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O dôležitých záležitostiach, týkajúcich sa nášho mesta Spišská Stará

Zasadnutia

Ves, rozhodovalo mestské zastupiteľstvo, prostredníctvom uznesení,

mestského

z ktorých prevažná väčšina mala schvaľovací charakter. V roku 2015

zastupiteľ-

zasadalo celkovo sedemkrát, a to:

stva

12. februára

3. septembra

16. apríla

2. novembra

25. júna

14. decembra

10. augusta
Účasť poslancov bola 89%, pričom každá neúčasť bola odôvodnená
a ospravedlnená.
Počas roku boli doplnené niektoré komisie mestského zastupiteľstva

Doplnenie

o členov z radov neposlancov, a to:

komisií

Komisia školstva, mládeže, športu, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva o Mgr. Jána Gemzu a Mgr. Miloslava Ciska;
Komisia financií, správy majetku, výstavby, podnikateľských činností
a regionálneho rozvoja o Pavla Kretta.
Po odchode doterajšieho hlavného kontrolóra mesta Ing. Mariána

Nový hlavný

Marhefku sa 16. apríla uskutočnila voľba nového hlavného kontrolóra

kontrolór

mesta, v ktorej sa o tento post uchádzalo celkovo 8 uchádzačov. Po

mesta

prezentácii jednotlivých kandidátov mestské zastupiteľstvo zvolilo za
hlavnú kontrolórku Ing. Gabrielu Stanekovú. Zvolená bola na obdobie
6 rokov, pričom svojej funkcie sa ujala 1. júna.
Dňa 10. augusta mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prero-

Sobášiaci

kovalo a následne schválilo za sobášiaceho poslanca Ing. Mareka Vý-

poslanec

rosteka.
Programový rozpočet mesta na rok 2015 bol tradične alokovaný do

Programový

jedenástich programov, zadelených podľa charakteru daných činnos-

rozpočet

tí. Rozpočtové hospodárenie sa riadilo rozpočtom mesta, ktorý bol
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schválený 15. decembra 2014 a v priebehu roka 2015 deväťkrát
upravovaný mestským zastupiteľstvom. Po týchto zmenách bolo celkovo na jednotlivé položky vyčlenených 2 213 477,67 €, z ktorých sa
vyčerpalo 2 175 311, 57 €, teda 98%.
Na program Administratíva, ktorého cieľom bolo zabezpečenie účin-

I. Adminis-

ného riadenia Mestského úradu, bola vyčlenená oproti minulému roku

tratíva

o 26 301 € vyššia suma, konkrétne 440 038 €. Z nich bolo vyčerpaných 93%.
Značne vyššia suma oproti minulému roku, o viac ako 120 000 €, bo-

II. Bezpeč-

la vyčlenená na program Bezpečnosť, ktorého zámerom bolo vytvo-

nosť

renie bezpečného mesta, a to prostredníctvom zabezpečenia efektívnej

i hospodárnej

prevádzky

verejného

osvetlenia

a

podpory

i rozvíjania činnosti Dobrovoľného hasičského zboru. Navýšenie súviselo so získaním nenávratného finančného príspevku na modernizáciu
verejného osvetlenia z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Na túto kapitolu mesto vyčlenilo 144 090 €, z ktorých bolo vyčerpaných 99%.
Výraznému zníženiu finančných prostriedkov došlo v programe Ko-

III. Komu-

munikácie a verejné priestranstvá, ktorý je zameraný na zabezpeče-

nikácie

nie bezpečných a pravidelne udržovaných miestnych komunikácií a

a verejné

verejných priestranstiev. Na správu a údržbu miestnych komunikácií

priestran-

a na správu, údržbu a zlepšenie technických i estetických vlastností

stvá

verejných priestranstiev mesto v tomto roku vyčlenilo 62 961 €,
z ktorých vyčerpalo takmer 100%.
Mierne navýšený bol rozpočet na program Odpadové hospodárstvo.

IV. Odpa-

Na účinný zber a likvidáciu odpadu s dôrazom na separovanie s cie-

dové hos-

ľom zabezpečenia pravidelného zvozu a likvidácie odpadu na území

podárstvo

mesta i zníženie náročnosti manuálnej práce pri likvidácii separovaného zberu, bolo vyčlenených 29 780 €, z ktorých sa vyčerpalo takmer 100%.
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K nepatrnému navýšeniu došlo aj v programe Bývanie, v ktorom sa

V. Bývanie

mesto zameralo na zabezpečenie bytového fondu pre občanov
a údržbu bytového hospodárstva. Celková suma vyčlenená na tento
účel bola 15 606 €. Z nej bolo vyčerpaných 98%.
Mierne navýšený bol tiež program Zdravotníctvo. Na udržanie do-

VI. Zdra-

stupnosti zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta i Zamaguria

votníctvo

bolo v tomto roku vyčlenených 27 150 €, z ktorých bolo vyčerpaných
97%.
Rovnako si polepšili aj spišskostaroveskí športovci. Na program Šport,

VII. Šport

ktorý slúži na zabezpečenie rozsiahlej ponuky športových aktivít
s cieľom zvýšenia aktívneho záujmu obyvateľov mesta o nich, bola
vyčlenená suma 13 936 €. V skutočnosti však došlo k jej prečerpaniu
a minutých bolo 14 229,57 €.
O viac ako stotisíc eur bol navýšený rozpočet programu Kultúra, kto-

VIII. Kultú-

rého zámerom je vytvoriť zo Spišskej Starej Vsi kultúrne centrum

ra

Zamaguria s fungujúcimi kultúrnymi inštitúciami. Na tento účel mesto
vyčlenilo 343 192 €, z ktorých bolo vyčerpaných takmer 100%.
Navýšené prostriedky boli aj na program Vzdelávanie, keďže v tomto

XI. Vzdelá-

roku pripadla mestu aj Základná umelecká škola. Na zabezpečenie

vanie

kvalitného a efektívneho školského systému mesto vyčlenilo 1 099
385 €, ktoré boli zužitkované takmer na 100%.
Vyššiu čiastku mesto pridelilo tiež na program Služby občanom, ktorý

X. Služby

slúžil na zabezpečenie samosprávy otvorenej občanom mesta

občanom

a zabezpečenie vysielania programov prostredníctvom televízneho
káblového rozvodu. V roku 2015 bolo na zabezpečenie týchto úloh
vyčlenených 10 648,67 € a vyčerpaných takmer na 100%.
Mierne bol navýšený rozpočet tiež na starostlivosť o sociálne znevý-

XI. Sociálne

hodnené skupiny občanov v rámci programu Sociálne služby, a to na

služby

26 691 €, z ktorých bolo vyčerpaných 92%.
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Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako mierne prebytkový.

Záverečný

Na základe nevyhnutných požiadaviek bol v priebehu roka niekoľko-

účet mesta

krát upravovaný, pričom k 31. decembru 2015 bol nasledovný:

za rok 2015

PRÍJMY
rozpočet

VÝDAVKY

skutočnosť

%

rozpočet

Bežné príjmy
1.935.411,00

skutočnosť

%

Bežné výdavky

1.917.512,89

99,08

1.776.289,67

1.736.676,78

97,77

1.880.882,70

99,06

676.904,67

639.209,27

94,43

36.630,19

100,00

1.099.385,00

1.097.467,51

99,83

Mesto:
1.898.781,00
Školy:
36.630,00

+180.836,11 €
Kapitálové príjmy
442.680,00

442.504,36

Kapitálové výdavky
99,96

Mesto:
437.188,00

436.905,79

99,94

272.234,62

96,47

+5.598,57 €
Finančné operácie
145.900,00

146.323,73

100,29

282.183,00

-125.910,89 €
SPOLU
2.523.991,00

2.506.340,98

99,30

2.495.660,67

2.445.817,19

98,00

Výsledkom bežného rozpočtu bol prebytok vo výške 180 836,11 €, a
po odpočítaní financií na fond opráv, vo výške 165 488,11 €. Výsledkom kapitálového rozpočtu bol prebytok vo výške 5 598,57 €. V rámci
finančných operácií bol dosiahnutý schodok vo výške 125 910,89 €,
ktorý bol vykrytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu. Celkovým výsledkom hospodárenia bol prebytok 45 175,79 €.
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Podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, ktorý hodnotí o.i.

Finančné

finančné zdravie miest a obcí získalo naše mesto z celkového počtu 6

zdravie

bodov v priemere za posledné tri roky 5,1 bodu, čo predstavuje vý-

mesta

borné finančné zdravie. Spišská Stará Ves tak skončila v prvej tretine
všetkých slovenských miest.
V roku 2015 mesto poskytlo dotácie vo výške 11 372,67 € týmto de-

Poskytnutie

viatim subjektom:

dotácií
Subjekt

Dotácia v €

Telovýchovná jednota Dunajec

8 000

Folklórny súbor Maguranka

900

Dobrovoľný hasičský zbor

900

Goralinga

600

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu

300

Ski Jezersko

300

Miestny odbor Matice slovenskej

200

ŠK vodného slalomu Pieniny Červený Kláštor

100

ZŠ Haligovce

72,67

V roku 2015 primátor mesta Ing. Jozef Harabin ocenil pamätnou pla-

Udelenie

ketou mesta Spišská Stará Ves týchto obyvateľov:

ocenení

Mgr. Soňu Babíkovú

mesta

Mgr. Beátu Babiakovú
Mgr. Ladislava Eliáša
Mgr. Emíliu Krakovú
Vieru Mačugovú
Margitu Marhefkovú
Mgr. Ilonu Pitlivkovú
Martu Vasičákovú
Mgr. Helenu Výrostekovú
Helenu Minčíkovú
Máriu Mrázovú
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Antona Výrosteka
Pavla Dlhého
Róberta Plavca
Jozefa Lazišťana
Jána Babiara
Ing. Mariána Rušina.
Dňa 3. februára sa starostovia obcí a primátori miest okresov Kežma-

Spoznáva-

rok a Poprad stretli vo Veľkom Slavkove, kde sa zišli na pozvanie

nie sa sta-

primátora Spišskej Belej a predsedu Regionálneho združenia tatran-

rostov a

ských a podtatranských obcí Štefana Bieľaka. Primárnym cieľom toh-

primátorov

to prvého povolebného stretnutia bolo vzájomné sa spoznanie, keďže
v posledných voľbách bola zvolená takmer 1/3 nových starostov a
primátorov. Prítomní boli informovaní o činnosti tohto združenia, ako
aj ďalších regionálnych zoskupení, či Prešovského samosprávneho
kraja.
O dva dni neskôr, 5. februára, sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie

Primátor

Valného zhromaždenia Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s.

Ing. Jozef

Poprad, na ktorom bol za člena dozornej rady za kežmarský okres

Harabin

zvolený okrem primátora Kežmarku aj primátor Spišskej Starej Vsi

členom nie-

Ing. Jozef Harabin. Okrem toho, v súvislosti s implementáciou ope-

koľkých rád

račných

programov

územnej

a regionálnej

samosprávy

v programovom období 2014 – 2020 menoval Minister hospodárstva
Slovenskej republiky Ing. Jozefa Harabina za člena Rady partnerstva
pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 a tiež za zástupcu riadneho
člena Monitorovacieho výboru pre Program Interreg V-A Poľsko –
Slovenská republika. V rámci týchto inštitúcií sa budú pripravovať
veľmi dôležité dokumenty, ktoré budú mať vplyv na rozvoj regiónu,
ako aj nášho mesta v horizonte niekoľkých desaťročí.
Dňa 7. februára sa konalo referendum, vyhlásené prezidentom Slovenskej republiky na základe petície občanov, ktorú iniciovalo občian~7~
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ske združenie Aliancia za rodinu. Na základe tejto ich iniciatívy sa občania Slovenska mali možnosť vyjadriť k týmto trom referendovým
otázkam:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné
spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo
deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Celkovo sa referenda zúčastnilo 944 674 obyvateľov Slovenska, teda
21,41% oprávnených hlasovať, ktorí odovzdali 938 135 platných hlasov. Z nich viac ako 90% odpovedalo na všetky tri položené otázky
kladne. V Spišskej Starej Vsi bola účasť o niečo vyššia, keď prišlo
k volebným urnám 554 z 1795 oprávnených hlasujúcich, teda
30,86%. Aj v našom meste odpovedala drvivá väčšina zúčastnených
na všetky tri otázky kladne. Podrobné výsledky referenda uvádza nasledujúca tabuľka:
Výsledky referenda zo 7. februára 2015
Slovensko

Spišská Stará Ves

4 411 529

1795

944 674 (21,41%)

554 (30,86%)

938 135

551

1. otázka - áno

892 719 (94,50%)

541 (97,65%)

1. otázka - nie

39 088 (4,13%)

10 (1,80%)

2. otázka - áno

873 224 (92,43%)

530 (95,66%)

2. otázka - nie

52 389 (5,54%)

19 (3,42%)

3. otázka - áno

853 241 (90,32%)

521 (94,04%)

3. otázka - nie

69 349 (7,34%)

26 (4,69%)

oprávnení hlasujúci
účasť
platné hlasy
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Vzhľadom na nízku účasť, keďže sa referenda nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených hlasujúcich, boli jeho výsledky neplatné.
Dňa 21. februára sa konalo na mestskom úrade v Kežmarku stretnu-

Stretnutie

tie primátorov troch miest v okrese. Naše mesto reprezentoval Jozef

primátorov

Harabin, Kežmarok Ján Ferenčák a Spišskú Belú Štefan Bieľak. Primá-

okresu

tori diskutovali o aktuálnych problémoch okresu, najmä o stave ciest
2. a 3. triedy, probléme výstavby diaľničného privádzača, budovaní
cyklotrás, stredných školách v okrese, nezamestnanosti, zdravotníckych službách, či príprave Svetovej zimnej univerziády.
V októbri mesto uverejnilo na svojej internetovej stránke dotazník pre

Program

prípravu Programu rozvoja mesta Spišská Stará Ves na roky 2016 –

rozvoja

2023. Obyvatelia sa mohli vyjadriť k témam, čo by chceli zmeniť

mesta na

v meste v jednotlivých konkrétnych oblastiach ako napríklad doprava,

roky 2016 –

školstvo, zdravotníctvo a podobne, ale aj k tomu aké vidia najväčšie

2023

nedostatky, či ako by sami chceli prispieť k zlepšeniu života v meste.
Demografický vývoj v Spišskej Starej Vsi zaznamenal za rok 2015

Demogra-

vzhľadom na počet obyvateľov mierny pokles. K 1. januáru žilo

fický vývoj

v našom meste 2 231 obyvateľov, z toho 1 107 mužov a 1 124 žien.

za rok 2015

Počas roku bol zaznamenaný prírastok 55 obyvateľov, z toho sa 27
ľudí prisťahovalo a 28 detí sa narodilo. O niečo väčší bol úbytok, a to
24 ľudí zomrelo a 34 sa odhlásilo z trvalého pobytu. K 31. decembru
žilo teda v Spišskej Starej Vsi 2 228 obyvateľov, z toho 1 113 mužov
a 1 115 žien.
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Začiatkom roku 2015, konkrétne 13. januára, bolo na Mestskom úra-

Klientske

de

centrum

sprevádzkované

s reformou

štátnej

klientske
správy

centrum, ktoré
ESO.

Jej

vzniklo

cieľom

je

v súlade
zefektívniť

a zmodernizovať fungovanie štátnej správy a ušetriť ľudí od chodenia
po úradoch. V centre by mali Starovešťania i obyvatelia okolitých obcí
vybaviť všetky potrebné formality, od podávania žiadostí až po vyzdvihnutie rozhodnutí. Agenda klientskeho centra je vytvorená tak,
aby pokryla najnevyhnutnejšie potreby Zamagurčanov. Z agendy
okresného úradu tu možno vybaviť živnostenskú agendu, výpis
z Obchodného
osvedčenie

registra
listiny

SR,

a overenie

podpisu, výpisy z účtovných uzávierok i z listov vlastníctva (prijatie žiadosti), slúži aj ako podateľňa okresného úradu, podateľňa
katastra, centrálne trhovisko (prijatie žiadosti), osobitná matrika a možno tu zaregistrovať tiež občianske združenie. V rámci agendy oddelenia dokladov a evidencií si tu
možno vybaviť občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas
i ďalšie úkony spojené s touto agendou. Spišskostaroveské klientske
centrum je v prevádzke jeden deň v týždni – v utorok, v čase od 8:00
do 14:00 hodiny. Vytvorenie centra v našom meste výrazne uľahčí
život obyvateľom, ktorí nebudú musieť za vybavením rôznych náležitosti cestovať do okresného mesta.
Podobnú službu urobil našim obyvateľom Daňový úrad, ktorého pra-

Daňové

covníci preberali 23. marca v miestnom kultúrnom dome daňové pri-

priznania

znania.
~ 10 ~
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Koncom roku do Spišskej Starej Vsi zavítali vysokí štátni činitelia Slo-

Návšteva

venskej republiky. Najskôr navštívil naše mesto koncom novembra

ministra

podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert Kaliňák v sprievode

vnútra SR

rezortného štátneho tajomníka Mariána Saloňa, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka a predstaviteľov Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR, aby odovzdali miestnym hasičom nové vozidlo.

Následne 4. decembra zavítal do Spišskej Starej Vsi slovenský prezi-

Návšteva

dent Andrej Kiska, ktorý má korene v zamagurskej obci Jezersko a

prezidenta

ktorého otec učil svojho času na spišskostaroveskej jedenásťročnej

SR

strednej škole. Prezidenta privítal pred mestským úradom primátor
Ing. Jozef Harabin i obyvatelia mesta a žiaci Základnej školy. Prvá
časť jeho návštevy prebehla na mestskom úrade, kde sa diskutovalo
o témach zamestnanosti, rozvoja cestovného ruchu, cezhraničnej
spolupráce, poľnohospodárstva, ochrany prírody, školstva i zdravotníctva, pričom primátor požiadal pána prezidenta o pomoc pri zriadení
Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti i podporu ďalších legislatívnych krokov, ktoré by pomohli vyriešiť vyššie diskutované problémy.

