním a ukázať im na 
vlastnom príklade, že čítanie môže byť potešením 
a zábavou.

Preto sme aj my umožnili našim žiakom I.stup-
ňa, aby popracovali na svojej osobnosti a zlepšili 
sa v čitateľskej gramotnosti zapojením sa do ďal-
šieho ročníka projektu – Týždeň hlasného čítania,  
ktoré organizuje Združenie Orava. 

Posledný týždeň v  mesiaci apríl, od 23.4. – do 
29.4., sme zblížili svet dospelých so svetom detí 
prostredníctvom príbehov a rozprávok. Spustili 
sme hru pod názvom S knihou z kvietka na kvietok. 
Hrací plán bol rozvrhnutý do siedmich úsekov, kto-
ré predstavujú sedem dní. Každý deň počas jedné-
ho týždňa mohlo  dieťa, ktorému rodič alebo iný 
dospelý aspoň 10 – 15 minút čítal, vyfarbiť časť 
dobrodružnej cesty a splniť jednu úlohu. Deti po-
stupne „priletia“ k siedmim kvietkom, na ktorých 
získali  sedem indícií – pomocných slov, ktoré im 
pomohli, keď ich správne zoradili, rozlúštili záve-
rečný citát. Za každú zodpovedanú úlohu si vyfar-
bili jeden kvietok, jeden úsek cesty a do vyznače-
ného riadku na hracom plániku si zapísali jednu in-
díciu, ktorú im prezradila pani učiteľka.. Každý deň 
jedna indícia - jedno slovo citátu. Na záver zo slov 
poskladali celý citát, ktorý vystihoval hlavnú myš-
lienku celotýždenného snaženia – Knihy sú ľu-
ďom to, čo krídla vtákom (John Ruskin).

Záujem detí o knihy a literatúru stále žije. Stačí 
ich správne motivovať a uviesť tým správnym sme-
rom. Aj keď cestička ku knižke býva často kľuka-
tá, vidíme, že sa naši mladí čitatelia na ňu neboja 
smelo vykročiť.                                                                                     

Mgr. Miroslava Lesňáková

26. apríla 2012 sa v priestoroch Matice sloven-
skej v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo okresné kolo 
rétorickej súťaže Štúrov Zvolen. Žiačka IX. A triedy, 
Viktória Revajová, obsadila v II. kategórii v silnej 
konkurencii  2. miesto. 

Súčasne s Biblickou olympiádou prebieha aj 
výtvarná súťaž pod názvom „Biblia očami detí 
a  mládeže“. Adriana Tomaščáková, žiačka 8.A 
triedy získala svojou prácou s témou „Ježiš zomrel, 
aby sme my žili“ 2. miesto na diecéznej úrovni.

Úspechy v regionálnej súťaži  mladých zdra-
votníkov:

Družstvo mladých zdravotníkov I. stupňa v zlo-
žení: Martin Brandobur, Patrik Mederi, Mária 
Čontošová, Mária Grešová a Dajanka Trojanová 
si vybojovali krásne 2. miesto.

Družstvo mladých zdravotníkov II. stupňa v zlo-
žení: Mária Brandoburová, Zuzana Maľaková, 
Júlia Pľutová, Janka Glodžáková a Martinka Gá-
novská,  získali  spomedzi 23. družstiev druhý naj-
lepší počet bodov, avšak rovnosť bodov ich podľa 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA POVÝŠENIA
SV. KRÍŽA V SMIŽANOCH

praktickej časti v rozstrele posunula na  4. miesto. 
12.5. 2012 sa v Spišskej Novej Vsi konali krajské 

plavecké preteky žiakov Košického a Prešovského 
kraja. V  kategórii C Samuel Slimák obsadil v  dis-
ciplínach  100 m znak, 200 m voľný spôsob (VSP),  
50 m VSP a  50 m znak  1. miesta.

19. 5. 2012 pokračovali preteky 2. kolom v Hu-
mennom, kde Samuel Slimák vyplával nasledov-
né umiestnenia: v disciplíne 100 m motýlik a 50 m 
motýlik – 1. miesto, 100 m VSP 2. miesto a 50 m pr-
sia 3. miesto.

V súťaži matematický klokan - Dominika Zeku-
ciová, Martin Bartoš zo IV.A a Zuzana Maľaková 
z VIII.A  sa v rebríčku umiestnil v prvej pätine, do-
stali diplom úspešného riešiteľa. Najlepší súťažiaci 
z každej školy dostal odmenu - hru. Z našej školy to 
bola Dominika Zekuciová. 

