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Mestské zastupiteľstvo v roku 2011 zasadalo 9–krát. Poslanci prijali

Zasadnutia

celkovo 134 uznesení, z ktorých prevažná väčšina mala schvaľovací

mestského

charakter. Účasť poslancov bola 77,77%, pričom každá neúčasť

zastupiteľ-

bola odôvodnená a ospravedlnená. Zasadnutia Mestského zastupi-

stva

teľstva sa konali:
20. januára

25. augusta

7. februára

20. septembra

24. februára

27. októbra

28. apríla

15. decembra

16. júna
Od 1. januára začal platiť nový organizačný poriadok. Hlavné zmeny

Organizačný

spočívali v doplnení niektorých kompetencií pre štyri úseky, a to

poriadok

úsek správy daní a poplatkov, ktorému pribudlo spravovanie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, analytická evidencia poplatníkov
a vydávanie povolenia na prevádzkovanie hracích automatov; úsek
správy majetku a rozpočtu mesta, ktorému pribudlo šesť nových
kompetencií ohľadom evidencie, inventarizácie, štatistík či zmlúv
v súvislosti

s majetkom

mesta;

úsek

miezd

personalistiky

a zamestnanosti, ktorému pribudlo spravovať komplexnú personálnu a mzdovú agendu aj pre zamestnancov MŠ a CVČ; úsek správy
bytov a nebytových priestorov, ktorému bol zverený výkon správy
cintorínov. Zriadený bol taktiež nový Úsek menších obecných služieb
a aktivačnej činnosti.
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 20. januára zriadilo

Komisia na

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcioná-

ochranu

rov mesta v zložení: Ján Depta, Ing. Ján Komiňák, Mgr. Daniel Kost-

verejného

ka, Juraj Krempaský, Ing. Július Lojek, MDDR. Anton Mačutek, Peter

záujmu

Minčík, Peter Mláka a Peter Pjontek.
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Záverečný účet mesta za rok 2010 schválilo mestské zastupiteľstvo

Záverečný

na svojom zasadnutí 28. apríla. Údaje o plnení rozpočtu zobrazuje

účet mesta

tabuľka:

za rok 2010
PRÍJMY

rozpočet

VÝDAVKY

skutočnosť

%

rozpočet

Bežné príjmy
1515240,51

skutočnosť

%

Bežné výdavky

1549188,20

102,24

1574091,51

1459249,44

92,70

+89 938,76 €
Kapitálové príjmy
1694732,00

786551,91

Kapitálové výdavky
46,41

2212459,00

1254968,79

56,72

-468 416,88 €
Výsledkom hospodárenia bol schodok vo výške 378 478, 12 €, avšak
tento schodok nebolo potrebné finančne vysporiadať, nakoľko bol
už počas roka 2010 vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami
z návratných

zdrojov

financovania

a finančnými

prostriedkami

z minulých rokov.
Programový rozpočet mesta na rok 2011 bol, podobne ako v minu-

Programový

lom roku, alokovaný do jedenástich programov, z ktorých každý mal

rozpočet

definovaný zámer vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov i konkrétne merateľné ciele.
Zámerom programu administratíva bol transparentný a flexibilný

I. Adminis-

manažment mesta. V roku 2011 bolo naň vyčlenených 456 597 €,

tratíva

z toho na správu obce 417 052 € a na finančnú oblasť 39 545 €. Za
účelom zabezpečenia účinného riadenia Mestského úradu sa konalo
20 porád u primátora a 12 školení zamestnancov.
V oblasti bezpečnosti si mesto stanovilo za cieľ zabezpečenie bez-

II. Bezpeč-

pečnosti mesta, na čo bolo vyčlenených 20 300 €, z toho na požiar-

nosť

nu a civilnú ochranu vo forme podpory a rozvoja činnosti Dobrovoľného požiarneho zboru 3 800 € a na rekonštrukciu i efektívnu
a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia 16 500 €.
Cieľom programu bolo bezpečné a pravidelné udržovanie miestnych

III. Komu-

komunikácií a verejných priestranstiev, na čo mesto vyčlenilo celko-

nikácie
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vo 912 837 €. Na zabezpečenie pravidelnej údržby bolo vyčlenených

a verejné

121 000 €, na správu a údržbu verejných priestranstiev 4 500 €

priestran-

a na rekonštrukciu námestia a priľahlých priestorov v podobe zlep-

stvá

šenia ich technických a estetických vlastností 787 337 €.
Cieľom programu bolo zabezpečenie pravidelného zvozu a likvidácie

IV. Odpa-

odpadu na území mesta – išlo celkovo o 26 zvozov a taktiež zníženie

dové hos-

náročnosti manuálnej práce pri likvidácií separovaného zberu po-

podárstvo

stupnou výmenou dvadsiatich kontajnerov. Na tento program mesto
vyčlenilo 29 200 €.
Cieľom tohto programu je zabezpečiť bytový fond pre všetkých ob-

V. Bývanie

čanov mesta. V roku 2011 bolo tak na dokončenie výstavby 16 bytovej jednotky v bloku B vyčlenených 765 490 €.
Cieľom programu bolo zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre

VI. Zdra-

občanov a rozšírenie odborných zdravotných služieb. Na program

votníctvo

bolo vyčlenených 38 800 €.
V oblasti športu si mesto stanovilo za cieľ zvýšiť aktívny záujem

VII. Šport

obyvateľov mesta o športové aktivity, pričom na tento cieľ vyčlenilo
3 100 €.
Účelom programu kultúra je už dlhodobejšia snaha vytvoriť zo Spiš-

VIII. Kultú-

skej Starej Vsi kultúrne centrum Zamaguria. Mesto na kultúru vyčle-

ra

nilo 25 550 €, z toho 24 600 € na rôzne kultúrne služby a na knižnicu 950 €.
V programe vzdelávanie bolo cieľom zabezpečenie kvalitných vzde-

XI. Vzdelá-

lávacích služieb v materskej i základnej škole a taktiež zvýšenie zá-

vanie

ujmu detí o aktivity v Centre voľného času. Pre základnú školu bolo
vyčlenených 509 489 €, pre materskú školu 150 508 € a pre CVČ
60 000 €. Celkovo tak na kvalitné a efektívne vzdelávacie služby
mesto poskytlo 719 997 €.
Cieľmi tohto programu bolo zabezpečenie vysielania televízneho

X. Služby

káblového rozvodu s dvadsiatimi dostupnými vysielacími programa-

občanom

mi a dokončenie realizácie výstavby Domu smútku i rozšírenie cintorína. Na program mesto vyčlenilo 16 800 €, z toho na televízny káb~4~
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lový rozvod 1 000 € a ostatné služby občanom 15 800 €.
V oblasti sociálnych služieb bola zámerom mesta starostlivosť