~ 11 ~
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Následne sa Andrej Kiska so sprievodom odobral na návštevu gymnázia a najväčšieho zamagurského zamestnávateľa Zastrovy a.s. Andrej
Kiska je druhým slovenským prezidentom, ktorý navštívil naše mesto,
prvým bol slovenský prezident Jozef Tiso, ktorý zavítal do Spišskej
Starej Vsi v roku 1940.
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Najväčším zamestnávateľom v našom meste bola aj v roku 2015 spo-

Zastrova,

ločnosť Zastrova a.s., ktorá zamestnávala v priemere 176 zamestnan-

a.s.

cov, z toho 91 výrobných, 40 režijných a 45 technicko-hospodárskych
pracovníkov. Priemerná mzda týchto zamestnancov bola 807,69 EUR,
čo bol oproti minulému roku nárast o 1,2%.
V priebehu roka došlo pod vplyvom nepriaznivej ekonomickej situácie
vo svete a vývoja cien ropy k značnému poklesu vagónovej výroby,
keďže sa začala preferovať lacnejšia kamiónová cestná doprava a taktiež k

poklesu

výroby

v oblasti

súčastí

stavebných

strojov

a manipulátorov, keďže hlavným odberateľom boli petrochemické spoločnosti, ktoré v tomto období obmedzili investície. Tento výpadok sa
podarilo čiastočne nahradiť navýšením výroby vybraných súčastí
poľnohospodárskych strojov a výroby tlakových nádob. Spoločnosť si
aj v priebehu roka 2015 udržala svoje postavenie hlavného dodávateľa vybraných súčastí pre spoločnosť Maschinenfabrik Bernard KRONE
GmbH v Spelle v Nemecku a v nasledujúcom období plánuje ďalej rozšíriť portfólio tejto spolupráce.
Vyššie uvedené skutočnosti spôsobili o.i. to, že v roku 2015 dosiahla
Zastrova a.s. objem tržieb za vlastné výrobky v hodnote 13 730 000
EUR, čo je pokles o 8,9 % oproti tržbám za predchádzajúce obdobie.
Prehľad tržieb je nasledovný:
Vagónová výroba

1 151 000 €

Rámy automobilových návesov

9 609 000 €

Súčasti stavebných strojov a manipulátorov

1 056 000 €

Tlakové nádoby

1 031 000 €

Ostatná výroba

883 000 €

~ 13 ~
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Investície v objeme 1 169 000 EUR boli zamerané na ďalší nákup manipulačnej techniky a nových strojných celkov v súvislosti s uzavretou
zmluvou o nenávratnom finančnom príspevku s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, na výstavbu nových skladových hál
a taktiež na technické zhodnotenie výrobných priestorov. Slovami výkonného riaditeľa Zastrovy a.s. Ing. Miloša Strmenského: „Hlavnou

víziou spoločnosti je aj naďalej neustále zlepšovanie činnosti podniku
a budovanie moderného procesne riadeného podniku, aby vo všetkých
základných ukazovateľoch bol podnik porovnateľný so zahraničnými
podnikmi vo svojom odvetví a jeho expanzia do globálneho trhového
priestoru ako subdodávateľ veľkých, stredných i malých spoločností
na trhu stabilných v oblasti strojárenskej výroby.“
Okrem podnikateľských aktivít vedenie spoločnosti tradične podporuje
a finančne prispieva aj na rôzne kultúrno-spoločenské akcie, ktoré sa
konajú v regióne.

Koncom roku, 4. decembra, navštívil Zastrovu a.s. slovenský prezident
Andrej Kiska. Riadiaci pracovníci, Ing. Miloš Strmenský, Ing. Peter Výrostek a Ing. Marek Výrostek, ho oboznámili s históriou i súčasným
položením a investíciách spoločnosti. Súčasťou návštevy bola tiež ob~ 14 ~
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hliadka výrobných priestorov, kde sa krátko porozprával aj so zamestnancami.
Začiatkom roka pribudol v centre mesta nový podnikateľský subjekt.

Nové mä-

Na ulici SNP otvorila mäsiarstvo a lahôdky firma Dunajec s.r.o., ktorá

siarstvo a

svoje výrobky doteraz ponúkala v odľahlej časti mesta – v areáli býva-

lahôdky

lého Jednotného roľníckeho družstva. Okrem mäsa a mäsových výrobkoch je v tomto obchode k dispozícii aj lahôdkový sortiment ako syry,
či šaláty.
Ubytovacie

a stravovacie

Penzión

kapacity v našom meste roz-

a reštaurácia

šíril

Tri koruny

v lete

nový

penzión

s reštauráciou pod názvom

Tri

koruny.

Nachádza

v zrekonštruovanej

sa

budove

domova mládeže a školskej
jedálne, ktorú odkúpila Elena Výrosteková. Na prízemí bola 15. júna
otvorená reštaurácia, ktorú prevádzkujú manželia Želonkovci. Okrem
hostí penziónu, slúži aj pre verejnosť, pričom poskytuje možnosť denného menu. Na prvom poschodí nad reštauráciou sa nachádzajú malé
byty, ktoré môžu slúžiť ako dovolenkové apartmány. Okrem toho je tu
5 dvojlôžkových izieb a možnosť relaxácie vo fitnes, saune a klubovni.
V areáli sa nachádza tiež detské ihrisko, trávnaté športovisko i priestor
na grilovanie. V zrekonštruovaných pivničných priestoroch bola 1. júla
otvorená vináreň. Nachádza sa tu aj spoločenská miestnosť pre cca 70
ľudí.
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Stálym problémom v našom meste sú nelegálne skládky na odľah-

Nelegálne

lých miestach, ktoré okrem negatívneho estetického hľadiska, spô-

skládky

sobujú aj znečistenie životného prostredia. Vyskytujú sa i napriek
tomu, že mesto poskytuje bezplatnú možnosť uloženia príslušného
odpadu na miestnom kompostovisku, spoplatnenú možnosť pristavenia individuálneho kontajneru na zmesový a stavebný odpad, či
uskutočňuje dvakrát ročne veľkoobjemový zber. Keďže sa čoraz
častejšie komunálny, biologický i stavebný odpad nachádza aj vo

Kamera na

veľkoobjemovom kontajneri pri cintoríne, ktorý má slúžiť výlučne na

cintoríne

odpad z cintorína, od 1. mája začalo mesto tento priestor monitorovať kamerou.
V druhej polovici roku pribudli v Spišskej Starej Vsi ďalšie kamery,

Rozšírenie

a to štyri otočné a dve stacionárne. Otočné kamery boli nainštalo-

monitorova-

vané na autobusovej stanici, na budove Základnej školy, na budove

cieho kame-

Domu služieb a pri Mestskom úrade a pošte. Stacionárne kamery

rového sys-

monitorujú vstup do budovy Mestského úradu a verejné priestran-

tému

stvo i detské ihrisko za Domom kultúrny. Finančné zdroje na rozšírenie monitorovacieho kamerového systému vo výške 8000 € mesto
získalo zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na zabezpečenie
úloh prevencie kriminality. Kamery boli nainštalované na miestach,
kde je najvyššia frekvencia pohybu osôb.
V mesiaci august požiadalo naše mesto Ministerstvo hospodárstva

Modernizá-

SR o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu verejného

cia verejné-

osvetlenia. Koncom októbra bol tento príspevok schválený s tým, že

ho osvetle-

rekonštrukčné práce museli byť vykonané do konca roku. Rekon-

nia

štrukcia sa týkala 153 svetiel na uliciach SNP a Štúrova. Po nej sa
~ 16 ~
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jednak znížili náklady na spotrebu energie i údržbu, zvýšila sa kvalita osvetľovacej sústavy a zároveň sa znížila záťaž na životné
prostredie.
V tomto roku mesto rozhodlo aj

Rozobratie

o rozobratí starého komína na

komína

sídlisku Magura, z ktorého postupne odpadávali tehly, a tým
ohrozoval bezpečnosť obyvateľov sídliska.
Na podnet Ing. Eduarda Pavlíka, ktorý má korene v našom meste sa

Úprava mo-

v novembri začalo v súčinnosti mesta a rímskokatolíckej farnosti s

rového

úpravou pamätného miesta – morového a cholerového cintorína.

a cholerové

V rámci úprav bola uskutočnená kultivácia prostredia, orezanie

ho cintorína

stromu, reštaurácia kríža, osadenie lavičky a začalo sa s budovaním
ohradenia. Tento cintorín patrí medzi ojedinelé zachované pamiatky
na Spiši, keďže vieme s určitosťou povedať, kde sa nachádza. Počas veľkej epidémie moru v roku 1710, kedy podľa kláštornej kroniky nezostal na žive ani jeden roľník a zachránilo sa len niekoľko sluhov, tu bolo pochovaných 400 obetí. Do tohto hrobu bolo neskôr
pochovaných aj 72 obetí cholery z roku 1831 a vybudovaná murovaná kaplnka, ktorá sa však nezachovala. Mesto tu plánuje vytvoriť
dôstojné pamätné miesto s informačnou tabuľou.
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Všeobecná situácia v oblasti školstva bola aj v tomto roku pomerne

Všeobecná

napätá. Slovenskí učitelia prejavili v novembri svoju nespokojnosť

situácia

so situáciou v školstve dvoma protestnými podujatiami. Najskôr za-

v školstve

čiatkom mesiaca zorganizovali pred Úradom vlády SR Zraz dlhých
nosov, ktorého sa zúčastnilo okolo 300 pedagógov. Chceli ním upozorniť

na

nesplnené

sľuby

o primeranom

ohodnotení

a spoločenskom postavení učiteľov, či navýšení prostriedkov do slovenského školstva. Protestnou akciou pokračovali 19. novembra,
keď vyhlásili tzv. Deň zdravia. Počas neho ostalo zatvorených alebo
fungovalo v obmedzenom
režime vyše dvesto škôl
na

Slovensku,

pri-

čom učitelia využili svoje
Babysitting day
v Spojenej
škole

právo na zdravotnú prehliadku, či darovanie krvi.
Dňa 10. decembra za vy-

hlásili tzv. Babysitting day, kedy sa učitelia so žiakmi viac hrali ako
učili. Počas tohto dňa chceli pripomenúť, že mzda vzdelaných učiteľov je na úrovni, ktorú sú ľudia ochotní zaplatiť za opatrovanie detí.
Do týchto

niektorých akcií sa zapojili aj učitelia Spojenej školy

v Spišskej Starej Vsi.
V tomto roku však došlo k ďalšej zmene spišskostaroveskej vzdelá-

Spojená

vacej inštitúcie, keď k nej od 1. septembra pribudla ďalšia organi-

škola

začná zložka – Základná umelecká škola. S tým súviseli aj menšie
organizačné zmeny. Riaditeľkou naďalej ostala Mgr. Anna Kromková, zástupkyňou pre Materskú školu Alžbeta Boženská, zástupkyňou
pre 1. stupeň Základnej školy, Školský klub detí a Základnú umeleckú školu sa stala Mgr. Milada Krišáková a zástupkyňou pre 2. stupeň
~ 18 ~
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Základnej školy a Centrum voľného času Mgr. Anna Mikulová. Škola
bola zapojená tiež do projektu PRINED, v rámci ktorého zamestnávala 2 pedagogické asistentky učiteľa a 4 odborných zamestnancov.
V rámci toho projektu fungovalo pri škole aj 29 krúžkov. Okrem toho bola v škole zriadená tabletová učebňa s 20 tabletmi a tri interaktívne tabule pre MŠ, ZŠ i gymnázium z projektu DIGIškola. Interaktívne tabule sa využívali tiež v rámci projektov: Aktivizujúce me-

tódy vo výchove a Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre
všeobecno-vzdelávacie predmety. Škola bola zapojená aj do projektov: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania so-

ciálno-patologických javov v školskom prostredí a Zvyšovanie kvality
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Oba projekty umožňovali prístup k metodickým
materiálom a e-testovaniu.
V materskej škole si v novom kalendárnom roku učiteľky pripravili

Materská

pre deti viacero zaujímavých podujatí – spoločne spoznávali zimnú

škola

i jarnú krajinu, v rámci marca – mesiaca knihy sa zúčastnili besedy
s autorom rozprávkových knižiek Jánom Milčákom, v apríli sa zas
dozvedeli niečo o lesoch a prírode. Nechýbal ani tradičný karneval
so sprievodom po meste, či farebný týždeň plný prekvapení.

Farebný týždeň

V máji sa uskutočnil zápis do materskej školy, pričom záujem
o umiestnenie bol pomerne veľký. Už školskom roku 2014/2015 bolo do škôlky prijatých 25 nových detí, pričom 5 žiadostí bolo zamiet~ 19 ~
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nutých s tým, že deti nemali ešte 3 roky. Koniec školského roku sa
niesol v znamení rozlúčky s najstaršími deťmi, ktoré od septembra
nastúpili do prvého ročníka miestnej základnej školy.
Základná

škola

fungovala

v novom

kalendárnom

roku

2015

v nezmenenom režime. Zápis do prvého ročníka sa uskutočnil

Základná
škola

10. februára, pričom zapísaných bolo celkovo 28 detí, z ktorých boli
v novom školskom roku vytvorené dve triedy prvákov.
Novým

športovým

podujatím,

ktoré

prebehlo

v polovici

februára

v rámci

Naša biela
stopa

protidrogových aktivít bola Naša biela
stopa. Zúčastnilo sa
ho

17

žiakov,

z ktorých niektorí absolvovali beh na bežkách po určenej trasy, iní
vytvárali obrazce v snehu vlastnými stopami alebo sa sánkovali.
V stredu 15. apríla sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov

Monitor 9

9. ročníka z matematiky i materinského jazyka a literatúry. Do testovania sa na Slovensku zapojilo celkovo 1447 základných škôl
a 40 912 žiakov. V týchto štatistikách bola zarátaná aj spišskostaroveská Spojená škola, kde sa na testovaní zúčastnilo 41 žiakov. Zatiaľ čo v matematike boli naši žiaci úspešnejší ako celoslovenský
priemer, ktorý bol 10,54 bodu (52,68%), keď dosiahli 10,93 bodu
(54,63%), v slovenskom jazyku to bolo opačne, keď dosiahli 13,8
bodu (57,83%), zatiaľ čo celoslovenský priemer bol 15,02 bodu
(62,58%). Všetci žiaci, ktorí končili základnú školu a podali si prihlášku na ďalšie štúdium boli prijatí.
V polovici apríla sa 35 žiakov Spojenej školy pod vedením Mgr.

Čisté hory

M. Krettovej a Mgr. M. Howard zúčastnilo dobrovoľnej akcie Čisté

a potoky

hory a potoky. V spolupráci s pracovníkmi Pienapu vyzbierali 1700
~ 20 ~
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kg odpadu. Okrem odpadu zbierali popri ceste medzi obcami Majere
a Červený Kláštor ropuchy bradavičnaté, ktoré potom preniesli
k rybníku, kde im nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Po práci čakalo
žiakov chutné občerstvenie, návšteva múzeu a drobné ďakovné
predmety.
V máji nadviazali žiaci základnej školy na environmentálne aktivity

Deň Zeme

počas Dňa Zeme, kedy vyrábali rôzne obrázky s touto tematikou
a podarilo sa im vyčistiť fontánu. Začiatkom mesiaca sa zúčastnili na

Výchovný

výchovnom koncerte Kmeťoband v Kežmarku, kde si vypočuli ľudo-

koncert

vé, ale aj moderné piesne, zasúťažili si v speve, tanci a tiež si vypočuli užitočné rady o tom, ako sa dá spolunažívať v škole, ale aj mimo nej bez konfliktov.
Jún patril, okrem iného, najrôznejším regionálnym súťažným aktivitám. Žiaci sa zúčastnili speváckej súťaže Zamagurský slávik
v Haligovciach, streleckej súťaže Zamagurský strelec, či Zamagurských športových hier.

Prijatie
deviatakov

Koncom školského roka, dňa 26. júna, prijal deviatakov, v sprievode
riaditeľky Spojenej školy a triednych učiteľov, na mestskom úrade
primátor mesta Ing. Jozef Harabin. Počas slávnosti im zaželal veľa
úspechov v ďalšom štúdiu, ako aj ďalšom živote a odovzdal im malý
pamiatkový predmet. Na záver sa deviataci podpísali do pamätnej
knihy.
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Študenti gymnázia vstúpili do nového kalendárneho roku prípravou

Gymná-

šiesteho ročníka Gymnaziálneho plesu. Ten sa konal počas prvej

zium

februárovej soboty v reštaurácii Nova. Zabaviť sa prišli pedagógovia, študenti, ale aj absolventi spišskostaroveského gymnáziá. Ok-

Gymná-

rem dobrej zábavy, ktorá trvala do neskorých ranných hodín, ne-

ziálny ples

chýbali rôzne súťaže, tombola a chutné pohostenie.
Marec

sa

niesol

v znamení Dňa učite-

Deň učiteľov

ľov. Pri tejto príležitosti
primátor
Jozef

mesta

Harabin

Ing.
ocenil

pamätnou plaketou deviatich zamestnancov Spojenej školy: Mgr. Soňu Babíkovú, Mgr. Beátu Babiakovú, Mgr. Ladislava Eliáša, Mgr. Emíliu Krakovú, Vieru
Mačugovú, Margitu Marhefkovú, Mgr. Ilonu Pitlivkovú, Martu Vasičákovú a Mgr. Helenu Výrostekovú. Poďakovanie svojim pedagógom vyjadrili aj žiaci všetky troch zložiek Spojenej školy, ktorí si pri
tejto príležitosti pripravili kultúrny program.
V marci a v máji čakali na najstarších študentov maturitné skúšky.

