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Informácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo
dňa 21. septembra 2017
prerokovalo a:
A/ vzalo na vedomie:
• správu o plnení uznesení
• Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2017
• Správu z kontroly zmlúv o nájme bytov a úhrad vyplývajúcich
z nájomných zmlúv, tvorby
a čerpania fondu opráv v roku
2016
B/ schválilo:
• Zásady vybavovania sťažností
• predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
na rozvoj výchovy a vzdelávania

žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby
telocviční na rok 2017, ktorá na
kapitálové výdavky predstavuje
najmenej 10 % z poskytnutých
finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky.
• predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
SR za účelom realizácie projektu
„Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice MHZ v Spišskej Starej Vsi“
v rámci výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, výzva
číslo VII. Prezídium Hasičského
a záchranného zboru 2017, za-

bezpečenie realizácie projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie povinného spolufinancovania realizovaného projektu, t.
j. min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu
predstavujúcich rozdiel medzi
celkovými výdavkami projektu
a celkovými oprávneným výdavkami projektu
• rozpočtové opatrenie č.
4/2017
• zámer odpredaja pozemku
parc. KN- Cc 294/35 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 32
m2 v k. ú. Spišská Stará Ves,
odpredaj vykonať v súlade so

zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa § 9a písm. l
ods. c)
• pridelenie mestských nájomných bytov:
a) byt č. 13, Štúrova 229/111
Marcele Grivalskej, Havka
b) byt č. 2, Štúrova 580/171
Štefánii Sčensnej, Poprad.
c) byt č. 3, Štúrova 574/44,
Spišská Stará Ves Martinovi
Švientemu, Spišská Stará Ves
d) byt č. 10, Štúrova 574/44,
Spišská Stará Ves Ivete Mačákovej, Spišská Stará Ves.
C/ neschválilo:
- odpredať pozemok na výstavbu garáže pre žiadateľa Iva
Papsona

Fórum miest Euroregiónu TATRY
V dňoch 11. – 12. septembra 2017 sa v kežmarskom hoteli Hviezdoslav konalo Fórum
miest Euroregiónu Tatry. Predstavitelia poľských a slovenských miest – členov Združenia
Euroregiónu Tatry - odprezentovali málo známe kultúrne a
prírodné hodnoty týchto miesta
okolitých regiónov. Organizátorom podujatia bolo Združenie Euroregión Tatry so sídlom
v Kežmarku, v spolupráci so
Zväzkom Euroregiónu „Tatry“ v
Novom Targu.
Medzi prezentujúcimi mestami bola aj Spišská Stará Ves.
Hlavnou témou bola prezentácia historického a prírodného
dedičstva. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s prírodnými
a kultúrnymi atrakciami Euroregiónu „Tatry“. Prezentované
príspevky budú spracované
v osobitnom vydaní Ročenky
Euroregiónu Tatry, aby tieto
kultúrne a prírodné hodnoty
boli šírené medzi obyvateľmi
a turistami. Na fóre sa prezentovalo 8 poľských a 15 slovenských miest. Prostredníctvom
vzájomného zoznámenia sa,
môže byť vypracovaná spoloč-

ná propagácia na mediálnych
veľtrhoch. Spoločný región má
širokú ponuku pre rôznych
nákupcov umenia, aktívny oddych, pútnické miesta, festivaly.
Spiš, Pieniny, Podhale, Orava,
Liptov, Novosadecká, Limanovská sú veľmi atraktívne regióny
nielen Slovenska a Poľska, ale
aj Európy. Veľmi bohatá história
spolupráce umožnila siedmim
kultúram dosiahnuť skvelých
historických umeleckých diel a
okolitá príroda je nenahraditeľná svojou príťažlivosťou. Príklad
fóra miest ukazuje, že je potrebné spoločne sa podporovať
a prilákať turistov nie len z Európy, aby pravidelne navštevovali náš krásny kútik Európy.
Fórum bolo zorganizované
na základe schváleného mikroprojektu „Hodnoty prírodného a kultúrneho dedičstva
poľsko-slovenského pohraničia
v kontexte úlohy prírodného a
kultúrneho dedičstva Euroregiónu“, ktorý je spolufinancovaný
Európskou úniou z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a
štátneho rozpočtu v rámci programu INTERREG V – Poľsko
– Slovensko 2014-2020.
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Štátny príspevok
na zateplenie rodinného domu
Záujemcovia o príspevok na zateplenie rodinného domu
môžu podávať svoje žiadosti. Majitelia domov, starších ako
desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu
získať na tento účel až 8 800 eur. „Verím, že do tretej výzvy sa
zapojí čo najviac ľudí, ktorí si tak budú môcť zatepliť svoj rodinný dom a znížiť si náklady svojej domácnosti na energie,“
povedal minister Á. Érsek.
Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať od
1. augusta 2017 do 31. októbra 2017, alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý je
stanovený pre 500 žiadostí. Príspevok bude možné poskytnúť
do výšky 40 % oprávnených nákladov, najviac však do výšky
8 800 eur. Informácie o podmienkach poskytnutia príspevku
na zateplenie rodinného domu sú dostupné na www.zatepluj.
sk. Do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu
je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom a
podpora sa týka viacpodlažného rodinného domu s celkovou
podlahovou plochou do 300 m2 .

