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Štˇastný nový rok 2013
PPrežívame
ží
užž prvéé hhodiny
di a d
dnii nového
éh roka,
k
avšak vrátim sa k niekoľkým udalostiam zo záveru
roka 2012, ktoré majú vplyv na ďalší rozvoj obce.
Medzinárodná organizácia Transparency International Slovensko (TIS) po druhýkrát hodnotila sto najväčších samospráv Slovenska v transparentnosti, zverejňovaní dokumentov, prístupe
k informáciám, efektívneho využívania verejných
prostriedkov, personálnej politike a iné. Hodnotili
vyplnenie dotazníka, webové sídlo obce a cez rôznych žiadateľov slobodný prístup k informáciám.
Rebríček transparentnosti hodnotil mestá v 11
oblastiach. Kým pred dvomi rokmi obec Smižany
získala 22 % a hodnotenie E+, teraz získala 67 %
a hodnotenie B+, čím sa umiestnila v absolútnej
špičke. Postup z 99. miesta na 6. miesto znamenal najväčší posun medzi mestami smerom nahor
a obec získala ocenenie Skokan roka. Chcem podotknúť, že Smižany sú jedinou obcou medzi mestami a porovnávajú sa s najväčšími mestami ako
Bratislava, Košice, Banská Bystrica. Zamestnanci
obce robili a robia svoju prácu svedomito a zodpovedne stále, avšak v roku 2010 prišiel dotazník z TIS
tesne pred komunálnymi voľbami a nebola mu venovaná náležitá pozornosť. Preto sme si na poradách rozdelili úlohy s cieľom odprezentovať obec
v čo najlepšom svetle. Podarilo sa a poďakovanie
patrí všetkým zainteresovaným, ktorí sa na tomto
peknom výsledku podieľali.
Prvá etapa rekonštrukcie priestorov materskej školy na Ružovej ul. je úspešne za nami.
Dodávateľ MIGI, s.r.o. Matejovce nad Hornádom
dodržal termín rekonštrukcie do konca roka. Deti
by mali do nových pekných priestorov nastúpiť 8.
januára, keď skončia zimné prázdniny. Pred nástupom nás ešte čaká upratovanie, presťahovanie nábytku, zariadenia a samozrejme súhlas na prevádzku od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi.
Obecné zastupiteľstvo na decembrovom zasadnutí schvaľovalo dôležité nariadenia týkajúce sa chodu obce. Okrem iných boli odsúhlasené
finančné prostriedky a dotácie na školy a školské

Skokan roka 2012
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Dneska je prvý deň v roku, prišli sme vám zavinčovať trochu.
Zdravia, šťastia veľa, to vám zo srdca želá
MŠ Ružová

zariadenia. Napriek prvotným úvahám o navýšení
miestnych daní a poplatku za komunálny odpad
o 5 % poslanci rozhodli, že sadzby ostanú pôvodné a nebudú sa navyšovať. Každý z nás vie, že rok
2013 bude pre samosprávy náročný na financie,
poslanci však nechceli prenášať túto ťarchu na peňaženky obyvateľov obce. Rozpočet bol presunutý
na februárové zasadnutie, pretože sme ešte nevedeli presné sumy financií zo štátu na obec. Medzi
hlavné priority obce v novom roku aj z pohľadu
poslancov bude dokončenie II. etapy rekonštrukcie MŠ na Ružovej ul. a výstavba inžinierskych sietí v lokalite Panský kruh (elektrorozvody NN sietí, vodovod, kanalizácia, prístupová komunikácia
a plynovod). Tu nás čaká v prvom rade projektová dokumentácia na elektro a plynovod a jednanie s elektrárňami a plynárňami o spolufinancovaní sietí. Na ďalšie inžinierske siete má obec spracovanú dokumentáciu a potrebné je vypísať výberové konanie na dodávateľov prác. Bude to veľký nápor na prácu zamestnancov v najbližších rokoch.
V živote vždy niečo končí, niečo začína. Nie je
to ináč ani na obecnom úrade. Prednosta obec-

Kalendár podujatí pre rok 2013

ného úradu, Ing. Miroslav Malina, sa rozhodol
k 31.12.2012 ukončiť pracovný pomer s obcou
dohodou. Na tomto dôležitom poste pracoval
skoro 6 rokov. V mene nás všetkých mu ďakujem
za príkladnú, svedomitú a obetavú prácu pre obec
a jej obyvateľov a želám mu veľa osobných a pracovných úspechov na novom pôsobisku.
Kalendár na rok 2013 sa nesie v znamení 720.
výročia od zrušenia postavenia Smižian ako
poddanskej obce. Kráľ Ondrej III. (posledný z rodu
Arpádovcov) obci samostatnou listinou udelil výsady. O nesmiernom význame tejto listiny pre Smižany svedčí fakt, že naši predkovia si do erbu obce
dali obrátený arpádovský kríž s kratšími spodnými ramenami. Verím, že tento vzácny symbol nám
bude nápomocný a bude nás úspešne sprevádzať
v nasledujúcom roku 2013.
Prajem v novom roku všetkým obyvateľom
Smižian pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, menej starostí, pokoj v rodinách, úspechy v práci
a Božie požehnanie.
Ing. Michal Kotrady
starosta obce

príloha

Pozvánky
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POPLATKY

OSOBNOSTI OBCE SMIŽANY

ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
Obecný úrad, oddelenie výstavby a životného
prostredia upozorňuje a vyzýva všetkých prevádzkovateľov ( fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie ) malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia ( s tepelným príkonom do 0,3 MW ), aby
v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v zmysle VZN obce Smižany č. 76/2008 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých
zdrojov, zaslali alebo osobne doručili na Obecný
úrad, odd. výstavby a ŽP oznámenie k určeniu výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia – za každý
prevádzkovaný malý zdroj znečisťovania ovzdušia
za rok 2012 – v termíne najneskôr do 15. 2. 2013.
Obec Smižany, odd. výstavby a ŽP

Oznam
Predaj pozemkov pre IBV v rómskej osade
formou obchodnej verejnej súťaže
Obec Smižany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj troch stavebných pozemkov v lokalite IBV v rómskej osade v Smižanoch.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohami sú zverejnené na internetovej stránke
obce Smižany www.smizany.sk – Aktuality a na
úradnej tabuli obce.

Oznam
Predaj pozemkov pre IBV Panský kruh
formou obchodnej verejnej súťaže
Obec Smižany vyhlasuje obchodnú verejnú
súťaž na predaj 28 stavebných pozemkov v lokalite novej IBV Panský kruh v Smižanoch. Podmienky obchodnej verejnej súťaže s prílohami sú zverejnené na internetovej stránke obce
Smižany www.smizany.sk (Aktuality a Elektronická úradná tabuľa) a na úradnej tabuli obce.
Redakcia mesačníka Smižiansky hlásnik ďakuje všetkým prispievateľom a čitateľom za priazeň
a spoluprácu v roku 2012.
V novom roku vám prajeme pevné zdravie,
osobné i pracovné úspechy, ako i spokojnosť
s informáciami, ktoré vám prinášame prostredníctvom obecných novín.
aa
Šťastný a úspešný Nový rok 2013 vedeniu
a zamestnancom obce, poslancom obecného
zastupiteľstva, obecnému kultúrnemu centru
a redakcii Smižianskeho hlásnika praje
Klub dôchodcov Smižančan

„Naši slávni…“
5. časť

Štefan HOZA,

zaslúžilý umelec,
držiteľ Pribinovho kríža
I. triedy (in memoriam)
Operný spevák (tenor), libretista, dramaturg,
režisér, hudobný publicista a historik, pedagóg,
herec, zberateľ ľudových piesní.
Narodil sa v Smižanoch 20. októbra 1906 v rodine Mateja Hozu a Júlie, rod. Jančárovej. Okolnosti svojho narodenia Štefan Hoza a sklon ku
spevu komentuje slovami: Na svet som prišiel
v prednej izbe a hneď od začiatku som si vraj silil
gágor... z neho budze špivak, bo zna revac, takto
po narodení usudzovala pôrodná baba.
Do ľudovej školy chodil v Smižanoch. Pani
učiteľku Annu Kožárovú som spoznal ako dobrú
a láskavú paniu. K nej som začal chodiť do školy
1. septembra 1912. Bola to zlatá duša... V druhej
triede ma učil Jozef Mikolaj... otcovsky prísny
učiteľ.. .museli sme sa vyjadrovať celými vetami
po maďarsky. Taký bol školský predpis... ak nám
to nešlo, jadrnou spišskou výslovnosťou nám
to vysvetľoval ako sa maďarské slovo vyslovuje.
Na začiatku školského roka 1916-1917 už počas 1. svetovej vojny začal študovať na meštianke a neskôr na Štátnom učiteľskom ústave
v Spišskej Novej Vsi, neskôr v malom seminári
spišského biskupstva.
Začiatkom roka 1926 prerušil štúdium teológie a nastúpil ako učiteľ v Cíferi, od roku 1929
v Bratislave. Popri pedagogickej práci účinkoval
v speváckom zbore slovenských učiteľov. Súčasne študoval na Hudobnej a dramatickej akadémii, najprv u Janka Borodáča herectvo, neskôr,
na odporúčanie prof. Jána Strelca, vyštudoval
spev v triede Josefa Egema. V štúdiu spevu pokračoval v Prahe (1932), Miláne u C. Piccoliho
(1933) a vo Viedni u C. Stenbruckovej (1936).
Na začiatku svojej speváckej kariéry v tridsiatich rokoch spieval v Slovenskom národnom divadle ako hosť v Lehárovej operete Zem úsmevov. Bravúrnosť akou sa zhostil svojej úlohy mu
otvorila cestu do pražskej Modernej operety.
Zároveň získal stále angažmán v SND, kde pôsobil od roku 1932 do roku 1962. Hosťoval na do-

mácich aj zahraničných operných scénach (Záhreb, Viedeň, Budapešť, Drážďany). Počas svojho pôsobenia stvárnil 25 klasických operetných
a viac ako 70 operných postáv.
O svojom rodákovi PhDr. Anton Kret, CSc. napísal: „Štefan Hoza bol nielen talentovaný a žiadaný, bol v mnohom aj prvý: bol prvým slovenských spevákom, ktorý si podmanil náročné pražské publikum, bol prvým prekladateľom
zahraničných operných libriet a prvým autorom
libriet slovenských opier, kam patrí Suchoňova
Krútňava a Cikkerov Juro Jánošík, bol prvým slovenským dramaturgom opery Slovenského národného divadla. Bol prvým slovenským spevákom, ktorý prekročil uzavreté hranice svojej
profesie a zapísal sa medzi umelcov aj ako prozaik, hudobný historik a publicista.“
Už v mladosti prispieval do rôznych časopisov, písal pre deti i mládež. R. 1932 mu vydali
prvé dve knihy pre deti – Srdce zlatých hodiniek a Líška pipuška, o niečo neskôr Smoliarov chlapček, historické romány Na skale útočišťa a Tatári idú.
„Žiadalo sa mi aspoň dačo zachovať, aspoň
maličkosť vziať so sebou. Nebolo čo. Dom spustol, múry sa rozpadávajú...lesy tmavejú, ustupuje
z nich belasý odtieň. Tma kráča k dedinke, k mojim Smižanom. A ja si nesiem v srdci také, aké si ich
pamätám z detstva.“
Štefan Hoza zomrel 6. apríla 1982 v Bratislave.
Svojím umením sa natrvalo zapísal do dejín slovenskej národnej kultúry.