Z ÚSPECHOV 
v žiackych súťažiach  ZŠ Povýšenia sv. Kríža
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BURZA HRAČIEK
Ochotu pomáhať a schopnosť zriecť sa obľúbenej hračky prejavili naše deti už v 7. ročníku kam-

pane Tehlička pre Afriku. 
Súčasťou kampane bola aj Burza hračiek, ktorá prebehla 25. 4. 2012 v ZŠ Povýšenia sv. Kríža. 
Tento rok sme podporili výstavbu nemocníc v Južnom Sudáne a vďaka zanieteniu mladších žiakov sa 

nám podarilo podobne ako vlani vyzbierať sumu 31€. Záujem detí i rodičov nás motivuje a teší zároveň. 
Všetkým, ktorí  pomohli zlepšiť zdravotnú starostlivosť v Sudáne, patrí úprimné ďakujem.  

Mgr. Janka Predovová

DUCHOVNÁ 
OBNOVA PRE 
zamestnancov školy 
ZŠ Povýšenia 
sv. Kríža

„Veda verzus viera“ - táto téma sa niesla ce-
lodenným stretnutím všetkých zamestnancov 
našej školy a kolegov z Letanoviec s prof.  RNDr. 
Július Krempaským DrSc., ktorý nám vniesol 
svetlo pravého poznania ako chápať biblickú 
správu o  pôvode sveta a  človeka v  súvislosti 
s fyzikálnymi poznatkami.

Poznávanie Biblie - Božieho slova nám uka-
zuje a rozpráva o stvorení z pohľadu najvyššie-
ho kreatora - Boha. Veda nám umožňuje hlbšie 
poznať vedecké zákonitosti. Tieto vedecké po-
znatky nám dlaždia  cestu k viere.

Tento deň bol pre nás požehnaním, preto-
že čas, ktorý sme venovali Pánu Bohu a  sebe 
navzájom, nám priniesol posilu, povzbude-
nie. Obnovení na duchu sme sa lúčili s prianím 
čoskoro prežiť podobné stretnutie zas.

 Kolektív ZŠ Povýšenia sv. Kríža  

QUO VADIS? 
Slová sv. Petra – apoštola, ktoré zazneli za 

hradbami Ríma, odzneli opäť v  Divadle Joná-
ša Záborského v  Prešove v  muzikáli s  rovno-
menným názvom. Moderného spracovania kla-
sického svetového diela poľského spisovateľa 
Henryka Sienkiewicza sa 4. mája zúčastnili žiaci 
9. ročníka Základnej školy Povýšenia sv. Kríža.  

V  dopoludňajších hodinách tak mali možnosť 
oboznámiť sa s  muzikálom na netradičnej hodi-
ne literatúry. Mená ako Martin Kákoš, Gabo Dušík 
a  Peter Uličný sľubovali nezabudnuteľný zážitok. 
Predpoklad nesklamal. 

Dej sprevádzali silné a  jedinečné obrazy, scé-
ny, hudba. Mimoriadne silno zapôsobil moment, 
v ktorom sa diváci stali priamymi účastníkmi (pre-
mietnutím na scénu)  udalostí a zabíjania prvých 
kresťanov v aréne za čias cisára Nera. 

Muzikál je aj takýmto spôsobom aplikovaný na 
dnešnú dobu. Aj my bývame často svedkami bez-
právia, ktoré sa koná s naším súhlasom, ľudia pre-
dávajú svoju česť za peniaze a svoj prospech či po-
stavenie, „tlieskajú“ hlúpym a nezmyselným naria-
deniam vrchnosti, nenormálne považujú za nor-
málne. 

Nielen vtedy, ale aj dnes je skutočná láska (za 
ktorou stojí Láska) zázrakom, hodnotou, ktorá do-
káže zvíťaziť nad všetkými prekážkami a  dojíma 
nás aj dnes.  Veď samotný Sienkiewicz povedal: 
„Treba, aby aspoň v literatúre bolo viac milosrden-
stva a šťastia než v skutočnosti...“