Nový fitness park
Nový exteriérový fitness park
na verejnom priestranstve poteší
obyvateľov ako aj návštevníkov
mesta Spišská Stará Ves. Ihrisko je
určené deťom starším ako 14 rokov a dospelým. Vo fitness parku
je umiestnených šesť exteriérových fitnes prvkov, ktoré slúžia na

Daňové a nedaňové pohľadávky k 31.12.2016
aktualizované 30.08.2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Rusnaček Miroslav
Semančíková Kristína
ZAMAGRO
Liptáková Jaroslava
Kruppová Anna
Horák Alexander
Furcoňová Miriam
Pompová Ružena
Makulová Beáta
Mačák Viliam
Žabinský Peter
Mačák Drahoš
Homza Jaroslav
Bytove spol 172
Gábor Ján
Dulebová Monika
Homza Marián
Makulová Margita
Klempár Alexander
Babiaková Oľga
Klempárová Eva
Výrostek Milan
Pavličko Juraj
Mirga Ján
Wrožyna Josef

Štúrova 389/48, Spišská Stará Ves
Lechnica 95
1. mája 470/59, Spišská Stará Ves
Štúrova 258/30, Spišská Stará Ves
adresa neznáma
Jesenského 321/72, Spišská Stará Ves
Jesenského 359/18, Spišská Stará Ves
SNP 28/55, Spišská Stará Ves
Štúrova 202/1, Spišská Stará Ves
Kukučínova 201/13, Spišská Stará Ves
SNP 42/83 , Spišská Stará Ves
Štúrova 239/147, Spišská Stará Ves
Štúrova 587/163, Spišská Stará Ves
SNP 172/8 , Spišská Stará Ves
Mlynská 179/7, Spišská Stará Ves
Štúrova 253/42, Spišská Stará Ves
Štúrova 255/38, Spišská Stará Ves
Jesenského 364/30, Spišská Stará Ves
Kukučínova 195/7, Spišská Stará Ves
Štúrova 236/149, Spišská Stará Ves
Kukučínova 197/9, Spišská Stará Ves
Štúrova 240/145, Spišská Stará Ves
Štúrova 446/52, Spišská Stará Ves
Jesenského 323/68, Spišská Stará Ves
SNP 172/8 , Spišská Stará Ves

Dĺžna suma €
5 306,68
3 834,02
1 764,10
1 633,96
1 078,00
1 025,25
1 003,00
618,36
548,18
496,18
426,08
397,83
378,81
377,05
369,25
343,65
304,73
295,95
260,73
216,97
207,54
197,22
194,00
177,40
170,27

SPOLU

21 625,21

adresa
Sp.Hanušovce 88

2294,68

SPOLU

2294,68

FAKTÚRY
meno a priezvisko
1. Sopková Jana

posilňovanie rôznych svalových
partií v oblasti brucha, bedrovej
oblasti, horných a dolných končatín. Slúžia k precvičovaniu celého
tela bez vynaloženia veľkej námahy, len za pomoci vlastnej hmotnosti a bez trénera. Herné prvky
sú z odolných materiálov, spĺňajú
všetky bezpečnostné kvalitatívne
kritéria a sú certifikované. Vybudovanie fitness parku mesto realizovalo z vlastných zdrojov, z rozpočtu mesta. Ing. Ján Kurňava,
prednosta MsÚ

DNI MESTA
Samosprávne orgány mesta Spišská Stará Ves pripravili
program ďalšieho, už 11. ročníka
Dní Mesta Spišskej Starej Vsi.
Týmto vyjadrujeme úprimné
poďakovanie všetkým rodákom,
občanom, hosťom, ale hlavne
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému
priebehu tohto podujatia a ktorí tak vytvorili skvelú atmosféru
celých osláv nášho mestečka. Vytvorili tak pocit, spolupatričnosti
a hrdosti. Poďakovanie tiež patrí
všetkým sponzorom, občanom
a všetkým, ktorí nezištne pomáhali pri celom chode organizácie
od ich počiatkov až po samotné
uskutočnenie. Sobota bola venovaná športu. Nedeľu sme začali
tradične sv. omšou a jej celé dopoludnie bolo venované nie len
deťom, kde si mohli prísť na svoje všetky vekové kategórie, ale
aj hasičským družstvám, ktoré
súťažili o putovný pohár primátora mesta, či „Zamagurským silákom“. Ďalej sme mali možnosť
vidieť sprievodné programy, ktoré pripravili poľovníci a rybári.
Na svoje si mohli prísť aj milovníci „staroveskej kuchyne“. Záver
tohto vydareného ročníka patril
úžasnej a charizmatickej speváčke Sime Martausovej s kapelou.
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Kde si sa podelo, kde si sa podelo...
Moje milované okresné mestečko
– spomienky Milana Budzáka
Hoci mi rôčky pribúdali, po dlhom
putovaní svetom, som sa konečne
usalašil v dedinke vzdialenej len zopár
kilometrov od bývalého okresného
mestečka. Mestečko povyrástlo, mne
pribudli vrásky na čele a jemu nové
ulice obkolesené okrasnými kríkmi a
stromami.
Spomienky na okresné mestečko majú v mojom srdci vyhradené
miesto. Keď sa ma ako päťročného
chlapca pýtali, kde je koniec sveta,
odpovedal som, že za našímmestečkom. Neskôr som to posunul na
Kežmarok. Jarmoky, prvé máje, prvá
zmrzlina, ale aj lekár, nato sa nedá
zabudnúť.
Aj prvý občiansky preukaz mi daroval pán Kostka zo Spišských Hanušoviec, ktorý v okresnom mestečku
úradnícku stoličku mal.
V rieke Dunajec som moje zážitky
z detstva dlho umýval a teraz, vážení
Starovešťania, ich Vám predkladám.
Jarmok v okresnom mestečku
Ako chlapca, radosť ma postihla, keď som prázdniny prežíval.
V tej dobe učiteľ ruského jazyka doma
ťažké chvíle prežíval. Nemal koho za
krátke vlasy nad ušami ťahať a lieskové paličkyna ňom lámať.
Otec do môjho srdiečka večer
radosť nalieval. Ráno ideme do okresného mestečka na jarmok prasiatka
ponúkať. Cesta z mojej rodnej dedinky
Jezersko do spomínaného okresného
mestečka hodinu trvala. Lavičku na
gazdovskom voze vystlatú som mal,
mamka súkennú deku mi pod môj
útly zadoček dala.