Smižiansky hlásnik – mesačník pre obyvateľov a priateľov Smižian, vydáva OcÚ Smižany, Nám. M. Pajdušáka 50/1341, 05311 Smižany, IČO: 00691721, Internet:
www.smizany.sk, e-mail: maria.mangerova@smizany.sk. Redakčná rada: Mgr. Stanislav Beregházy, Mgr. Ľubica Gregová, Ing. Miroslav Malina, Mária Mangerová,
Branislav Sarňák, PaedDr. Viera Skoumalová, Viliam Štrauch. Zodpovedná redaktorka: Anastázia Adamcová, tel.: 053/44314 83,e-mail:smizanyocu@rup.sk,anastazia.adamcova@smizany.sk, anastazia.adamcova@centrum.sk. Príspevky nie sú honorované, nevraciame ich, uzávierka do 20. dňa v mesiaci. Anonymné príspevky neuverejňujeme. Redakčná rada si vyhradzuje právo výberu zaslaných príspevkov. Výroba: VMV, Prešov. EV 3468/09, ISSN 1338-7618, Náklad 2200 výtlačkov.

2

ROČNÍK XXII • číslo 1 • 5. január 2013 • www.smizany.sk

Smižiansky hlásnik

SMIŽANY – SKOKAN ROKA 2012
V rámci hodnotenia transparentnosti 100 najväčších slovenských miest – Otvorená samospráva
2012 starosta obce Ing. Michal Kotrady prevzal 11.12.2012 od riaditeľa mimovládnej neziskovej organizácie
Transparency International Slovensko Gabriela Šípoša ocenenie – Skokan roka 2012.

Najtransparentnejšou samosprávou
na Slovensku pre rok 2012 je Šaľa, ktorá obhájila prvenstvo z roku 2010. Na
druhom mieste skončil Martin, tretia
je Rožňava. Celkovo sa transparentnosť slovenských miest dva roky od
komunálnych volieb mierne zvýšila.
Čiastočne to súvisí s prijatou národnou legislatívou (povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr, masové zavedenie elektronických aukcií) a čiastočne vlastným zlepšením samospráv najmä v oblastiach zverejňovania materiálov zo zasadnutí zastupiteľstiev. Vyplýva
to z druhého hodnotenia sto najväčších miest
v rebríčku Otvorená samospráva od Transparency International Slovensko. Výsledky sú
nádejnou správou, keďže vyššia transparentnosť znižuje riziká neefektívneho míňania verejných prostriedkov a zmenšuje priestor pre
korupciu.
Mestá dosiahli v hodnotení v priemere 49
bodov zo sto možných oproti 40 bodom v
roku 2010. Prvá Šaľa dosiahla 83 bodov, najhoršie Bytča a Vranov nad Topľou - len 29 bodov. Štyri pätiny miest sa od posledného hodnotenia pred voľbami v roku
2010 zlepšili. Najväčším skokanom sú
Smižany, ktoré sa dostali z 99. miesta na
celkové 6. miesto.

Sto najväčších miest pokrýva polovicu populácie Slovenska. Občania sú zároveň k práci miest dlhodobo kritickí – podľa prieskumu
Transparency z januára 2012 si až tretina populácie myslí, že na úradoch miestnej samosprávy je korupcia veľmi rozšírená. Je to však

takmer dvakrát menej ako vnímaná korupcia v zdravotníctve, na súdoch, či na ministerstvách.
Rebríček transparentnosti hodnotil mestá
v 11 oblastiach (od poskytovania informácií o
práci úradu a poslancov, možnosti zapojenia
verejnosti do diskusie a otvorenosti verejného obstarávania cez personálnu politiku, prenájmy majetku po udeľovanie grantov a dotácií). Zhruba polovicu výsledného skóre tvorilo hodnotenie kvality informácií na mestských webových stránkach, ďalších 40 percent odpovede na infožiadosti pod menom
Transparency ako aj „obyčajného občana,“
a zvyšok verejné dáta, napríklad o tendroch
od Úradu pre verejné obstarávanie.
Hodnotenie Transparency meria kvalitu formálnych pravidiel na základe 111 ukazovateľov, ako napr. počet rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie o pochybeniach
v tendroch vyhlásených mestom, forma zverejňovania zoznamu zmlúv a faktúr na webových stránkach, existencia etického kódexu zamestnancov úradov, či poskytnutie výšky výdavkov starostu v predvolebnej kampani na požiadanie.
Zdroj: Transparency International Slovensko
Viac na: www.transparency.sk
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Opätovne uverejňujeme zápisnicu z 23.zasadnutia OZ a list – Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č.211/2000 Z.z. –
odpoveď starostu obce poslancovi Miroslavovi Grečkovi, nakoľko v decembrovom čísle bola použitá nečitateľná veľkosť písma.
Redakčná rada SH

Obec Smižany
Vážený pán
Miroslav Grečko
Staničná 8
053 11 Smižany
Váš list značky