Mgr. Mária Kubušová, Ing. Helena Glodžáková 
a žiaci 9. ročníka

Výstava žiackych prác v Obecnej knižnici  
pod názvom 
„ČO DOKÁŽU NAŠE RUKY“

 
Žiaci a učitelia ZŠ Povýšenia sv. Kríža si Vás dovoľujú pozvať na výstavu s názvom „Jarné prebú-

dzanie“,  ktorá je nainštalovaná od začiatku apríla do konca školského roka.
Na hodinách výtvarnej výchovy a v rámci záujmových útvarov sme sa snažili túto tému stvárniť použi-

tím rôznych techník a materiálov, od maľovania a zdobenia, cez ilustrácie detí, maľovania na skle, plete-
nia košíkov, priestorových zvieratiek a predmetov z papiera, drôtu, textilu či plastu, kašírovania a ďalších 
iných techník . Vystavujeme tu  práce a výrobky, ktoré vytvorili šikovné ruky našich žiakov. Srdečne Vás 
na túto výstavu pozývame , aby ste pohladili dušu krásou a nazbierali nové inšpirácie a pohľady v umení.

     učitelia  ZŠ Povýšenia sv. Kríža
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9. kolo   21.4.2012
ELKOSTAV – LUANA  4:0 (1:0)  G: Kramarčík E., Šol-
tys, Urban 
MOTOMULTI – HERBA-BEST  0:2 (0:0) G: Kovačovič 
K., Frankovič M.
KREF – 1.FC BIOGRAD  13:0 (4:0) G: Kováč M., Kle-
in M. (3x), Sagula J., Bečez J., Loj M. (3x), On-
drušek M., Mihálik J. (2x), Hric B.

10.kolo   29.4.2011
1. FC BIOGRAD  –  LUANA    1:1 (0:0)  G: Špe-
ner S. – Bocko
ELKOSTAV – MOTOMULTI    0:0
HERBA-BEST – KREF    0:0 

11.kolo    6.5.2012
LUANA – KREF   1:0  (0:0)  G: Špener P. 
MOTOMULTI  1. FC BIOGRAD   0:1  (0:1) G: Koňak 
HERBA-BEST – ELKOSTAV  0:1 (0:0)  G: Šoltys 

12.kolo   12.5.2012
LUANA – MOTOMULTI   3:2 (2:1) G: Špener P., 

TJ Slovan Smižany
Naše A mužstvo odohralo v štvrtej lige ďalšie zá-

pasy. 23. kolo nám určilo za súpera Sokoľany, kto-
ré rovnako ako my bojujú o záchranu. Po vysokej 
prehre vo V. Kapušanoch bolo cieľom mužstva zís-
kať u jedného z nováčikov súťaže minimálne bod. Aj 
v tomto zápase sme však urobili niekoľko chýb, kto-
ré domáci dokázali využiť a nakoniec sme prehrali 
2- 5. Naše góly strelili D. Bednár a Klubert. Smižany 
nastúpili v tejto zostave:

Kyseľ- Oltman, Kapusta, M. Bednár, Šebest - Rich-
navský, Hagara, Rimbala, Kľučár- Klubert, D. Bednár. 
Striedali: Dlugoš, Petrisko. V ďalšom zápase sme na 
domácom trávniku privítali Rožňavu. Aj tento zápas 
potvrdil, že Smižany v tejto sezóne hrajú doma lep-
šie, ako na ihriskách svojich súperov. Chlapci pristú-
pili k zápasu zodpovedne a po dvoch góloch Kluber-
ta a jednom D. Bednára vyhrali 3-0. O týždeň neskôr 
sme cestovali do Strážskeho, kde sme po veľmi sla-
bom výkone v prvom polčase inkasovali v priebehu 
desia� ch minút tri góly, na ktoré sme nedokázali od-
povedať. Nakoniec sme prehrali vysoko 0 – 4. Naša 
zostava: Duľa – Janík, Kapusta, M.Bednár, Oltman- 
Dlugoš, Halula, Jenča, Kľučár- D. Bednár, Klubert. 
Striedali: Hagara, Rimbala. V 26. kole sme v

dôležitom domácom zápase privítali Rudňany. 
O niečo skúsenejší hos� a boli nad naše sily a po pre-
hre 1–2 sme si veľmi skomplikovali situáciu v boji 
o záchranu. Náš jediný gól strelil Halula. Smižany 
sa už niekoľko kôl nachádzajú na poslednom mies-
te tabuľky. Chlapcom nechýba odhodlanie zachrá-
niť štvrtú ligu, ale slabá účasť na tréningoch sa pra-
videlne prejavuje v zápasoch. Dorastenci po vyso-
kej prehre 1–6 v Sp. Podhradí prehrali aj doma s Ľu-
bicou 2–4, ale po rozhodnu	  disciplinárnej komi-
sie VsFZ nakoniec vyhrali 3-0 kontumačne kvôli ne-
oprávnenému štartu hráča hos	 . V ďalšom zápase si 
chlapci pripísali tri body za výhru 2–1 v Prakovciach 
po góloch Vernarského a Poradu.