Maturitné

Počas nich mali ukázať, čo sa za štyri roky štúdiá na gymnáziu nau-

skúšky

čili. Skúšky boli aj v tomto roku zložené z písomnej časti, ktorá sa
konala v dňoch 17. a 18. marca a ústnych skúšok, ktoré sa uskutočnili v období od 18. do 20. mája. Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi
maturovalo 41 študentov zo 4 predmetov, hoci sa štyria žiaci prihlásili aj na skúšku z piateho predmetu, nakoniec ju nevykonali. Na
priebeh maturitných skúšok dohliadala predsedníčka školskej maturitnej komisie RNDr. Marta Mlynarčíková z Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku, pričom pod jej vedením pracovalo 13 predmetových

komisií,

ktorých

predsedovia

boli

z okolitých

gymnázií

a stredných odborných škôl. Všetci žiaci úspešne zmaturovali
v riadnom termíne, pričom priemer známok na ústnych maturitných
~ 22 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2015

skúškach bol 1,72. O kvalite našich pedagógov a maturantov svedčí
aj fakt, že sa s percentuálnou úspešnosťou 76,9% umiestnili na 8.
mieste v úspešnosti maturity z matematiky.

Zatiaľ čo z gymnázia odchádzalo 41 študentov, na prijímacie skúšky

Prijímacie

sa ich prihlásilo 33. Z toho sa dvaja prihlásení skúšok nezúčastnili

skúšky

a ostatných 31 splnilo kritériá na prijatie.
Koncom školského roku navštívili naše mesto študenti družobnej

Družba so

školy v Žamberku, aby si zmerali sily s našimi žiakmi vo futbale, vo-

školou

lejbale a basketbale, ale aj spoznali náš krásny kraj a nadviazali no-

Žamberku

vé priateľstvá. Zatiaľ čo v prvých dvoch športových aktivitách boli
úspešnejší Starovešťania, v basketbale ich českí kolegovia porazili.
Dňa 25. júna naši študenti návštevu oplatili. Tentokrát sa Starovešťanom podarilo zvíťaziť iba vo futbale, čo však študentom vôbec
neznechutilo pobyt. Mohli si totiž pozrieť hlavné mesto Česka Prahu,
ale aj Múzeum betlehemov v Třebechoviciach, či previezť sa Afrika
Truckom na safari v Dvorci Králové nad Labem.
Školský rok bol ukončený akadémiou, počas ktorej sa predstavili

Záver

prváci, spevácky krúžok, či gymnastky. Gymnazisti sa prezentovali

školského

krátkym filmom zo života gymnázia v danom školskom roku.

roku
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S programom vystúpili aj deviataci, ktorí sa poďakovali všetkým pedagogickým pracovníkom i rodičom. Počas akadémie primátor mesta Ing. Jozef Harabin ocenil dvoch deviatakov – Katarínu Kaňukovú
a Radovana Filipa Novotného za ich vynikajúce študijné výsledky,
ale aj reprezentáciu školy na súťažiach a vzorné správanie.

Uplynulý školský rok zhodnotila taktiež riaditeľka školy Mgr. Anna

Zhodnote-

Kromková. Spojenú školu navštevovalo celkovo 307 žiakov. So zá-

nie škol-

kladnou školou sa rozlúčilo 41 žiakov, z ktorých dvaja študenti Kata-

ského roku

rína Kaňuková a Radovan Filip Novotný mali počas celej školskej

2014/2015

dochádzky priemer 1,0. Gymnázium opustilo 41 maturantov, z nich
10 zmaturovalo s priemerom 1,0. Žiaci ZŠ vymeškali 23 541 hodín,
z toho až 192 neospravedlnených, študenti gymnázia 10 984, z toho
28 neospravedlnených. Za neospravedlnené hodiny a iné priestupky
boli udelené znížené známky zo správania šiestim žiakom 2 stupeň a
trom žiakom 3 stupeň.
~ 24 ~
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Študenti sa aj v tomto školskom roku aktívne zúčastňovali rôznych

Úspechy

súťaží, kde šírili dobré meno našej školy i mesta. Medzi najvýznam-

školy a

nejšie úspechy môžeme zaradiť:

žiakov

1. miesto okresné kolo a 2. miesto krajské kolo
stolný tenis chlapci,
1. miesto okresné kolo a účasť na krajskom kole
speváckej súťaže Slávik Slovenska – Jakub Michlík,
1. miesto okresné kolo Pytagoriáda P6 – Lucia Majerčáková,
1. miesto okresné kolo matematickej olympiády – Mário Regec,
1. miesto okresné kolo vo volejbale chlapcov stredných škôl,
1. miesto Branný pretek študentov stredných škôl – družstvo v zložení: Ľuboš Irha, Jozef Kromka, Mário Kuzmiak, Dávid Papson,
Klaudia Katarína Regecová, Michaela Regecová,
1. miesto v súťaži družstiev mladých zdravotníkov a družstiev prvej pomoci z okresov Kežmarok a Poprad – družstvo v zložení: Jana Marhefková, Veronika Furcoňová, Lenka Drienovská,
Mária Jabrocká, Michaela Ovšonková a Ivana
Kostková
1. miesto športovej súťaže pre prvý stupeň ZŠ Šikovné veveričky,
1. miesto okresné kolo v malom futbale žiačok,
1. miesto okresné kolo v malom futbale žiakov,
2. miesto okresné kolo a 3. miesto obvodné kolo olympiády
v nemeckom jazyku – Monika Majerčáková,
2. miesto okresné kolo a 4. miesto krajské kolo dejepisnej olympiády – Katarína Kaňuková
2. miesto okresné kolo olympiády v anglickom jazyku – Katarína
Majlenderová,
2. miesto okresné kolo Šaliansky Maťko – Barbora Kušniráková,
2. miesto okresné kolo stolný tenis chlapci st.,
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2. miesto okresné kolo stolný tenis dievčatá st.,
2. miesto okresné kolo stolný tenis dievčatá ZŠ,
2. miesto okresné kolo bedminton chlapci ZŠ,
2. miesto okresné kolo basketbal dievčatá ZŠ,
2. miesto okresné kolo basketbal chlapci ZŠ,
2. miesto okresné kolo a 7. miesto krajské kolo vo vybíjanej,
Strieborné pásmo v súťaži Hodžov novinový článok – Darina Čupková a Tatiana Krettová
3. miesto okresné kolo a 6. miesto obvodné kolo olympiády
v nemeckom jazyku – Matej Cisko,
3. miesto okresné kolo Slávici z lavice – Jakub Kostka,
5. miesto na Majstrovstvách Slovenska v šachu v kategórii do 20
rokov – Matej Cisko,
5. miesto krajské kolo matematickej olympiády – Miloslav Cisko,
5. miesto za esej v anglickom časopise Bridge – Lucia Dubielová,
6. miesto matematickej olympiády PANGEA – Matej Cisko,
8. miesto matematickej olympiády PANGEA – Marek Kostka a Martin
Lichvar,
8. miesto celoslovenskej fyzikálnej súťaže Univerzity Komenského
v Bratislave – Dalibor Kafka,
13. miesto v medzinárodnej Matematicko-fyzikálnej súťaži Karlovej
univerzity v Prahe – družstvo v zložení: Dalibor Kafka, Miloslav Cisko, Matej Cisko, Miroslav Plavec, Jakub Soľus,
Hviezda matematického neba MAKS – Zuzana Rušinová,
Úspešní riešitelia chemickej olympiády ZŠ – Lucia Mašlonková
a Matúš Semančík,
Úspešní riešitelia krajského kola chemickej olympiády gymnázium –
Lenka Drienovská, Miloslav Cisko, Jakub Soľus,
Úspešní riešitelia matematickej olympiády ZŠ – Samuel Cisko (školský šampión), Mário Regec, Sofia Petra Krišáková, Matúš Semančík,
Jakub Kostka,
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Úspešní riešitelia informatickej súťaže iBobor – Jakub Soľus, Miloslav Cisko, Dalibor Kafka, Sebastián Labovský, Martin Lichvar, Michaela Ovšonková, Matej Cisko, Jerguš Kolodzej, Jana Marhefková,
Martin Irha, Ľubomír Regec.
Slávnostné otvorenie nového školského roku sa konalo 2. septembra

Školský

v kultúrnom dome, kde sa okrem riaditeľky Spojenej školy Mgr. An-

rok

ny Kromkovej k študentom i pedagógom prihovoril aj primátor mes-

2015/2016

ta Ing. Jozef Harabin, pričom vlastnou tvorbou atmosféru dotvorili
žiačky Katka a Kristína Kaňukové. Do jednotlivých škôl nastúpilo
celkovo 458 žiakov, z toho 72 do materskej školy, 296 do základnej
školy a 90 do gymnázia.
Deti v Materskej škole boli podľa veku rozdelené do troch tried: Sli-

Materská

máčiky pod vedením Bc. Martiny Dučakovej a Bc. Emílie Tomalovej,

škola

Lienky pod vedením Mgr. Zuzany Kostkovej a Kataríny Soľavovej a
Motýliky pod vedením zástupkyne Alžbety Boženskej a Mgr. Ivany
Kurňavovej. Za pobyt dieťaťa sa platil príspevok 9 € mesačne a na
dieťa od dvoch do troch rokov 30 € mesačne, v prípade, že rodič bol
v hmotnej núdzi, bol od poplatku oslobodený.
Deti sa učili v škôlke základným zručnostiam, poznávali okolitý svet
a získavali tak nové vedomosti, aby boli lepšie pripravené na nástup
do základnej školy. Počas
jesene zbierali dary prírody

a vyrábali

z nich

rôzne predmety, v zime
si zas užívali zimné radovánky na snehu a ľade.
Nechýbal

ani

tradičný

šalátový deň, kedy si spolu s rodičmi a učiteľkami pripravili zdravé
jedlá. Začiatkom decembra zavítal do škôlky Mikuláš, ktorý deťom
priniesol rôzne dobroty. Koniec kalendárneho roku spríjemnil deťom koncert žiakov základnej umeleckej školy.
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V novom školskom roku bolo v základnej škole otvorených 15 tried.

Základná

V septembri sa uskutočnila tzv. Šarkaniáda, počas ktorej si mladší

škola

žiaci vlastnoručne vyrobili šarkanov a keď bolo

Šarkaniáda

vhodné počasie a fúkal
vietor,

vyskúšali

ich

funkčnosť za budovou
miestnej základnej školy. Starší žiaci sa kon-

Exkurzie

com mesiaca zúčastnili
dejepisno-literárno-výtvarnej exkurzie do Kežmarku a okolia, pričom
navštívili lyceálnu knižnicu, evanjelické kostoly, kežmarský hrad a
kaštieľ v Strážkach. Začiatkom októbra si zas mali možnosť vyskúšať prácu remeselníkov počas výchovno-vzdelávacieho programu

Živé remeslá severného Spiša, ktoré pre školy pripravil Nestville
Park v Hniezdnom.
Zaujímavým podujatím bola tvorba

Ako sa

vlastnej publikácie, na ktoré sa poduja-

rodí kniha

li žiaci druhého a piateho ročníka spoločne s hosťami z vydavateľstva Goralinga, riaditeľkou Ingou Majerikovou,
známym

slovenským

ilustrátorom

Martinom Kellenbergerom a spisovateľom Petrom Glockom. S pomocou učiteliek Viery Stankovej a Milady Krišákovej sa rozdelili do pracovných
skupín – na spisovateľov, editorov, korektorov, výtvarníkov, technických redaktorov, tlačiarov a podobne, aby sa naučili ako vzniká
knižka. Vytvorenú knihu uviedli do života pieskom z rieky Dunajec
a na záver sa vybrali na miestny cintorín, kde vzdali hold spisovateľovi, etnografovi a pedagógovi Viktorovi Majerikovi, ktorého rozprávku spracovali.
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V týždni od 12. do 16. októbra sa žiaci a školská jedáleň zapojili do

Hovorme o

súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle. Každý deň boli orga-

jedle

nizované aktivity na dané témy – chlieb, ovocie a zelenina, mlieko,
mäso, ryby, vajcia, strukoviny, či cukry, podfarbené aj oblečením,
výtvarnou, či literárnou formou. Žiaci sa dozvedeli o základných
princípoch zdravej výživy, či dodržiavaní pitného režimu.
V októbri mala svoje miesto tiež prvácka cechovačka, počas ktorej

Prvácka

prijali žiakov prvého ročníka do stavu študentského.

cechovačka

Koncom mesiaca v rámci októbra ako mesiaca úcty k starším vystú-

Úcta k

pili niektorí žiaci základnej školy s kultúrnym programom v Zariadení

starším

pre seniorov a domov sociálnych služieb.
Na prelome októbra a novembra sa uskutočnilo viacero podujatí

Miluj prí-

v rámci projektu Miluj prírodu nie drogu, do ktorého sa zapojila

rodu nie

spišskostaroveská škola v spolupráci s Pienapom. V Infocentre Pie-

drogu

napu sa v tejto súvislosti konalo niekoľko zaujímavých aktivít, ktoré
pripravila Ing. M. Malatinová.
Začiatkom novembra si žiaci pripomenuli 200. výročie narodenia

200. výro-

významného slovenského národovca Ľudovíta Štúra, ktorému okrem

čie Ľudo-

iného vďačíme za uzákonenie spisovného slovenského jazyka a pre-

víta Štúra

sadenie slovenských národných práv v rámci vtedajšieho Uhorska.
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Týždeň od 9. do 13. novembra sa niesol v znamení boja proti dro-

Týždeň

gám a podobným formám poškodzovania zdravia. V priestoroch

boja proti

školy, ale aj mimo nich, sa v rámci tejto akcie realizovali besedy s

drogám

policajtmi o drogách, o šikanovaní, prebiehali kultúrne akcie, besedy
s psychológom, športové a rôzne iné aktivity, ktoré mali mladým
ľuďom ukázať, ako v živote kráčať po tej správnej ceste.
V prvom polroku nového školského roku začínali školské kolá rôz-

Súťaže

nych súťaží ako Matematické všeličo, či Šaliansky Maťko i okresných
súťaží ako majstrovstvá okresu v stolnom tenise, či šachu. Okrem
toho sa žiaci základnej školy zapojili nápadmi, básničkami i kresbami do 11. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie

podujatie školskej knižnice na tému Žiaci v školskej knižnici –
v centre vzdelávania. Z celkového počtu 280 školských knižníc obsadila naša Spojená škola 32. miesto.
Vianočnú atmosféru priblížili žiaci základnej školy Starovešťanom

Čaro Via-

počas kultúrneho programu pod názvom Čaro Vianoc, s ktorým sa

noc

predstavili 22. a 26. decembra v miestnom kultúrnom dome.
V novom školskom roku nastúpilo do gymnázia 89 žiakov, avšak

Gymná-

v priebehu septembra jedna žiačka prestúpila na SOU Kežmarok

zium

a jedna sa presťahovala do Česka. Celkovo bolo v gymnáziu 5 tried,
z toho do prvej triedy nastúpilo 19 žiakov. Tí boli prijatí do študentského stavu 1. decembra počas tzv. cechovačky.
V novembri sa konali stužkové slávnosti, ktoré sa zapíšu do histórie

Stužkové

spišskostaroveského gymnázia. Prvá z nich sa konala 7. novembra

slávnosti

a bola výnimočná tým, že to bola slávnosť historicky doteraz najmenšej triedy – 9 maturantiek, ktoré nastúpili na štúdium
v zlomovom období, v septembri 2012, kedy sa rozhodovalo
o ďalšej existencii spišskostaroveského gymnázia. Týchto deväť rodičov verilo, že má zmysel udržať stredné školstvo v našom meste,
za čo im patrí veľká vďaka. Druhá stužková slávnosť sa konala
21. novembra a do histórie sa zapíše tým, že ide o poslednú sláv~ 30 ~
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nosť triedy osemročného gymnázia, a teda osemročné gymnázium
v našom meste definitívne končí.
Začiatkom decembra sa piati študenti gymnázia zapojili do medziná-

Výborné

rodnej fyzikálnej súťaže Fyziklání, ktorú organizuje Karlova univerzi-

výsledky

ta v Prahe. Na vyriešenie 19 náročných úloh mali 3 hodiny a spo-

gymnazis-

medzi 51 družstiev z Česka, Slovenska, Poľska, USA, Číny, Brazílie

tov - fyzi-

a Indie, nakoniec obsadili 15. miesto, pričom spomedzi slovenských

kov

účastníkov boli druhí a nechali za sebou napríklad aj gymnazistov
z Bratislavy, Považskej Bystrice, či Michaloviec.
Dňa 4. decembra navštívil spišskostaroveské gymnázium, ktoré patrí

Prezident

medzi päť slovenských gymnázií mimo zriaďovateľskej pôsobnosti

SR v gym-

VÚC, slovenský prezident Andrej Kiska. V škole ho privítali študenti

náziu

i zamestnanci. Prezident si pozrel tablá s fotografiami svojich rodičov a zaujímal sa o to, ako dokáže škola fungovať. Následne sa
v jazykovej učebni zúčastnil besedy maturantov, študentov 3.A
a pedagógov a na záver sa podpísal do školskej kroniky.