XI. Sociálne

o sociálne znevýhodnené skupiny občanov. Na opatrovateľskú služ-

služby

bu bolo vyčlenených 1 000 € a na pomoc občanom 8 500 €, celkovo
teda 9 500 €.
Od 1. novembra začal v meste fungovať projekt pod názvom Pod-

Podpora

pora sociálnej inklúzie v meste Spišská Stará Ves. Jeho hlavným

sociálnej

cieľom je zlepšiť kvalitu života osôb ohrozených sociálnym vylúče-

inklúzie

ním prostredníctvom sociálnej práce jedného sociálneho pracovníka
a jeho asistenta. K náplni práce patrí napríklad získavanie a obnova
pracovných

návykov,

vytvorenie

spolupráce

so

zdravotnými

a sociálnymi inštitúciami, iniciovanie ozdravných procesov v obci,
poradenstvo a individuálna práca pri riešení nepriaznivej sociálnej
situácie klientov. Na tento projekt získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 34 459,74 € z Európskeho sociálneho fondu
(85%) a Fondu sociálneho rozvoja (10%) prostredníctvom štátneho
rozpočtu. Piatimi percentami sa na projekte podieľa aj mesto.
Mesto Spišská Stará Ves bolo v roku 2011 členom týchto ôsmich

Členstvo v

regionálnych i nadregionálnych organizácií:

organizáciách

Združenie miest a obcí Slovenska
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí
Združenie zborov pre občianske záležitosti
Združenie hlavných kontrolórov Slovenska
Združenie matrikárok a matrikárov SR
Obč. združenie Miestna akčná skupina Tatry-Pieniny LAG
Euroregión Tatry
Združenie pre rozvoj Pienin a Zamaguria
Okrem členstva vo vyššie spomínaných združeniach bolo mesto

Akcionárske

v roku 2011 aj akcionárom dvoch organizácií:

podiely

Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo, Poprad
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Poprad
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V roku 2011 mesto preinvestovalo 1 747 027 €. Konkrétne použitie

Investície

investícií zobrazuje nasledujúca tabuľka:

mesta

Revitalizácia centrálnej mestskej zóny (nenávratný finančný príspevok)
Revitalizácia centrálnej mestskej zóny (vlastný
príspevok)
Dokončenie územného plánu

746 455 €

Miestne komunikácie (ulica 1. mája)

20 000 €

Miestne komunikácie (Štúrova – autobusová stanica – Mestský úrad – SNP)
Výstavba 16 b.j. B (dotácia MVRR – stavba)

15 000 €

Výstavba 16 b.j. B (dotácia MVRR – technická
vybavenosť)
Výstavba 16 b.j. B (úver ŠFRB)

33 040 €

Výstavba 16 b.j. B (vlastné zdroje – technická
vybavenosť)
Výstavba 16 b.j. B (nenávratný finančný príspevok)
Rekonštrukcia chodníkov SNP

33 000 €

Rozšírenie cintorína

10 000 €

Oplotenie materskej školy

10 000 €

Výstavba miestnej komunikácie ku kultúrnemu
domu
Zdravotné stredisko (oplotenie, sociálne zariadenia)
Dokončenie domu smútku

10 000 €

Interiérové vybavenie domu smútku

15 000 €

Technická infraštruktúra domu smútku

10 000 €

40 892 €
20 000 €

217 190 €

469 000 €

2 960 €
70 000 €

15 000 €
9 500 €

Mesto tak ako aj po minulé roky podporovalo v rámci možností akti-

Poskytnutie

vity rôzneho druhu a poskytlo v tomto roku dotácie týmto subjek-

dotácií

tom:
Gymnázium Spišská Stará Ves 498 € + 300 €
Spojená škola 498 €
Miestny odbor Matice slovenskej 1498 € + 400 €
Folklórny súbor Maguranka 996 €
TJ Slávia Dunajec Spišská Stará Ves 8000 €
~6~
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Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Stará Ves 498 €
Spoločenstvo mladých Spišská Stará Ves 300 €
Útulok psov v Kežmarku 200 €
Cyprián n.o. 200 €
V roku 2011 boli za najrôznejšie aktivity v prospech Spišskej Starej

Udelenie

Vsi udelené dve ceny mesta, tri ceny primátora mesta a sedem pa-

ocenení

mätných plakiet. Cenu mesta získal Štefan Krafčík za dlhoročnú

mesta

a obetavú prácu v školstve a Jozef Miloň za dlhoročnú a obetavú
prácu v priemysle i osobnú angažovanosť vo verejnom živote. Cenu
primátora mesta si odniesol dlhoročný riaditeľ Pienap-u Ing. Štefan
Danko, dlhoročný poslanec Peter Minčík a dlhoročný tréner futbalistov Rudolf Velička. Pamätná plaketa mesta za dlhoročnú prácu v
školstve bola udelená Mgr. Viere Frankovskej, Mgr. Terézii Pazerovej, Márii Hutníkovej a Štefánii Závackej. Za dlhoročnú prácu pri
rozvoji priemyslu v Zamagurí získal pamätnú plaketu Alojz Marhevka. Pri príležitosti jubilea šesťdesiatych narodenín udelil primátor
mesta pamätnú plaketu dlhoročnému futbalovému funkcionárovi TJ
Slávia Dunajec Jánovi Bakovi. Pamätná plaketa mesta bola udelená
tiež Jánovi Bogačíkovi pri príležitosti získania diamantovej Jánskej
plakety za bezplatné darcovstvo krvi.
Štyrikrát v tomto roku sa stretol primátor mesta Ing. Jozef Harabin

Stretnutia

so starostami Zamaguria a Pienin, aby prerokovali pálčivé otázky

zamagur-

nášho regiónu. Na stretnutiach riešili zlú situáciu v zdravotníctve

ských sta-

i školstve. Dohodli sa na spoločnom postupe v daňovej politike

rostov a

v jednotlivých obciach, lobingu u svojich zástupcov v PSK za investí-

primátora

cie do dopravy medzi Spišskou Starou Vsou a Spišskou Belou, či na
vypracovaní

regionálneho

kalendára

s kultúrnymi,

športovými

a inými podujatiami v regióne, ktorý by poslúžil turistickému ruchu.
Zvolili taktiež prípravný výbor oblastného združenia cestovného ruchu.
Rok 2011 bol pre celú Európu zaujímavý aj tým, že sa po prvýkrát