V nasledujúcom kole sa predstavili v domá-
com prostredí pro�  Jaklovciam. Kvôli poklesu hrá-
čov hos	  pod sedem však tento zápas trval  približ-
ne iba 30 minút. Smižany po góloch Melikanta, Ma-
cejka a Jochmana vyhrali 3-0.

Treťoligoví starší žiaci postupne doma prehrali 
s Ľubicou 1-3, s Levočou 0-2, v Plavnici vyhrali 3-1 
a doma porazili Sp. Belú 3-0. Mladší žiaci ťahajú sé-
riu prehier a s rovnakými súpermi prehrali postup-
ne 0-2, 0-2, 0-9 a 0-5.

D. Knizner, člen výboru TJ

Slovenský olympijský oheň zahorel dňa 14. mája 
aj v najväčšej  obci na Slovensku, v Smižanoch. Šta-
feta s  pochodňou  začala svoju púť už v dopolud-
ňajších hodinách a putovala školami obce. V ško-
lách sa organizovalo  množstvo športových podu-
jatí, nesúcich sa v olympijskom duchu.  Posolstvo 
Slovenska Hrám XXX. olympiády Londýn 2012 
oslovilo aj verejnosť.  Popoludní sa už pozornosť 
obyvateľov obce sústredila na celoslovenskú šta-
fetu, ktorá  s olympijským ohňom prebehla obcou 
Smižany.  Na čele štafety s  olympijskou pochod-
ňou  bežali úspešní športovci, či činovníci v oblasti 
športu ako sú Ivan Vaško – úspešný viacnásobný 
reprezentant v psích záprahoch, Miroslava Hurčí-
ková – aktívna členka horolezeckého klubu Clim-
Beer, Ján Olejník – učiteľ tanca v ZUŠ Smižany so 
špecializáciou rock and roll, či Dušan Sliva – za-
kladateľ zimnej Kalokagatie, Spišských športových 
hier detí a mládeže a množstva ďalších športových 
podujatí , v ktorých sa spája šport s výchovou, kul-
túrou a šírením zásad fair play.

Spolu s nimi sa na štafetovom behu so sloven-
skou pochodňou zúčastnili aj žiaci a deti škôl obce 
Smižany, pedagógovia, zástupcovia športových 
klubov a  mnoho ďalších športových nadšencov. 
Olympijskú pochodeň o  tretej popoludní do rúk 
starostu obce,  Michala Kotradyho, pred radnicou 
odovzdal Štefan Summerling  – úspešný pretekár 
v duatlone, či triatlone, ktorý sa na majstrovstvách 
sveta  2011  v krátkom duatlone blysol vynikajú-
cim štvrtým miestom. Pochodeň odovzdal staros-

Kraus, Suslov – Machaj, Jenča 
1. FC BIOGRA – HERBA-BEST  1:2  (0:1) G: Kaš-
čak  – Šimonovič, Bryndza 
KREF – ELKOSTAV   1. 2 (1:0)  G: Loja  –  Šol-
tys, Kubičár 

Tabuľka po 12 odohratých kolách: 
1. ELKOSTAV       11  6  3  2    34:17    24 b 
2. KREF                  11  6  2  3    36:22    20 b 
3. LUANA              11  5  2  4    28:16    20 b 
4. HERBA-BEST     11  5  2  4    26:21    20 b 
5. 1.FC BIOGRAD   11  5  2  4    27:39    17 b 
6. MOTOMULTI      11  0  1 10  11:47       1 b

P. č. Meno Góly
1. KUBIČAR (Elk) 14 g
2. REGEC (Lua) 9 g

KLEIN (Kre) 9 g
ŠOLTYS (Elk) 9 g

3. FRANKOVIČ (Her) 8 g

Špener Marcel, Jenča Michal                                                                  

Obecná liga v Smižanoch   www. obecnaliga.sk

V SMIŽANOCH TAKMER AKO V LONDÝNE
tovi  spolu s malým športovcom z materskej ško-
ly. Po zaznení olympijskej hymny a vztýčení vlajky 
Slovenského olympijského výboru oheň v  čaši za-
pálil starosta obce, ktorý sa k účastníkom  krátko 
prihovoril. Za Slovenský olympijský výbor vystúpil   
predseda združenia olympijských klubov SR, čest-
ný člen SOV Ivan Čierny a prítomným sa prihovoril 
aj predseda Olympijského klubu Spiš Viliam Mjar-
tan. Po úvodných krátkych príhovoroch už nasle-
doval kaleidoskop hudby a  tanca, ktorý pripravi-
la Základná umelecká škola Dezidera Štraucha 
v Smižanoch. 