Naša značka
OcÚ – 2523 /2012

Vybavuje
Ing. Michal Kotrady

Smižany dňa
14.11.2012

Vec: Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č.211/2000 Z.z. – odpoveď
E-mailom zo dňa 8.11.2012 žiadate o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Vaša žiadosť sa týka poslaneckého mandátu Jaroslava Šarišského.
Ústavný súd SR v náleze vyslovil právny názor: „Základné právo na nediskriminačný prístup k voleným
funkciám podľa čl. 30 ods. 4 ústavy ako predpoklad realizácie základného práva podieľať sa priamo na
správe vecí verejných podľa čl. 30 ods. 1 ústavy nemôže byť bez osobitne významných dôvodov zabezpečujúcich práve nediskriminačný prístup k voleným funkciám odopreté ani osobám, ktoré v čase uchádzania sa o volenú funkciu vykonávajú činnosť nezlučiteľnú s touto volenou funkciou.
Zákon o obecnom zriadení, ani iný právny predpis upravujúci pracovnoprávne vzťahy nepredpokladá
automatické skončenie pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca s obcou, ako bol riadne zvolený za obecného poslanca. Ústavný súd na porovnanie dodáva, že v zmysle § 13 a ods. 1 písm. h) zákona o obecnom
zriadení v prípade, ak nastane dôvod nezlučiteľnosti mandátu starostu s inou aktivitou, nedochádza k zániku jeho mandátu okamžite, ale až potom, ako starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie
neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu. Rovnakú lehotu a možnosť realizovať úkon na odstránenie dôvodu nezlučiteľnosti predpokladá aj ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
Na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Smižanoch, dňa 20.1.2011 na 30 – dňovú lehotu na odstránenie dôvodu nezlučiteľnosti funkcie upozornil starosta obce poslancov obecného zastupiteľstva.
Podľa názoru ústavného súdu zmyslu a účelu čl. 30 ods. 1 a 4 ústavy odporuje taký výklad podmienky
nezlučiteľnosti výkonu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva s pracovnoprávnym vzťahom s obcou,
ktorý by fakticky odňal možnosť uchádzať sa o výkon volenej funkcie zamestnancom obce. Navyše v prípade, ak pracovnoprávny vzťah skončil v dôsledku uplynutia doby, na ktorú bol uzatvorený, bolo by nadbytočným vyžadovať, aby zvolený poslanec obecného zastupiteľstva ešte aj uskutočnil právny úkon smerujúci k ukončeniu pracovnoprávneho vzťahu, ktorý by však dĺžku trvania pracovnoprávneho vzťahu (v
dôsledku nevyhnutnosti uplynutia výpovednej doby) neskrátil.
V danom prípade je navyše voči Jaroslavovi Šarišskému namietaná aj nezlučiteľnosť výkonu verejnej
funkcie s pracovnoprávnym vzťahom s obcou takej zanedbateľnej intenzity, že neodôvodňuje zásah orgánov verejnej moci, ktorý by narúšal podstatu základného práva priamo sa zúčastňovať na správe vecí
verejných. Dôvod nezlučiteľnosti za predpokladu, že pracovnoprávny vzťah nezanikol už skôr, mohol trvať iba v rozmedzí štyroch dní, t.j. od pondelka 27.12.2010 (deň zloženia sľubu poslanca obecného zastupiteľstva) do štvrtka 30.12.2010, v období, keď sa nekonalo žiadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
a teda v čase, keď nemohli dôsledky „dobiehajúceho“ pracovnoprávneho vzťahu s obcou žiadnym spôsobom reálne ovplyvniť výkon volenej funkcie zvoleného poslanca obecného zastupiteľstva. Zo súvisiaceho
spisu vyplýva, že Jaroslav Šarišský fakticky svoju prácu už vykonal v dňoch 5. a
6. 12. 2010 a od obce ako zamestnávateľa už pokyny neprijímal a nebol ani v takom postavení vo vzťahu k obci, ktoré by ohrozovalo záujem na nestrannom a nezávislom výkone mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva. K reálnemu konfliktu medzi výkonom mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a prácou pre obec spĺňajúcou podmienky by preto v okolnostiach danej veci nemohlo dôjsť, ani keby Jaroslav
Šarišský úkon k skončeniu pracovnoprávneho vzťahu nebol urobil.“
Ústavný súd SR zaviazal Krajský súd v Košiciach riadiť sa právnym názorom ústavného súdu, ktorý vychádzal z Ústavy SR a ústavných zákonov.
ODPOVEĎ NA ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ :
1.) – obecný úrad si nevedie evidenciu, kto, kedy na obecný úrad prišiel. Nevieme odpovedať na otázku,
v ktorých konkrétnych dňoch Jaroslav Šarišský navštívil OcÚ
– ukončenie pracovnoprávneho vzťahu sa rieši na oddelení finančnom a správy daní, kde personálnu
agendu majú v pracovnej náplni dve zamestnankyne: Mgr. Daniela Valigurská a Bc. Anna Čujová
– k ústnej žiadosti Jaroslava Šarišského nebolo potrebné zaujať žiadne stanovisko, pretože právny úkon
smerujúci k ukončeniu pracovnoprávneho vzťahu v dôsledku nevyhnutnosti uplynutia výpovednej
doby, by dĺžku trvania pracovnoprávneho vzťahu na dobu určitú neskrátil
– starosta obce opierajúc sa o ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov v dôsledku 30 – dňovej lehoty na odstránenie dô-
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vodu nezlučiteľnosti funkcií nepotreboval prijať
žiadne opatrenia
– v prílohe Vám zasielam list zn. OcÚ/1083/2011,
zo dňa 28.4.2011. Príloha č. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 16,
17, 19, 20, 21 k listu sú zverejnené na webovom
sídle obce www.smizany.sk. Prílohy k pozvánkam na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
uznesenia a zápisnice zo zasadnutia OZ ste dostali taktiež osobne. Príloha č. 6 je Váš list adresovaný obci. Príloha č. 17 Vám bola zaslaná poštou dňa 2.2.2011.
Prílohy č. 9, 10, 11, 12 sa týkajú osobných údajov
fyzickej osoby Jaroslava Šarišského, ktorej zákon
o slobode informácií takúto povinnosť neukladá.
Písomne vyzveme Jaroslava Šarišského, či bude
súhlasiť so sprístupnením týchto informácií a až
potom Vám budeme odpovedať.
Prílohy č. 2, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, a 28
Vám zasielame.
2.) Obec Smižany v uvedenom súdnom spore na
pojednávaní nikto nezastupoval, žiadny právny zástupca. Súd rozhodoval bez pojednávania. Dňa 12. októbra 2011 starosta obce sa zúčastnil vyhlásenia rozsudku na Krajskom súde
v Košiciach.
3.) Ústavný súd SR o tom, že bude prejednávať
resp. prejednáva sťažnosť Jaroslava Šarišského
obci Smižany neoznámil.
S pozdravom
Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Oznámenie výsledku
výberového konania
V zmysle § 5 ods. 7 zákona NR SR č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberová komisia oznamuje výsledok výberového konania na funkciu vedúci finančného oddelenia, správy majetku a daní obce Smižany, Nám. M. Pajdušáka
1341/50, 053 11 Smižany.
V termíne do 26. novembra 2012, ktorý bol
stanovený ako termín podania prihlášok, sa prihlásili šiesti uchádzači. Všetci uchádzači o funkciu vedúci finančného oddelenia, správy majetku a daní splnili požiadavky odbornej spôsobilosti, vzdelania a praxe.
Výberová komisia podľa § 5 ods. 5 zákona NR
SR č. 552/2003 Z. z. uchádzačov v dostatočnom
predstihu pozvala na osobný pohovor dňa 4. decembra 2012.
Výberová komisia zhodnotila predložené doklady šiestich uchádzačov, vyplnené testy, osobnú prezentáciu a ústne odpovede na otázky členov výberovej komisie a určila víťaza výberového konania na funkciu vedúci finančného oddelenia, správy majetku a daní
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Ing. Luciu Vitkovskú
Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Smižiansky hlásnik
Vážení spoluobčania,
v posledných mesiacoch sme svedkami búrlivých debát ohľadom vykonávania môjho mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v našej obci. Po vydaní decembrového čísla Smižanského hlásnika som s nevôľou zistil, že „Klub
poslancov“ pri OZ Smižany sa opätovne vyjadruje k mojej osobe bez toho, aby
mi bol bezprostredne poskytnutý priestor na vytvorenie adekvátnej odpovede na vyjadrenia „Klubu poslancov“.
Z článku, ktorý bol uverejnený v decembrovom čísle Smižanského hlásnika
sa môže javiť, že všetky skutočnosti sú jasné, a že v konečnom dôsledku môžem byť rád, že svoj poslanecký mandát môžem po takmer 2 rokoch konečne
začať vykonávať. Tak ako aj v bežnom živote, aj táto minca má dve strany a nie
všetky tvrdenia “Klubu poslancov“ sa zakladajú na pravde.
Na to, aby ste si k tomuto sporu vytvorili ucelený obraz, venujte mi prosím
pár minút Vášho času, aby som Vám dokázal, že moje konanie je odôvodnené. Na II. zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 20. 1. 2010 p. Miroslav Grečko odovzdal p. starostovi oznámenie, že môj mandát poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Smižany zanikol. V diskusii k tomuto bodu programu sa vyjadril aj p. starosta a to tým, aby sa neprijali unáhlené závery. „Klub poslancov“ však na tento rozumný pohľad na vec nereagoval a z priebehu zasadania Obecného zastupiteľstva je jednoznačné, že „Klub poslancov“ nedal starostovi inú možnosť. Z mojich ďalších krokov vyplýva, že som zásadne nesúhlasil s rozhodnutím predstaviteľov obce. Viacerými listami som žiadal našu
obec, aby ďalej nevyvolávala a neudržiavala protiprávny stav a umožnila mi
môj mandát poslanca ďalej vykonávať. Namiesto spoločného rokovania a posúdenia právneho stavu sa mi však dostávali len záporné odpovede. „Klub poslancov“ si veľmi starostlivo vyberal právne závery z oslovených inštitúcií. Veľmi dôrazne bol prezentovaný právny názor Ministerstva vnútra SR, že môj poslanecký mandát zanikol, avšak na to, že tento právny názor nie je záväzný,
upozornil až p. starosta. JUDr. Sotolář, PhD., advokát, okrem iného odborník
na verejnú správu, však doporučil, aby mi Obec Smižany umožnila vykonávať môj mandát poslanca Obecného zastupiteľstva. V tom čase stáli proti sebe
dve, z právneho hľadiska rovnocenné posudky a mojou otázkou je, na základe akých skutočností sa „Klub poslancov“ rozhodol, že právomoc súdov vezme do svojich rúk. Je všeobecne známa skutočnosť, že o akomkoľvek rozpore medzi akýmikoľvek osobami rozhoduje súd, a ak to súd nemá v rozhodovacej právomoci, len súd rozhodne, kto o tomto rozpore má rozhodnúť. Podľa
môjho názoru moji kolegovia sú natoľko vzdelaní, že o tejto skutočnosti vedia
a práve p. poslanec Grečko na II. zasadnutí Obecného zastupiteľstva pri príležitosti uplatnenia práva veta u starostu sa ohradil voči vtedajšiemu prednostovi Obecného úradu Ing. Malinovi, že „aké máte Vy oprávnenie hodnotiť, či prijaté uznesenia sú v súlade so zákonmi, alebo nie?“ Nuž v tomto prípade to starostovi obce umožňuje zákon 369/1990 Zb. O obecnom zriadení (uplatniť právo veta voči uzneseniu Obecného zastupiteľstva, ak má subjektívny dojem, že
toto uznesenie je v rozpore so záujmami Obce). Ja sa len pri tejto príležitosti

pýtam, aké mali poslanci „Klubu poslancov“, najmä p. Grečko, p. Ing. Ertlová, p.
Orinčáková právo nástojiť, že môj mandát zanikol a hlasovanie „Klubu poslancov“ o ustanovení môjho náhradníka, p. Horvátha. Odpoveďou je, že žiadne.
Ja som bol stále presvedčený, že mandát mi právom patrí a preto som sa
rozhodol, že tento spor prenechám na posúdenie súdu. Aj keď Krajský súd
v Košiciach moju žalobu zamietol, a v tomto štádiu by väčšina ľudí upustila od
súdneho domáhania sa svojich práv, ja som sa nevzdal a v kútiku duše som veril, že Ústavný súd SR mi dá za pravdu. Stalo sa. Neprajem Vám, zažiť podobnú situáciu, akú som zažil ja. Môj príjem z invalidného dôchodku je na hranici
životného minima, s manželkou sa staráme o 3 vnúčatá a snažte sa v dnešnej
dobe presvedčiť advokáta o svojej pravde a to najlepšie tak, aby to urobil zadarmo, lebo vy mu skutočne nemáte z čoho zaplatiť za jeho služby. Po vydaní
Nálezu Ústavného súdu SR sa úsmev a pokoj z tvárí mojich niektorých kolegov
vytratil. Odôvodnene? To, čo som stále tvrdil, mi potvrdila aj najvyššia inštancia slovenského súdnictva. Aj na predbežnom prejednávaní majetkovej a nemajetkovej ujmy poslanci p. Grečko a p. Szitová spochybňovali rozhodovanie
Ústavného súdu SR, aj keď ako uvádzajú, že samotnú jeho autoritu akceptujú.
Ústavný súd SR rozhodol na základe vecných dôkazov pre porušenie Základných ľudských práv. Tieto vyjadrenia do značnej miery manipulujú s verejnou
mienkou a snažia sa vo Vás vzbudiť dojem, že som nenásytný, a že si chcem vytvoriť zárobkovú činnosť. Za absolútnu „drzosť“ musím označiť tvrdenie „Klubu poslancov“ v decembrovom Smižanskom hlásniku keď uviedli, že vzniknutú situáciu spôsobili zamestnanci Obecného úradu Smižany.
Suma, ktorú som žiadal ako mimosúdne vyrovnanie, bola adekvátna najmä tomu, že v období dvoch rokov, som bol sústavne označovaný za niekoho, kto porušoval zákony, kto „sa šmýkal po tenkom ľade“ ako to uviedla p.
Orinčáková na II. zasadaní OZ. Predpokladám, že k všetkým rokovaniam Obecného zastupiteľstva „Klub poslancov“ alebo iná spriaznená osoba prizvala zástupcov médií (Spišsko-novoveský korzár, TV Markíza ), aby bola celá slovenská verejnosť informovaná, aké problémy riešime. Na základe tejto „spravodajskej“ činnosti berú moje údajné vylúčenie z Obecného zastupiteľstva za smerodajné aj v Bratislave, kde sa stal obdobný prípad a rozsudok Krajského súdu
v Košiciach, kde bola moja žaloba zamietnutá, berú za „právoplatne ukončený“ v prospech Obce.
Aj napriek neúspešnému prejednaniu mimosúdneho vyrovnania, stále som
dúfal, že u mojich kolegov sa prejaví elementárny znak slušnosti každého človeka – Ospravedlnenie. Do dnešného dňa som sa tohto prejavu nedočkal a ja
si ho vynucovať nebudem, lebo úprimné ospravedlnenie je len to, ktoré vychádza spontánne, nie vynútene.
Je mi ľúto, že Obec Smižany je primárne zodpovedná za všetky kroky, ktoré robia jej orgány, teda aj Obecné zastupiteľstvo, lebo p. starosta sa stále snažil riešiť situáciu v zmysle zákona. V prípade, ak budem v tomto spore úspešný,
pri prvej možnej príležitosti navrhnem, aby osoby, ktoré moje vylúčenie zapríčinili nahradili každý jeden cent z vyplatenej sumy.
Jaroslav Šarišský

Z ČINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE
Odo dňa 17.11.2012 do 21.12 2012 celkom
7-krát zasahovali príslušníci OP pri poplachu na
chránených objektoch. Ani v jednom prípade nešlo o narušenie objektu inou osobou. Pri týchto zásahoch nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti.
Počas služieb bolo zistených devätnásť priestupkov (2 proti VZN obce, 10 na úseku dopravy,
4 proti majetku, 3 proti verejnému poriadku – rušenie nočného kľudu, z ktorých 12 bolo riešených napomenutím (dohovorom), 2 boli uložené a 5 priestupkov bolo riešených uložením blokovej pokuty v celkovej sume 95,- Eur.
OP v sledovanom období eviduje tri prípady
nálezov a strát. V dvoch prípadoch bol majiteľ
zistený a vec mu bola vrátená.