Sčítanie

v dejinách uskutočnilo vo všetkých členských štátoch Európskej únie

obyvateľ-
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sčítanie obyvateľstva pri využití rovnakých, respektíve podobných

stva

definícií zisťovaných údajov, čím sa zvýšila medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov, čo má z hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný význam. Sčítanie bolo
vykonané na celom území Slovenskej republiky. Údaje sa zaznamenávali do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým bola polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011.
Sčítacie tlačivá boli vyhotovené okrem štátneho slovenského jazyka
aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom v listinnej a v elektronickej forme ešte aj v anglickom jazyku. Slovenská
republika bola rozdelená na 19 756 sčítacích obvodov, v ktorých
vykonalo sčítanie približne 20 000 sčítacích komisárov. Podľa zákona
č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov bol povinný
poskytnúť údaje na účely sčítania: každý obyvateľ okrem cudzinca
požívajúceho diplomatické výsady a imunitu; cudzinec, ktorý má
pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 90 dní, poskytoval
údaje v obmedzenom rozsahu; vlastník domu alebo správca domu
alebo nájomca domu za každú budovu určenú na bývanie alebo inú
budovu, ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania; vlastník bytu alebo správca bytu alebo nájomca bytu alebo podnájomník
bytu pri sčítaní bytov. Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku
2011 si obyvatelia Slovenskej republiky mohli po prvý raz v histórii
vybrať, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme prostredníctvom internetovej stránky. Sčítanie obyvateľstva prebehlo aj v Spišskej Starej Vsi a jeho prvé výsledky budú známe až v prvých mesiacoch nasledujúceho roku.
Demografický vývoj v Spišskej Starej Vsi zaznamenal za rok 2011

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 2011

Počas roku bol zaznamenaný prírastok 55 obyvateľov, z toho sa 27
ľudí prisťahovalo a 28 sa narodilo detí. O niečo väčší bol úbytok,
a to 24 ľudí zomrelo a 34 sa odhlásilo z trvalého pobytu. K 31. de~8~
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cembru žilo teda v Spišskej Starej Vsi 2 228 obyvateľov, z toho
1 113 mužov a 1 115 žien.

~9~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2011

Od 1. januára 2011 musia byť všetky zmluvy týkajúce sa nakladania

Štátne

s peniazmi štátu alebo verejným majetkom povinne zverejňované

zmluvy na

na internete. Túto povinnosť má aj naše mesto, zmluvy sú zverej-

internete

ňované na internetovej stránke www.spisskastaraves.sk.
Nezhody ohľadom rozšíreného záchranného fondu eurozóny, zná-

Pád sloven-

mejšieho aj ako dočasný euroval, pretrvávali medzi koaličnými stra-

skej vlády

nami na Slovensku už dlhší čas. Dňa 11. októbra vyvrcholili, keď
Slovensko ako posledná krajina eurozóny rozhodovala o prijatí tohto
záchranného mechanizmu, pričom premiérka Slovenskej republiky
Iveta Radičová spojila hlasovanie s vyslovením dôvery vláde. Keďže
jedna z koaličných strán Sloboda a solidarita euroval nepodporila,
viedlo to následne k pádu slovenskej vlády. Európsky stabilizačný
mechanizmus bol o dva dni na to schválený s podporou opozičnej
strany Smer. Zároveň poslanci odhlasovali aj termín predčasných
volieb, ktoré sa budú konať 10. marca 2012.
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V Spišskej Starej Vsi existuje len jeden väčší podnik, a to Zastrova

Zastrova,

a.s., ktorý počas roku 2011 zamestnával v priemere 156 zamest-

a.s.

nancov s priemernou mzdou 728 €. Výkonným riaditeľom podniku
bol naďalej Ing. Miloš Strmenský. V priebehu predošlých rokov spoločnosť pomaly zaujímala na európskych trhoch významné postavenie v oblasti výroby automobilových návesov, vagónových kostier
spodku a podskupín, tlakových nádob pre brzdu koľajových vozidiel
a rôznych typov zvarencov podľa dodanej výkresovej dokumentácie.
V tomto roku si zaisťovala vysokou kvalitou výroby, dodržiavaním
požadovaných termínov a vysokou flexibilitou výroby postupný nárast objemov zákaziek hlavne od zahraničných partnerov. V roku
2011 tak Zastrova a.s. dodávala výrobky pre štyroch veľkých
a stabilných odberateľov a tlakové nádoby pre viacerých ďalších
zákazníkov. To sa odrazilo aj na objeme tržieb, ktoré boli len za
vlastné výrobky v hodnote 14 454 000 € čo je nárast o 85% oproti
tržbám za predchádzajúce obdobie. Prehľad tržieb je nasledovný:
Vagónová výroba

3 076 000 €

Rámy automobilových návesov

8 006 000 €

Súčasti stavebných strojov a manipulátorov

1 303 000 €

Tlakové nádoby

313 000 €

Spoločnosť v tomto roku investovala taktiež do inovácie a zvýšenia
konkurencieschopnosti firmy. Investície v objeme 333 000 € boli
zamerané hlavne na ďalšie vybavenie výrobnej linky na výrobu
vzduchojemov pre kamiónové návesy a na výstavbu novej skladovacej haly pre hotové dielce. Počas roku bol taktiež zakúpený priebežný otryskávací stroj.
Ako každoročne aj v tomto roku vedenie spoločnosti podporovalo a
finančne prispievalo na rôzne kultúrno-spoločenské akcie, ktoré sa
konali v meste i regióne.
~ 11 ~
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Ďalším zdrojom obživy, kde počas sezóny nájdu zamestnanie aj

Pltníctvo

obyvatelia nášho mesta je pltníctvo. Pltníci po dvoch nevydarených
rokoch zaznamenali v tomto roku zlepšenie situácie. Návštevnosť
bola vyššia, Zamagurie navštívilo množstvo dôchodcov z Nemecka,
Rakúska a Maďarska, k čomu pribudli aj školské výlety. Všetci títo
ľudia chceli vyskúšať tiež pltenie po Dunajci. Situácia sa vyvíjala
dobre najmä na začiatku sezóny. V júli sa kvôli nepriazni počasia
tento pozitívny trend zastavil, avšak napriek tomu bola táto sezóna
lepšia ako v posledných rokoch, kedy niektoré pltnícke spoločnosti
dokonca uvažovali o ukončení či obmedzení svojej činnosti.
Dňa 1. júla 2011 sa presťahovalo z Červeného Kláštora do Spišskej