Počas kultúrneho programu sa  mladí športovci 
a ďalší vyznávači behu pripravovali na štart Behu 
olympijského dňa, ktorý ukončil sériu športo-
vých podujatí v Smižanoch s vyjadrením  podpo-
ry našim olympionikom na XXX. Hrách olympiády 
v Londýne.      

PaedDr. Dušan Sliva, SŠÚ Smižany

Predaj�a BeBe SHOES, Za kaštie�om 3, Smižany

Vás pozýva na nákup dámskej obuvi a kabeliek
    V ponuke nové trendové modely

Po - Pia 13:00 - 18:00
   Sobota     9:00 – 12:00
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V mesiaci jún 
budeme blahoželať
Mária Frankovičová 91 rokov
Margita Morihlatková 90 rokov
Helena Novotná 86 rokov
Helena Juházyová 82 rokov
Justína Zumerlingová 82 rokov
Irma Mangerová 81 rokov
Margita Budzová 81 rokov
Jozef Šopata 75 rokov
Júlia Bačová 75 rokov
Emília Novotná 75 rokov
Bartolomej Michaľ 70 rokov
Magdaléna Kokyová 65 rokov
Veronika Bendžalová 65 rokov
Darina Frankovičová 65 rokov
Danka Tobiašová 65 rokov
Peter Mirga 65 rokov
Agnesa Novotná 60 rokov
Alojz Glejdura 60 rokov
Ján Bobko 60 rokov
Ladislav Šuba 60 rokov
Ing. Ján Klein 60 rokov
Marcela Brandoburová 60 rokov

V mesiaci apríl 
naše rady rozšírili
Natália Kokyová Nela Novotná
Michaela Škopová Richard Hudač
Patrik Pecha Katarína Šebestová
Diana Bajtošová Michaela Kalejová 
Júlia Brošková

V mesiaci apríl 
nás opustili
Justína Kubičárová 1917
Jozef Novotný 1940
Ján Majcher 1940
Magdaléna Novotná 1944
Eva Karbanová 1952
Michal Džubák 1956

„Odišli ste z  nášho ži-

vota, ale krásne spomien-

ky a večná láska v nás stá-

le ostávajú, pretože ten, 

kto žije v  našich srdciach, 

nikdy neumiera“. 2.4.2012 

nás navždy opustila naša milovaná mama Magdaléna 

Novotná a  24.4.2012 nás tiež  opustil aj  náš milova-

ný otec Jozef Novotný. S láskou spomína dcéra Janka.

„Dotĺklo srdce, ktoré milovalo, odišiel 

človek, ktorý bol milovaný.“ 19.5.2012 sme 

si pripomenuli 2. výročie úmrtia manže-

la, otca a dedka Jozefa Valkoššáka. Tí, 

ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 

spomienku. Manželka, deti, vnúčatá.

Dňa 19.6.2012 si pripomenieme 1. 

výročie úmrtia nášho milovaného man-

žela, otca a  dedka Jozefa Kladného. 

S  láskou a úctou spomínajú manželka, 

dcéry a syn s rodinami.

„Ťažko je bez Teba, smutno je nám 

všetkým. Už nič nie je také, ako bolo 

predtým. To, že sa rana zahojí, je len 

klamné zdanie, v srdci mi bolesť zosta-

la a tiché spomínanie.“ 18.6.2012 sme si 

pripomenuli 2. výročie, čo nás navždy 

opustil môj milovaný manžel Ján Urban. S láskou a úc-

tou spomína manželka a deti s rodinami.

„Stíchol dvor, záhrada i dom, už ne-

počuť jeho kroky v  ňom. Dotĺklo srd-

ce láskavé“. 16.6.2012 uplynie päť ro-

kov od smrti nášho drahého manže-

la, ocka, svokra a dedka Cyrila Kleina. 

Ostávaš ďalej v našich srdciach.

„Čas plynie, ale spomienka ostáva.“

31.5.2012 sme si pripomenuli 1. vý-

ročie úmrtia nášho brata a  uja Jána 

Švedu. 

Ďakujeme, že ste mu spolu s nami 

venovali tichú spomienku.

13.6.2012 si pripomenieme 10. vý-

ročie tragickej smrti nášho milovaného 

manžela a  otca Štefana Hamráka. Tí, 

ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku. S láskou spo-

mínajú všetci, čo Ťa majú radi.