3

STAROVEŠŤAN

Keď sme na jarmoku dlhšie boli
a vetrík fúkal, otec ňou koníka Peja
prikrýval. Voz svoju pieseň si neustále hrkútal. Cesarka, tak diaľnicu do
mestečka volali, hrboľatá bola. Keď
sme cez dedinky prechádzali, hoci len
siedmak som bol, o dievčatká som sa
najviac zaujímal. Svet sa mení, vtedy
som za staršími, ako ja pokukoval.
Dnes je to naopak, stretneš dorastenku, ožívaš.
Na konci okresného mestečka budova okresného súdu stála. Otec mi
hovoril, že jeho budovu panovníčka
Mária Terézia vybudovať dala. Veľmi
som mu neveril, lebo z Viedne na Zamagurie je poriadny kus cesty a ona v
koči spálňu nemala. Poniže lúka bola,
kde jarmok svoje miesto mal. Bolo tu
veľa vozov, každý niečo ponúkal. Kravičky smutne stáli a na nového gazdu
čakali. Prasiatka tu sólo mali a navzájom sa svojou prasacou rečou zhovárali. Aj zopár koníkov tu bolo, niektorí
gazdovia ich aj s vozom predali.
Zamagurský jarmok svoje čaro mal.
Našiel si tam priateľov z celého
okolia, hoci mnohých si nepoznal.
Ruku na znak priateľstva si im podal.
Zamagurské údolie,
ťažko sa tu chlieb dorába,
jeho vôňa je odmenou pre teba.
Šuhaj v ruke pluh má,
jeho milovaná koníka poháňa.

a štyri doma súrodencom rozdal.
V obchode u Kubáňa sme vrece múky
a soli na voz naložili. Okrem peňazí aj
prídelové lístky odovzdali. Doma sme
pekárnik mali, kde mamka chlieb
piekla. Ja som najradšej poškrobok
mal. To bola hostina, keď čerstvým
maslom sme chlebík natierali a cmarom zapíjali.
Ťažké časy to boli, ale ľudia sa
radi mali. Keď dnes bývaléo kresné
mestečko navštívim, smútok prežívam. Moje milované Zamagurie
okresné mestečko nemá. Neďaleko
Červený Kláštor návštevníkov víta
a svojetajomstvá prezrádza. Prvá
biblia tu do slovenského jazyka preložená bola. Prvá zmienka o pôvode
zemiakov sa tu nachádza. Lekáreň
s bylinkami tu svojemiesto mala a
ubolenému, pracovitému ľudu zdravie
prinavracala. Vtedajší páni asi šikovnejší boli, keď Pieninský národný park
v Európe poznali.
Prišli nové časy, okres sme stratili. Veľa Zamagurčanov po svete blúdi.
Poďakujme sa tým, čo tuostali a údolie pod Spišskou Magurou zveľaďujú.
Goralské nárečie – materinskáreč
- pomaly sa stráca. Keď sa za deda
modlíš, on sa v hrobe obracia. Tlmočníka pri sebe nemá. Do goralského
nárečia modlitbu za neho nemá mu
kto prekladať.

Pri ceste neveľká búdka stála, ona
aj dnes na svoju mladosť spomína.
Keď sa predaj vydaril, pri okienku tesno bolo. Páleného v búdke ubúdalo.
Aj môj otec pohárik si dal, predaj
štvortýždňových prasiatok sa mu vydaril. Mne zemiakovo-škrobový cukor
kúpil. Jednu kocku som vycmúľal

Goral, Goral,
kde sa Tvoja hrdosť podela?
Ani poriadny vietor nefúkal
a Ty aj so svojímpotomstvom
reč otcov nepoznáš.
Spomeň si na slová:
Dedičstvo otcov, zachovaj nám
Pane.

Človek v kultúre a prírode
a prírode poľsko-slovenského Spiša
Mesto Spišská Stará Ves spoločne s vedúcim
partnerom GminouLapše Nižné realizuje mikroprojekt s názvom „Človek v kultúre a prírode poľsko-slovenského Spiša.“
Cieľom mikroprojektu je zvýšiť úroveň využívania prírodného a kultúrneho dedičstva cez návštevníkov i obyvateľov tohto regiónu.
Realizáciou projektu budú vedúcim partnerom zviditeľnené
miesta nie veľmi známe obyvateľom i turistom a miesta na nezaplatenie, pokiaľ ide
o kultúrne a prírodné dedičstvo a to inštaláciou panoramatických a informačných tabúľ, inštaláciou
ďalekohľadov na prehliadanie, vybudovanie vyhliadkovej veže a drobnej architektúry. Zámerom
je tiež zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť
prihraničnej oblasti a posilniť vzťahy medzi komunitami v poľských a slovenských pohraničných oblastiach, ktoré sa stanú inšpiráciou pre vytváranie
nových projektov v budúcnosti.
V rámci mikroprojektusa 12. júna 2017 kona-