Druhý decembrový štvrtok sa uskutočnil na gymnáziu deň otvore-

Deň gym-

ných dverí, počas ktorého si deviataci z našej ZŠ, ale taktiež ZŠ

názia

v Haligovciach a Spišských Hanušovciach, mohli nazrieť do výchovno-vzdelávacieho procesu tejto inštitúcie. Po krátkom kultúrnom
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programe a príhovore riaditeľky Spojenej školy Mgr. Anny Kromkovej sa rozišli do jednotlivých tried, kde boli pre nich pripravené
ukážky rôznych činností – chemické pokusy, fyzikálne a biologické
ukážky, umenie a kultúra, anglický kvíz, šachový turnaj, či ukážky
informačných technológií. Po tomto dni záujem o štúdium prejavilo
26 žiakov.
V novom školskom roku nastali v Centre voľného času Štastenko

Centrum

personálne zmeny. Riaditeľka Mária Dlhá začala pracovať v miestnej

voľného

mestskej knižnici. Nová riaditeľka nebola menovaná, pričom zástup-

času Šťas-

kyňou pre CVČ sa stala učiteľka Mgr. Anna Mikulová. Žiaci však, tak

tenko

ako po minulé roky, mohli v centre tráviť čas od 11:30 do 15:30,
respektíve dokiaľ trvali jednotlivé záujmové krúžky, ktorých vedenie

Personálne

bolo zabezpečené zväčša pedagogickými zamestnancami školy. Pe-

zmeny

dagogický dozor vykonávali aj sociálne pedagogičky, ktoré vykonávali s deťmi rôzne aktivity.
V školskom roku 2015/2016 boli v rámci Centra voľného času Šťas-

Záujmové

tenko otvorené tieto záujmové krúžky:

krúžky

Volejbal – Mgr. Babík
Futbalový – Mgr. Stanko
Športovo pohybové hry – Mgr. Škantárová
Matematika - doučovanie – Mgr. Kafková
Testovanie 9 – Mgr. Harabinová
Spevácky – Ing. Simčišinová
Konverzujeme po nemecky – Ing. Simčišinová
Origami – Mgr. Lešková
Vševedko – Mgr. Raková
Vitajte v Nemecku – Mgr. Skotzke
Doučovanie slovenského jazyka – Mgr. Skotzke
Prvá pomoc – Ing. Mikulová
DFS Pieniny – Agnesa Dlhá ml.
DFS Rovinka – Bc. Mária Kolendová
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Tenisový krúžok – Mgr. Škantárová
Tanečný krúžok – Agnesa Dlhá ml.
Hravý druhák – PaedDr. Barľáková
Klenoty Zamaguria – Mgr. Krišáková
Chemický krúžok – Mgr. Penxová
Hravá škola – Mgr. Ovcarčíková
Maľované vajíčko – Mgr. Ovcarčíková
Matematika-príprava na monitor – Mgr. Miloslav Cisko
Šachový klub – Mgr. Miloslav Cisko
Popoludnie s knihou – Mgr. Mareková
Futbalová škola – Pavol Bednarčík
Rybársky – Anton Kanda
Matematika pre maturantov a príprava na VŠ – Mgr. Miloslav Cisko
Biológia pre maturantov – Mgr. Mária Čarnogurská
Krúžok Fyzika – Mgr. Džunko Ján
Stolný tenis – Mgr. Kostka Daniel
Angličtina pre maturantov – Mgr.Daniela Krajgerová
Chemický krúžok – Mgr. Penxová Daniela
Programovanie a logika – RNDr. Semančíková Mária
Volejbal chlapci a dievčatá – PhDr. Zelina Miroslav
Kurz ruského jazyka – Mgr. Margita Čačíková
Deti sa v rámci jednotlivých záujmových krúžkov zúčastňovali rôznych súťaží. Taktiež v samotnom CVČ bolo zorganizovaných viacero
súťažných i zábavných podujatí.
Od septembra sa stala Základná umelecká škola organizačnou zlož-

Základná

kou Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi. Zástupkyňou pre ZUŠ sa

umelecká

stala Mgr. Milada Krišáková. Dňa 2. septembra bola otvorená hu-

škola

dobná, výtvarná i tanečná prípravka a 4 triedy výtvarného odboru.
Poplatok za výtvarný odbor bol 1 € za mesiac, v prípravkách sa
mohli deti vzdelávať bez poplatku. Na spomínané záujmové aktivity
sa prihlásilo celkovo 101 žiakov, ktorých vyučovali títo pedagogickí
~ 33 ~
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zamestnanci – Mgr. Lucia Kaňuková, Mgr. Milada Krišáková a Bc.
Matúč Kačica, Bc. Mária Kolendová. Okrem toho naďalej v našom
meste pôsobilo 5 tried elokovaného pracoviska ZUŠ zo Spišskej Belej, ktoré by malo definitívne ukončiť svoju činnosť v budúcom roku.
Vo februári sa žiaci hudobného odboru zúčastnili koncertu pre pacientov Sanatória v Tatranskej kotline, v apríli zas prehliadky žiakov
strunových oddelení všetkých elokovaných pracovísk. Dňa 11. mája
zorganizovali pod vedením Františka Kačicu koncert ku Dňu matiek
a koncom mesiaca výchovný koncert pre žiakov Spojenej školy.
Záverom kalendárneho roku sa už tradične konal v miestnom kostole Nanebovzatia Panny Márie Vianočný koncert, ktorý pripravili pedagógovia a žiaci ZUŠ. V tomto roku sa koncert uskutočnil v nedeľu
13. decembra o 14. hodine. Deti sa predstavili s hrou na klavíri, husliach, akordeóne, či gitare, ale aj spevom. Podujatie ozvláštnili hostia zo Súkromného konzervatória v Košiciach Mgr. Štefan Čučila a
bývalá absolventka spišskostaroveskej ZUŠ-ky Klára Axamská. Na
záver odznelo pásmo vianočných kolied z hrdiel prípravkarov ZUŠ a
ich starších spolužiakov.
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Kultúrne podujatia v roku 2015 prebiehali jednako v priestoroch
miestneho kultúrneho domu, Galérie Ferdinanda Katonu, ale taktiež
v exteriéri mesta. V Spišskej Starej Vsi pôsobilo viacero kultúrnoumeleckých zoskupení, ktoré reprezentovali svoje umenie aj mimo
územia mesta. Okrem toho priniesli do Spišskej Starej Vsi rôzne
formy kultúry umelci a umelecké zoskupenia zo Slovenska i zahraničia.
Jednou z tradičných kultúrnych inštitúcií v Spišskej Starej Vsi

Knižnica

je mestská knižnica. V polovici roku 2015 z nej po tridsiatich piatich
rokoch práce odišla do dôchodku Mária Mrázová, ktorá napriek vše-

Personálne

obecnému trendu úpadku záujmu o čítanie kníh, dokázala do knižni-

zmeny

ce prilákať a udržať stálych čitateľov, a to nielen zo staršej
a strednej generácie, ale aj mládež a deti. Ako sa sama vyjadrila:
„Na kultúre vzniklo samočinne komunitné centrum rôznych ľudí,

ktorí hľadajú obyčajné ľudské slovo. Nájdu tu pochopenie, radu
i útechu. Pre týchto ľudí – bohatých svojou životnou múdrosťou je
radosť pracovať.“ Za jej dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti knihovníctva jej mesto udelilo pamätnú plaketu. Na jej miesto nastúpila
doterajšia vedúca Centra voľného času Šťastenko Mária Dlhá.
Začiatkom marca sa

Beseda

uskutočnila v knižnici

s Jánom

beseda so spisovate-

Milčákom

ľom Jánom Milčákom
a majiteľkou vydavateľstva Goralinga Ingrid Majerikovou, ktorá vydala rozprávkovú
knižku
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autora Jonatán malý ako omrvinka, a tá bola vyhlásená za najlepšiu
detskú knihu minulého roku. Besedy sa zúčastnili deti z materskej
školy a 3. i 4. ročníka základnej.
Počas roku prebehla revízia knižného fondu, počas ktorej sa vyradilo

Elektroni-

1594 knižných jednotiek a do konca roka boli všetky knižné jednotky

zácia

zapísané do programu Mask, ktorý umožňuje budovanie a využívanie elektronického katalógu, vyhľadávanie, vypožičiavanie i tvorbu
štatistík.
Ku koncu roku bolo v knižnici 13 653 knižných jednotiek, vrátane

Činnosť

periodickej tlače, ktoré je uložená v čitárni. Do knižnice bolo zapísaných 243 čitateľov, z toho 85 mládeže do 15 rokov. Títo navštívili
knižnicu celkovo 2245-krát, z toho 1800-krát využili služby internetu
a vypožičali si 10 033 publikácií. Knižnica tiež spolupracovala so Zariadením pre seniorov a domovom sociálnych služieb, kde raz v mesiaci navštevovala klientov s literatúrou, prípadne usporadúvala
prednášky a besedy.
Ďalšou kultúrnou inštitúciou je Galéria Ferdinanda Katonu. Funguje

Galéria

v našom meste od 25. júla 2013, a od tej doby ju navštívilo už viac

Ferdinan-

ako tisíc osôb zo Slovenska, Poľska, Nemecka, Maďarska i USA.

da Katonu

Hlavnými mecenášmi galérie sú Pavol Ovšonka, ktorý bezplatne poskytuje priestory a prevádzkové náklady a mesto Spišská Stará Ves,
ktoré zabezpečuje pracovníčku Evu Bizubovú. V marci tohto roku tu
pribudli nové obrazy získané od donátorov J. Gurecku, A. Sánku, J.
Hofericu a P. Ovšonku a v júni natáčala štátna televízia RTVS
o galérii reláciu. V októbri navštívili galériu žiaci Základnej umeleckej
školy z Popradu, ktorí v jej priestoroch dva dni tvorili a do expozície
pribudli ďalšie diela od R. Dvorčáka, R. Nikerleho, Ľ. Lizáka a z Tatranskej galérie. V súčasnosti sa tu teda nachádza 76 obrazov, z ktorých bolo v máji 8 zapožičaných na výstavu v Moskve. Koncom roku
bola s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR vydaná publikácia Z denníka Ferdinanda Katonu z pera riaditeľky Tatranskej galérie
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v Poprade Anny Ondrušekovej, ktorá je v spišskostaroveskej galérii
k dispozícii.
Informácie o tom, čo sa deje v našom meste mohli obyvatelia nájsť

Staroveš-

v regionálnych novinách Starovešťan, ktoré vydáva mesto a sú

ťan

k dispozícii bezplatne. V roku 2015 vyšlo šesť čísel, pričom prvé dve
čísla boli ešte čierno-biele a júlové číslo, ako aj ďalšie tri nasledujúce, už vyšlo vo farbe. Okrem tohto občasníka fungovala aj interne-

Interneto-

tová stránka mesta, kde boli priebežne zverejňované rôzne aktuality

vá stránka

a správy týkajúce sa mesta i širšieho regiónu. Najaktuálnejšie správy boli vysielané tiež mestským rozhlasom.
Jedným

z kultúrno-

FS Magu-

umeleckých

zoskupení,

ranka

dlhé roky prezentujúcim
naše mesto je folklórny
súbor Maguranka, fungujúci pod vedením Petra
Zelinu, ktorý je zároveň aj
aktívnym tanečníkom. FS
sa tak ako po minulé roky zúčastňoval kultúrnych podujatí v meste
i blízkom okolí. Okrem toho prezentoval miestne tradície mimo nášho regiónu, napríklad na festivale v Sabinove, v susednom Rakúsku,
kde sa v dňoch od 8. do 10. mája predstavil v rámci festivalu Europatag v mestách Bad Gams a Feldbach, či v Poľsku, kde na prelome
júna a júla vystúpil na festivale Svet pod Kyčorou.
Na jeseň pribudli do súboru noví mladí tanečníci – 18 dievčat
a 8 chlapcov, a v telese tak pôsobí široká škála tanečníkov, spevákov i muzikantov vo veku od 13 do 56 rokov. Hudbu tvorili poväčšine traja hudobníci – Dominik Rušin (harmonika), Adam Dlhý (husle)
a Ondrej Šromovský (husle). Začalo sa tiež s obnovou krojov - portky pre chlapcov, sukne, zástery a košele pre dievčatá šila Darina
Zelinová, krpce boli nakúpené v Poľsku.
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Divadlo

Divadlo Ramagu hneď v prvých dvoch mesiacoch nového roku odohralo v rôznych zamagurských obciach 10 divadelných predstavení,
a to Ženský zákon po goralsky, Goralské rozprávky, Podnikavci
a Goralské literárne pásmo venované žiakom základných škôl.
V polovici februára sa divadelníci zúčastnili Divadelnej Šuňavy
s predstavením Goralské rozprávky, s ktorým postúpili do ďalšej
etapy súťaže. Porotu zaujali aj na Krajskej scénickej žatve v Levoči,
kde obsadili 1. miesto. Zaradili sa tak medzi najlepšie ochotnícke
divadelné súbory v Prešovskom kraji a postúpili na celoštátnu prehliadku v Rimavskej Sobote s názvom Divadlo a deti. Dňa 15. júna
prezentovalo divadlo Ramagu slovenskú kultúru v Slovenskom inštitúte vo Varšave, kde pricestovalo na pozvanie jeho riaditeľa Milana
Novotného, taktiež rodáka zo Spišskej Starej Vsi. V lete nacvičili divadelníci novú hru Antigona v New Yorku, ktorou sa prvýkrát prezentovali 14. augusta na školskom dvore gymnázia. Ramagu sa ako
občianske združenie podieľalo aj na organizácii Kláštorného kultúrneho leta V Červenom Kláštore. V poslednej tretine roka staroveskí
divadelníci opäť oprášili divadelnú hru Matka, s ktorou vystúpili
v zamagurských obciach i v Slovenskej Vsi a rok zakončili nahrávkou
rozhlasovej rozprávky Lacný sluha, Vianočným stretnutím priateľov,
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Rozprávkou Vianoc v Nestville Parku v Hniezdnom a divadelnou
hrou Ženský zákon v Reľove.
Dňa 15. februára ožilo mesto druhou Fašiangovou zabíjačkou. Ok-

Fašiango-

rem živej ukážky domácej zabíjačky, ktorej výsledky bola možnosť

vá zabíjač-

hneď ochutnať, sa prítomní mohli zabaviť tiež pri kultúrnom prog-

ka

rame, o ktorý sa postarali: Ľudová hudba Flisok, Detský folklórny
súbor Pieniny a Folklórny súbor Maguranka. K dispozícii bola tiež
detská kĺzačka a poobede voľná zábava pri živej hudbe.

V tomto roku bol vyhlásený tiež 12. ročník výtvarnej súťaže Kostel-

Kostelni-

ničákov ornament, ktorú vyhlasuje mesto, Spojená škola a miestny

čákov or-

odbor Matice slovenskej. Dňa 29. mája sa v kultúrnom dome usku-

nament

točnila vernisáž výtvarných prác z tejto súťaže. Výstava bola prístupná verejnosti do 28. júna.
Prvú májovú nedeľu, 3. mája, sa uskutočnil v kultúrnom dome Deň

Deň ma-

matiek. Pre mamičky si pripravili program pod vedením svojich pe-

tiek

dagógov žiaci Spojenej školy a Základnej umeleckej školy.
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Tretí júnový víkend ožilo Zamagurie už po 39-krát spevom

Zamagur-

a tancom. A nechýbalo pri tom ani naše mesto Spišská Stará Ves,

ské folk-

ktoré je už dlhé roky spoluorganizátorom a miestom prezentácie

lórne sláv-

Zamagurských folklórnych slávností. Celý festival začal neoficiálne,

nosti

keďže v tomto roku podujatie oficiálne trvalo len dva víkendové dni,
práve v Spišskej Starej Vsi krojovaným sprievodom mestom, svätou
omšou v miestom kostole a krátkou tanečnou pozvánkou zamagurských folkloristov pred kostolom.

V sobotu sa v peknom prostredí areálu amfiteátru pod Troma korunami, kde sa konali aj trhy ľudových remesiel, predstavili folklórne
súbory Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, Vrchovina zo Starej Ľubovne, Čačina zo Spišskej Novej Vsi, Šarišan z Prešova, Loli Roklica
z Veľkej Lomnice, Piniava z litovského Ukmerge, Łemkowski Zespół

Pieśni i Tańca „Kyczera" z poľskej Legnice, či tanečné divadlo Romathan z Košíc. Zážitok trochu pokazilo nevľúdne počasie, čo prirodzene ovplyvnilo aj návštevnosť. O večerný program sa postarala
prešovská skupina Heľenine oči a česká kapela Brouci. V nedeľu sa
predstavili

zamagurské

folklórne

súbory

Maguranka, Pieniny

a Rovinka zo Spišskej Starej Vsi, Kútniček zo Spišských Hanušoviec,

Osturňanka a Osturňáčik z Osturne, Furmanček a Frankovčan
z Malej Frankovej a hosťujúce súbory Zemplín z Michaloviec, Žele-

ziar z Košíc a ľudová hudba Muzička z Bratislavy. Nechýbalo ani
ocenenie dvoch najlepších študentov spišskostaroveského gymnázia
„richtárom“ Zamagurčanov v Bratislave ThDr. Andrejom Filipekom.
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V čase konania Zamagurských folklórnych slávností, symbolicky

Spomienka

20. júna, sa tu uskutočnilo aj ďalšie zaujímavé podujatie, ktoré zor-

na spiš-

ganizoval Spišský dejepisný spolok v spolupráci so Spolkom Slová-

skostaro-

kov

veských

v Poľsku

a

mestom

Spišská

Stará

Ves.

Najskôr

sa

v konferenčnej sále kúpeľov v Smerdžonke konala vedecká konferencia pod názvom Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1918 – 1925,
z ktorej prednášky boli neskôr uverejnené vo vedeckých zborníkoch

Z minulosti Spiša a Almanach Slováci v Poľsku.