V spolupráci so Stanicou pre odchyt túlavých
zvierat Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi bolo
chytených deväť túlavých zvierat (psi). V jednom prípade bol nájdený pes zlatý retviever, ktorý bol ustajnený na obecnej polícií a na druhý
deň zistený majiteľ, ktorému bol pes odovzdaný.
V dvoch prípadoch bola poskytnutá pomoc
osobám pod vplyvom alkoholu.
V dvoch prípadoch boli príslušníci OP operačným dôstojníkom HaZZ požiadaní o asistenciu
pri zásahu v rómskej osade a v piatich prípadoch
bolo zabezpečované na požiadanie OR PZ miesto
činu a miesto dopravnej nehody.
STRATY A NÁLEZY
• Dňa 9.3.2012 boli nájdené na ulici Nábrežnej

v Smižanoch kľúče od MV Renault. Sú uložené na Obecnej polícii v Smižanoch.
• Dňa 2.7.2012 bol na Lipovej ul. nájdený zväzok 4 kľúčov. Sú uložené na Obecnej polícii
v Smižanoch.
• Dňa 3.8.2012 boli na cintoríne v Smižanoch
nájdené kľúče s príveskom SEAT. Sú uložené
na Obecnej polícii v Smižanoch.
• Dňa 18.11.2012 bol na Smrekovej ul. pri stánku PNS nájdený bicykel D-Max Delta Genesis.
Je uložený na Obecnej polícii v Smižanoch.
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JUDr. Ján Dučák
náčelník OP
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Smižiansky hlásnik
MIKULÁŠKU,
DOBRÝ STRÝČKU,
MODLÍM SA TI
MODLITBIČKU...
Takto a podobne spievali, recitovali, ale aj plakali detičky, ktoré dňa 4.12. boli v Materskom centre Lolek, kde prišiel ozajstný
Mikuláš. Neprišiel sám. Priniesol si kopu darčekov, ktoré mu pomáhali rozdávať jeho pomocníci anjel a čert. Keďže nie všetky
deti v našom centre vedeli zaspievať, či zarecitovať, urobili to za
nich deti zo ZŠ Povýšenia sv. Kríža. Prekvapili všetkých krásnymi vinšami, koledami a vianočnými piesňami. Sedemnásť mamičiek, dvadsaťšesť detí a dvaja oteckovia sa s nadšením zapojili
do programu a spoločne privítali Mikuláša. Spokojný Mikuláš aj
jeho pomocníci potom rozdali všetkým poslušným deťom darčeky. Najmenší lezúni dostali jabĺčko, aby mali zdravé zúbky. Záver patril spoločným pesničkám a fotografovaniu. To preto, aby
mal každý na Mikuláša krásnu pamiatku.
Oznamujeme všetkým mamičkám, že z dôvodu vianočných
prázdnin bude MC Lolek zatvorené. Prvé novoročné stretnutie
bude 15.1.2013 od 15:30 hod.
Materské centrum Lolek

ILCO KLUB ĎAKOVAL
za podporu v roku 2012
Na mikulášskom stretnutí 8. decembra 2012 sa okrem
členov zúčastnili aj pozvaní hostia, ktorým vedenie klubu týmto vyslovilo poďakovanie za pomoc a spoluprácu
počas celého roka. Výbor ILCO klubu týmto ďakuje spoločnostiam, podnikateľom a jednotlivcom:
SANIMED – p. Švorcovej, Požičovňa kostýmov – p.
Szabovej, STOMA poradňa – Bc. Sulovskej, Ing. Mirke
Tokarčíkovej, Adamovi Lubovi, COVATEXC – p. Smykovej .
Poďakovanie za celoročnú podporu a spoluprácu
patrí:
Obci Smižany – starostovi Ing. Michalovi Kotradymu,
Obecnému kultúrnemu centru – riaditeľke Mgr. Dane
Cvengrošovej, Základnej umeleckej škole – vedeniu,
pedagógom a žiakom za spríjemnenie chvíľ zaujímavými programami ako aj všetkým, ktorí boli ochotní pomôcť v činnosti klubu v roku 2012.
Prajeme Vám zdravý nasledujúci rok .
aa

Vianoce, Vianoce, už sú to znova...
aj tieto slová odzneli na vianočnom posedení MO Živena 18.12.2012
v Kaštieli v Smižanoch.
Pohladením na duši bolo vystúpenie krásnych mladých ľudí – Andrey Marchynovej a Mateja Loumu ako aj žiakov ZŠ na Komenského ul., ktorí svojím umením, hrou na klavíri, akordeóne a spevom vytvorili pre nás očarujúci vianočný zážitok. Za tieto prekrásne chvíle ako aj za podporu a spoluprácu
v roku 2012 vyslovujeme poďakovanie vedeniu obce – Ing. Michalovi Kotradymu, Ing. Miroslavovi Malinovi, riaditeľke Obecného kultúrneho centra – Mgr.
Dane Cvengrošovej a jej zamestnancom, veľké ďakujem patrí RNDr. Jane Vozárovej, riaditeľke ZŠ na Komenského ul. a členkám MO.
A na tieto sviatky i ja sa radujem, z úprimného srdca toto vám vinčujem:
Aby bol Kristus Pán vaším tešiteľom, vaším dobrým radcom a priateľom.
Katarína Babíková
predsedníčka MO Živena
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Smižiansky hlásnik
„KED SEBE ZAŠPIVAM“
znel spev obcou Danišovce. V tejto malebnej dedinke, v priestoroch doškoľovacieho strediska UPJŠ Košice, sa stretli deti z 13 materských škôl ( Smižany – Komenského, Ružová, Zelená, Teplička, Sp.Hrušov, Sp.Tomášovce – Kostolná, Odorín, Lieskovany, Letanovce, Iliašovce, Hrabušice, Arnutovce a Danišovce ),
aby si zasúťažili v speve ľudovej piesne, ktorá sa organizuje každoročne, a to pod
názvom Špivanka. Organizátorom tohto skvelého podujatia bola Materská škola
Danišovce spolu so svojim zriaďovateľom Obcou Danišovce v spolupráci so Spoločným školským úradom Smižany. Deti boli vyobliekané v krojoch, rôznych vianočných sviatočných kostýmoch - chlapci hrdí na svoje klobúky s pierkami chceli ukázať všetkým, že sú už veľkí speváci a vyparádené dievčence predviedli, že
sú šikovné nielen v speve, ale aj „beťárky“ ako ich mamky kedysi . Vyhrali všetci.
Usmiate a hravé očká detí dočkali sa čokoládových medailí, krásnych diplomov,
omaľovaniek a farbičiek. Za tento nezabudnuteľný deň ďakujeme p. riaditeľke MŠ
Danišovce - Lenke Bajtošovej a p. starostovi z Danišoviec – Miroslavovi Výrostekovi za nezabudnuteľné chvíle detí, pedagógov i rodičov strávené v Danišovciach.
Eva Kacvinská, riaditeľka MŠ Letanovce

ZUŠ DEZIDERA ŠTRAUCHA
USPELA MEDZINÁRODNE

Všetci dobre poznáme príslovie: „Bez práce
nie sú koláče“. A že „koláč úspechu“ môže výborne chutiť aj v malebnej obci Smižany, potvrdzuje
fantastický výsledok žiakov ZUŠ Dezidera Štraucha.
Pod vedením pani učiteľky Oľgy Horáčkovej,
DiS.art. sa prvýkrát na Medzinárodný akordeónový festival v Poprade pripravovali dva veľké
talenty – žiačky Petra Polláková a Nikola Plutová. Tento v poradí už 7. ročník súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva SR každý druhý rok,
mal nesmierne vysokú umeleckú úroveň. Súpermi boli akordeónisti z ČR, Poľska, Ukrajiny a Litvy,
pričom zo Slovenska mali odvahu súťažiť iba žia-

ci z Bojníc, Starej Ľubovne a z našich Smižian. Súťažný festival sa konal v dňoch 21. – 24. novembra 2012 v popradskom Dome kultúry a jeho stále narastajúca kvalita je ovocím nadšenia, ktorú
doň vložil zakladateľ a dlhoročný riaditeľ – priekopník slovenskej akordeónovej školy, pán Vladimír Čuchran, ktorý, žiaľ, už nie je medzi nami.
Celé podujatie sa vďaka zanietenej práci organizátorov stalo neuveriteľne plodnou príležitosťou
pre načerpanie a výmenu odborných skúseností pedagógov a mladých umelcov z rôznych krajín, čo vytvorilo vynikajúcu atmosféru pre vznik
nových priateľstiev a profesionálnych kontaktov.
Samotné žiačky Peťka a Nikolka si okrem nezabudnuteľných zážitkov a veľkej osobnej inšpirácie odniesli zo súťaže aj skvelú motiváciu do budúcnosti, pretože si získali srdcia poroty. Tá ocenila Nikolku Plutovú cenou za najmladšieho
účastníka a Petre Pollákovej zabezpečila neuveriteľné 6. miesto, čo
v tak obrovskej konkurencii je na prvýkrát skutočne obdivuhodný výkon! A že to s akordeónom naozaj
vedia, dokázali Smižančanom aj na
jesennej vernisáži žiakov výtvarného odboru, či v programoch v rámci
Mesiaca úcty k starším, kde ich bolo
počuť v plnom nasadení. Žiačky si
tak porovnali svoje interpretačné
schopnosti, čo ich podnietilo k ešte
väčšiemu úsiliu. V prípade, že sa škole podarí získať finančné prostriedky na kvalitný koncertný nástroj,
ktorý umožní rozvoj technických
hráčskych zručností, určite budeme
o nich ešte počuť.
Všetkým želáme do budúcna radosť z hry, radosť z poznávania
a vnímavé srdce, ktoré chápe okamih, ktoré chápe, že umenie je pre
všetkých, a že v umení niet víťazov,
ani porazených, pretože umenie je
dar.
Oľga Horáčková, DiS.art