la v Nedeciúvodná konferencia projektu, prebehli
verejné obstarávania na zhotoviteľov – dodávateľov
jednotlivých rozpočtových položiek projektu, boli
podpísané zmluvy s úspešnými uchádzačmi.
Mesto Spišská Stará Ves intenzívne spolupracuje s vydavateľstvom Goralinga na príprave dvojjazyčnej publikácie, v ktorej bude
podchytené duchovné bohatstvo
ako dialekt, zvyky, spevy, kroje
a tradície prihraničného poľsko-slovenského Spiša. Taktiež spolupracuje s aktívnymi folklórnymi súbormi nášho regiónu na príprave
nahrávky CD nosiča s piesňami nášho regiónu.
Ďalej sa pracuje na príprave záverečnej konferencie
s bohatým kultúrnym programom, v ktorej budú
predstavené zrealizované aktivity a bude zverejnená aj naša publikácia c CD nosičom.
Mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou
úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a štátneho rozpočtu v rámci programu INTERREG
V – Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Milan Budzák
Chlapec z hôr
Žrď zo smreka, ostrou sekerou
vyrúbaná. Na nej biela ľanová
plachta uviazaná. To bola
kolíska gorala, keď jeho mať
seno hrabala Vetrík ho hojdal
a uspávanky spieval.
Slnko lúče vysiela a budúceho
veľmoža žehná. Zlaté prstene
nemá, ani o ne neprosí.
Ostrú valašku, goralský klobúčik
rád na hlave nosí.
Udupaný chodníček, kameňmi
pretkaný, jeho piesni života
sa podobá. Švárny šuhaj
po ňom kráča a pieseň si nôti,
Boha o ochranu prosí.
Nekradne, nezbíja, slabému
pomáha. Keď blížneho bijú,
valaškou zamáva.
Valaškou zamáva a krivdu
napráva. Tá ľudská zloba
na útek sa dáva. Naspäť sa
nevracaj, kráľovstvo gorala
bránu zatvára.

Voľby do VÚC
4. november 2017
V sobotu 4. novembra 2017
sa uskutočnia voľby do orgánov vyšších územných celkov – tzv. krajské voľby. To
znamená, že aj v Prešovskom
kraji budeme voliť predsedu
kraja a poslancov zastupiteľstva Prešovského kraja. Toto
zastupiteľstvo bude mať opätovne 62 poslancov, pričom
poslanci sa volia za každý
okres. V Prešovskom kraji je
13 okresov a počet poslancov pre každý okres je určený
počtom obyvateľov daného
okresu. V okrese Kežmarok
sa bude voliť (tak ako doposiaľ) 5 poslancov. Pre tieto
nadchádzajúce voľby nastala
jedna zásadná zmena: predsedu a poslancov si budeme voliť len pre toto volebné
obdobie na dobu 5 rokov
oproti štandardným 4 rokom
(z dôvodu zjednotenie termínu volieb do VÚC s komunálnymi voľbami v roku 2022).
Viac informácii o voľbách
nájdete na: www.minv.sk.
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Začal školský rok 2017/2018
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Stalo sa peknou tradíciou, že
gymnázium navštevujú v pravidelných intervaloch bývalí študenti,
absolventi. Bolo mi cťou privítať
24.6.2017 absolventov po 55 rokoch a pani zástupkyňa sprevádzala 2. 9. absolventov po 50 rokoch.
Aby sa mohli stretnúť absolventi vo
väčšom počte, využijem príležitosť
60. výročia vzniku strednej školy
v Spišskej Starej Vsi a usporiadame
1.12.2017 Deň gymnázia.Verím, že
na toto stretnutie príde čo najviac
študentov, absolventov, súčasných
aj bývalých pedagógov, zástupcov
mesta a hostí. Tešíme sa na toto
podujatie.
Naša spojená škola vstupuje do
7. roka svojej existencie. Tak ako
všetky spolky, kde sa stretáva viac
ľudí, viac záujmov a pod., aj naša
škola má svoje plusy aj mínusy. Ale
v konečnom dôsledku je pozitívom,
že takúto inštitúciu tu máme, lebo
všetky jej organizačné zložky sa rozvíjajú. Úprimne si želám, aby naša
škola fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň
aby mala svoju dušu, otvorené srdce
a hladiace ruky ako v dobrej rodine.
Prajem všetkým školský rok
plný nových objavov, získaných
vedomostí a zručností, Na jeho
konci vzájomnú spokojnosť a radosť
z nepremárneného roka. Všetkým
zamestnancom školy, žiakom aj
rodičom želám veľa zdravia, spokojnosti a úspechov v školskom roku
2017/2018.
Mgr. Anna Kromková,
riaditeľka školy

Jakub Markovič, Eliška Gazdová, Michal Ladislav Eliáš, Peter
Draxler, EllaPlavcová, Karol Plávka, Tamara Takáčová, Zuzana
Výrosteková, Lenka Jabrocká, Sofia Bieľaková,
Adriána Grivalská, Alexandra Milon, Tomáš Kurňava,
Denis Kozub, BogačikováLara, EllaDluhá, Olívia Helen Broton,
Mia Spencer Bento Moreira, Marco Vozár, Matej Lopata