Pieninský

Starej Vsi sídlo Správy Pieninského národného parku a to do budovy

národný

bývalej židovskej synagógy. Rekonštrukcia priestorov sa uskutočnila

park

v rámci projektu „Posilnenie infraštruktúry v Pieninskom národnom
parku pre zabezpečenie plnenia záväzkov súvisiacich so sústavou
NATURA 2000“. Projekt bol podaný v rámci 3. výzvy Operačného
programu životné prostredie v rámci prioritnej osi 5 „Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny“ na opatrenia 5.2. Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov a 5.3. Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami. Projekt bol spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Pieninský národný park bol vyhlásený v roku 1967, čomu v roku
1932 predchádzalo vyhlásenie Slovenskej prírodnej rezervácie
v Pieninách. Poslaním Pieninského národného parku je zachovať,
obnovovať,

všestranne

chrániť

a zveľaďovať

jeho

prírodu

s prírodným bohatstvom a s krajinnými krásami vzhľadom na ich
kultúrno-vedecký,

vodohospodársky,

zdravotný

a turisticko-

rekreačný význam. V súčasnosti pracuje v Správe PIENAP-u osem
~ 12 ~
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pracovníkov, ktorí zabezpečujú plnenie úloh vyplývajúcich z poslania
národného parku. Po dlhoročnom pôsobení v PIENAP-e odišiel do
starobného dôchodku riaditeľ Ing. Štefan Danko a do funkcie riaditeľa Správy PIENAP-u bol vymenovaný Ing. Vladimír Kĺč, PhD.
Z obchodov majú v Spišskej Starej Vsi najpočetnejšie zastúpenie

Obchod

obchody s potravinami, z ktorých sa značná časť nachádza
v miestnej časti Lysá nad Dunajcom. Tržby týchto obchodov však
každoročne klesajú, čo je spôsobené vyššími cenami potravín ako
v blízkych poľských obchodoch, kde je DPH na potraviny neporovnateľne nižšia ako na Slovensku (v Poľsku 7%, na Slovensku 20%)
a preto obyvatelia nášho mesta vo veľkej miere nakupujú práve
u našich severných susedov. Nejde pritom len o nákup potravín, ale
aj odevov, obuvi, nábytku či drogistického tovaru. Využívajú pritom
tradičné trhy, ktoré sa konajú vo štvrtky a soboty v Novom Targu,
ale aj nákupy vo veľkoobchodných centrách či menších obchodíkoch
priamo za hranicami v bývalých slovenských obciach. Poľský obchod
s rozličným tovarom bol otvorený aj v našom meste na ulici SNP.
Zvýšenie DPH z 19% na 20% sa odrazilo okrem iného na cenách

Rast cien a

viacerých komodít. V januári boli približné ceny vybraných potravín

zdražovanie

takéto:
Chlieb..... 0,85 €
Pečivo..... 0,06 - 0,30 € / 1 kus
Mlieko..... 0,50 - 0,83 € / 1l
Jogurt..... 0,20 - 0,40 € / 125g
Syr..... 1 € / 100g
Maslo..... 0,90 € / 250g
Saláma..... 0,50 - 1 € / 100g
Hydina..... 3,30 € / 1000g
Minerálka..... 0,30 - 0,80 € / 1,5l
Ovocný džús..... 0,60 - 1,5 € / 1l
Víno..... 2,30 - 4,90 € / 0,7l
Pivo..... 0,65 € / 0,5l
~ 13 ~
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Počas roku sa ceny v obchodoch ešte zvyšovali a v decembri bolo
Slovensko krajinou, kde ceny rástli najrýchlejšie spomedzi všetkých
štátov Európskej únie.
V tomto roku sa Slovenská republika
pripojila k programu Európskej únie,
ktorý podporuje dodávky potravín pre
zraniteľné

osoby,

ktoré

sa

ocitnú

v ťažkej situácii. Na Slovensku mali na
pomoc nárok: deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách, deti v domovoch sociálnych služieb
pre zdravotne postihnuté deti, obyvatelia v domovoch dôchodcov
a ústavoch sociálnej starostlivosti, deti v náhradnej rodinnej starostlivosti, poberatelia dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, osoby na hranici životného minima, poberatelia dôchodku, ktorých výška nepresahuje 305 €. V Spišskej Starej Vsi bola rozdávaná pomoc
v podobe 20 kg múky a 20 kg cestovín 12. októbra v priestoroch
kultúrneho domu.

~ 14 ~
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V rámci regionálneho ope-

Hasičská

račného programu z

pro-

stanica

striedkov

únie

Európskej

bola v Spišskej Starej Vsi
zrekonštruovaná

hasičská

stanica profesionálnych požiarnikov na ulici Jesenského ako prvá hasičská stanica v Prešovskom samosprávnom kraji.
Dňa 6. apríla sa uskutočnilo jej slávnostné otvorenie, ktorého sa
zúčastnil aj vzácny hosť, minister vnútra Daniel Lipšic. Okrem neho
na otvorenie prišli ďalší čelní predstavitelia Hasičského a záchranné
zboru Slovenskej republiky, a to jeho prezident Alexander Nejedlý,
riaditeľ

Krajského

riaditeľstva

Hasičského

a záchranné

zboru

v Prešove Ján Goliáš i riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranné zboru v Kežmarku. Zúčastnených hostí, hasičov ako aj
Starovešťanov privítal primátor mesta Ing. Jozef Harabin a priestory
stanice vysvätil miestny kňaz Mgr. ICLic. Ján Hudák.
Začiatkom roku sa finišovalo aj s dostavbou Domu smútku, vrátane

Dom smút-

k nemu prislúchajúcej technickej infraštruktúry. Vnútorné i vonkajšie

ku

priestory novej stavby si mohli obyvatelia mesta pozrieť posledný
májový týždeň.

~ 15 ~
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Voči Domu smútku zaujal odmietavý postoj miestny dekan, ktorý sa
v niekoľkých kázňach kriticky vyjadril k tejto stavbe i vzťahu
k samosprávnym orgánom. Mestské zastupiteľstvo a primátor na
svojom zasadnutí 7. februára reagovalo na tieto skutočnosti listom
obyvateľom:

~ 16 ~
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Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Poprad začala v júli rea-

Čistiareň

lizáciu stavby Spišská Stará Ves čistiareň odpadových vôd – zvýše-

odpadových

nie kapacity biologického stupňa. Predmetom realizácie, ktorá by

vôd

mala byť ukončená v júni 2012, je intenzifikácia súčasného stavu
a zvýšenie kapacity ČOV v podmienkach prevádzkovanej čistiarne
odpadových vôd. Stavba rieši sanáciu betónových a oceľových konštrukcií

a výmenu

technologického

zariadenia
~ 17 ~
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a energeticky menej náročné. Realizáciou stavby by sa mali vylepšiť
parametre vyčistenej vody, čo bude mať pozitívny vplyv na životné
prostredie.
V tomto roku sa začalo tiež

Revitalizá-

s plánovanou s revitalizáciu

cia:

námestia a priľahlých priestorov, na ktoré mesto dostalo nenávratný finančný
príspevok

z Ministerstva

výstavby

a regionálneho

rozvoja vo výške 766 495 €. Mesto sa na revitalizácii podieľalo 5%
z celkového objemu 817 838 €, čo predstavovalo sumu 40 892 €.
Samotná akcia pozostávala z piatich na seba nadväzujúcich lokalít:
Areál autobusovej stanice, chodníky a trávnaté plochy medzi sídli-

I. Autobu-

skom a Mestským úradom, autobusovou stanicou a poštou i celé

sová stanica

okolie kultúrneho domu. Na samotnej stanici bol zrekonštruovaný

a okolie

asfaltový povrch ostrovčeka nástupišťa a bola položená nová asfaltová vrstva v priestore celej stanice. Vykonala sa tiež nová dažďová
kanalizácia z odstavných plôch pre autobusy, osadili sa nové lavice a
odpadkové koše. Bola revitalizovaná zeleň a zrekonštruované verejné osvetlenie. Medzi stanicou, sídliskom, Mestským úradom, poštou,
materskou školou a nákupným strediskom boli vybudované chodníky. Povrchovou úpravou a výsadbou drevín a krov boli revitalizované
zelené plochy, pričom bol skultivovaný aj priestor za kultúrnym domom. Prechod pre chodcov pri materskej škole a pošte bol osvetlený.