Ten, kto ho poznal, si spomenie, 

ten, kto ho mal rád, nikdy nezabudne. 

23.6.2012 uplynie rok, čo nás navždy 

opustil náš otec a dedko Jozef Hudzík.  

Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu 

spolu s nami tichú spomienku. S láskou 

a úctou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.

„Čas plynie, ale spomienka v  našich 

srdciach ostáva.“ 31.5.2012 sme si pri-

pomenuli 1. výročie úmrtia manžela, 

otca a dedka Ernesta Drába. Tí, čo ste 

ho poznali, venujte mu spolu s  nami 

tichú spomienku. S  láskou spomína 

manželka, súrodenci, deti Marián a Martina s rodinami.

„Ten,  kto Ťa poznal si spomenie, ten 

kto Ťa mal rád nezabudne.“

4.5.2012 uplynulo 10. rokov od smr-

ti môjho brata, švagra a strýka Viliama 

Štraucha. S  úctou a  láskou spomína 

sestra s rodinou.

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote zna-
menajú viac ako ostatní. O to ťažšie je 
naučiť sa žiť bez nich.

S bolesťou v srdci vyslovujeme po-
ďakovanie za prejavy sústrasti a  kve-
tinové dary príbuzným, priateľom 
a  známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 

11.5.2012 s  milovaným manželom, otcom, dedkom, 
bratom a zaťom Viktorom Vrablom, ktorý nás po ťaž-
kej chorobe opustil vo veku 75 rokov.

Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme farskému úradu 
a Pohrebníctvu p. Bartoša v Smižanoch. S úctou smú-
tiaca rodina.

riliiiiii
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S P O M I E N KY

POĎAKOVANIE

■ Výroba kľúčov, brúsenie a Záhradkár
Výroba kľúčov,brúsenie a Záhradkár vyrábame kľúče, au-
tokľúče, dozické a jamkové kľúče, kľúče  do školských skri-
niek, ponúkame bezpečnostné vložky do zámkov,   bez-
pečnostné kovania na dvere, kľučky, visiace zámky, brú-
sime nože, nožnice,,poštové schránky, brúsime nože, nož-
nice, šajby do mlynčekov.  Vyrábame pečiatky, menovky 
na dvere,   gravírujeme známky pre domácich miláčikov, 
darčekové predmety, prívesky a iné.Ďalej Vám ponúkame 
hnojivá na kvety    a zeleninu, postreky, zeminu, kvetiná-
če plastové aj keramické, postrekovače, fólie rôznych šírok, 
tieniacu  fóliu na ploty, sudy na vodu a kapustu a veľa iné-
ho. Tešíme sa na Vašu návštevu. Štefánikovo námestie 21 
/bývalá banícka škola/, Sp. Nová Ves, Letná 46 /bývalá saz-
ka športka/, Sp. Nová Ves tel.: 0907259489

■ 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

■ Kozmetika – M
Ponúkané služby: úprava, farbenie obočia a mihalníc, čis-
tenie pleti, masáž tváre a  dekoltu, epilácia tváre a  tela 
voskom, diamantová mikrodermabrázia, spoločenské líče-
nie, parafín na ruky, poradenské služby. Kontakt: Tatranská 
ul. 1472, Smižany (Farby laky Orinčák). Objednávky na tel.: 
0949 404 289. Tešíme sa na vás.
■ Prekladám neúradne z/do anglického a nemeckého ja-
zyka. Tieto jazyky aj doučím, začiatočníkov aj pokroči-
lých, všetky vekové kategórie. Kontakt: 0918041145, 
ivana.broskova@yahoo.com

■ Oznamujeme zákazníkom, že predajňa Drogérie z Ul. Tat-
ranskej (od pošty) je presťahovaná na Ul. Nálepkovú (ved-
ľa predajne sudového vína). Tešíme sa na Vašu návštevu.

■ Chcete sa zdravo opaľovať?
Navštívte nové turbosolárium, ktoré spĺňa najvyššie eu-
rópske kritériá zdravého opaľovania. (1 min. už od 0,30 
EUR) Smižany, Smreková 21. Tel: 0903 522  022, 0907 
500 707

■ Požičovňa prívesných vozíkov.
Smižany, Smreková ul. 21. Tel.: 0903 522 022, 0907 500 707

■ Kozmetické štúdio MARILYN, Hutnícka 10 (sídl. Zá-

pad 1), SNV. Ponúkame kozmetické služby v novom, prí-
jemnom prostredí za rovnako   príjemné ceny. Kontakt: 
0905388917