Štvrták Mgr. Krišáková Milada
Rybársky Anton Kanda
Anglická konverzácia
Mgr. Krajgerová Daniela
Programovanie a logika
RNDr. Semančíková Mária
Testovanie 9 SJL Mgr. Skotzke Anna
Veselý prvák Mgr. Stanková Viera
Volejbalový krúžok
Mgr. Zelina Miroslav
Recepty pre šťastie
Mgr. Vnenčáková Zuzana
Futbalový – ml.žiaci Fabian Peter
Nemecká konverzácia
Mgr. Bednarčíková Františka
Relaxáčik Mgr. Novotná Iveta
Dejepisný Mgr. Marhefková Helena
Počas roka plánujeme okrem
učenia aj rôzne aktivity.Už 14. krát
vyhlasuje ZŠ súťaž Kostelničákov
ornament. Tento ročník bude mať
tému Ornamenty v regiónoch. Môžu
sa zapojiť deti a žiaci vo veku do 15
rokov. Vyhodnotenie súťaže bude vo
februári 2018. Táto súťaž má ohlas
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, zviditeľňuje sa ňou život a tvorba nášho rodáka Štefana Leonarda
Kostelničáka. Na poslednej vernisáži
v júni 2017 ocenila prácu pedagógov
a žiakov aj Matica slovenská. Škola
získala Zlatú medailu predsedu MS
za šírenie odkazu našich predkov.
Ďakujeme a budeme sa snažiť šíriť
tento odkaz naďalej.
5.10. bude v telocvični ZŠ darovanie krvi, do ktorého sa zapájajú okrem
študentov a zamestnancov školy aj
obyvatelia Zamaguria. Pozývame
všetkých, ktorí môžu svojou kvapkou
pomôcť zachrániť život.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

Ako postupovať pri vzniku povodne?

4.9.2017 sa stretli rodičia, deti,
žiaci aj zamestnanci školy v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi na
otvorení nového školského roka. Za
zriaďovateľa prišiel pozdraviť školákov
zástupca primátora mesta pán Peter
Minčík. Riaditeľka školy všetkých privítala, zvlášť prvákov v organizačnej
zložke ZŠ aj v organizačnej zložke
gymnázium, nových žiakov aj kolegov.
Informovala o zmene organizačnej
štruktúry a na postoch zástupcov RŠ:
zástupkyňa pre ZŠ a ŠKD:
Ing. Anna Mikulová,
zástupkyňa pre G:
RNDr. Mária Semančíková,
zástupkyňa pre MŠ:
Alžbeta Boženská,
zástupkyňa pre ZUŠ a CVČ:
Ing. Iveta Simčišinová
Cez prázdniny sa toalety v budove
ŠKD zaodeli do nových šiat, čiastočne sme rekonštruovali priestory ZUŠ,
vytvorili sme zrkadlovú tanečnú sálu,
nový kabinet a učebňu na hudobný
odbor ZUŠ.
V školskom roku 2017/2018

máme 291 žiakov v ZŠ, 89 žiakov
v gymnáziu, 72 detí v MŠ a 290 žiakov v ZUŠ, z toho 73 naelokovanom
pracovisku v Spišských Hanušovciach. ZUŠ funguje s hudobným,
tanečným aj výtvarným odborom.
V odpoludňajších hodinách majú žiaci
možnosť pobudnúť v ŠKD aj v CVČ.
Zoznam krúžkov
Názov krúžku Vedie:
Lienka Bc. Mláková Katarína
Gymnastika MŠ BoženskáAlžbeta
Futbalový 5.- 9.r. Mgr. Stanko Janko
Doučovanie z matematiky
Mgr. Kafková Anna
Testovanie 9
Mgr. Harabinová Ľudmila
Spevácky Ing. Simčišinová Iveta
Divadelný Mgr. Dermová Lívia
Vševedko Mgr. Raková Mária
Prvá pomoc Ing. Mikulová Anna
Chemický krúžok
Mgr. Penxová Daniela
Hravá škola Mgr. Ovcarčíková Marta
Prírodovedný Mgr. Cisko Miloslav
Digitálna fotografia
Mgr. Gemza Ján

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NOVÍ OBČANIA MESTA

II. polrok 2017
70 rokov: Ovšonka Jakub, Štefan Novotný, Anna Gorelová,
Mária Pitoňáková, Marta Lazišťanová, Elena Mirgová,
Štefan Ploščica, Mária Krettová, Elena Mačáková,
Oľga Výrosteková, Katarína Homzová
75 rokov: Mária Meľuchová, Alžbeta Hriňáková,
Marta Vasičáková, Jozef Kron, Rozália Jašniaková,
Mária Marhefková, Margita Zajoncová, Jozef Meľuch
80 rokov: Emília Horníková
85 rokov: Margita Makulová, Helena Hrivková,
Katarína Koleková, Bohumil Melcher
90 rokov: Andrej Mráz
91 rokov: Ján Čupka
93 rokov: Andrej Rajtár

ROZLÚČILI SME SA
Ján Moravčík vo veku 63 rokov
František Ovšonka vo veku 83 rokov
Jozef Kobilarčík vo veku 65 rokov
Štefánia Faceková vo veku 92 rokov
František Výrostek vo veku 59 rokov