~ 18 ~
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Na sídlisku Magura boli zrekonštruované všetky komunikácie na síd-

II. Sídlisko

lisku či okolo neho, s výnimkou Štúrovej ulice. Zrekonštruovali

Magura

a rozšírili sa parkovacie plochy i chodníky zo zámkovej dlažby. Boli
osadené

nové

stĺpy

verejného

osvetlenia,

pribudli

lavičky

a odpadkové koše. Uskutočnila sa tiež výsadba drevín a krov
i revitalizácia jestvujúcich trávnatých plôch.
Počas prác...

Po dokončení prác...

Revitalizovaná bola aj celá plocha parku na ulici SNP, čím vzniklo

III. Mestský

nové usporiadanie oddychovej a trávnatej časti. Vysadené boli nové

park

dreviny, osadené nové lavičky a odpadkové koše. Novoumiestnené
boli stĺpy verejného osvetlenia, pričom pribudol nový osvetlený prechod pre chodcov.

~ 19 ~
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Novou dlažbou sa upravilo priestranstvo pred mestským úradom,

IV. okolie

zrekonštruovali sa chodníky okolo základnej školy i bytových domov

Mestského

a revitalizovali sa trávnaté plochy výsadbou drevín a krov.

úradu
a školy

Zrekonštruoval sa asfaltový priestor od ulice SNP ku kostolu až na
most na ulici Jesenského. Z ulice

V. okolie
kostola

SNP ku kostolu pribudli tiež
obojstranné chodníky. Čiastočne
sa

zrekonštruovalo

verejné

osvetlenie v oblasti a upravili sa
trávnaté plochy.
Slávnostné ukončenie revitalizácie centrálnej mestskej zóny sa uskutočnilo 29. novembra
na sídlisku Magura.
Za pekného počasia
vystúpil
ranka

FS

Magu-

a prehovoril

primátor Ing. Jozef
Harabin, ktorý spo-

menul rôzne prekážky, cez ktoré sa nakoniec podarilo preniesť
a zrekonštruovať a revitalizovať
vyššie opísané oblasti nášho
mesta. Hlavným projektantom
~ 20 ~
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stavby a stavebným dozorom bol Ing. Arch. Jozef Figlár a hlavnými
stavebnými firmami boli EUROVIA a ARPROG, a. s. Celkovo v meste
po revitalizácii pribudlo 88 lámp verejného osvetlenia, 350 kusov
drevín a krov, 1320 m2 nových trávnatých plôch, 65 drevených lavičiek a 41 odpadových košov.
V novembri bol v Spišskej Starej Vsi skolaudovaný ďalší 16-bytový

Kolaudácia

dom na Štúrovej ulici. V bytovke sú dva jednoizbové byty s výmerou

bytovky

45 m2, z toho jeden bezbariérový a 14 trojizbových bytov s výmerou
65 až 70 m2. Súčasne s výstavbou bola zabezpečená aj vodovodná, kanalizačná a NN prípojka. Pri bytovke sa nachádzajú chodníky,
parkovisko a sadové úpravy. Napojená je na káblovú televíziu, pričom je možnosť napojenia aj na internet. Celkové náklady na výstavbu činili 868 784 €, z čoho 25% tvorila dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a 75% úver zo Štátneho
fondu rozvoja bývania. Mesto prispelo sumou cca 30 000 €. Výstavbu ďalšej osemnásťbytovej jednotky na sídlisku Magura 2 mestské
zastupiteľstvo

najskôr

v

auguste

z dôvodu

malého

záujmu

o nájomné byty neschválilo, ale nakoniec na svojom zasadnutí 1.
decembra rozhodlo o výstavbe 18 nájomných bytov s technickou
vybavenosťou.
V roku 2011 bol dokončený chodník pre peších turistov a cyklistov

Chodník

medzi Spišskou Starou Vsou a miestnou časťou Lysá nad Dunajcom.

medzi Spiš-

Tento chodník vedie pozdĺž cesty II/543 a II/542 a jeho celková

skou Starou

dĺžka na území SR je 1753 m, z čoho 450 metrov je v samotnej

Vsou

miestnej časti. Chodník je pokrytý zámkovou dlažbou, v extraviláne

a Lysou nad

je od cesty oddelený zvodidlom, v intraviláne je zabezpečené jeho

Dunajcom

odvodnenie. Súčasťou chodníka je lávka cez Hardinský potok. Jeho
nedostatkom je šírka, ktorá dosahuje od 1,5 do 2 metrov, čo bolo
dané jednak dispozičnými možnosťami, jednak nevysporiadaním
pozemkov najmä z titulu ich vlastníctva poľskými štátnymi občanmi, ako aj relatívne krátkym časom na prípravu projektu. Keďže tento chodník vedúci pozdĺž cesty pokračuje v rámci projektu aj za hra~ 21 ~
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nicou, vytvorilo sa tak výrazne bezpečnejšie prepojenie pre peších
turistov medzi našim mestom a hradom v Nedeci.
V rámci programu cezhraničnej spolupráce PL – SR 2007-2013 bolo

Rekonštruk-

zrekonštruované aj cestné spojenie medzi Osturňou, štátnou hrani-

cia cestné-

cou a obcou Nedeca. Nerekonštruovala sa však stará cesta, tzv. „ci-

ho spojenia

sárka“, ktorá viedla cez

Osturňa –

Kacvín, ale novšia cesta

štátna hra-

z Osturne cez Spišské Ha-

nica – Ne-

nušovce

deca

a

Slávnostné

Matiašovce.
otvorenie

sa

konalo 1. decembra na
hraničnom

priechode

v miestnej časti Lysá nad
Dunajcom. Okrem primátora nášho mesta sa tohto slávnostného
aktu zúčastnili čelní predstavitelia slovenskej i poľskej samosprávy,
cirkevného života i zástupcovia dodávateľov. Po príhovoroch spestril
program

FS

Maguranka

i Zbor

sv.