Po konferencii sa viacerí prítomní vybrali turistickým chodníkom
z Červeného Kláštora do Lesnice na miesto, kde boli 20. júna 1920
zavraždení poľskou spišsko-oravskou légiou spišskostaroveskí úradníci a kde kedysi stál pomník pripomínajúci tieto smutné udalosti,
aby si tu položením kytice poľných kvetov uctili ich pamiatku. Na
spomínanom mieste sa k prítomným prihovorila historička Milica
Majeriková-Molitoris, ktorá pripomenula smutné osudy ľudí, ktorí
prišli do pre nich neznámeho kraja – Zamaguria, aby pomohli budovať nový spoločný štát Slovákov a Čechov a stali sa obeťami boja za
zachovanie integrity územia Slovenska, keď ich členovia poľskej
spišsko-oravskej légie, ktorí žiadali pripojenie Zamaguria k Poľsku,
prepadli počas ich vychádzky zo Spišskej Starej Vsi do Smerdžonky
a na tomto mieste postavili do radu, okradli a postrieľali.

~ 41 ~

úradníkov

kronika MESTa SpišSká STará VES 2015

Išlo o: Jozefa Hejleka – úradníka Okresného úradu v Spišskej Starej
Vsi, prideleného z českej časti republiky, ktorý sa staral o vojnových
poškodencov. Po výstreloch členov spišsko-oravskej légie padol a
bol na mieste mŕtvy; Františka Hanuša – úradníka Okresného úradu
v Spišskej Starej Vsi, prideleného z Česka. Po sa výstreloch pokúsil
vstať a pomôcť svojmu kolegovi, čo sa mu však stalo osudným a
bol strelený ešte raz, pričom na následky tejto strely do priedušnice
na druhý deň zomrel; Antonína Navrátila – úradníka Okresného úradu v Spišskej Starej Vsi, ktorý tu bol vyslaný, aby pomohol budovať
nový česko-slovenský štát. Mal zranenia na pravom predlaktí
a pravej strane rebier. Po výstreloch padol na zem a tváril sa, že je
mŕtvy, čo mu zachránilo život a až po odchode „legionárov“ sa odplazil asi 300 metrov do kríkov, kde ho neskôr našla četnícka hliadka
zo Spišskej Starej Vsi; Antonína Miku – súdneho kancelistu
v jedinom zamagurskom meste. „Legionári“ mu výstrelom spôsobili
zranenia na ľavom stehne. Po ich odchode sa mu podarilo dôjsť do
Haligoviec, kde mu poskytli prvú pomoc; Jaroslava Rozuma – súdneho radcu v Spišskej Starej Vsi. Bol ranený do ľavého kolena; Václava Bayera - súdneho vrchného oficiála. Mal azda najväčšie šťastie,
keďže guľka tesne minula jeho hlavu a skončil s ľahkým poranením
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tváre. Po odchode „legionárov“ spoločne s Jaroslavom Rozumom
došli do Smerdžonky; Jozefa Novotného – prednostu spišskostaroveskej pošty. Na výlete bol spoločne s manželkou Adelou, ktorú „legionári“ cestou prepustili. Samotnému Jozefovi Novotnému sa podarilo utiecť a ukryť sa. Bola to práve jeho manželka Adela, ktorá
zalarmovala četnícku hliadku zo Spišskej Starej Vsi, a tá postupne
našla všetkých živých i mŕtvych spišskostaroveských úradníkov.
Tohtoročný deviaty ročník Dní mesta Spišská Stará Ves sa konal
v dňoch 25. a 26. júla a niesol sa v znamení osláv 115. výročia Dobrovoľného hasičského zboru. Oslavy začali v sobotu ráno svätou
omšou v miestnom kostole Nanebovzatia Panny Márie, kde bola za
účasti členov DHZ a ich pozvaných kolegov z Kacvína
posvätená nová štandarda
DHZ. Po omši predviedli požiarnici počas jazdy mestom
hasičskú

techniku

nielen

DHZ, ale aj staroveských
profesionálov. Oslavy pokračovali
pohár

súťažou

o Putovný

primátora

V poobedňajších

mesta.
hodinách

bol ocenený jednak DHZ ako aj viacerí jeho členovia, a to jednak
primátorom, ale aj predstaviteľmi krajského a okresného výboru
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Večer oslavy
vyvrcholili posedením v reštaurácii Tri koruny a Hasičskou zábavou
v diskoklube Nova, kde hrali muzikanti z Karpatskej kapely, ktorá
svojou hudbou sprevádzala celodenné oslavy.
Okrem hasičov patril sobotňajší deň aj Rozhovorom s prírodou, ktoré pripravili v areáli základnej školy pracovníci Správy Pienapu.
V rámci

týchto

„rozhovorov“

sa

uskutočnili
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a vedomostné aktivity i názorná ukážka krúžkovania vtákov. Poobedňajší program konal v priestoroch amfiteátra za kultúrnym domom, kde vystúpila estrádna skupina Eminent. Práve počas tohto
programu sa odohralo aj vyššie spomínané oceňovanie primátorom
mesta. Okrem hasičov, ktorých mená spomíname v kapitole Spolky
boli ocenení Pamätnou plaketou mesta za dlhoročnú a obetavú prácu v zdravotníctve: Helenka Minčíková, MUDr. Magdaléna Puobišová
a MUDr. Pavel Puobiš.

Druhý deň patril už tradične Staroveskému jarmoku a spoločenskému dopoludniu venovanému deťom, mládeži i dospelým. V jeho
rámci sa uskutočnili súťaže v hokejbale, šípkach, lukostreľbe, šachu,
rybolove, streľbe zo vzduchovky i love rýb. Okrem toho nechýbalo
ani maľovanie na tvár, maľovanie na chodník, či jazda na poníkoch.
Kultúrnym programom v nedeľu spestrili zamagurské folklórne súbory Frankovčan z Malej Frankovej a Maguranka, Pieniny i Rovinka
zo Spšskej Starej Vsi, ako aj country duo Weteráni zo Spišského
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Podhradia. Chuťové bunky bolo možné uspokojiť ochutnávkou Haláslé a údených rýb, ktoré pripravili miestni rybári alebo poľovníckym guľášom z kotlíka miestnych poľovníkov.

Počas oboch dní bolo návštevníkom k dispozícii aj Infocentrum a
expozícia Pienapu, výstavy poľovníckeho a rybárskeho zväzu, či výstava Pieniny na historických fotografiách.
Počas prvej októbrovej soboty pripravilo vydavateľstvo Goralinga,

Kráľ hadov

pod vedením spišskostaroveskej rodáčky Mgr. Ingrid Majerikovej,

strážca

v spolupráci s mestom slávnostný program pri príležitosti uvedenia

pokladov

do života druhej časti reedície zamagurských rozprávok Vodníkove
zlaté kačky pod názvom Kráľ hadov strážca pokladov. Tanečnodramatické pásmo o Kráľovi hadov si pripravili deti z Detského folklórneho súboru Pieniny zo Spišskej Starej Vsi, tanečné kreácie vytvorené o.i. aj na choreografie autora publikácie, etnografa a pedagóga Viktora Majerika predviedol Detský folklórny súbor Maguráčik
z Kežmarku a Folklórny súbor Maguranka zo Spišskej Starej Vsi a s
blokom tradičných zamagurských i štylizovaných tancov sa predstavil

Folklórny

súbor

Frankovčan

z Malej

Frankovej

spoločne

s Ľudovou hudbou Furcoňovcov z Matiašoviec. Okrem toho sa divákom predviedli aj vnuci už nežijúceho autora – Zuzka, ktorá spamäti
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predniesla

jednu

z prezentovaných
rozprávok
ktorý

a Martin,

vlastnoručne

vyrobil
pamätnú

špecifickú
plaketu

s portrétom V. Majerika. Tú udelilo vydavateľstvo Goralinga za pomoc pri organizovaní podujatia vedúcej
kultúry v Spišskej Starej Vsi Agnese Dlhej. Vyvrcholením programu
bolo samotné uvedenie knihy do života, počas ktorého priviedli deti
na javisko známu slovenskú herečku Zuzanu Krónerovú. Tá im svojim hlbokým tajomným hlasom prečítala úryvok z novej knihy a následne ju spoločne s autormi, vydavateľkou a primátorom mesta,
pieskom z rieky Dunajec, slávnostne uviedla do života. Nová rozprávková kniha, ktorá uzrela svetlo sveta na tlačiarenských strojoch
Spolku Slovákov v Poľsku a stala sa najkrajšou detskou knihou leta
na Slovensku, si hneď našla aj svojich prvých čitateľov, a to nielen
v radoch detí, ale i dospelých.

Dňa 7. októbra sa na pozvanie primátora mesta Ing. Jozefa Harabi-

Prijatie

na uskutočnilo slávnostné prijatie novonarodených detí a ich rodi-

jubilantov

čov, ako aj slávnostné prijatie obyvateľov Spišskej Starej Vsi, ktorí

a nových
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oslávili alebo ešte

občanov

v tomto roku oslá-

mesta

via okrúhle životné
jubileum. K malým
Starovešťanom
i jubilantom

sa

prihovoril primátor
a s kultúrnym programom ich potešili žiaci Spojenej školy.
V rámci októbra – mesiaca úcty k starším sa dvadsiaty prvý deň v

Posedenie

mesiaci uskutočnilo posedenie zorganizované pre miestnych senio-

seniorov

rov v školskej jedálni Spojenej školy. Žiaci školy si pripravili pre
účastníkov kultúrny program, pričom nechýbalo ani pohostenie.
V piatok 4. decembra zavítal do nášho mesta Mikuláš. Všetci rodičia,

Mikuláš

ktorí mali dobré deti, priniesli svoje príspevky do mikulášskeho koša,

v meste

z ktorého potom Mikuláš detičky na námestí A. Chmeľa obdaroval.
Na záver potom spoločne s riaditeľkou Spojenej školy Mgr. Annou
Kromkovou slávnostne rozsvietili vianočnú výzdobu v meste. Podujatie zorganizovalo mesto v spolupráci so Spojenou školou.
Predposledná sobota kalendárneho roka patrila Vianočným trhom.

Vianočné

V kultúrnom programe sa predstavilo divadlo Okadlo zo Zvolena,

trhy

ktoré predviedlo hru o Snehuliakovi a Snehulienke i zamagurské
zoskupenia – spevácky zbor A. M. Chmeľa, FS Maguranka, DFS Pieniny a DFS Kútniček. Nechýbalo ani varené vínko, punč, medovina,
rôzne chuťovky, či vianočné dekorácie, ktoré dotvárali pravú vianočnú atmsféru. Bola tiež možnosť kúpiť si vianočného kapra i iné
ryby a rozličný vianočný tovar. Vrcholom podujatia bola ohňová šou
a vystúpenie hudobnej skupiny Smola a Hrušky.
O týždeň neskôr dotvoril slávnostnú atmosféru vianočný program

Vianočný

v miestnom kultúrnom dome pod názvom Čaro Vianoc a spoločné

program

privítanie nového roka, ktoré sa konalo už tradične posledný deň v
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roku pred kultúrnym domom, pričom nechýbal ohňostroj, štátna

Privítanie

hymna, príhovor primátora Ing. Jozefa Harabina a sladký novoročný

nového

punč.

roka
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Základná zdravotná starostlivosť bola aj v tomto roku v našom mes-

Zabezpeče-

te zabezpečovaná v zdravotnom stredisku, kde pôsobili dvaja vše-

nie zdravot-

obecní lekári pre dospelých, pediatrička a dvaja zubári. Okrem toho

nej starost-

raz, prípadne dvakrát týždenne prichádzal gynekológ, internista a

livosti

chirurg. V meste fungovala aj Záchranná zdravotná služba a Zariadenie sociálnych služieb Jasoň. Zdravotná starostlivosť bola poskytovaná nielen pre obyvateľov Spišskej Starej Vsi, ale aj okolitých
zamagurských obcí.
Viacerí zdravotníci pôsobia v našom

Ocenenie

meste už dlhé roky a za ten čas

mesta

pomohli veľkému množstvu Zamagurčanov. Za dlhoročnú a obetavú
prácu v zdravotníctve bola primátorom mesta Ing. Jozefom Harabinom ocenená Pamätnou plaketou
mesta dlhoročná zdravotná sestra
Helenka Minčíková, ktorá je vždy
ochotná pomôcť bez ohľadu na čas
a miesto.

Ocenení

boli

tak-

tiež manželia Puobišovci, ktorí pôsobia v Spišskej Starej Vsi desiatky
rokov. MUDr. Magdaléna Puobišová ako zubná lekárka a MUDr. Pavel Puobiš ako obvodný lekár pre dospelých.
Aj v tomto roku darovali obyvatelia nášho mesta životodarnú tekutinu – krv. Odber mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby
z Popradu sa uskutočnil 28. apríla a 1. októbra 2015 v telocvični
základnej školy. Počas druhého odberu bola odobraná krv 17 darcom.
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O tom, že Starovešťania patria medzi stálych darcov tejto životo-

Ocenenie

darnej tekutiny svedčí aj fakt, že 26. novembra ocenil v Poprade

darcov

Slovenský Červený kríž bronzovou plaketou humánnosti a šľachetnosti Starovešťanky Lýdiu Regecovú a Mgr. Zuzanu Vnenčákovú.
V lete sa objavila v katastri mesta Spišská Stará Ves, v areáli bývalého Tatrasvitu, uhynutá líška, u ktorej bola po laboratórnom vyšetrení zistená besnota. V súvislosti s tým bol vyhlásený zákaz voľného
pohybu zvierat v meste.
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Cirkevný život v Spišskej Starej

Farnosť

Vsi sa sústredil najmä v miestnej

Nanebovza-

rímskokatolíckej

tia Panny

farnosti

Nane-

bovzatia Panny Márie, kde naďalej

Márie

pôsobili dvaja kňazi. Farárom bol
už tretí rok vdp. Pavol Garaj
a kaplánom druhý rok Mgr. Marek
Ondra. Sväté omše sa konali počas týždňa o siedmej hodine ráno
a šiestej hodine večer, v sobotu
o ôsmej hodine ráno a šiestej hodine večer a v nedeľu a sviatky
o ôsmej a jedenástej hodine ráno. Slávenie cirkevných sviatkov prebiehalo pokojne a dôstojne. Kňazi okrem toho pravidelne navštevovali starších a chorých, okrem iného v miestnom Zariadení sociálnych služieb Jasoň a taktiež vyučovali náboženstvo na miestnej Spojenej škole.
Dňa 15. augusta sa už tradične konal odpust, počas ktorého sa
v miestnom kostole predstavil Fakultný miešaný spevácky zbor Om-

nia, pôsobiaci na Žilinskej univerzite. Do nášho mesta ho priviedol
zamagurský rodák doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD., ktorý v ňom
taktiež pôsobí. Okrem neho v ňom účinkuje aj spišskostaroveská
rodáčka Mgr. Jozefína Furcoňová, momentálne vykonávajúca funkciu zástupkyne ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach. Zbor zaspieval viacero svetských i sakrálnych skladieb, ktoré vo výbornej akustike
a prekrásnom prostredí kostola Nanebovzatia Panny Márie navodili
vynikajúcu atmosféru.
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V čase od 13. do 17. júla mohli 7 až 14-ročné deti tráviť svoj čas

Stanový

v stanovom tábore Šmolkovia, ktorého sa zúčastnilo celkovo 26 detí,

tábor Šmol-

a to nielen z nášho mesta, ale aj z Havky, Matiašoviec, Spišských

kovia

Hanušoviec, či dokonca Podolínca a Zázrivej. Na jeho organizácii sa
podieľal aj miestny kňaz Pavol Garaj s kaplánom Marekom Ondrom.
Pre deti bol pripravený bohatý program s táborákom.
Dňa 16. októbra sa uskutočnila svätá omša obetovaná prosbám za

Sv. omša za

beatifikáciu spišskostaroveského rodáka Andreja Chmeľa. Bohosluž-

beatifikáciu

bu celebroval kaplán Marek Ondra a ozvláštnil miestny spevácky

A. Chmeľa

zbor A. M. Chmeľa.
Neodmysliteľnou súčasťou vianočného času v posledných rokoch

Vianočný

v Spišskej Starej Vsi je vianočný koncert v miestnom kostole

koncert

Nanebovzatia Panny Márie, ktorý sa v tomto roku uskutočnil
13. decembra.
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Dobrovoľný hasičský zbor fungoval v roku 2015 naďalej v rovnakom

Dobrovoľný

zložení. Členský výbor sa zišiel celkovo 12-krát, za účelom koordiná-

hasičský

cie činnosti pri organizovaní a spolupráci rôznych podujatí i zabez-

zbor

pečení výjazdu hasičskej jednotky, keďže aj v tomto roku bol zaradený do B kategórie, z čoho mu vyplývali určité povinnosti i finančná dotácia, ktorú hasiči použili na nákup materiálno-technického
zabezpečenia výjazdovej jednotky.
Pre spišskostaroveských hasičov bol však tento rok aj trochu výnimočný, keďže sa DHZ rozhodol pripomenúť si 115. výročie založenia, hoci prvá zmienka o hasičskom zbore pochádza už z roku 1885,
kedy bol z iniciatívy židovského občana Rotha založený dobrovoľných zbor, pričom povinný hasičský zbor vznikol v Spišskej Starej
Vsi v roku 1929.
Oficiálne oslavy sa konali
25.

augusta

počas

Dní

mesta. Začali rannou svätou

omšou

v miestnom

kostole, počas ktorej bola
posvätená nová štandarda
zboru. Okrem miestnych
požiarnikov v slušivých uniformách sa jej zúčastnili aj ich kolegovia
zo susednej zamagurskej obce Kacvín, ktorá bola po druhej svetovej
vojne pripojená k Poľsku. Po omši nasledovala pompézna jazda
mestom dobrovoľných i profesionálnych hasičov, ktorí majú taktiež
svoju jednotku v našom meste. Následne sa konala hasičská súťaž
o Putovný pohár primátora mesta, v ktorej Starovešťania obsadili
druhé

miesto.