Čaro Vianoc
„Ďakujeme, Ďakujeme, Ďakujeme vám.
Luskáčik bol, Luskáčik bol, Luskáčik bol fajn.
Bez hračky a sníčka, nebolo by dníčka....“
Takto sme 14.12.2012 po divadle v triede spievali za to, čo sme v kultúrnom dome zažili. Deti
piatich tried, ich kamaráti z ostatných tried z MŠ
na Ružovej ulici videli krásne predstavenie Luskáčik. Veľmi pekne ďakujeme všetkým hercom, spevákom, hudobníkom, tanečníkom a ich pedagógom zo ZUŠ D. Štraucha za prvé krásne čaro Vianoc. Tieto uponáhľané, niekedy aj smutné a ťažké
dni nám tieto deti svojím výkonom krásne rozžiarili. Dlho zostanú spomienky na ich skvelé výkony,
ktoré boli obohatené aj krásnymi kostýmami. Ďakujeme aj šikovným rukám, ktoré ich stvorili.
Prajeme všetkým umelcom veľa zdravia, šťastia,
úspechov a aby aj naďalej tu vzácnu lásku takto
rozdávali.
Vďaka od detí a pedagógov
z MŠ Ružová ul.

LUSKÁČIK
Základná umelecká škola Dezidera Štraucha
v predvianočnom adventnom čase opäť potešila
oči , pohladila dušu milovníkov divadelných predstavení pre deti a mládež. Po minuloročnej hudobno-dramaticko-tanečnej prezentácii Cesty okolo
sveta za 80 dní od Jula Verna sa teraz predstavila divadelnou rozprávkovou hrou Luskáčik, ktorá
je právom považovaná za jeden z najkrajších vianočných príbehov. Ako uvádzajú samotní predstavitelia hry „ vyžaruje z nej nádherná atmosféra
a tajomné čaro Vianoc, veď jej podivný príbeh plný
poézie, fantázie, ale aj napätia a humoru sa začína
na Štedrý večer...“ Režisérska taktovka p. uč. Tonky Bendíkovej v súčinnosti so skvelou choreografiou, autorskou hudbou a jednoduchou, vkusnou
scénou dokázala upútať pozornosť všetkých – od
najmenšieho diváka až po seniorov, ktorí so slzami v očiach so zatajeným dychom a úžasom na perách sledovali dej v podaní žiakov ZUŠ ako aj nadšenú prácu všetkých zainteresovaných pedagógov .
Za krásny umelecký zážitok VEĽKÉ POĎAKOVANIE patrí p.riaditeľke Mgr.M.Maniakovej a jej
kreatívnemu tímu pedagógov.
PaedDr. V. Skoumalová, Spoločný ŠÚ Smižany

ROČNÍK XXII • číslo 1 • 5. január 2013 • www.smizany.sk

7

Smižiansky hlásnik
že vyšetrenie prebiehalo hravou formou,
deti boli uvoľnené, bez strachu a obohatili sa o nový zážitok. Pani doktorke MuDr.
Gibalovej sme poďakovali za odborné poradenstvo a ona prisľúbila v prípade záujmu rodičov spoluprácu aj v budúcom školskom roku.

OČNÁ
PREVENCIA

K. Staňová, MŠ Komenského 1

Dňa 10.12.2012 prijala pozvanie na
našu Materskú školu na Komenského ulici
v Smižanoch oftalmologička MuDr. Mária
Gibalová z Očnej ambulancie v Poprade.
Pani doktorka so sestričkou pani Hurtukovou vyšetrili všetkým deťom vo veku od 3
do 6 rokov zrak. Najprv vyhľadávali rovnaké tvary z tabule na elektronickej kocke, ktorá zahrala melódiu, ak určili správny tvar. Ako pomôcka na prikrytie oka poslúžili okuliare v tvare motýľa. Takto pani
doktorka vyšetrila deťom obe oči a potom
sa zamerala na zisťovanie farbosleposti a to takou metódou, že hľadali na náhrdelníku koráliky rovnakej farby. Výsledky
tejto prevencie dopadli výborne, len pár
detí, u ktorých bolo zistené možné pravdepodobné podozrenie, odporučila pani
doktorka na odbornejšiu prehliadku. Keď-

Vianočná besiedka
„Keď si hora mäkkým šálom hrdlo omoce, na oblôčik zaklopú nám biele Vianoce.“
Veru, ani sme sa nenazdali a čarovný vianočný
čas nám opäť klope na dvere. Vianoce zaklopali
aj na dvere MŠ na Komenského ulici v Smižanoch
a my sme ich s radosťou pustili nielen do škôlky,
ale aj do svojich srdiečok.
19.12.2012 sme Vianoce v našej materskej škole oslávili už tradične piesňami, vinšmi a koledami.
Tento rok sme však pozvali aj rodičov a starých rodičov a tí s radosťou pozvanie prijali a z vystúpenia svojich ratolestí sa tešili. Na záver besiedky sme
spoločne len pri svetle sviečok zaspievali Ježiškovi typickú koledu: „Tichá noc, svätá noc“ a po zažatí
svetla si detí pod stromčekom našli darčeky. Z vianočného vystúpenia sme odchádzali domov naplnení hrejivým pocitom v srdciach. Všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme my, deti a celý kolektív
z Materskej školy na Komenského ulici, požehnané
a milostiplné Vianoce a nový rok 2013.
K. Staňová , MŠ Komenského 1

Dovoľujeme si poďakovať všetkým,
ktorí sa v roku 2012 zapojili do projektu
„Zelená stromom.sk“, či už podporovateľom za zakúpenie stromu, školám, ktoré projekt podporili maľbami detí, ale aj
všetkým ostatným, ktorí akoukoľvek formou projektu pomohli. Tešíme sa veľkej
priazni a nadšeniu pre dobrú vec.
Aj v budúcom roku budeme pokračovať s výsadbou stromov, osadzovaním
vtáčích búdok a skrášľovaním plotov. Už
teraz sa tešíme na Vašu spoluprácu. Pridajte sa k nám a dajte šancu životu v našej obci!
Viac info na www.zelenastromom.sk

Z oblohy sa biele
valí, radujú sa veľkí,
malí...
6. december sa v našej MŠ na Komenského
ulici niesol v atmosfére rozžiarených detských
očí, plných radosti a očakávania. Navštívil nás
tak dlho očakávaný Mikuláš v doprovode anjela a čerta. Už z ďaleka bolo počuť cvengot saní
a zvuk zvončeka. Deťom priniesol kôš plný sladkých balíčkov. Deti mu na oplátku dali „kôš“ plný
piesní a básní.
Pri odchode niektoré z detí čert pomaľoval na
líčka, aby vedeli, že nie vždy sú zlatíčka. Iným zas
Mikuláš dovolil zazvoniť čarovným zvončekom.
Krásna a zároveň dlho nezabudnuteľná chvíľa
rýchlo pominula. No v očkách detí iskričky radosti a šťastia nevyhasli celé dopoludnie.
MŠ – Komenského
Bc. M. Hudačeková
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Základná škola, Komenského ulica 3, Smižany
vzácna inštitúcia, kde sa rozdáva krása ducha,
kde sa zažíva dobrodružstvo poznania, kde sa rozvíja tvorivosť
a učí sa láske k múdrosti minulosti, dnešku a budúcnosti.

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

v dňoch 29. a 30. januára 2013
od 13,00 do 17,00 hod. na poschodí v hlavnej budove školy,
a 1.2. 2013 od 8,30 hod. na Zelenej ulici.
Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
Najvýznamnejším umením učiteľa je prebúdzať v žiakoch radosť tvoriť a poznávať. (Einstein )

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

17. Fašiangový ples,
ktorý sa uskutoční 09. februára 2013 v priestoroch jedálne PD „Čingov“ Smižany o 18,00 hod.
Do tanca bude hrať hudobná skupina TENDER z Bijacoviec.
Záujemcovia o 17. fašiangový ples sa môžu prihlásiť u svojich dôverníkov
a p. Milana Kubaľu na t.č. 0940 606 838 do 20. januára 2013.
Vstupné pre člena je 13 €, Pre partnera (rodinného príslušníka) je 17 €, a pre nečlena je 22 €.
ROČNÍK XXII • číslo 1 • 5. január 2013 • www.smizany.sk
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Hádzanársky

ÚSPECH
BASKETBAL
DIEVČAT
V mesiaci december sa konali základné kolá
v basketbale žiakov a žiačok základných škôl.
Naše dievčatá si vybojovali postup na obvodné
majstrovstvá, ktoré sa konali 10. 12. 2012 v Spišskej Novej Vsi. Súťažilo sa v konkurencii šiestich
družstiev. Po vyrovnaných a náročných zápasoch
získali pekné 5. miesto.
Veríme, že dosiahnuté výsledky budú pre dievčatá motiváciou k ďalším pohybovým aktivitám,
pretože šport by mal byť každodennou a neoddeliteľnou súčasťou bežného života človeka.
Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: V.
Polláková, M. Galdonová, L. Podvojská, D. Richnavská, R. Repáková, S. Fargašová, T. Tsilimigkasová, J.
Kramarčíková, D. Kenderová, Simona Sopkovičová.
Všetkým súťažiacim dievčatám úprimne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie športové úspechy.
Mgr. Alena Sumerlingová
ZŠ, Komenského ul. 3, Smižany

Je už dlhoročnou tradíciou, že Obvodné majstrovstvá v hádzanej žiakov a žiačok základných
škôl organizuje ZŠ na Komenského ulici v Smižanoch.
Tento rok sa turnaj konal v dňoch 20. a 21. novembra 2012 a zúčastnili sa ho družstvá ôsmych
škôl - ZŠ Komenského Smižany, ZŠ Nad Medzou,
Gymnázium Javorová, ZŠ Levočská, ZŠ Nejedlého, ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského Spišská Nová Ves. Najskôr odohrali súťažiaci
zápasy v dvoch skupinách. Turnaj vyvrcholil troma náročnými zápasmi o konečné umiestnenie
na 1. – 6. mieste. V kategórii žiakov družstvo našej školy získalo pekné 3. miesto. V kategórii žiačok si naša škola po jednoznačných víťazstvách
v základnej skupine zaslúžila finále. Dievčatá ani
tam nezaváhali a po vyhratom zápase sa mohli
tešiť z celkového víťazstva a postupu na krajské
majstrovstvá. Tie sa konali 4.12. 2012 v Michalovciach. Po základnom kole sa dievčatá prebojovali až do boja o medailové pozície. V záverečnom zápase porazili dievčatá zo Sobraniec, a tak
sa mohli tešiť zo zisku historického 3. miesta na
tomto turnaji.
Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: V.
Polláková, M. Galdonová, L. Podvojská, D. Richnavská, R. Repáková, S. Fargašová, T. Tsilimigkasová, Laura Švidroňová, J. Kramarčíková, D. Kenderová, A. Kubalcová, J. Kubalcová, D. Poradová.