Romana

Sladkopevca

z Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove.
V dôsledku nadmerného zaťaženia tranzitnou kamiónovou dopravou

Implemen-

a slabej únosnosti cestného telesa pre zaťaženie v úrovni cesty III.

tácia pro-

triedy došlo k úplnej degradácii cestnej komunikácie v úseku od kri-

jektu

žovatky ciest II/543 a II/542 Spišská Stará Ves – štátna hranica. Na
základe odobratých vzoriek je na niektorých úsekoch cesty nutná
rekonštrukcia. Nespokojnosť s dopravnou situáciou na hraničnom
priechode Lysá nad Dunajcom – Nedeca vyjadrilo na svojom zasadnutí aj mestské zastupiteľstvo, pričom požiadalo kompetentné orgány o zabezpečenie dodržiavania dopravných predpisov. Na rokovaní
zastupiteľstva PSK bola prerokovaná Implementácia projektu Modernizácia cestného spojenia Osturňa – štátna hranica – Nedeca
a zastupiteľstvo PSK schválilo dofinancovanie realizácie aktivít definovaných ako nadlimitné výdavky.

~ 22 ~
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Mestu sa podarilo koncom roku získať dotáciu Ministerstva dopravy,

Dotácia na

výstavby a regionálneho rozvoja SR na spracovanie územnopláno-

územný

vacej dokumentácie, ktorou je návrh územného plánu obce, vo výš-

plán

ke 5587,20 €, čo umožní ušetriť peniaze z mestského rozpočtu.

~ 23 ~
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Školstvo v našom meste stálo v tomto roku pred viacerými zásadnými rozhodnutiami, medzi inými i rozhodnutím o zachovaní stredného školstva na Zamagurí a ďalšom fungovaní vzdelávania a výchovy v Spišskej Starej Vsi vôbec.
Predprimárnu výchovno-vzdelávaciu činnosť v našom meste zabez-

Materská

pečovala Materská škola, ktorá do nového kalendárneho roku vstu-

škola

povala so 76 zverencami. Z nových aktivít, ktoré boli v tomto roku
v MŠ zavedené možno spomenúť súťaž Šikovné rúčky, vytváranie
Tangramu, Lega-dacta či Puzzle. V rámci jednotlivých tried sa konala súťaž Uspávanka pre bábiku a na otvorených hodinách pod názvom Čo už vieme, ukážeme! predviedli deti svoje zručnosti
a vedomosti. V apríli privítala MŠ hostí z Litvy, ktorým priblížili naše
predprimárne

vzdelávanie

a navzájom

si

vymenili

skúsenosti

i darčeky vyrobené učiteľkami a deťmi. Tak ako každoročne si deti
pripravili program na Deň matiek, uskutočnili sa tiež besedy
s policajtmi
spojené

s

a hasičmi
exkurziou.

Ďalšou zaujímavou aktivitou bol Farebný týždeň

plný

prekvapení,

kedy deti chodili do MŠ
oblečené

každý

deň

v inej farbe, čomu bol
prispôsobený aj jedálny lístok. Súčasťou týždňa bol Karneval spojený so sprievodom po meste zakončeným v cukrárni.
Za finančnej dotácie výboru Rodičovského združenia sa deti zúčastnili výchovného koncertu pod názvom Rozprávkový kolotoč, kde si
vyskúšali dramatizáciu, poéziu a prózu, výchovného koncertu pod
názvom ZOO, kde napodobňovali zvuky prírody či výchovného kon~ 24 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2011

certu pod názvom Slovenská pôvodná kultúra a hudba, ktorý bol
spojený

s pútavým

rozprávaním

a ukážkami

tradičných

i netradičných hudobných nástrojov. Deti navštívili tiež divadelné
predstavenie rozprávky O Dorotke. Počas roka sa zapojili do viacerých výtvarných projektov ako Naturáčikovia, Žabka Bupi a jej kamaráti či Svet okolo nás.
Záver roka patril už tradične predškolákom a ich rozlúčke s MŠ,
opekaniu špekáčikov, odovzdaniu darčekov a Osvedčení o ukončení
predprimárneho vzdelávania. Počas júla bola MŠ zatvorená. Svoje
brány otvorila až v auguste, kedy bola pre všetky deti otvorená jedna trieda.
Začiatkom nového kalendárneho roka vrcholili v základnej škole prí-

Základná

pravy na vedomostné i športové súťaže. Vo viacerých obvodných

škola

a okresných kolách, obsadili žiaci spišskostaroveskej ZŠ niektoré
z popredných miest:
Matematická olympiáda: 1. miesto v obvodnom kole (Matúš

Úspechy

Semančík, 5.A.),

školy a

Zamagurská pytagoriáda: 3. miesto vo Veľkej Lesnej (Sofia

žiakov

Petra Krišáková, 3.A.),
Dejepisná olympiáda: 3. miesto v obvodnom kole (Daniel
Barčák, 8.B.),
Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku: 3. miesto
v okresnom kole (Andrea Chochoľáková, 9.B.),
Olympiáda v nemeckom jazyku: 5. miesto v obvodnom kole (Michaela Barčákova, 9.A.),
Stolný tenis: 3. miesto na majstrovstvách okresu (družstvo
dievčat),
Basketbal: 3. miesto na majstrovstvách okresu (družstvo
dievčat),
Mladí zdravotníci: 7. miesto v okresnej súťaži (zmiešané
družstvo).
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Na jar si deviataci overili svoje vedomosti z rodného jazyka a mate-

Monitor 9

matiky. Celoplošné testovanie vedomostí žiakov deviatych ročníkov
tzv. Monitor 9 sa v tomto roku uskutočnilo 9. marca. V matematike
dosiahli žiaci ZŠ priemerný počet 8,57 bodov, čo bola percentuálna
úspešnosť 42,9%. Mierne lepšie výsledky dosiahli v slovenskom jazyku, kde bol priemerný počet 9,29 bodov a úspešnosť 46,4%. Dvaja žiaci zo zdravotných dôvodov písali testy náhradnom termíne.
Týždeň od 14. do 20. marca bol vyhlásený za Týždeň mozgu. Pri

Týždeň

tejto príležitosti 18. marca žiaci 4. A triedy navštívili seniorov

mozgu

v domove dôchodcov v Spišskej Starej Vsi. Ako darček priniesli
vlastnoručne vyrobené rozkvitnuté halúzky. Po poučnej prednáške s
projekciou sa pokúsili spoločne so seniormi zariadenia zvládnuť test
o danej problematike a vymodelovať model mozgu i zväčšený model neurónov. Potom hravou formou zvládli zopár logických úloh,
cvičení pozornosti a doplňovačiek. Práca im spoločne išla veľmi dobre. Deti sa naučili veľa nového o tom, ako ľudský mozog funguje,
čím obohatili svoje vedomosti získané v škole. Deduškovia a babičky zas prevetrali svoje mozgové závity a pospomínali na časy, kedy
boli sami školákmi a nijako za deťmi nezaostávali. Na záver si spoločne zaspievali a rozlúčili sa s prianím, aby sa takéto stretnutia konali častejšie.
V novom roku už bolo viac-menej známe, že PSK má v pláne vyra-

Gymná-

denie gymnázia zo siete dotovaných škôl kvôli zlej finančnej situácii.

zium

Vedenie mesta, ktorému záležalo na zachovaní stredoškolského
vzdelávania v Zamagurí sa usilovalo nájsť adekvátne riešenie. Medzitým naďalej pokračovala výučba i mimoškolské aktivity. Dňa 31.
januára dostali študenti polročné vysvedčenia a 19. februára sa
uskutočnil študentský ples.
Marec

sa

niesol

v znamení

písomných

maturitných

skúšok.