Po

skončení

súťaže

sa

požiarnici

presunuli

k amfiteátru za kultúrnym domom, kde počas hlavného programu
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odovzdal primátor mesta Ing. Jozef Harabin Dobrovoľnému hasičskému zboru v Spišskej Starej Vsi Cenu primátora mesta. Pamätnou
plaketou mesta za dlhoročnú prácu v zbore následne ocenil: Antona
Výrosteka, Pavla Dlhého, Róberta Plavca, Jozefa Lazišťana, Jána
Babiara a Ing. Mariána Rušina. Podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia orgánov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky,
a to tak krajského, ako
aj okresného

výboru

DPO SR. Z rúk krajského
predsedu Mariána Rušina si prevzali medailu Za

spoluprácu

II.

stupňa

primátor mesta Ing. Jozef Harabin a predseda predstavenstva Zastrovy a.s. Ing. Peter Výrostek. Z rúk okresného veliteľa DPO SR v Kežmarku Jána Kromku si
medailu Za spoluprácu I. stupňa prevzal bývalý primátor Ing. Július
Lojek a predstavitelia firmy Zastrova a.s., ktorá je známa svojou
mecenášskou činnosťou. Ocenenie získali samozrejme aj viacerí členovia DHZ, konkrétne:
medailu Za príkladnú prácu DPO SR: Pavol Dlhý, Anton Výrostek,
Jakub Kacmarčík, Peter Mláka a Pavel Úroda;
medailu Za zásluhy: Ján Kalafút st., Ján Krett a Jozef Mláka st.;
stužky Za vernosť – 60 rokov: Vladislav Kolek a Ján Ščurek (1928);
stužky Za vernosť – 50 rokov: Štefan Matlák;
stužky Za vernosť – 40 rokov: Helena Koleková, Štefan Ploščica, Ján
Krett a Jozef Mláka st.;
stužky Za vernosť – 30 rokov: Štefan Kacmarčík, Jakub Kacmarčík,
Ján Knutelský, Ján Ščurek (1960), Viera Krišáková, Pavel Úroda,
Anton Výrostek a Ján Kalafút st.;
stužky Za vernosť – 20 rokov: Pavol Dlhý, Peter Mláka, Michal Semančík st. a Róbert Jurkovič;
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stužky Za vernosť – 10 rokov: Michal Semančík ml., Róbert Dlhý,
Marián Semančík, Martin Klimek, Ján Kalafút ml., Jozef Mláka ml.
a Jana Výrosteková.
Na záver si DHZ a naše mesto uctili Pamätným listom aj hasičov
z Kacvína, s ktorými udržiavajú priateľské vzťahy.
Pozvaným hosťom i všetkým oceneným poďakoval primátor mesta
za doterajšiu obetavú prácu v zbore počas slávnostného posedenia
v reštaurácii Tri koruny. Oslavy vyvrcholili Hasičskou zábavou
v diskoklube Nova, ktorá trvala až do ranných hodín.

Nová hasičská technika

Koncom novembra získali spišskostaroveskí dobrovoľníci od štátu
novú hasičskú techniku, aby mohli adekvátne vykonávať svoje poslanie. Najskôr si 20. novembra prevzali pod Spišským hradom, spolu so zástupcami ďalších sedemdesiatich obcí, prívesný protipovodňový vozík, ktorého výhoda spočíva najmä v malom rozmere, ktorý
mu dovoľuje rýchly presun aj bežným osobným autom. Taktiež jeho
výbava v podobe kalového čerpadla, generátora elektrickej energie,
osvetľovacieho vybavenia, povodňových bariér, elektrického kalového čerpadla s vybavením, plávajúceho čerpadla a ďalšieho náradia
umožňuje promptný zásah. O týždeň neskôr pribudlo spišskostaroveským požiarnikom nové hasičské vozidlo Iveco Dailly, na ktorého
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odovzdávaní

sa

zú-

častnili viacerí hostia:
podpredseda

vlády

a minister vnútra SR
Róbert

Kaliňák,

re-

zortný štátny tajomník
Marián Saloň, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín Horváth,
predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík, predseda
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešovského samosprávneho kraja
Marián

Rušin,

a riaditeľ

Krajského

riaditeľstva

Hasičského

a záchranného zboru v Prešove Ján Goliáš. Ministra i delegáciu privítal primátor Ing. Jozef Harabin, ktorý zároveň poďakoval za pridelenú techniku. Minister vnútra vo svojom prejave ocenil činnosť a nezištnosť dobrovoľných hasičov. Na záver spoločne uviedli nové auto
do života šumivým sektom.
Kondíciu si miestni hasiči

Súťaže

udržiavali

aj

prípravou

v hasičskom

a účasťou

v

súťažich

v hasičskom

športe,

športe

do

ktorých sa zapojilo jedno
družstvo mužov a tri družstvá žiakov. Muži dosahovali počas sezóny vyrovnané výsledky, čo im v konečnom dôsledku
vynieslo 8. miesto v regionálnej hasičskej lige východného Slovenska. Žiaci aj v tomto roku patrili medzi najlepšie družstvá v okrese
a tak družstvo chlapcov ako aj dievčat sa umiestnili na prvom mieste.
V roku 2015 zasahovala spišskostaroveská hasičská jednotka iba

Zásahy a

raz, a to za účelom umožnenia vstupu do uzamknutých priestorov.

prevencia

V rámci prevencie vykonávala asistenčné

požiarne hliadky počas
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rôznych regionálnych podujatí ako Zamagurské folklórne slávnosti,
vianočné trhy, či odpálenie silvestrovského ohňostroja.
Vedenie miestnej organizácie Slovenského

Rybársky

rybárskeho zväzu v Spišskej Starej Vsi fun-

zväz

govalo v roku 2015 v rovnakom zložení.
Hlavnou náplňou činnosti členov bolo udržiavanie čistoty vodných tokov a ich okolia i
zarybňovanie a zazimovávanie jednotlivých
revírov, čo vykonávali počas celého roku,
najmä prostredníctvom spoločných brigád.
Výlov rýb sa uskutočňoval v súlade s vydanými povolenkami
a taktiež počas športových súťaží. Okrem tradičných súťaží bol 26.
apríla usporiadaný nultý ročník Preteku Troch korún podľa pravidiel
LRU-mucha a jeho modifikácií, ktorý sa uskutočnil na rybníku
v Červenom Kláštore. Nezabúdalo sa ani na vzdelávanie najmladších
rybárov – rybársky krúžok pri miestnom Centre voľného času viedol
Anton Kanda.

Na nelegálny výlov rýb zvolená dohliadala rybárska stráž. Rybári sa
predstavili aj počas Dní mesta s výstavou najlepších úlovkov
a taktiež navarili rybaciu polievku, tzv. halászle.
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V roku 2015 mala Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov

Zväz včelá-

v Spišskej Starej Vsi 38 členov, ktorí obhospodarovali 605 včelstiev.

rov

Počet členov sa oproti minulému roku zvýšil o troch, pričom pribudli
aj mladí včelári a taktiež stúpol počet včelstiev o 42.

Kočovaniu a plemenárskej práci sa v tomto roku naďalej venoval
Michal Švienty, ktorý kočoval so svojimi včelstvami v oblasti Zamaguria i Predmaguria. Členstvo v organizácii umožnilo okrem iného
získanie dotácie, ktorá bola v tomto roku 2,03 € na jedno včelstvo.
Organizácia taktiež zabezpečovala pre svojich členov liečivá.
V tomto roku sa objavil v enormnej sile klieštik, čo sa prejavilo ku
konci sezóny veľkým oslabením včelstiev. V jarnom období boli
v spolupráci s Regionálnou Veterinárnou správou v Poprade prevedené prehliadky zdravotného stavu včelstiev, monitoring na mor
a hnilobu včelieho plodu i varroázu včiel. Viacerí včelári sa usilovali
propagovať svoju činnosť prostredníctvom stánkových predajov, či
farmárskych víkendov. Tajomník organizácie Július Dlugolinský si na
tento účel zhotovil jednorámikový presklený úľ, na ktorom demonštruje život včiel.
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Poľovnícke združenie Dunajec fungovalo v roku 2015 pod vedením

Poľovnícke

predsedu Petra Kutarňu, tajomníka Jozefa Regeca a hospodára On-

združenie

dreja Ferenčáka. Celkovo malo 25 členov. V prvej polovici roku čle-

Dunajec

novia prerokovali plán práce i plán chovu a lovu na celý rok a zúčastnili sa jarného sčítania zveri. V druhej polovici roku bolo ich
hlavnou náplňou zabezpečenie, rozvezenie a vynesenie rôznych
komponentov výživy na miesta, kde sa najviac zdržiava zver. Pozornosť venovali tiež údržbe poľovníckych zariadení. V lete sa zapojili
do organizácie Dní mesta Spišská Stará Ves, počas ktorých navarili
tradičný poľovnícky guľáš a taktiež Kláštorných dní v Červenom
Kláštore,

kde

bola

časť

programu

venovaná

poľovníctvu

v Zamagurí.
Horská služba Pienapu si v tomto roku pripomenula okrúhle,

Horská

10. výročie svojho vzniku. Počas tohto obdobia fungovala nepretrži-

služba Pie-

te pod predsedníctvom Ing. Marka Popoviča. Samotná pripomienka

napu

vzniku organizácie sa konala v novembri v areáli Chaty v Lesnici,
pričom bola spojená s pietnou spomienkou na obete Pienin. Pri príležitosti desiateho výročia založenia Horskej služby Pienapu bola
vydaná kniha a DVD.
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Posledný februárový deň zorganizovali členovia HS športovo-

I. ročník

spomienkovú akciu – I. ročník memoriálu Petra Babika, venovanú

memoriálu

zosnulému kolegovi. Išlo o bežkársky pochod a skialpinistický výstup

Petra Babi-

na Frankovskú horu – obľúbenú trasu Petra Babíka. Napriek ne-

ka

priazni počasia sa pri poliklinike v Spišskej Starej Vsi zišli účastníci,
ku ktorým sa prihovorila o.i. aj manželka zosnulého Soňa. Po položení kytice kvetov na jeho hrob a krátkej modlitbe sa presunuli do
Frankovského sedla, odkiaľ absolvovali vytýčenú trasu. Podujatie
bola ukončené v penzióne Antiqua Villa guľášom, koláčikmi a spomienkami na vždy ochotného oddaného športovca Petra Babika.
V marci členovia HS úspešne absolvovali previerky OS pre ZZČ a PZ,

Previerky

pričom Peter Popovič a Alexander Ružbašan boli na zimnom kurze

a zvyšova-

PZ a tak si zvýšili odbornú spôsobilosť. V závere roka absolvoval

nie kvalifi-

Alexander

Ružbašan

kácie

úspešne kurz inštruktora
PZ a je jedným z mála
dobrovoľných horských
záchranárov,
môžu

týmto

ktorí

sa

popýšiť.

V júni záchranári absolvovali kondičné testy na Tri koruny a kurz prežitia. Napriek skôr

Noví členo-

prijatému moratóriu boli do HS prijatí dvaja noví členovia – Jozef

via

a Peter Pazerovci, ktorí o členstvo prejavili záujem pred niekoľkými
rokmi. Výnimku urobili, keďže obaja sú už hotovými záchranármi
HZS a hasičského zboru a budú pre miestnu HS Pienap prínosom.
Počas roku členovia HS Pienap zabezpečovali viacero podujatí ako

Asistenčné

lyžiarske preteky v Litmanovej vo februári, ultrahorský maratón

služby

v apríli, či Pieninský duatlon v októbri.
V apríli sa v súčinnosti s PZ SR zúčastnili záchrannej pátracej akcie
v Osturni a nasledujúci mesiac na súčinnostnej akcii záchranných
zborov v Starej Ľubovni. V zimných mesiacoch slúžili na lyžiarskych
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svahoch

v Tatranskej

Lomnici, kde denne riešili

niekoľko

úrazov.

V letných mesiacoch zas
slúžili

v Pieninách,

kde spolu s HZS zasahovali vyše 30 krát. Boli
to úrazy prevažne cykloturistov, mnohokrát aj vážne. V septembri boli na vážnej záchrannej akcii vo Vysokých Tatrách, ktorá mala tragický koniec. Dve Lotyšské turistky zamrzli pod Priečnym sedlom a tak záchranári znášali
už len mŕtve telá.
Počas roku sa záchranári venovali aj prednáškovej a prezentačnej

Prednáško-

činnosti, ktorú v rámci preventívnej činnosti vykonali nielen pre

vá činnosť

školskú mládež, ale aj pre príslušníkov PZ SR a tiež manažment firmy Airliquid.
Okrem toho sa členovia HS Pienap tradične zúčastnili na akcii Čisté

Medziná-

hory v apríli, volejbalového turnaja v Novom Sonči v máji a poduja-

rodná spo-

tia v Jasne v decembri, kde si vzhľadom na veľmi zlú zimu, dobre

lupráca

zalyžovali i spoločensky užili. Na tejto akcii i oslavách 10. výročia sa
zúčastnili tiež kolegovia z poľskej GOPR a českej HS Jizerské hory,
keďže boli organizované aj v súčinnosti s projektom V4.
Miestny odbor Matice slovenskej fungoval naďalej pod predsedníc-

Matica slo-

tvom Jaroslava Tomaľu. Jeho činnosť spočívala najmä v spoluorga-

venská

nizácii rôznych kultúrnych podujatí, medzi inými tradičnej výtvarnej
súťaže Kostelničákov ornament s medzinárodnou účasťou, či Dní

mesta Spišská Stará Ves.
Celkovo v roku 2015 v Spišskej Starej Vsi fungovalo týchto 14 ob-

Občianske

čianskych združení:

združenia

Divadlo Ramagu
Dvaja anjeli
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Fair-play Spišská Stará Ves
Folklórny súbor Maguranka
Horská služba Pieninského národného parku
Klub priateľov zdravotne postihnutých - Spišská Stará Ves o.z.
Kultúrno-historická agentúra Spišská Stará Ves
Ramagu film
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Spišská Stará Ves
ŠK kanoistiky Zamatex Spišská Stará Ves
Tatry – Pieniny LAG
Telovýchovná jednota Dunajec Spišská Stará Ves
Združenie cestovného ruchu v Zamagurí
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria
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Telovýchovná jednota Dunajec Spišská Stará Ves fungovala v tomto

Telový-

roku pod taktovkou nového predsedu, ktorým sa stal Ing. Ján Kur-

chovná

ňava. Jednotlivé oddiely – futbalové, stolnotenisové a tenisový –

jednota

mohli štartovať v dlhodobých súťažiach vďaka obetavej práci špor-

Dunajec

tovcov, trénerov, funkcionárov a taktiež vďaka podpore sponzorov.
Hlavnou oporou pri finančnom i materiálnom zabezpečení je dlhé
roky Mesto Spišská Stará Ves. Medzi ďalšími mecenášmi boli: Zastrova a.s., Profesta spol. s.r.o., MDDr. Anton Mačutek, Združenie
pltníkov Dunajec – Majere, Penzión Pltník, Dunajec spol. s.r.o., Adotel-Hex s.r.o. a Tipsport SK, a.s. Aj vďaka nim môžu obyvatelia nášho mesta tráviť čas športovými aktivitami.
Medzi najobľúbenejšie športy v Spišskej Starej Vsi patrí futbal. Počas roka sa tu organizuje viacero minifutbalových turnajov a v rámci
Telovýchovnej jednoty Dunajec fungujú futbalové oddiely mužov,
dorastencov i žiakov. Počas roku 2015, teda v sezónach 2014/2015
a 2015/2016, hrali muži 7. ligu, ktorá je druhou najvyššou súťažou
Podtatranského futbalového zväzu. Dorastenci hrali štvrtú a žiaci
tretiu ligu najvyššej súťaže Podtatranského futbalového zväzu. Počas letnej prestávky došlo k niekoľkým zmenám i obmenám kádrov,
podarilo

sa

uskutočniť

viacero

spoločných

tréningov

mužov

a dorastencov, ktoré viedol zaujímavou formou Lukáš Potanecký.
Vedúcim mužstva bol naďalej Karol Šebest st. a Pavol Knapík, žiakov trénoval Mgr. Miroslav Cisko. Na bezproblémovom priebehu
domácich zápasov sa podieľali aj ďalší Starovešťania – hlavný usporiadateľ Ján Baka, hlásateľ Ing. Július Lojek, usporiadatelia Milan
Bieľak, Jozef Petras a Marta Fabiánová, ktorá zabezpečovala výber
vstupného.
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Po zimnej prestávke sa futbalové mužstvo TJ Slávia Dunajec pohy-

TJ Slávia

bovalo naďalej v spodnej časti tabuľky, keď zaknihovali len tri ví-

Dunajec

ťazstvá, štyri remízy a štyri prehry, čo im konečnom dôsledku stačilo

muži

na

jedenástu

priečku.