• V prípade kritického nedostatku času zanechajte
akékoľvek činnosti a rýchlo sa odoberte na bezpečné
(kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto,
pokiaľ máte dostatok času:
• vypnite alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického
prúdu, vody a plynu,
• vybavenie domácností premiestnite do vyšších poschodí,
• uzatvorte všetky okná,
• pripravte si evakuačné vozidlo pre prípad krízovej situácie,
• pripravte si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie,
trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 až 3 dni,
• zoberte si nepremokavú obuv a odev,
• odstráňte látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať
chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
• informujte svojich susedov,
• pripravte evakuáciu zvierat,
• pripravte si evakuačnú batožinu,
• dodržujte pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy
a štátnej správy, sledujte pokyny v hromadných
informačných prostriedkoch.
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Kapitoly zo staroveskej kroniky (33)
Nešťastný rok 1920
Od začiatku roka prebiehala
intenzívna kampaň za získanie
Zamagurčanov na československú alebo poľskú stranu. Zvlášť
poľskí agenti boli veľmi agilní:
naďalej rozdávali múku, petrolej, cukor, soľ, rozširovali letáky,
brožúry, obrazy, organizovali
zájazdy do Krakova, Varšavy, ba
až k Baltickému moru. Poliaci
mali aj kočujúcu kapelu, ktorá
putovala z dediny do dediny
a vyhrávala poľské pesničky na
zábavách, ktoré boli tiež súčasťou presvedčovacej kampane.
V nej nechýbali, prirodzene,
ani schôdze, na ktorých sa argumentovalo prednosťami budúceho života v Poľsku, pričom
sa využívalo najmä náboženské
cítenie ľudu, ktorý Poliaci strašili
českým voľnomyšlienkárstvom
a neverectvom.
Akokoľvek veľké bolo úsilie
poľskej komisie získať sympatieZamagurčanov, nedarilo sa im
to, ba jej prítomnosť vyvolávala
s pribúdajúcimi týždňami stále
väčší odpor, ktorý sa prejavoval
nadávkami na adresu členov
komisie, hádzaním blata a pod.
V nedeľu 20. júna vybrali sa
staroveskí českí úradníci na
prechádzku do kúpeľov Smerdžonka. Večer na spiatočnej
ceste boli prepadnutí siedmimi
príslušníkmi Poľsko-maďarskej

légie, ktorá v tomto čase uskutočňovala teroristické akcie
na pohraničnom území. Jozef
Hejlek a František Hanušboli
zastrelení, Antonín Navrátil bol
ťažko ranený strelou do brucha
a ďalší traja boli ľahšie zranení.
Keď oboch mŕtvych priviezli v
pondelok ráno do Starej Vsi, zastalo auto s mŕtvolami pred kanceláriou poľskej plebiscitnej komisie. Tu sa zhromaždilo temer
všetko obyvateľstvo Starej Vsi aj
Matiašoviec. Rozhnevaní ľudia
vykrikovali, že vrahmi sú Poliaci,
čo vyvolalo búrku protestov, nadávok a neskrývanej nenávisti
voči Poliakom. Časť obyvateľov
vtrhla do kancelárie poľskej komisie. Zásoby boli rozkradnuté
a kuchynské zariadenie zdemolované. Členovia plebiscitnej
komisie utiekli cez okno. Časť
rozhnevaných ľudí ich prenasledovala. K prenasledovateľom
sa pripojili aj liptovskí murári,
ktorí pracovali na stavbe mlyna
pre statkára Rosmanna. Viacerí
členovia komisie boli zbití, prof.
Wiśmierski sa utopil v Dunajci.
Nakoniec všetko úsilie oboch
strán bolo zbytočné, pretože 6
dní pred uskutočnením plebiscitu bol tento odvolaný. Medzitým
totiž došlo k dohode Československa a Poľska,že v otázke
sporných hraníc sa podrobia
rozhodnutiu spojeneckých moc-

Letný tábor DVE VEŽE, 2. ročník
Po vlaňajšom skúšobnom prvom ročníku letného tábora sa znovu v auguste stretli deti so svojimi vedúcimi. Takmer identické zloženie vedúcich
doplnené iba o niekoľko posíl zorganizovalo druhý ročník tábora DVE VEŽE
s oveľa početnejšou účasťou. Namiesto 32 sa tento raz zišlo 48 detí vo veku
od 5 do 13 rokov zo Spišskej Starej Vsi, Spišských Hanušoviec, Červeného
Kláštora, Haligoviec, Huncoviec, Popradu, Kežmarku, Košíc, Prievidze, Svätého Jura a dokonca aj zo zahraničia.
Od prvého okamihu bolo jasné, že vedúci dostanú poriadne zabrať. Deti
roztriedené do štyroch družstiev (zelení, žltí, modrí a bieli) žili všetkými súťažami, či už šlo o orientačný beh, atletické disciplíny, ringo, futbal, šach alebo
vedomostné súťaže. Celodenný výlet do Osturne poriadne preveril ich fyzickú
zdatnosť a odolnosť si mohli overiť v skúške odvahy hneď prvý deň večer.
Program dopĺňali súťaže o najlepšie logo tábora, vystúpenie hip-hopovej skupiny, diskotéka, vankúšová vojna a veľmi obľúbené bodovanie poriadku. Neprestajné striedanie aktivít intenzívne vyplnilo čas a na nejaké hlúposti vlastne
ani nebol čas. Poháre a medaily sa dostávali za viacero turnajov, body jednotlivým družstvám utešene pribúdali. Obetavosť si všetci vyskúšali na druhý
deň, kedy po túre nasledovala výprava k lesu na poznávanie stromov podľa
listov. Obidve „veže“, teda odolnosť i obetavosť, boli skúšané vlastne počas
celého týždňa. Spomedzi nových disciplín, ktoré boli zaradené na obohatenie
programu, spomeňme aspoň metlobal či triafanie spoluhráča. V piatok, kedy
tábor končil, všetci so zatajeným dychom počítali body a nesmierna vyrovnanosť družstiev spôsobila drámu až do posledného prideľovania cien. O víťaza
však nešlo, vyhrali všetci. Aspoň tak sa vyjadrovali pri odchode domov, kedy
sa snažili zabezpečiť si účasť na tábore aj o rok...
Tretí ročník obľúbených „veží“ chceme zorganizovať znovu s drobnými
úpravami a zmenami. Sledujte preto na jar Starovešťan, všetkým dáme včas
vedieť.
Mgr. Miloslav Cisko