MIX VYBÍJANÁ
na prvom stupni
Základnej školy
Dňa 8.11. 2012 ZŠ na Komenského ul. zorganizovala súťaž zmiešaných družstiev vo vybíjanej.
Na turnaji sa predstavili štyri družstvá základných škôl. Družstvo tvorilo deväť hráčov, jeden
kapitán a dvaja náhradníci. Hralo sa dvakrát sedem minút a rozhodoval každý vybitý hráč. Každý zápas bol bodovaný nasledovne: víťazstvo
2 body, remíza 1 bod a prehra 0 bodov. Všetky
družstvá sa maximálne snažili a vybíjali čo najviac hráčov. Počas jednotlivých zápasov sme sa
stretli s výhrami, prehrami aj remízou. My však
považujeme za víťazov každého, kto sa turnaja
zúčastnil. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom a veríme, že ich výsledky v budúcnosti budú
mať vzostupnú tendenciu.
Celkové umiestnenie:
1. miesto – ZŠ Chrasť nad Hornádom
2. miesto - ZŠ Jamník
3. miesto – ZŠ Komenského, Smižany
4. miesto – ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany
Mgr. Orlovská, Mgr. Hrušovský
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Prípravný zápas
bedmintonistov
Keďže súťažné zápasy žiakov v bedmintone pre
tento šk. rok sú už za nami, snažia sa žiaci ZŠ na Komenského ul. spestriť si tréningy prípravnými zápasmi. Jeden taký sa uskutočnil 11.12.2012 v SNV,
keď naším súperom boli žiaci zo ZŠ Ing. Kožucha
Sp.N.Ves. Našu školu reprezentovali Daniel Drobný, Ľubomír Chroust, Alex Klein, Adrián Zeleňák,
Slavomíra Neupauerová a Dominika Sitiariková.
Aj keď tentokrát nebol dôležitý výsledok, všetci si
dobre zahrali a spoznali nových kamarátov a budúcich možných súperov.
Mgr. Igor Pirháč
ZŠ, Komenského ulica 3, Smižany

Úspechy mladých
bedmintonistov
Dňa 4.12.2012 sa na ZŠ Nad Medzou v SNV
uskutočnilo okresné kolo 1. stupňa základných
škôl v bedmintone. Veľmi dobre si na ňom počínali
žiaci ZŠ Smižany, Komenského ul., keď v kategórii
žiačok obsadili 5. miesto zo 7 účastníkov. Žiaci obsadili 4. miesto taktiež zo 7 družstiev. Školu úspešne reprezentovali Michaela a Miriam Krajňákové,
Norbert Antony a Martin Sitiarik. Keďže žiaci v Smižanoch sa tomuto krásnemu a náročnému športu venujú ešte len druhý rok, tento úspešný výsledok môže byť motiváciou pre ďalších záujemcov
o bedminton.
Mgr. Igor Pirháč
ZŠ, Komenského ulica 3, Smižany

Všetkým mladým hádzanárkam a hadzanárom k dosiahnutým úspechom úprimne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie športové úspechy.
Mgr. Alena Sumerlingová
PaedDr. Radoslav Porada
ZŠ, Komenského ul., Smižany
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MIKULÁŠ A ČERT
NA CESTE
6. decembra to nebola iba dobre známa dvojica, ktorá obdarúva deti. Bol to
názov dopravno-preventívnej akcie ORPZ v Spišskej Novej Vsi, do ktorej sa zapojili aj žiaci štvrtých ročníkov našej školy. Pýtate sa akým spôsobom? Nuž na
niekoľko hodín sa premenili na malých Mikulášov a čertíkov a pomáhali dopravným policajtom pri odmeňovaní, prípadne trestaní vodičov. Mnohí z nich
sa v tento deň potešili, pretože pri porušení dopravných predpisov namiesto
vysokej pokuty dostali figúrku čerta. Naopak, ak mali všetko v poriadku, dostali od našich štvrtákov postavičku Mikuláša.
Okrem nezabudnuteľného zážitku z priamej spoluúčasti pri práci polície, si
odniesli cenné vedomosti a praktické skúsenosti. No hlavne si ešte viac uvedomili, aké dôležité je dodržiavanie dopravných predpisov pre bezpečnosť
všetkých účastníkov cestnej premávky.
Mgr. Jana Bednárová
ZŠ, Komenského ul.

ŽIACI zo ZŠ Komenského

mali úspech aj v plávaní
Dňa 14. decembra 2012 sa žiaci 1. stupňa po prvýkrát zúčastnili plaveckej súťaže, ktorá sa konala na ZŠ Zdenka Nejedlého v SNV.
Školský bazén na ZŠ Nejedlého v SNV sa už od ranných hodín začal naplňovať nielen vodou, ale aj nemalým množstvom mladých plavcov zo siedmych
základných škôl z okresu SNV. Na súťaží sa spolu zúčastnilo 42 plavcov, z toho
21 chlapcov a 21 dievčat.
Našu školu boli reprezentovať žiaci štvrtého ročníka Tomáš Kolesár, Maroš
Janovčík, Filip Farkašovský, Sára Krivdová, Zuzana Dudžáková, Anna Kleinová,
ktorí si mohli zmerať sily s ostatnými súpermi.
Súťažilo sa v disciplínach 25 m voľný spôsob, 25 m prsia, 50 m voľný spôsob,
50 m prsia a štafeta. Zuzane Dudžákovej sa podarilo umiestniť na 3. mieste
v disciplíne 25 m voľný spôsob. Nedá mi nespomenúť mená ako Sára Krivdová a Maroš Janovčík, ktorí sa síce neumiestnili na žiadnej priečke víťazov, ale
ako jediní plavci z našej školy plávali a bojovali vo všetkých disciplínach a preto sú pre nás veľkými víťazmi.

KUDZEĽNA CHYŽA a my
Čas VIANOC sa blíži...upratujte v chyži!...aby ste vždy čisto mali a spoločne sa radovali!!!
Dňa 12. 12. 2 012 sme sa vybrali – žiaci zo ZŠ na Zelenej ulici do múzea
v Smižanoch, aby sme si prezreli KÚDZEĽNU CHYŽU. Prečo sa tak volala sme
sa dozvedeli až tam, že to bola izbička, v ktorej sa stretávali dievčatá a mládenci, aby sa spolu zabavili, potešili, „porečovali“ a aj niečo užitočné urobili. Napr. párali perie, spriadali nite z kúdele. P. lektorky nám ukázali, čo všetko sa tam nachádzalo: pekne vyzdobená miestnosť, bábky, ktoré chodili po
vinšovaní v čase Vianoc, sviatočne prestretý stôl plný dobrôt, ozdobený vianočný stromček visiaci zo stropu, aby ušetrili miesta v dome. Ale zaujímavé
bolo aj rozprávanie o zvykoch a obradoch tohto obdobia od Kataríny cez Ondreja a Luciu až do Vianoc. Aj film s touto tematikou nás obohatil o nové poznatky. Napr. ako deti chodili do školy kedysi, že museli nosiť polienka dreva,
aby im bolo teplo v peci, že písali griflíkom na drevenú tabuľku. A čo bolo potom? Veľmi zaujímavá aktivita. V tvorivých dielňach sme vymaľúvavali pekné vianočné ozdoby, odliatky zo sádry, napr. prasiatka, anjelikov, hviezdičky.
Deti pracovali s veľkým zaujatím a vytvorili pekné dielka. Záverom ešte dostali darčeky, a to plásty z medu, z ktorých vyčarovali malé sviečky.
Budeme ešte dlho spomínať a tešiť sa z týchto spomienok. Pri odchode
sme zaželali pracovníčkam múzea pekné a spokojné Vianoce.
Mgr. M. Petríková
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ZŠ POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
VIANOČNÁ
BURZA

V ŠKOLE SA V NOCI Z PIATKU
NA SOBOTU ČÍTALO SVÄTÉ PÍSMO
Spolu so šesťdesiatimi školami Slovenska sme sa zapojili do 3. ročníka výchovného projektu „Noc čítania Biblie“. Tento projekt je inšpirovaný židovským sviatkom Simchat Tóra – radosť z Tóry, počas ktorého
sa v synagóge vyberú všetky zvitky Tóry a veriaci ich nosia v slávnostnom sprievode. Na sprievode sa zúčastňujú aj deti a prítomní vyjadrujú radosť piesňami a tancom. Táto slávnosť je jedinou príležitosťou, keď
sa čítanie Tóry koná v noci.
Podobnú radosť z daru Biblie mohli zažiť aj naši 42 žiaci spolu so svojimi učiteľmi a pánom kaplánom Jukášom v noci zo 7. na 8. decembra 2012 (z piatku na sobotu). Začali sme svätou omšou, po ktorej nasledovalo agape ( hostina lásky). Rozdelení do troch skupín sme pokračovali hodinovým čítaním a rozoberaním
textov Sv. Písma. Po prestávke sme pokračovali až do polnoci. Na záver sme naše stretnutie ukončili meditáciou nad pravdami, ktoré presahujú každého človeka a prehlbujú našu vieru.
Príjemne unavení sme zaľahli do spacákov a po krátkej noci sme sa ponáhľali na rannú sv. omšu, po ktorej sme sa rozišli.
Tento čas bol vyplnený nielen čítaním Biblie, ale aj najrozličnejšími formami kreatívnej práce s biblickým
textom, ktorá prispela k prehĺbeniu pochopenia textu ako aj k vytvoreniu výbornej atmosféry v školách.
Mgr. Mária Lapšanská