Dôležitý

zápas

o záchranu

odohrali

v poslednom kole, keď sa im podarilo vyhrať s Futbalovým oddielom Vlková 3:0, a tak aj v nasledujúcej sezóne mali možnosť hrať
v 7. lige Podtatranského futbalového zväzu.
Výsledná tabuľka 7. ligy Podtatranského futbalového
zväzu 2014/2015
1 FK Th. Park Vrbov
24 17 3 4
84:29
54
2 OFK Šuňava
24 16 3 5
65:25
51
3 ŠK Lučivná
24 16 3 5
48:24
51
4 TJ Spišský Štiavnik
24 15 3 6
79:31
48
5 TJ Tatran Huncovce
24 12 4 8
44:31
40
6 ŠK Tatran Mlynčeky
24 11 3 10
55:60
36
7 Družstevník Dravce
24 11 2 11
57:45
35
8 OFK Jánovce
24
8 4 12
38:59
28
9 FK Bijacovce
24
7 5 12
42:57
26
10 ŠK Vítkovice – Klčov
24
7 4 13
31:45
25
11 TJ Spišská Stará Ves
24 6 5 13
44:54
23
12 FO Vlková
24
6 4 14
27:62
22
13 FK Gánovce
24
1 3 20
27:101
6
14 FK Ihľany (odstúpili)
0
0 0 0
0:18
0
Po letnej príprave vstúpili muži do novej sezóny 2015/2016 ako
„vymenení“. Začali jednoznačným víťazstvom nad Gánovcami 8:0
a vo svojich dobrých výkonoch pokračovali aj počas celej jesennej
časti, v ktorej zaknihovali celkovo jedenásť víťazstiev, dve remízy
a len jednu prehru, a s najlepším skóre 61:11 tak prezimovali na
prvom mieste 7. ligy dospelých PFZ. Zároveň sa Lukáš Bednarčík
stal s dvadsiatimi siedmymi strelenými gólmi najlepším strelcom jesennej časti súťaže.
Dorastenci pokračovali po zimnej prestávke v dobrých výkonoch

TJ Slávia

a hoci v jarnej časti zaknihovali popri piatich víťazstvách, aj jednu

Dunajec

remízu a dve prehry, podarilo sa im udržať vynikajúce druhé miesto.

dorastenci
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Výsledná tabuľka 4. ligy Podtatranského futbalového
zväzu – dorast U 19 skupina B 2014/2015
1 FK Veľká Lomnica
20 18 2 0
104:24
56
2 TJ Spišská Stará Ves
20 15 2 3
105:31
47
3 ŠK 06 Slovenská Ves
20 12 3 5
48:35
39
4 FK 49 Spišský Hrhov
20 12 2 6
71:27
38
5 FK Podolínec
20
7 2 11
78:79
23
6 FK Th. Park Vrbov
20
8 2 10
61:50
26
7 ŠK Vítkovice – Klčov
20
8 2 10
56:86
26
8 TJ Tatran Huncovce
20
7 1 12
49:57
22
9 Mladosť Matiašovce
20
7 0 13
51:110
21
10 TJ Toporec
20
4 3 13
32:77
15
11 FK Bijacovce
20
1 3 16
22:101
6
Počas letnej prestávky došlo v družstve dorastencov ku generačnej
výmene a v novej sezóne 2015/2016 nastúpilo až päť nových hráčov. To však ovplyvnilo ich výkony veľmi pozitívne, hráči boli motivovaní a Dalibor Výrostek sa s dvadsiatimi gólmi stal dokonca najlepším strelcom jesennej sezóny. Staroveskí dorastenci pritom neprehrali ani jeden zápas a stratili len dva body za dve remízy, a tak
so skóre 51:13 prezimovali po jesennej časti 4. ligy na prvom mieste.

TJ Slávia
Dunajec
žiaci

Hoci žiacke družstvo bolo po jesennej časti v sezóne 2014/2015 na
prvom mieste a udržalo si ho až do posledného kola, nepodarilo sa
mu nakoniec zvíťaziť. Keďže boli na prvých priečkach medzi mužstvami len minimálne rozdiely, prehra v poslednom kole s Veľkou
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Lomnicou

znamenala

pokles

až

na

konečné

piate

miesto.

V základnej zostave za žiakov nastupovali: Miloslav Cisko, Martin
Kostúr, Gabriela Talárová, Dávid Gašparovič, Mário Bednarčík, Dominik Halčin, Marcel Kozub, Damián Duda, Peter Čarnogurský, Dávid
Bednarčík a Dominik Pisarčík.
Výsledná tabuľka 3. ligy Podtatranského futbalového
zväzu – žiaci U 15 2014/2015
1 OFK Kravany
20 13 5
2
78:29
44
2 OFK Vikartovce
20 14 1
5
91:32
43
3 FK 1931 Hranovnica
20 14 0
6
131:53 42
4 FK Veľká Lomnica
20 13 2
5
104:28 41
5 TJ Spišská Stará Ves
20 13 2
5
86:27 41
6 TJ T. Liptovská Teplička 20 10 2
8
47:55
32
7 FK Podolínec
20
6
4 10
44:84
22
8 OŠK Spišský Štvrtok
20
6
2 12 43:106 20
9 TJ D. Spišské Bystré
20
5
0 15
29:76
15
10 ŠK 06 Slovenská Ves
20
3
2 15 33:142 11
11 TJ Baník Hôrka
20
3
0 17
25:79
9
12 ŠK Poprad – Stráže
0
0
0
0
0:0
0
V sezóne 2015/2016 bolo žiacke družstvo takmer úplne obnovené,
keď základ minulo sezónneho kádra prešiel už medzi dorastencov.
Napriek tomu boli prvé výsledky dobré, keď žiaci v prvom zápase
remizovali a v druhom zvíťazili, pričom v tabuľke sa pohybovali na
popredných miestach.
Obľúbené v našom meste sú aj minifutbalové turnaje o pohár pri-

Minifutba-

mátora mesta Spišská Stará Ves, ktoré sa konajú tradične dvakrát

lové turna-

v roku. Prvý, ktorý sa uskutočňuje v telocvični Základnej školy na

je

hádzanárske bránky, sa v tomto roku konal 7. februára a druhý,
ktorý sa koná na futbalovom ihrisku, sa konal 4. júla. Na tomto turnaji sa zišlo 12 deväťčlenných mužstiev rôznych vekových kategórií,
pričom sa v nich objavili hráči z rôznych kútov Slovenska. Hralo sa
v troch skupinách, vylučovacím systémom. Víťazstvom sa stalo
družstvo Neptun zo Starej Ľubovne, pred domácim Bafana – Bafana
a Baleťákmi.
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Okrem klasického futbalu sa v našom meste udomácňuje aj jeho

Futsal

halová obdoba tzv. futsal. Talentované družstvo Bafana Bafana
v zložení Lukáš a Pavol Bednačíkovci, Róbert Plavec, Dávid Lach,
Karol Rozmuš, Miroslav Markovič, Filip Knapik, Tomáš Bartkovský,
Rado Bjalončík a Tomáš Fecko, prvýkrát v krátkych dejinách spiškostarovestkého futsalu postúpilo do semifinálového kola Slovenského pohára v Bardejove, kde si 22. februára zmerali sily
s mužstvami Bardejova, Košíc a Vranova nad Topľou. Podarilo sa im
zvíťaziť nad druholigovým Bardejovom i Vranovom nad Topľou a až
vysoká prehra nad Košicami ich obrala o postup. Napriek tomu ide
o historický úspech spiškostaroveského futsalu.
Medzi populárne športy v našom meste nepochybne patrí tiež stolný

Stolný te-

tenis. V rámci TJ Dunajec fungujú dve družstvá dospelých a jedno

nis

žiacke, ktoré sa zúčastňujú regionálnych stolnotenisových súťaží.
Žiacke družstvo štartovalo v roku 2015 v 1. lige riadenej Východoslovenským stolnotenisovým zväzom, družstvo dospelých A v 4. lige
a družstvo dospelých B v 6. lige Podtatranskej.
Začiatok roka bol pre mladých stolných tenistov úspešný. Najskôr sa

TJ Duna-

Šimon Kostka umiestnil na Východoslovenskom pohári mládeže na

jec Spišská

skvelom treťom mieste a následne 7. marca na Majstrovstvách Pod-

Stará Ves

tatranského regiónu v Spišskom Štiavniku zožali mladí stolní tenisti

žiaci

niekoľko skvelých umiestnení. V kategórii dorastencov obhájil druhé
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miesto v dvojhre Radovan Novotný a v rovnakej kategórii obsadil
tretiu priečku Dávid Gašparovič. V kategórii mladších žiakov dominoval Šimon Kostka, ktorý zvíťazil v dvojhre i štvorhre. Dominik Halčin skončil v dvojhre na 3. mieste a spolu s Tomášom Gašparovičom
vybojovali druhé miesto v štvorhre.
V prvej lige starších žiakov, ktorú hralo družstvo v zložení Šimon
Kostka, Dávid Gašparovič a Radovan Novotný, skončili na vynikajúcom treťom mieste a len tesne im ušiel postup na Majstrovstvá Slovenska.
Výsledná tabuľka I. ligy starších žiakov 2014/2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

STK Lokomotíva Košice A
MŠK VSTK VV A
TJ Spišská Stará Ves
Fortuna Kežmarok A
STO Valalíky A
OŠK Šarišské Michaľany A
ŠŠK C. Svidník A
STK St. Košice A
TJ Javorina Levoča A
TJO STO Slovenská Ves A
Geológ Rožňava A
KAC Jednota Košice A

11
10
9
7
7
6
5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
1
2
4
4
4
5
7
8
9
10
11

80:30
91:19
82:28
67:43
70:40
63:47
59:51
35:75
35:75
35:75
15:95
28:82

44
41
38
32
32
30
27
23
20
17
14
11

Na Majstrovstvách východného Slovenska, ktoré sa konali 8. mája
vo Vranove nad Topľou obsadila dvojica Dávid Gašparovič a Radovan Novotný vo štvorhre pekné tretie
miesto

a na

majstrovstvách

kraja

v kategórii mladších žiakov sa podarilo
Šimonovi Kostkovi v štvorhre dokonca
zvíťaziť.
V novej sezóne štartovalo žiacke družstvo opätovne v 1. lige riadenej Východoslovenským stolnotenisovým zväzom. Úvod mladým
Starovešťanom nevyšiel podľa ich predstáv a po piatich kolách boli
s troma prehrami a dvoma remízami so siedmimi bodmi až na 9.
mieste.
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Stolní tenisti „áčka“ dospelých vstupovali do nového kalendárneho

TJ Duna-

roku z pekného tretieho miesta, ktoré si nakoniec aj udržali

jec Spišská

a dosiahli tak historicky najlepšie umiestnenie v štvrtej lige Podtat-

Stará Ves

ranského stolnotenisového zväzu.

A

Výsledná tabuľka IV. ligy Podtatranského stolnotenisového zväzu Poprad 2014/2015
1 Slavoj Spišská Belá A
22 0
0
308:88
88
2 Fortuna Kežmarok B
20 0
2
280:116
82
3 TJ Spišská Stará Ves A
14 2
6
226:170 66
4 STO Spišské Bystré A
14 1
7
228:168
65
5 TJ Severka Kežmarok B
9
4 9
199:197
53
6 TJ Požiarnici Rakúsy A
8
6 8
209:187
52
7 TJ Baník Hôrka A
8
3 11
192:204
49
8 TJ STO Slovenská Ves B
5
7 10
164:232
44
9 TJ Javorina Levoča C
5
6 11
176:220
43
10 TJ Spišský Štiavnik B
4
5 13
149:247
39
11 STO Poprad Veľká A
3
1 18
130:226
32
12 OŠK Spišský Štvrtok B
1
3 18
115:281
28
Novú sezónu v 4. lige otvorilo „áčko“ dospelých síce prehrou so Starou Ľubovňou, ktorú však hneď napravilo troma víťazstvami nad
Levočou, Novou Lesnou a Popradom Veľkou. Koncom kalendárneho
roku bolo spišskostaroveské družstvo po deviatich kolách, so siedmimi výhrami a dvoma prehrami opäť na výbornom treťom mieste,
len o skóre za druhým družstvom STK Stará Ľubovňa B.
Spišskostaroveské „béčko“ začalo v novom roku vysokou prehrou

TJ Duna-

s MŠK Spišská Belá B a hoci v nasledujúcich dvoch zápasoch hráči

jec Spišská

zvíťazili, skončili po základnej časti na štvrtom mieste, čo im však

Stará Ves

zaručilo postup do nadstavbovej časti. V nadstavbovej časti sa na-

B

šim stolným tenistom darilo ešte menej a s deviatimi prehrami
a piatimi výhrami skončili celkovo na šiestom mieste. Najúspešnejším hráčom bol Dávid Gašparovič, ktorý zaknihoval 27 víťazstiev
a 9 prehier a v celkovom hodnotení úspešnosti jednotlivcov skončil
na 9 mieste.

~ 69 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2015

Výsledná tabuľka VI. ligy Podtatranského stolnotenisového zväzu Poprad 2014/2015
1 TJ Sokol Jakubany A
14 13 0 1
187:65
53
2 MŠK Spišská Belá B
14 12 1 1
177:75
51
3 TJ Baník Hôrka B
14
8 1 5
155:97
39
4 MŠK Podolínec A
14
7 0 7
128:124
35
5 ŠK Regina Poprad A
14
5 0 9
102:150
29
6 Spišská Stará Ves B
14
5 0 9
104:148
29
7 STK Stará Lesná A
14
2 1 11
78:174
11
8 STO Spišské Bystré C
14
2 1 11
77:175
11
Novú

sezónu

otvorilo

spišskostaroveské

„béčko“

prehrou

s Kežmarkom a výhrou s Podolíncom. V podobných výkonoch pokračovalo aj naďalej a do konca kalendárneho roku bolo so štyrmi
výhrami, jednou remízou a dvoma prehrami v druhej polovici tabuľky, na piatom mieste.
Dňa 26. apríla sa v telocvični Základnej školy uskutočnil tradičný

Memoriál

stolnotenisový turnaj Memoriál Dušana Budzáka. Zúčastnilo sa ho

Dušana

celkovo 27 hráčov, ktorí bojovali v štyroch kategóriách. V kategórii

Budzáka

veteránov sa na prvom mieste umiestnil Milan Hertely, pred Štefanom Slovíkom a Milanom Špakom. V kategórii neregistrovaných hráčov si víťazstvo vybojoval Dominik Halčin, na druhom mieste skončil
Matúš Bizub a na treťom mieste František Bizub. V kategórii registrovaných hráčov prvé miesto obsadil Radovan Novotný, druhé Šimon Kostka a tretie Ján Stanko. V štvorhre si najlepšie umiestnenie
odniesli Radovan Novotný a Dávid Gašparovič, druhí skončili Peter a
Tomáš Hovana a tretí Ján Dubiel a Jaroslav Čarnogurský. Po vyhodnotení turnaja a odovzdaní cien si účastníci turnaja pochutnali na
chutnom guláši.
Veľmi úspešní sú v posledných rokoch spišskostaroveskí šachisti, čo
súvisí s pôsobením Mgr. Miloslava Ciska – vedúceho Šachového klubu mládeže pri Centre voľného času Šťastenko. V ňom vychoval už
viacero veľmi nádejných šachistov, ktorí sa dokážu popasovať aj
s najlepšími slovenskými šachistami. V tomto roku mali pred sebou
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neľahkú úlohu, keďže prvýkrát v histórii klubu hrali druhú ligu mu-

Šachisti

žov, kde nastupovali voči veľkým a skúseným šachovým klubom,

v II. lige

poväčšine s dospelým kádrom. A hoci boli podľa „papierových“
predpokladov hlavnými adeptmi na vypadnutie, svojou dravou hrou
nakoniec skončili v strede tabuľky, na siedmom mieste, a udržali sa
tak v druhej lige, čo možno považovať za vynikajúci výsledok. Najviac bodov, až 6, vybojoval Matej Cisko a ďalších 4,5 bodu získali
študenti Spojenej školy Dalibor Gallik, Martin Irha, Miloslav Cisko
a Alex Derma. Okrem nich hral ešte Mgr. Miloslav Cisko st. a posily
v dorasteneckom veku z Kežmarku, Starej Ľubovne a Lendaku.
Výsledná tabuľka II. ligy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bardejov BŠK
Spišská Nová Ves MŠK
Prešov PSK DASON
Košice TJ Slávia TU
Veľké Kapušany Energetik
Košice TJ Slávia UPJŠ
Spišská Stará Ves ŠKM CVČ
Sabinov ŠK
Prešov Slávia PU
Košice – Ťahanovce 1.ŠK
Moldava nad Bodvou Bodva
Humenné Šachy Reitner

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
4
5
4
4
4
4
3
3
3
2
0

1
4
1
3
3
3
0
2
2
1
2
0

1
2
4
3
3
3
6
5
5
6
6
10

25
16
16
15
15
15
12
11
11
10
8
0

54.0
42.0
40.0
42.0
41.0
39.0
35.5
41.0
38.5
34.0
33.0
0.0

V novej sezóne odišli traja hráči študovať na vysoké školy, a tak ich
účasť v turnajoch bola už len symbolická. Gro družstva tvorili Mgr.
Miloslav Cisko st. a mládežníci Matej a Miloslav Cisko ml., Oliver
Tropp, Radko Hurtuk, Mário a Štefan Dudaško, ku ktorým sa pridali
Alex Derma, Lívia Šromovská a Ján Štefaňák. Napriek značnému
poklesu skúsenosti začalo mladé mužstvo staroveských šachistov
svoje pôsobenie výhrou s UPJŠ Košice. Hlavným cieľom, ktorý si
v tejto sezóne určili je udržanie sa v druhej lige.
Ďalším športom, ktorý má v Spišskej Starej Vsi dlhodobú tradíciu je
volejbal. Počas roka sa koná viacero volejbalových turnajov, napríklad volejbalový turnaj o pohár primátora mesta, ktorý sa v tomto
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roku uskutočnil 21. februára v telocvični Základnej školy, či CVČ
Šťastenko Volley Cup, ktorého piaty ročník sa konal posledný februárový deň. Zúčastnilo 6 miešaných družstiev, okrem štyroch domácich, po jednom z Kežmarku a Levoče. Keďže sa nezúčastnil niekoľkoročný víťaz zo Starej Ľubovne, víťazom sa stalo domáce družstvo
Zastrovy v zostave Anna Ovcarčíková, Janka Marhefková, Ján Eliáš,
Marek

Výrostek,

Vladimír

a Peter

Fabiánovci,

pred

tímami

z Kežmarku a Levoče. Tradičný volejbalový turnaj sa konal aj počas
druhého novembrového týždňa v rámci týždňa boja proti drogám.