V školskom roku 2010/2011 maturovalo 41 žiakov, z toho 21 zo
štvorročného štúdia a 20 z osemročného štúdia. Písomné maturitné
skúšky sa konali: 15. marca 2011 zo slovenského jazyka a literatúry,
~ 26 ~
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16. marca 2011 z nemeckého, anglického a ruského jazyka a 17.
marca 2011 z matematiky. Ústne maturitné skúšky prebiehali v
dňoch 16. až 18. mája. Okrem vyššie spomenutých predmetov si
žiaci na maturitu zvolili predmety: biológia, dejepis, ekonomika,
francúzsky

jazyk,

geografia,

chémia,

informatika

a

náuka

o spoločnosti. Priemer školy na ústnych maturitných skúškach bol
1,6.
Z celkového počtu 41 absolventov bolo na štúdium na vysoké školy

Uplatnenie

prijatých až 36, čo tvorí takmer 88% úspešnosť. Z nich 17 je na

žiakov

školách technicko-prírodovedného zamerania a 19 na školách humanitného zamerania. Jeden študent odišiel pracovať do zahraničia
a štyria si nenašli prácu a sú vedení na Úrade práce.
Prijímacie skúšky do prvého ročníka štvorročného štúdia gymnázia

Prijímacie

sa v tomto roku nekonali a riaditeľ školy mohol prijať v prijímacom

skúšky

konaní až 60 žiakov podľa poradia uvedeného vo výsledkovej listine
prijímacieho konania, ktorá sa určila na základe súčtu bodov získaných za Monitor 9-2011, prospechu v základnej škole a umiestnenia
žiaka v individuálnych súťažiach. Záujem o štúdium na gymnáziu
prejavilo 44 žiakov, z ktorých sa nakoniec v skutočnosti zapísalo
a bolo prijatých 27.
Vedenie školy aj v tomto roku vytvorilo pracovníkom možnosť ďal-

Ďalšie

šieho vzdelávania. Viacerí sa zúčastnili jednodňových seminárov or-

vzdeláva-

ganizovaných MPC Prešove, dvaja učitelia stále realizujú špecializo-

nie učite-

vané vzdelávanie vedúcich PK a PhDr. Zelina navštevuje špecializo-

ľov

vané vzdelávanie pre výchovných poradcov a ukončil aktualizačné
vzdelávanie Ľudské práva. Traja učitelia absolvovali kontinuálne
vzdelávanie špecializačné, a to Mgr. Džunko fyziku, RNDr. Semančíková informatiku a PaeDr. Bieľaková slovenský jazyk, ktoré ukončili
obhajobou záverečnej práce na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
v Košiciach.
Gymnázium pokračovalo v už začatých projektoch, ale úspešne sa
zapojilo i do ďalších. V rámci dlhodobého projektu premena tradič~ 27 ~
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nej školy na modernú boli overované a testované učebné materiály
vo

forme

interaktívnych

cvičení,

pracovných

listov

a DVD

v jednotlivých triedach spišskostaroveského gymnázia i v troch triedach kežmarského gymnázia P.O. Hviezdoslava. Overovanie bolo
úspešne ukončené 30. júna.
V rámci e-mailového projektu z nemeckého jazyka Obraz tých druhých boli študenti v spojení s poľskou školou v Rzeszowe a nórskou
školou v meste Lom.
V škole bol cez grantovú výzvu SSP v Bratislave Dedičstvo regiónov
vytvorený úspešný projekt Odkaz budúcnosti, ktorý bol realizovaný
pre mesto a okolie.
Okrem

už

vyššie

spomínanej

spolupráce

s poľskou

školou

Medziná-

v Rzeszowe a nórskou školou v Lome, pretrvávala aj dlhodobá spo-

rodná spo-

lupráca s českým mestom Žamberk, kde chodia študenti v rámci

lupráca

výmenných pobytov a školou v Krościenku, kde sa už tradične zúčastňujú volejbalového turnaja.
Voľnočasové aktivity mohli študenti tráviť v štrnástich záujmových

Záujmové

krúžkoch (debatný klub, futbalový krúžok, geografický krúžok, che-

krúžky

mický krúžok, krúžok ARCHIMEDES, krúžok bioprojektov, krúžok
maturantov z fyziky, krúžok MO, krúžok SOČ, stolnotenisový krúžok,
tanečný krúžok, volejbal mladšie dievčatá, volejbal starší chlapci,
zdravotný krúžok), ktoré viedlo 10 pedagogických zamestnancov
školy a jeden externista.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bola aj príprava žiakov

Úspechy

na rôzne druhy súťaží. Zúčastňovali sa predmetových olympiád

študentov

a iných humanitných, prírodovedných či športových súťaží organizo-

a školy

vaných školou alebo mimo nej. Na viacerých z nich obsadili študenti
gymnázia popredné miesta:
Šach: 7. miesto na majstrovstvách Slovenska (N. Regecová),
Cern: 1. miesto vo fyzikálnej súťaži v PSK (O. Pisarčík, M.
Čarnogurský)
SOČ: 4. miesto v krajskom kole (D. Oravec, N. Kušniráková),
~ 28 ~
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Fyzikálna olympiáda: úspešný riešiteľ krajského kola (O. Pisarčík),
Chemická olympiáda: úspešní riešitelia krajského kola (O. Pisarčík, D. Chochoľáková, K. Tripská),
Skok do diaľky: 1. miesto v okresnom kole (F. Doblej),
Hod oštepom: 1. miesto v okresnom kole (B. Kučerová) a 2.
miesto v okresnom kole (F. Doblej),
Cezpoľný beh: 1. miesto v okresnom kole (P. Polák
a družstvo chlapcov) a 2. miesto v okresnom kole (J. Eliáš a
družstvo dievčat) a 3. miesto v okresnom kole (družstvo
chlapcov),
Volejbal: 2. miesto v okresnom kole (družstvo chlapcov),
Beh na 800 m: 2. miesto v okresnom kole (P. Gemzová),
Beh na 400 m: 2. miesto v okresnom kole (B. Bolcárová) a 3.
miesto v okresnom kole (P. Popovič),
Geografická olympiáda: 3. miesto v okresnom kole (M. Irha),
Hliadka mladých zdravotníkov: 3. miesto v okresnom kole
(družstvo dievčat),
Mladý Európan: 1. miesto v regionálnej súťaži (S. Dermová,
P. Poláková, D. Holbusová).
Na konci školského roku bolo z celkového počtu 287 žiakov klasifi-

Koniec

kovaných 286, pričom jeden žiak neprospel a nebol klasifikovaný.