M ikuláš
Aj tohto roku sa žiaci Povýšenia sv. Kríža dočkali príchodu dlho očakávaného Mikuláša. Detské očká zažiarili, keď sa objavil
vo dverách telocvične so svojimi pomocníkmi. S veľkou radosťou mu každá trieda
predviedla svoj program. Odmenou za ich
úsilie boli sladké odmeny. učitelia 1. stupňa

12

Dňa 19. 12. 2012 sa na našej škole začali tradičné
vianočné trhy a pokračovali do konca týždňa. Deti,
ktoré sa vždy nesmierne na ne tešia, sa spolu s pani
učiteľkami dlho pripravovali na tvorivých dielňach,
na hodinách výtvarnej výchovy a svete prác. Zhotovovali veľmi pekné výrobky, ktoré si potom v stredu
a vo štvrtok popoludní mohli zakúpiť.
Na vianočné trhy sme pozvali rodičov a všetkých
priaznivcov školy.
Takúto predajnú akciu organizujeme už po tretíkrát a chceme tak poukázať na šikovnosť našich
detí. Výťažok z predaja použijeme na týždenný lyžiarsky výcvik vo Vysokých Tatrách spojený s duchovnou obnovou pre deti z I. stupňa.
Mgr. Mária Lapšanská

1. MIESTO
v krajskom kole
„...a Slovo bolo u Boha“
V Cirkevnej spojenej škole v Poprade sa 1.12.
2012 konalo krajské kolo súťaže v recitovaní duchovne zameranej poézie a prózy „...a Slovo bolo
u Boha“.
Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Marek
Pacanovský zo 6. A, Júlia Pľutová zo 7. A a Adriana Tomaščáková z 9.A. Najlepšie umiestnenie dosiahla žiačka 4. A triedy Laura Frankovičová, ktorá získala v kategórii próza 1. – 4. ročník 1. miesto.
Svojim prvým miestom získala postup na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 9. februára
2013 v Bratislave na Spojenej škole sv. Františka z
Assisi.
Mária Nigová

Návšteva kaštieľa
Predvianočnou atmosférou dýchali priestory
kaštieľa v čase výstavy Petra Smika „ Život zo škatuľky“. Deti zo ZŠ Povýšenia sv. Kríža sa mohli v piatok 14. 12. pohrúžiť nielen do ticha padajúceho
snehu, ale rovnako nerušene obdivovať keramické
výtvory umelca z Popradu, ktorí pôsobí v občianskom združení ANNO GALLERY.
Príjemne sa cítili aj pri vianočnom stromčeku,
kde si vypočuli legendu o smižianskom kaštieli.
Vďaka stálej expozícii spoznali našich významných
rodákov a ich životné osudy.
Ďakujeme zamestnancom OKC v Smižanoch za
možnosť odložiť povinnosti a zhon a načerpať pokoj
a tvorivú energiu tak potrebnú pre našu prácu. Vďaka.
Mgr. Janka Predovová, Mgr. Silvia Šimová
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ÚSPEŠNÁ BILANCIA Služby ako v raji? V SLOVENSKOM RAJI!
pretekového roka 2012
Desať pohárov z oblastnej výstavy poštových
holubov, to bola celoročná bilancia bratov Petra
a Štefana Zeleňákovcov. Dva poháre za víťazstvá
obdržali bratia Vladimír a Jozef Vernarský zo Smižian. Za celoživotný výkon 15 904 km v 20% z počtu nasadených holubov získal pohár Dušan Broško.
Naši chovatelia zo ZOCHPH Smižany sa zúčastnili
celoštátnej výstavy v Nitre, kde sa zároveň v januári 2013 koná Olympiáda poštových holubov. Veríme, že ich výsledky budú zúročené aj v ďalších prehliadkach na celoštátnej úrovni.
PaedDr. Ján Juházy, predseda ZOCHPH

Slovenský raj (6. december 2012) –
Rajská príroda si zaslúži rajské služby aj
v oblasti cestovného ruchu. Túto myšlienku chce premeniť na realitu novovytvorená Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj so sídlom v Stratenej. Staví na overené zľavové karty, výhodné turistické balíčky, či
jednotný rezervačný systém. Prostredníctvom spoločnej webovej stránky
a jednotnej vizuálnej komunikácie chce
na Slovenský raj nalákať predovšetkým
najbližších susedov z Maďarska, Čiech
a Poľska, samozrejme, nevynímajúc domácu klientelu. Pozornosť návštevníkov
chce upriamiť aj na zimnú ponuku Slovenského raja, a to lyžovanie či ľadolezectvo.
Na spoločnom záujme pozdvihnúť 2.
najnavštevovanejšiu destináciu Slovenska do medzinárodných top turistických
rebríčkov sa zhodlo 23 členov. Z toho 10
samospráv a 13 ostatných subjektov
vrátane členov zo susedného Gemera,
ktoré OOCR Slovenský raj založili. OOCR
Slovenský raj sa zameria na destinačný
manažment, zvolenou cestou je aktívne
vytváranie podmienok na rozvoj cestov-

ného ruchu. Jej vytvorenie bolo zároveň
podmienkou podpory v rámci švajčiarskeho projektu „SLOVENSKÝ RAJ – Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj
a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa“.
Členovia chcú do spoločného projektu investovať tisíce eur. Jednak už do
spomínanej rozšírenej ponuky zimných
športov, ale takisto štandardizácie ubytovacích a stravovacích služieb, či sprísnenia kontroly platieb dane z ubytovania. „Veríme, že spojením síl samospráv
a podnikateľského sektora dokážeme vytvoriť ideálne podmienky pre všetkých,
ktorí chcú stráviť dovolenku v raji. Dlžíme
to unikátnej prírode tohto regiónu“ uzatvára predseda predstavenstva OOCR
Slovenský raj Mgr. Erika Oravcová.
Členovia OOCR Slovenský raj:
Samosprávy: Stratená, Hrabušice,
Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce,
Dedinky, Mlynky, Dobšiná, Betliar, Vyšná
Slaná.
Podnikateľské subjekty: Patriot Corporation s.r.o., Snow Fun Sun s.r.o., Hotelové apartmány s.r.o., Pohoda services s.r.o., Ranč Podlesok s.r.o., Labuda
ASI s.r.o., Martin Baran – NIKAZ, Geravy
s.r.o., Solitéra s.r.o. Spišská Nová Ves, Petra – Royal spol. s.r.o., PONIKLEC s.r.o.
Ostatné subjekty: Podnik služieb
Hrabušice, Združenie obcí Mikroregión
Slovenský raj – Sever.

22. ročník medzinárodného
cestného behu
Dňa 15.12.2012 sa uskutočnil 22. ročník medzinárodného cestného behu Hodonín-HolíčSkalica, ktorého sa zúčastnili aj traja bežci zo Smižian. V silnej konkurencii 340-ich bežcov z Česka,
Slovenska, Ukrajiny, Poľska a Maďarska sa na trati dlhej 12,6 km v kategórii do 40 rokov umiestnil
Marek Sumerling na 38.mieste, v kategórii nad
40 rokov Štefan Sumerling na 4.mieste a Ľudovít
Morihladko na 10. mieste. Aj keď fúkal silný protivietor sprevádzaný neustálym dažďom, preteky
boli zorganizované na perfektnej úrovni.
I.M.
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PROGRAM

JANUÁR 2013

7.11. 2012 – 30.1.2013
Kaštieľ

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

PETER SMIK – FOOD BOX LIFE
(Život ako zo škatuľky) – Výstava, Organizuje: ANNOGALERY, OKC
Nedeľa Areál TJ Slovan Smižany
13,30 hod. KARNEVAL NA ĽADE
Tradičné karnevalové stretnutie masiek na ľade s dobrou hudbou,
zábavou a súťažami pre deti.
Organizuje: OKC Smižany a TJ Slovan Smižany, Vstup zdarma!
Konkrétny termín podujatia bude podľa priazne počasia a kvality ľadovej plochy v areáli TJ oznámený verejnosti včas!
Kaštieľ
17.1.

(štvrtok) OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ
o 17.00 hod. Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci január oslávili svoje narodeniny
Organizuje: Obec Smižany, OKC
18.1. Spoločenská sála KD

(piatok) DISCOSEMTEX PÁRTY
o 21.00 hod. Ďalšia zo série diskoték s dobrou hudbou, barom, súťažami o ceny
a s programom. Účinkuje: DJ Kiko a hudobná skupina ENÍX
25.1. pred Kultúrnym domom
(piatok)
o 15.00 hod.

25.1.
(piatok)
o 17.00 hod.

27.1.

SPOMIENKA PRI PRÍLEŽITOSTI 68. VÝROČIA
OSLOBODENIA OBCE

spojená so slávnostnou schôdzou v zasadacej miestnosti KD
Organizujú: Obec Smižany, OKC Smižany a ZO SZPB Smižany
Spoločenská sála KD

NOVOROČNÝ KONCERT ŽIAKOV
HUDOBNÉHO ODBORU
Organizuje: ZUŠ, OKC, Vstupné: 1 €
Banketová sála KD

(nedeľa) FAŠIANGOVÉ POSEDENIE DÔCHODCOV
o 15.00 hod. organizované podujatie

PRIPRAVUJEME:
9.2.
(sobota)
o 19.00 hod.

Spoločenská sála KD

4. reprezentačný ples obce Smižany

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

Mestské kultúrne centrum

Spišská Nová Ves

PROGRAM – JANUÁR 2013
22.1.2013 (utorok) o 18,30 hod. Koncertná sieň Reduty
CANTUS VILLA NOVA
Miešaný spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves p o z ý v a milovníkov
a priaznivcov zborového spevu
na NOVOROČNÝ KONCERT PF 2013
Spoluúčinkuje:
Komorný ženský zbor VOCALS Prešov
OTTO VOCE – vokálne zoskupenie a capella BB
Vstupné: dospelí: 4 €, držitelia preuk. ZŤP: 2 €, deti do 15 r. vstup voľný
28.1.2013 (pondelok) o 19,00 hod. Kino Mier
JAN KRAUS ANEB HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE …
TALKSHOW s Janom Krausom
Hostia: moderátor Václav Daniel Kosík, speváčka, moderátorka a muzikálová herečka Lenka Salmanová, známa z muzikálov Čajočky, Neberte nám
princeznú ..., Vstupné: 13 €

ta
tanečný
kurz
EXOTIC
E
mix
do tanečnej sály Kultúrneho domu,
Tatranská 80, Smižany
Kedy: každý pondelok
od 18.00 -19.00
začíname 21. januára 2013
Dĺžka kurzu:
k
10 týždňov, cena kurzu: 22 €,
platí sa na 1. hodine
V tomto kurze sa naučíme základné kroky
kombinácie z rôznych latinskoa pohybové
pohyb
amerických tancov (salsa, merengue, ča-ča,
americk
samba
samba, bachata, rumba, jive ...), a to „ladies
style“ spôsobom – naučíme sa jednoduché, efektné a zábavné sólové krokové kombinácie, ktoré určite využijete
na plese či tanečnej zábave. Privítame všetky ženy, ktorým
sa páčia latinskoamerické tance, zumba, latino hudba, prípadne sa jednoducho chcú hýbať a naučit niečo nové, alebo ich trápi stuhnutý chrbát v sedavom zamestnaní ☺.