Tretiu februárovú nedeľu sa v Spišskej Starej Vsi konal 5. ročník

Lyžovanie

tradičnej súťaže v behu na lyžiach pod názvom Staroveská biela

Biela stopa

stopa. Súťažilo sa klasickým štýlom v štyroch kategóriách:
muži – 10 km,
ženy – 5 km,
starší žiaci – 5 km,
mladší žiaci – 3 km.
Celkovým víťazom sa stal Pavol Faix, pred Petrom Mlákom a Pavlom
Martančíkom. Každý účastník zároveň získal poukážku na fašiangovú
zabíjačku.
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Nadaní lyžiari majú možnosť rozvíjať svoj talent v jedinom zama-

LK SKI

gurskom Lyžiarskom klube SKI Jezersko. Medzi najúspešnejších

Jezersko

v tomto roku patrila Lenka Kováčiková, ktorá obsadila v najprestížnejších lyžiarskych pretekoch na Slovensku – Slovenskom pohári
celkové tretie miesto, čo je doteraz najvýraznejší úspech zamagurského lyžovania. Táto nadaná lyžiarka ovládla aj Východoslovenskú
lyžiarsku ligu, kde najskôr 1. februára premiérovo zvíťazila v prvom
kole a nakoniec si odniesla aj celkové víťazstvo. V okresnej súťaži
Tatranskej lyžiarskej ligy obsadili Viktória Novotná a Jakub Kaňuk
druhé a Janka Krempaská, Michaela Šlebodová a Jakub Budzák tretie miesto. Na 1. ročníku Žampa Cupu zas dominovali Viktória Novotná a Radovan Novotný, ktorý získali vo svojich kategóriách prvenstvo.
Hoci v Spišskej Starej Vsi nie je hokejový štadión, patrí hokej taktiež

Hokej

medzi obľúbené športy Starovešťanov. Tradičným podujatím je hokejový Turnaj generácií o pohár primátora mesta Spišská Stará Ves,

Turnaj

ktorý sa v tomto roku konal 19. apríla na zimnom štadióne

generácií

v Poprade. Zúčastnili sa ho klasicky
štyri družstvá, zadelené podľa veku,
teda: kategória do
30 rokov, kategória
od 30 do 40 rokov,
kategória od 40 do
50 rokov a kategória nad 50 rokov. Turnaj sa hral systémom každý
s každým 2 x 25 minút. Pohár z minulého roku obhajovalo mužstvo
do 30 rokov, čo sa mu nielenže nepodarilo, ale skončilo na poslednom mieste. Víťazstvo si odniesli hokejisti od 40 do 50 rokov, ktorí
vyhrali všetky zápasy. Na druhom mieste skončilo mužstvo od 40 do
50 rokov a na treťom mieste najstarší účastníci turnaja. Najlepším
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brankárom sa stal Miroslav Kuc a najlepším strelcom so šiestimi
gólmi Štefan Vojsovič obaja z víťazného družstva, najlepším hráčom
bol Rudolf Velička z mužstva nad 50 rokov. Ceny zamagurským hokejistom odovzdal osobne primátor mesta Ing. Jozef Harabin.
Hokejista so Staroveskými koreňmi Martin Vojsovič opustil tohto

Staroveš-

roku brány popradského hokejového klubu a zamieril mimo Sloven-

ťan vo

ska, do francúzskeho hokejového klubu Nice. Francúzsko síce nie je

Francúz-

preslávené ako hokejová krajina, ale v lige, v ktorej hrá tvoria tak-

sku

mer polovicu cudzinci z iných častí Európy a Kanaďania, takže úroveň je porovnateľná so Slovenskom.
V júni tohto roku pribudla v Spišskej Starej Vsi ďalšia súťaž, tento-

Zamagur-

krát strelecká pod názvom Zamagurský strelec. Súťažilo sa v dvoch

ský strelec

kolách, najskôr 4. júna v Spišských Hanušovciach a 11. júna v našom meste, pričom výsledky oboch kôl sa spočítavali. Novej streleckej súťaže sa zúčastnilo celkovo 22 žiakov v štyroch kategóriách.
V kategórii mladších žiačok prvé tri priečky obsadili: 1. Saffron Howard (ZŠ Spišská Stará Ves), 2. Pavlína Baková (ZŠ Spišské Hanušovce), 3. Diana Trulíková (ZŠ Spišská Stará Ves), v kategórii mladších žiakov: 1. Tomáš Kozub (ZŠ Spišská Stará Ves), 2. Filip Tužák
(ZŠ Spišské Hanušovce), 3. Matej Džima (ZŠ Spišské Hanušovce).
V kategórii starších žiačok si najlepšie počínali: 1. Veronika Ziburová
(ZŠ Spišské Hanušovce), 2. Jana Kozubová (ZŠ Spišská Stará Ves),
3. Lucia Tomaľová (ZŠ Spišské Hanušovce) a v kategórii starších
žiakov: 1. Adam Tomaľa (ZŠ Spišská Stará Ves), 2. Peter Džima (ZŠ
Spišské Hanušovce), 3. Ľubomír Kromka. Absolútnym víťazom sa
stal Adam Tomaľa zo ZŠ Spišská Stará Ves, ktorý nastrieľal 179 bodov.
Po zimnej odmlke bol v máji opätovne spustený do prevádzky teni-

Tenisový

sový kurt pri gymnáziu, ktorý si bolo možné objednať za 2 eurá na

kurt

hodinu. Po hre museli hráči dať kurt do pôvodného stavu.
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Dňa 30. augusta sa v Spišských Hanušovciach uskutočnil prvý ročník

Cyklistické

Zamagurských cyklistických pretekov pre deti, kde úspešne súťažilo

preteky

aj deti z nášho mesta. Súťažilo sa v šiestich kategóriách: baby (75
m), mikro (400 m), mili (1600 m), mini (3200 m), mladší žiaci (4800
m) a starší žiaci (6400 m). Počasie podujatiu, ktorého sa zúčastnilo
celkovo 55 mladých cyklistov nielen zo Zamaguria, prialo. Víťazi,
ktorými boli v jednotlivých kategóriách Daniel Kostka zo Spišskej
Starej Vsi, Marcus Zlacký z Popradu, Tomáš Budzák z Jezerska, Jakub Kostka zo Spišskej Starej Vsi, Filip Tužák z Osturne a Jozef Sičár
zo Spišských Hanušoviec, si odniesli spomienkové predmety a všetci
účastníci aj diplomy s podpisom Petra Sagana.
Po viacerých rokoch sa do Spišskej Starej Vsi začínajú vracať aj silo-

Kulturisti-

vé športy. Po viac ako desiatich rokoch zaznamenal majster Sloven-

ka

ska v kulturistke do 75 kg z roku 2004, Starovešťan Peter Chmura,
úspešný návrat medzi slovenskú elitu. Dňa 9. mája sa zúčastnil Majstrovstiev Slovenska v kulturistke mužov v Dubnici, kde v kategórii
do 80 kg obsadil vynikajúce štvrté miesto, keď ho o pódiové umiestnenie obrali slovenskí medailisti z majstrovstiev sveta a Európy.
Dňa 24. októbra zorganizoval Tomáš Klimek s pomocou mesta Spiš-

Zamagur-

ská Stará Ves i ďalších sponzorov tretí ročník jedinečnej súťaže pod

ský silák

názvom Zamagurský silák. Päť súťažiacich, z toho jediný Starovešťan MDDR. Anton Mačutek, si na sídlisku Magura zmeralo sily v šiestich silových disciplínach, pričom na regulárny priebeh súťaže dozeral medzinárodný rozhodca Pavol Guga. Exhibične svoju silu predviedol aj slovenský reprezentant v strongman Peter Rekenei. Staroveský zubný lekár sa v konkurencii nestratil a skončil na peknom
druhom mieste.
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V tomto roku si pošta v našom meste pripomenula 160. výročie svo-

160 rokov

jej existencie. Prvá poštová stanica tu bola zriadená 1. júla 1855,

pošty

pričom jej doručovacím obvodom bolo celé Zamagurie – od obce

v meste

Nová Belá (dnes v Poľsku) až po Reľov. Prvým poštovým expedientom bol Gašpar Šváby, pričom expedícia bola napojená na poštovú
sieť cez Kežmarok trikrát týždenne. Poštový posol vyrážal s poštou
zo Spišskej Starej Vsi do Kežmarku každú nedeľu, utorok a piatok
o 11 hodine, pričom v Kežmarku musel byť najneskôr o 16 hodine.
Naspäť sa vracal v pondelok, stredu a sobotu o 4 hodine ráno. Jedinou poštou na Zamagurí bola takmer 30 rokov, keď 10. novembra
1883 bola zriadená pošta vo Veľkom Lipníku.
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Začiatkom roku 2015 pokračovali mrazivé dni, kedy sa teplota po-

Novoročné

hybovala okolo -10°C, ale najmä noci, kedy teplota klesala až pod

mrazy

-20°C. Situácia sa zmenila koncom druhého januárového týždňa,
kedy sa denné teploty začali šplhať nad nulu. Takéto veľké výkyvy

Výkyvy tep-

teplôt boli charakteristické aj pre nasledujúci mesiac. Prvý februáro-

lôt

vý deň začal pekným slnečným, avšak mrazivým počasím s teplotami od -2 do -12°C. Nasledujúce dni sa teplota pohybovala naďalej
v mínusových hodnotách, ale počas dňa bolo zväčša viac zamračené. Do plusových hodnôt sa zmenila až desiaty deň v mesiaci
a s výnimkou dvoch februárových dní sa denné teploty nad nulou
udržali až do konca nasledujúceho mesiaca.
V druhej polovici marca bolo možné v našom meste pozorovať dva

Polárna žia-

vzácne astronomické úkazy. Najskôr bolo v noci zo 17. na 18. marca

ra

vidieť v našich zemepisných šírkach nezvyklý úkaz – polárnu žiaru,
ktorá je typická najmä pre oblasti severného a južného pólu. Erupcie na Slnku boli však v tomto období tak intenzívne, že vyvolali silnú geomagnetickú búrku a vďaka tomu bola polárna žiara viditeľná
aj v Ázii, Európe a severnej Amerike. O dva dni neskôr, 20. marca,

Zatmenie

bolo možné aj v našom meste pozorovať čiastočné zatmenie Slnka,

Slnka

pri ktorom Mesiac zakryl Slnko z nášho pohľadu na 60% (celkové
zatmenie bolo možné vidieť zo zemskej pevniny len z Faerských
ostrovov a juhozápadnej časti Špicbergov). Začiatok zatmenia nastal
v našom meste cca o 9:43 hodine, maximálna fáza bola o 10:52
hodine a Mesiac slnečný kotúč opustil o 12:03 hodine. Ďalšie zatmenie, a to len 4% bude z nášho územia pozorovateľné o šesť rokov – 10. júna 2021, a na úplne, 100% zatmenie Slnka si Starovešťania i ostatní Slováci budú musieť počkať až do 7. októbra 2135.
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Dňa 29. marca nastala už tradičná zmena času a deň sa skrátil

Letný čas

o jednu hodinu, keď sa menil zimný čas na letný a hodiny sa
o druhej v noci posunuli na tretiu.
Posledný marcový deň a začiatok apríla začal netradične snežením,

Sneženie a

ktoré sprevádzal silný vietor. Sneženie ustalo až 8. apríla, odkedy sa

vietor

postupne aj nočné teploty prehupli do plusových hodnôt. Silný vietor bol však naďalej pomerne častým javom. Denné teploty sa
v priemere pohybovali okolo +10°C, ale napríklad 16. apríla to bolo
až +22°C.
Dňa 19. mája nad Spišskou Starou Vsou zahrmelo a spustila sa prvá

Prvá búrka

letná búrka. Nevľúdne, upršané počasie následne trvalo takmer do
konca mesiaca. Až posledné tri májové dni sa ukázalo slniečko
a denná teplota vystúpila nad 20°C.
Prvý tropický deň sme v našom meste zaznamenali 3. júna, kedy sa

Tropické dni

ortuť na teplomere vyšplhala na 32°C. Celkovo bolo v prvej polovici
júna až 6 tropických dní nad 30°C. V druhej polovici mesiaca sa
ochladilo a 21. júna bolo dokonca iba 14°C. Ďalšie horúce dni začali
až začiatkom júla. Hneď prvý deň vystúpila denná teplota na 28°C
a od 4. júla začala séria piatich tropických dní. V nasledujúcich
dňoch dochádzalo k pomerne náhlym teplotným skokom, keď napríklad z 12. na 13. júla klesla teplota až o 10°C. Ďalšia vlna horúčav nastala v druhej polovici júla, kedy sme zaznamenali aj prvú

Tropické

tropickú noc, keď 18 dňa v mesiaci vystúpila nočná teplota na ne-

noci

uveriteľných 23°C a v nasledujúcich dvoch dňoch na 20°C. V júli
bolo celkovo až 6 tropických nocí a 12 tropických dní, pričom
22. júla sa denná teplota vyšplhala na 36°C. Chvíľkové ochladenie
koncom júla, ktoré malo opäť charakter teplotného skoku, vystriedali začiatkom augusta ďalšie horúčavy. Od 6. do 16. augusta nastala dlhá séria tropických dní a od 8. do 11. augusta štyroch tropických nocí. Najteplejšie bolo ôsmy deň v mesiaci, kedy teplota
vystúpila až na 37°C.
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Počas týchto extrémnych horúčav, ktoré zasiahli Slovensko na pre-

Extrémne

lome júla a augusta 2015, takmer každý deň padali teplotné rekor-

teplé poča-

dy, pričom teploty sa v niektorých oblastiach vyšplhali až na 38,2°C.

sie

Na dni 13., 14. a 15. augusta dokonca vydal Slovenský hydrometeorologický ústav prvýkrát v dejinách ohľadom vysokých teplôt výstrahu tretieho stupňa, upozorňujúcu na teploty, ktoré svojou intenzitou vážne ohrozujú aktivity človeka a môžu spôsobiť škody veľkého rozsahu. Vysoké teploty napríklad spôsobovali aj meškanie vlakov, ktoré museli ísť maximálnou rýchlosťou 30 km/h, ináč by iskry
zapaľovali suchú trávu v okolí koľajníc a spôsobovali požiare. Úľavu
od horúčav priniesla až druhá polovica augusta.
Tohtoročné leto bolo nezvyčajné aj tým, že sa na fasádach domov

Lienky

a bytoviek usadzovali húfy lienok, ktoré sa tlačili do obydlí. Tento
nezvyklý jav je vraj potrebné pripísať lienkam z východnej Ázie, ktoré sú využívané ako biologická ochrana proti voškám. Keďže u nás
nemajú žiadneho predátora značne sa premnožili a usilujú sa prezimovať niekde v teple.
Začiatok septembra bol ešte pomerne teplý a sedemnásty deň

Babie leto

v mesiaci dokonca denná teplota vystúpila na 27°C. Noci však už
boli chladnejšie a pohybovali sa priemerne okolo 10°C. Postupne sa
však znižovali aj denné teploty, posledný deň v roku kedy ortuť teplomera vystúpila nad 20°C bol slnečný 4. október, kedy si Starovešťania mohli ešte užiť príjemných 21°C.
O osem dní neskôr, 12. októbra, sa objavil v meste prvý sneh.

Prvý sneh

A hoci snežilo celý deň, plusové teploty a dážď v nesledujúcich
dňoch spôsobili, že sa sneh neudržal.
Dňa 25. októbra sa opätovne posúval čas. Tentokrát sa pridala jed-

Zimný čas

na hodina a hodinky sa tak posunuli v noci z tretej na druhú.
O tri dni neskôr, 28. októbra, sa teplota po dlhšom čase znovu dostala do mínusových hodnôt a teplomer ráno ukazoval -3°C. Tento
jav sa zopakoval ešte posledný deň v mesiaci, avšak následne ostal
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na dlhší čas ojedinelý, keďže začiatok novembra bol opätovne veľmi

Teplé zimné

teplý a jedenásteho dňa v mesiaci prišiel namiesto Martina na bie-

mesiace

lom koni dážď, pričom denná teplota bola +14°C a nočná +8°C.
Upršané počasie trvalo až do 22. novembra a až v noci na 23. začalo snežiť. Prvý deň s nočnou i dennou mínusovou teplotou bol
25. november, kedy cez deň klesla teplota na -1°C a v noci na -7°C.
Už na druhý deň však opätovne nastalo oteplenie a koncom novembra sa vrátili aj nočné teploty do plusových hodnôt. Na ďalší, i to len
nočný mráz, si museli Starovešťania počkať až do Mikuláša. Aj zvyšok decembra bol pomerne teplý, denné teploty sa často pohybovali
nad 0°C, a to aj počas vianočných sviatkov, ktoré tak boli bez snehu. Posledný mesiac v roku bol tak vôbec najteplejší a najsuchší od
začiatku meteorologických meraní. Ochladilo sa až posledné dni
v roku, kedy nočné mrazy presahovali -10°C. Na sneh si však Starovešťania museli počkať až na nasledujúci rok.
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