ností. Rozhodnutie o hraniciach
vyniesla potom veľvyslanecká
konferencia dňa 28. júla.Na základe tohto rozhodnutia bolo k
Poľsku pričlenených 13 obcístaroveského okresu: Čierna Hora,
Durštín, Fridman s osadou Falštín, Jurgov, Kacvín, Krempachy,
Lapšanka, Nedeca, Nižné Lapše, Nová Belá, Repiská, Tribš
a Vyšné Lapše. Pre ľudí týchto
obcí bol to ťažko opísateľný
úder. Deputácie chodilivšade, kde dúfali nájsť záchranu,
písali sa prosebné listy, robili
sa podpisové akcie a posielali
vládnym činiteľom, volalo sa o
pomoc do Prahy i do Bratislavy,
ale k nijakej zmene už nedošlo.
Česi získali Těšín a obce s čisto
slovenským obyvateľstvom na
Spiši aj Oravepripadli Poľsku.
Spišskostaroveský okres sa stal
najmenším v ČSR.
15. februára 1920 bola v Starej Vsi založená organizácia
Hlinkovej slovenskej ľudovej
strany a 5. októbra usporiadala
organizácia verejné zhromaždenie, na ktorom vystúpil Andrej
Hlinka.
Školský rok 1920/21 sa začal
13. septembra so zmenami v
učiteľskom zbore. Z doterajších
učiteľov zostal len organista Pa-

vel Vaksmonský. Druhou učiteľskou silou sa stala Elena Grappová, ktorá sa zakrátko vydala
za úradníka okresného súdu
Štefana Mikluššáka. Na nemilé prekvapenie Starovešťanov
bola do učiteľskej služby prijatá
ŠaroltaBarnová, ktorá medzitým
sa učila po slovensky a zložila aj
sľub vernosti ČSR.
V druhej polovici roku došlo
k ďalším zmenám vo vedení
úradov. Prednostom pošty sa
stal Anton Klikar, obvodným
notárom Rudolf Blieszner. Richtárom obce sa stal Ján Bobek
a podrichtárom KvirínOvšonka.
Členmi obecného výboru boli:
Ladislav Herbst, Karol Faigel,
Peter Martinček, Pavel Kuchta,
Dr. Leopold Schönfeld, Jozef
Novák, Anton Kovalský, Jozef
Grutka, Štefan Ogibovič, Ján
Petko, Andrej Nálepka, Jozef
Fronc a František Ogibovič.
V tomto roku bolo vymaľované vnútro kostola rožňavským
maliarom Júliusom Adamom.
Treba ešte spomenúť veľmi
dobrú úrodu, ktorá po viacerých
rokoch hladovania poskytla aj
chudobnejším viac chleba i zemiakov.
Spracoval:
Ing. Eduard Pavlik

FEJTÓNOVÝM PEROM
INZERÁT
vo všetkých celoštátnych i regionálnych denníkoch,
týždenníkoch, mesačníkoch i ročníkoch
HĽADÁ SA – HLEDÁ SE – WANTED
nový Minister školstva, mládeže, vedy a športu Slovenskej Republiky
Právo prihlásiť sa majú: všetky dospelé osoby s občianstvom SR
Podmienka účasti na konkurze: vernosť tej politickej koalícii, ktorá je práve pri moci
Termín konkurzu: prakticky stály, kedykoľvek je možné
tohto ministra vystriedať
Uchádzači potrebujú: ochotu na pochybné tendre z eurofondov
So sebou si treba priniesť: občiansky preukaz a podlízavosť k potenciálnym nadriadeným
Nevyhnutne: dvojciferný počet známostí na patričných
miestach
Komunikačné schopnosti: vedieť vysvetliť radovým učiteľom, že nízke platy sú vlastne úspechom
Zdravotný stav: dôležitá je nízka hmotnosť dosiahnutá
absenciou chrbtovej kosti
Vylúčení budú: tí, ktorí chcú skutočnú reformu školstva
Prednosť má: malá skupina tých, ktorí ešte ministrom
školstva neboli
O víťazovi konkurzu informovať nebudeme, ono je to
vlastne jedno.
Mgr. Miloslav Cisko
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Futbalistom TJ Dunajec sa darí

Tabuľka 3. liga dorast U19 sk. PT - VsFZ

Tabuľka 6. liga dospelí PFZ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KLUB
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
TJ Družstevník Spišské Bystré
OFK Toporec
MŠK Slavoj Spišská Belá B
FC Spišská Teplica L.D.
FK 49 Spišský Hrhov
OFK Vikartovce
TJ Tatran Liptovská Teplička
OŠK Spišský Štvrtok
ŠK Zemedar Poprad - Stráže
OFK Veľký Slavkov
OFK Batizovce
TJ Baník Hôrka
OFK Prebojník Hozelec

Z
8
8
7
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8

V
7
6
5
5
4
4
3
3
2
3
2
2
2
1

R
1
0
1
0
1
0
1
1
3
0
2
1
1
0

P
0
2
1
3
3
4
4
4
2
5
4
5
5
7

Skóre
30:10
21:7
13:3
21:20
18:11
14:16
14:14
13:14
11:11
16:25
12:17
13:20
9:18
4:23

B
22
18
16
15
13
12
10
10
9
9
8
7
7
3

Tabuľka 3. liga žiaci U15 PFZ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

KLUB
FK 1931 Hranovnica
TJ Tatran Huncovce
FK Švábovce
OŠK Spišský Štvrtok
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
TJ Družstevník Spišské Bystré
TJ Baník Hôrka
ŠK 06 Slovenská Ves
TJ „DYNAMO“ Podhorany
FK Thermal Park Vrbov
TJ Tatran Liptovská Teplička
OFK Vikartovce