■ Predám stavebný pozemok v centre Smižian – 734 m2 za 
39 EUR/m2. Kontakt.: 0907 940 481

■ ZALOŽÍME S.R.O. ZA VÁS. Zakladanie obchodných spo-
ločností s.r.o. na kľúč, založenie živnosti, zmeny v  s.r.o. 
všetko elektronickým podpisom za zvýhodnený poplatok. 
Bezplatné poradenstvo pri založení s.r.o. Kontakt: 0905 
772 016, 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

■ Vymením 2-izbový byt za 3-izbový v Smižanoch. Kontakt: 
0944 425 140

■ Predám slnečný 2-izb. byt na ul. Nálepkova, Smižany. Byt je 
zrekonštruovaný, vhodný hneď k nasťahovaniu. Cena doho-
dou. Kontakt 0918 603 757.

Obecné kultúrne centrum, Tatranská 80, Smižany, ponú-
ka voľné priestory v budove kultúrneho domu na zriade-
nie ambulancie zubného lekára. Priestory si môžu pre-
najať i záujemcovia s  inou činnosťou. Informácie: tel. č.: 
053/4298939, 0908982722.

INZERCIA

O Z N A M
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Mestské kultúrne centrum  
Spišská Nová Ves

Program – jún 2012
1. jún 2012 DEŇ DETÍ   
pódium pre Redutou                                    

• 9,30 hod. PESNIČKOVÉ NEVESTY 
Rozprávková veselohra – DIVADELNÝ SÚBOR 
HVIEZDOSLAV pri MKC v Spišskej Novej Vsi    

• 11,00 hod. 

POĎ K NÁM  A  ZABÁVAJ SA                                                                             
Program detí z CVČ   ADAM Spišská Nová Ves

• 13,00 hod. 

POZVANIE DO SVETA TANCA, 
HUDBY  A  SPEVU
účinkujú žiaci  ZUŠ Spišská Nová Ves

• 14,00 hod. STRÝKO BALTAZÁR 
V KRAJINE ZÁZRAKOV
V novom show programe sa stretnete so strý-
kom Baltazárom v krajine zázrakov. Show pre 
deti s maskotmi.

• 15,30 hod. KÚZELNÍK MELIES
Zábavný kúzelnícky program pre deti s popu-
lárnym kúzelníkom, ktorý rozdáva deťom zvie-
ratká z balónov

• 17,00 hod. MARTIN HARICH 
– koncert  pop. speváka zo SUPERSTAR s hu-
dobnou skupinou                                                                                                                    

4. jún (pondelok) 2012 o 19,00 hod.

JUBILEJNÝ KONCERT  HELENA  65
Športová hala SNV. HELENA VONDRÁČKOVÁ, 
kapela CHARLIE BAND, hosť DAVID DEYL – ga-
lakoncert pri príležitosti životného jubilea, 
najväčšie hity celej úspešnej kariéry populár-
nej speváčky. Vstupné - predpredaj: 22,20 € • 
v deň koncertu:  25,23 €    

26. jún (utorok) 2012  o 19,30 hod.

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
Spišské divadlo
Stanislav Štepka: Len tak prišli …
Satirická komédia, v ktorej sa autor venuje 
téme dedičstva. Vstupné: prízemie, lóže: 13 
€ • stredný balkón: 12 € • bočné balkóny:  8 €

29. – 30. jún 2012
GRAFFITI   SPIŠ 2012
sídlisko Východ 5. ročník festivalu zameraný na 
prezentáciu umenia mladých graffi  ti umelcov
PEETA (Padova, Taliansko), PHOE (Praha, ČR), 
KOBE (Praha, ČR), KREA (Spišská Nová Ves, SR), 
GRINT (Košice, SR), SLAMKA (Spišská Nová Ves, 
SR), FUSER (Spišská Nová Ves, SR)

Sprievodný program pred Redutou
AMO (Bratislava, SR), DJ  ba2s (Praha, ČR), STA-
NICA PROJEKT (Košice, SR), Mek  VRABEC (Spiš-
ská Nová Ves, SR)       

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC – 
Reduta, 053/ 44 632 49,   44 299 251 • MKC 
– Kino Mier, 053/ 44 287 66 • TIC – Letná 49, 
053/ 16 186 • (predpredaj na vybrané akcie)

2.5. 
– 10.6. 

Kaštieľ

SPIŠSKÁ PALETA 2012
PUTOVNÁ VÝSTAVA MALIEB, KRESIEB, 
PLASTÍK ČLENOV ART KLUBU NEPRO-
FESIÁLNYCH VÝTVARNÍKOV V  SPIŠ-
SKEJ NOVEJ VSI • Organizuje: Spišské 
osvetové stredisko, OKC

3.6. 
o 13.30 hod.