Urobte niečo pozitívne pre svoje zdravie
a príďte si zatancovať!
Vek, postava, ani tanečné schopnosti nie sú dôležité.
Prineste si tričko, tepláky, cvičky, niečo na pitie
a dobrú náladu.
Treba sa prihlásiť vopred,
kapacita miestnosti je obmedzená.
MÁCIE A PRIHLASOVANIE:
INFORMÁCIE
905 681 543
tel. č. 0905
shaden@centrum.cz
n@centrum.cz
www.shaden.eu
haden.eu
Teší sa na Vás lektorka
Mgr. Veronika
ronika Kaľavská

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, 053/44 632 49, 4 299 251, MKC – Kino Mier, 44 287 66,
TIC – Letná ul. 49, 053/ 16 186 – (predpredaj na vybrané akcie )
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S P O M I E NKY
„Smutný a sivý zdá sa byť svet, keď stratíte osobu milú. No v srdciach však spomienka zostane na každú s ňou prežitú
chvíľu.“
Dňa 25.12.2012 sme si pripomenuli smutné 3. výročie, kedy navždy
dotĺklo srdce drahej manželky, milovanej mamky
a babky Viery Slamenej. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku. S láskou a úctou spomína manžel, syn a dcéra s rodinou.
Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob
dať a pri plamienku sviečky v tichosti
a modlitbe na Tvoju lásku, dobrotu spomínať.
5.1.2013 si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho drahého otca, dedka a pradedka Tomáša Rychtarčíka. Tí,
ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku a modlitbu. S láskou a úctou manželka ,deti s rodinami a ostatná rodina.
Tomáš Macko 23.1.2011 je deň, keď si
sa dostal medzi hviezdy na nebi. V ten
deň si dostal anjelské krídla, ktoré Ťa
nesú za Tvojimi snami.
S láskou a úctou si na Teba, Tomáš,
spomíname. Rodičia, súrodenci
a všetci, ktorí Ťa poznali a mali radi.
„Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť v srdci trvá a nedá zabudnúť.“
26.1.2013 uplynie 10 rokov od úmrtia
môjho manžela, otca, dedka a svokra
Jozefa Babíka. Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku a modlitbu.
S láskou spomína manželka, dcéra, synovia, nevesty,
vnúčik a ostatná rodina.
V máji 2009 navždy odišiel náš drahý otec, svokor, dedko a pradedko
Anton Ján Vaško. 17. januára 2013 si
pripomenieme jeho 100. nedožité narodeniny. Za tichú spomienku spolu
s nami, ktorí ste ho poznali a nezabudli, ďakujeme.
19.1.2013 si pripomenieme 11. výročie, čo nás navždy opustila naša teta
a sestra Justína Šmelková. Tí, ktorí
ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
29.12.2012 sme si pripomenuli 8. výročie, čo nás navždy opustil môj drahý manžel a otec Josef Panák. Tí,
ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Manželka
Ľudka, syn Josef a ostatná rodina.
Čas plynie, bolesť trápi, ale Teba nám
už nik nevráti. Sviečku zapáliť, slzy vynoriť a pošepkať, mami veľmi nám
chýbaš. 26.12.2012 uplynuli dva roky
od smrti mojej manželky, matky, babky a svokry Anny Novotnej. Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte
jej spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú
manžel František, dcéra Anna, synovia František a Miroslav s rodinami.

26.1.2013 si pripomenieme 5. výročie
smrti môjho milovaného manžela, tatka, dedka, svokra Františka Bryndzu.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti Roman, Pavol a Ľudmila s rodinami.
„Čas plynie, smútok zostáva. Rana v srdciach stále bolí, zabudnúť nám nedovolí.“
30.12.2012 sme si pripomenuli 1. výročie čo nás navždy opustila naša mamka a stará mama Helena Ondrová. Tí,
ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

POĎAKOVANIE
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové
dary všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojim zosnulým manželom, otcom, dedkom, pradedkom, bratom, švagrom
a svokrom Jozefom Lengvarským, ktorý nás opustil
1.12.2012 vo veku 86 rokov. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Farskému úradu, Pohrebnej službe p. Bartoša
v Smižanoch a p. Kyseľovi za príhovor.
Smútiaca rodina

INZERCIA
• 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.
• Ponúkam na predaj 2 stavebné pozemky v Spišskom
Hrhove, každý o rozlohe 1001 m2. Cena:16,50 eur/m2. Tel:
0949 838 707, 0915 924 967
• 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.
• Chcete sa zdravo opaľovať? Navštívte nové turbosolárium, ktoré spĺňa najvyššie európske kritériá zdravého
opaľovania. (1 min. už od 0,33 EUR) Smižany, Smreková
21 Tel: 0949/671 188, 0903/522 022
• Požičovňa prívesných vozíkov, Smižany, Smreková ul. 21
Tel.: 0949/671 188, 0903/522 022
• Predáme teplý, slnečný, prerobený, 4-izb. družstevný
byt s loggiou, 8. posch., Smižany, Západ II, s krásnym výhľadom na Tatry, 77 m2. !!! Znížená cena: 42 500 € !!!. T.:
0905 316 843.
• Predám 3-izbový byt v osobnom vlastníctve v tichom
prostredí Smižian. Byt je na 2. poschodí, murovaný, 62
m2. Má samostatné ústredné kúrenie a samostatný ohrev
TUV. Okolie bytovky je oplotené s možnosťou malého záhradkárčenia. Kontakt: 0915 320 695, 0907 352 811.
• KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn Vám ponúka kozmetické služby - kompletné ošetrenie pleti, líčenie, depilácie,
ošetrenie galvanickou žehličkou, lepenie mihalnicových
trsov, japonská manikúra, formovanie postavy a odstránenie celulitídy špeciálnymi bandážami Arosha a ďalšie
služby v príjemnom prostredí. Nájdete nás: Hutnícka 10
(Západ 1), SNV, Tel.: 0905 388 917, B. Pirníková
• ik-studio /PEDIKÚRA,NECHTOVÝ DIZAJN,MANIKÚRA,DEPILÁCIA, 3D Lashes MIHALNICE-70eur-v cene
1 dorábka/ -novinka!!! ŠPONOVANIE ZARASTAJÚCICH NECHTOV a NECHTOVÁ PROTETIKA. /akcia!!! gélové nechty 15 eur, acrylové nechty 14eur,vytvrdzovanie prírodných nechtov 12eur,pedikúra+parafín zdarma,
manikúra+francúzske lakovanie zdarma, ZŤP a dôchodcovia 10% zľava na všetky služby. DOM KULTÚRY, Štefá-

V mesiaci január
budeme blahoželať
Matilda Miková
Katarína Zajacová
Elena Sobanská
Emil Michalov
Helena Kalužinská
Eduard Kalužinský
František Spišak
Jozef Zalibera
Ján Oravec
František Rusnák
Valter Bendík
Mária Grečková
Milan Slimák
Mária Zeleňáková
Rudolf Koky
Michal Mikolaj
Anna Ondrová
Mariana Čechová
Anton Havaš
Ľudmila Kleinová
Ondrej Koky
František Kukura
Justína Mangerová
Marián Regec
Jaroslav Štrauch
Anastázia Zumerlingová

85 rokov
85 rokov
83 rokov
82 rokov
81 rokov
81 rokov
81 rokov
81 rokov
80 rokov
75 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov

V mesiaci november
ber
naše rady rozšírili
lii
Sebastián Bartoš
Gréta Fabiniová
Sandra Kniznerová
Diana Pramuková

Milo Bdžoch
Karin Horňáková
Daniela Kotlárováá
Estera Šarišská

V mesiaci november
nás opustili
Pavol Gonda
Mária Kokyová
Terézia Lengvarská

1940
1939
1936

nikovo námestie 4, SNV/vchod cez vrátnicu, č.dverí 77/
KONTAKT: 0902891534
• Studio ES námestie M. Pajdušáka č. 32 ponúka okrem
formovania postavy kavitačným systémom Ultrasonic aj kozmetické služby francúzskou kozmetikou GERnetic, farbenie a úprava obočia, 3D mihalnice, depilácie
voskom, slávnostné líčenie Kontakt: 0903 048 467, e-mail: eva47@t-zones.sk
• Studio ES ponúka novinku DERMALIFT IXES – kozmetická alternatíva výplne vrások, vpravovanie fillerov. * Ultrasonic – odbúranie tukov ultrazvukom * Lipodrenáž
chrbta * Celotelové zábaly (parafango, AROSHA, Bobywrap prestige, čokoládové zábaly) * Profesionálne ošetrenie poprsia a dekoltu DARČEKOVÉ POUKÁŽKY Kontakt: e-mail: eva47@t-zones.sk, 0903 048 467
• SECOND HAND Novootvorený v nákupnom stredisku
COOP JEDNOTA na poschodí, Rázusova 2, Smižany
• Výkup kožiek – zimné i letné králik, koza, ovca, líška,
teľa, ovčia vlna. Kontakt: 0905 350 531
• Dám do prenájmu obchodné priestory na Nám. M. Pajdušáka Smižany, Tel: 0904 154 179
• Hľadám podnájom v Smižanoch do 200 EUR mesačne.
Kontakt: 0910 295 904
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Obec Smižany
a Obecné kultúrne centrum Smižany
Vás pozývajú na
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Obecné kultúrne centrum v Smižanoch ďakuje
obecnému úradu, základným školám, materským školám, ZUŠ v Smižanoch,
miestnym organizáciám, podnikateľom i ďalším pracovným partnerom
za spoluprácu v uplynulom roku.
V roku 2013 prajeme pevné zdravie, veľa spokojných a úspešných dní
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. Dana Cvengrošová
riaditeľka OKC