Z
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V
7
6
5
5
4
4
3
3
2
1
1
1

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
2
2
3
3
4
4
5
6
6
6

Skóre
70:5
26:15
38:9
24:26
27:19
20:18
25:23
16:37
18:47
17:38
11:32
27:50

B
21
18
15
15
12
12
9
9
6
3
3
3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KLUB
FK 05 Levoča
TJ Tatran Ľubica
FK Vysoké Tatry
TJ Dunajec Spišská Stará Ves
ŠK Harichovce
OKŠ Spišský Hrušov
OŠK Spišský Štvrtok
OFK Vikartovce
TJ Slovan Smižany
FK Veľká Lomnica
FAM Poprad
Slovan FO Markušovce
1. MFK Kežmarok
MŠK Tatran Spišské Vlachy

Z
8
8
8
8
7
8
7
8
8
8
8
8
8
8

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

R
1
1
0
0
0
2
3
1
1
1
3
1
1
3

P
1
1
2
2
2
2
1
4
5
5
4
6
6
5

Skóre
29:6
22:6
45:8
25:16
26:7
20:17
14:9
29:23
8:19
18:32
7:17
12:42
5:45
7:20

B
19
19
18
18
15
14
12
10
7
7
6
4
4
3

Rozpis zápasov - stolný tenis – 3. liga muži, západ
1. kolo nedeľa 1.10.2017 o 10.00
hod. STK Severka Kežmarok TJ Dunajec Spišská Stará Ves
2. kolo nedeľa 8.10.2017 o 10.00
hod. TJ Dunajec Spišská Stará Ves
- ŠKST Spišské Vlachy
3. kolo sobota 14.10.2017 o 17.00
hod.TJ Javorinka Levoča B TJ Dunajec Spišská Stará Ves
4. kolo nedeľa 22.10.2017 o 10.00
hod. TJ Dunajec Spišská Stará Ves
- TJ STO Slovenská Ves
5. kolo nedeľa 5.11.2017 o 10.00
hod. ŠK Veterán Poprad - TJ Dunajec
Spišská Stará Ves
6. kolo nedeľa 12.11.2017 o 10.00
hod. TJ Dunajec Spišská Stará Ves
- MŠK Slavoj Sp. Belá

7. kolo nedeľa 19.11.2017 o 10.00
hod. Geológ Rožňava „B“ TJ Dunajec Spišská Stará Ves
8. kolo nedeľa 26.11.2017 o 10.00
hod. TJ Dunajec Spišská Stará Ves
- MŠK STO Krompachy
9. kolo nedeľa 3.12.2017 o 10.00
hod. AŠK Maria Huta - TJ Dunajec
Spišská Stará Ves
10. kolo nedeľa 10.12.2017 o 10.00
hod. TJ Dunajec Spišská Stará Ves
- OŠK Spišský Štvrtok
11. kolo sobota 16.12.2017 o 17.00
hod. STK Gemerská Poloma TJ Dunajec Spišská Stará Ves
Hracia miestnosť: Telocvičňa ZŠ
Spišská Stará Ves

TJDUNAJECSPIŠSKÁSTARÁVES2017/2018jesennáas
Muži6.liga

DorastU193.ligaPT

ŽiaciU153.liga

1

6.8.2017

SSVVikartovce

3:0

5.8.2017

14:00

SSVSp.Hrušov

4:1

2

13.8.2017 17:00 SSVSp.Belá"B"

5:2

12.8.2017

14:00

Sp.ŠtvrtokSSV

3:0

12.8.2017

12:00

Sp.ŠtvrtokSSV

3:2

3

20.8.2017 16:30

ToporecSSV

1:1

19.8.2017

14:00

LevoaSSV

5:1

18.8.2017

12:30

HôrkaSSV

1:3

4

27.8.2017 16:00

SSVStráže

7:2

26.8.2017

14:00

SSVVikartovce

2:1

26.8.2017

12:30

SSVVrbov

8:0

5

3.9.2017

16:00

Sp.BystréSSV

1:4

2.9.2017

10:00 MarkušovceSSV

1:7

1.9.2017

12:00

L.TeplikaSSV

1:2

6

10.9.2017 16:00

SSVL.Teplika

3:0

9.9.2017

14:00

SSVKežmarok

5:1

9.9.2017

12:00

SSVSlov.Ves

9:1

7

17.9.2017 15:30

Sp.HrhovSSV

2:3

16.9.2017

14:00

HarichovceSSV

2:3

16.9.2017

11:30

HuncovceSSV

5:1

8

24.9.2017 15:30

Sp.TeplicaSSV

2:4

23.9.2017

14:00

SSVV.Lomnica

3:2

23.9.2017

11:30

SSVHranovnica

2:8

9

1.10.2017 15:00

SSVHozelec

30.9.2017

14:00

SSVSp.Vlachy

30.9.2017

11:30

SSVŠvábovce

10 8.10.2017 15:00

V.SlavkovSSV

7.10.2017

14:00 SSVFAMPoprad

7.10.2017

11:00

Sp.BystréSSV

11 15.10.2017 15:00

SSVHôrka

14.10.2017 14:00

SmižanySSV

14.10.2017 11:00

SSVVikartovce

12 22.10.2017 14:30

BatizovceSSV

21.10.2017 14:00

SSVubica

21.10.2017 10:30

PodhoranySSV

13 29.10.2017 14:30

SSVSp.Štvrtok

28.10.2017 14:00

V.TatrySSV

17:00
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