(nedeľa)

Areál TJ Slovan Smižany

DEŇ DETÍ 
Popoludnie pre deti s programom, sú-
ťažami a hrami

13.30 hod. Otvorenie, vystúpenia detí MŠ zdru-
žených v SŠÚ – „Krúťme pesničkou svet“ 
– pásmo piesní, tancov, scénok detí 
materských škôl zo Smižian, Letano-
viec, Hrabušíc, Spišských Tomášoviec, 
Arnutoviec, Iliašoviec, Sp. Hrušova 
a Betlanoviec.

15.00 hod. „Trio kotkodák“ – divadelné predstave-
nie ZUŠ  Smižany

16.00 hod. vystúpenie Pereca Juraja – kúzelníka 
Melies • Organizuje: OKC , Obec Smi-
žany, SŠÚ Smižany

7.6.
o 14.00 hod.

(štvrtok)

Kaštieľ

STRAVOVANIE A PITNÝ 
REŽIM POČAS LETA
Beseda pre seniorov – prednáša: p. Vl-
čáková, RÚVZ, Spišská Nová Ves • Or-
ganizuje: OKC

10.6. 
o 15.00 hod.

(nedeľa)

Areál TJ Slovan Smižany

XXI. roč. SMIŽIANSKYCH 
FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ 
VII. roč. SMIŽIANSKEHO 
JARMOKU 
Nezaviraj dzverečka za sebu – program 
folklórnych skupín o živote, o ľuďoch, 
o láske

PROGRAM:
10.30 hod. Rímskokatolícky kostol 

• Svätá omša

13.00 hod. Kaštieľ Smižany 
•  Prijatie hostí a  vedúcich folklórnych 

skupín starostom obce 
•  Slávnostné otvorenie literárnej ka-

viarne

14.00 hod. Živá pozvánka – sprievod účinkujú-
cich od Kaštieľa do areálu TJ Slovan 
Smižany

15.00 hod. • Slávnostné otvorenie 
• Galaprogram XXI. SFS 
• Odovzdanie Ceny Štefana Hozu
• VII. Jarmok ľudových remesiel

17.30 hod. Hosť programu FS Železiar z Košíc

ÚČINKUJÚ:
•  FSk Porubian z Poruby pod Vihorla-

tom
• FSk Kluknavčanka Kluknavy
• FSk Poráčan  z Poráča
• FSk Štvrtočan zo Spišského Štvrtka
• FSk Smižančanka zo Smižian
•  Sólistka Mária Mačošková, speváčka 

ľudových piesní s hudobným dopro-
vodom

Sprievodné podujatia: Smižiansky 
jarmok – ZŠ na Komenského ul., Smi-
žany, súťažné hry pre deti, maľovanie 
na tvár, nafukovací spiderman, ob-
čerstvenie, ukážky remesiel spojené 
s predajom 
Podujatie podporili: ZŠ na Komen-
ského ul., Smižany, MO Živena Smi-
žany, MO Matice slovenskej Smiža-
ny, reštaurácia Vyšná Smižany, Adla, 
s. r. o., Smižany, PRO GRUP – reklamná 
agentúra, Spišská Nová Ves, TJ Slovan 
Smižany, Luana, spol. s r. o., Smižany 
Vstupné: 1 €

21.6.
o 17.00 hod.

(štvrtok)

Kaštieľ 

OSLAVA ŽIVOTNÝCH 
JUBILEÍ 
Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci 
jún a júl oslávia svoje narodeniny • Or-
ganizuje: Obec Smižany, OKC

22.6. 
o 20.00 hod.

(piatok)

Spoločenská sála KD

JÚNOVÁ SEMTEX DISKO-
PARTY s DJ-om Jarom Liptákom
Ďalšia zo série diskoték s  dobrou 
hudbou, barom, súťažami o  ceny 
a  s  programom • Organizuje:  MIMO-
KLUB

PRIPRAVUJEME:
13.7.

 o 17.00 hod.
(piatok)

Areál TJ Slovan Smižany

Smižiansky letný festival 
spišských kapiel
Predstavujeme muzikantské talenty 
Spiša – II. ročník • Vstupné: 1 € • Orga-
nizuje: OKC

P R O G R A MP R O G R A M
J Ú N  2 0 1 2J Ú N  2 0 1 2

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 
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, www.okcsmizany.eu.sk