školského

Priemerný prospech gymnazistov bol 1,92, z toho v štvorročnom

roku

štúdiu 1,97 a v osemročnom štúdiu 1,88. Za výborný prospech,
vzornú dochádzku či reprezentáciu školy bolo študentom udelených
86 pochvál a knižných odmien. Za porušenia školského poriadku
bolo tiež udelených viacero pokarhaní a v druhom polroku aj znížené známky zo správania dvom žiakom druhého a štyrom žiakom
tretieho stupňa, všetkým za neospravedlnené absencie. Vo všeobecnosti sa však dochádzka oproti minulému roku mierne zlepšila
a činila v priemere 1,27 hodín na žiaka. Vzhľadom na reorganizáciu
školstva v meste bol rozviazaný pracovný pomer s troma pedago~ 29 ~
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gickými pracovníkmi a upratovačkou.
Od 1. januára začalo platiť nariadenie vlády č. 276/2010, ktorým sa

Centrum

mení a dopĺňa nariadenie o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov

voľného

územnej samospráve. Podľa neho sa do počtu detí na záujmové

času Šťas-

vzdelávanie v centrách voľného času a strediskách záujmovej čin-

tenko

nosti započítava počet obyvateľov obce vo veku päť až štrnásť rokov s trvalým pobytom na jej území k 1. januáru predchádzajúceho
kalendárneho roka, nie reálny počet žiakov v centrách voľného času
a žiakov školských stredísk záujmovej činnosti.
Po tejto nie veľmi pozitívnej správe v novom roku CVČ pokračovalo

Jarný vo-

naďalej vo svojej činnosti. Začiatkom marca sa konal volejbalový

lejbalový

turnaj O pohár CVČ pre zmiešané družstvá dorastencov, na ktorom

turnaj

sa zúčastnilo 6 družstiev. Pohár si odnieslo domáce družstvo Gorcušky Spišská Stará Ves, druhý boli Levočania z Levoče a tretí taktiež levočskí Gympľare.
Pri príležitosti mesiaca knihy usporiadali 8. marca CVČ v spolupráci

Prednes

so ZŠ a knižnicou popoludnie s knihou. Prednesu poézie a prózy

poézie

v príjemnom prostredí Mestskej knižnice sa zúčastnilo 16 detí, ktoré

a prózy

mali možnosť prezentovať svojich obľúbených autorov a ich diela.
Okrem Starovešťanov sa prednesu zúčastnili aj žiaci z Haligoviec. Po
prednese a chutnom občerstvení si nakoniec všetci odniesli dobrú
radu, pamätný list CVČ a pero. V ďalšom ročníku sa účastníci budú
môcť predstaviť už aj s vlastnou tvorbou.
Na konci školského roku 2010/2011 celkovo v CVČ fungovalo 34

Koniec

záujmových krúžkov, v ktorých pracovalo 545 detí. Venovali sa im

školského

traja interní a 23 externí pracovníci. Krúžky prebiehali v priestoroch

roku

CVČ, v telocvični ZŠ, v ZŠ Kráľovnej pokoja v Haligovciach a v ZŠ
Spišských Hanušovciach. Deti sa zúčastnili na rôznych súťažiach,
pretekoch, vystúpeniach a festivaloch. Učili sa základom poľovníctva, rybárstva, práce na počítači, prvej pomoci, najrôznejším športom, tancom a inému umeniu.

~ 30 ~
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V lete sa CVČ úspešne zapojilo do výzvy programu Mládež v akcii

Mládež v

s projektom Myslím globálne, správam sa lokálne, a tak počas let-

akcii

ných prázdnin navštívila CVČ, v dňoch 14. až 22. júla, skupina mladých ľudí z Francúzska a Španielska, ktorá sa spoločne s našou
mládežou učila lepšie rozumieť prírode, urobila rozbor vody v rieke
Dunajec a poukázala na vplyv znečisťovania krajiny na život na Slovensku i v partnerských krajinách.
V lete bolo CVČ otvorené do 22. júla, pričom v čase od 18. do 22. sa

Letný tá-

deti mohli zúčastniť denného letného tábora pod názvom Prima le-

bor

to.
Na ďalší vývoj v oblasti školstva mala vplyv zlá finančná situácia

Finančné

gymnázia spôsobená hlavne znižujúcim sa počtom žiakov. To malo

problémy

za následok, že škola sa stala pre VÚC nerentabilnou a z tohto dô-

gymnázia

vodu chcel dať PSK ako zriaďovateľ školy návrh na vyradenie gymnázia zo siete škôl. To by znamenalo prepustenie učiteľov a žiaci by
si museli hľadať nové školy s maturitou. Mesto sa preto pokúsilo
rokovať o spojení so strednou školou v Kežmarku, čo nebolo úspešné a tak sa nakoniec primátor a poslanci rozhodli riešiť situáciu tým,
že Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 16. júna zriadilo
podľa § 20 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov Spojenú školu so sídlom na Štúrovej 231/123. Organizač-

Spojená

nými zložkami Spojenej školy sa stali:

škola

Základná škola (Štúrova 231/123)
Gymnázium (SNP 3/5)
Materská škola (Štúrova 232/131)
Súčasťami Spojenej školy sú taktiež:
Školský klub detí (Štúrova 231/119)
Školská jedáleň (Štúrova 231/119)
Školská jedáleň (Štúrova 232/131)
Centrum voľného času (Štúrova 232/129)
Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR zo dňa
~ 31 ~
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14. augusta č. 2011-8385/19992:2-923 bol zmenený zriaďovateľ

zriaďova-

Gymnázia, SNP 3, Spišská Stará Ves z Prešovského samosprávneho

teľa

kraja, Námestie mieru 2, Prešov na mesto Spišská Stará Ves.
K 1. septembru previedol doterajší zriaďovateľ PSK majetok
v správe Gymnázia do majetku mesta za kúpnu cenu 1 €. Mesto
prebralo tak všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. Týmto krokom sa podarilo zachrániť gymnázium
pred zrušením a udržať tak možnosť získať stredoškolské vzdelanie
v Zamagurí.
Ďalším rozhodnutiami zo 14. augusta č. 2011-10650/26180:2-923/1,
č. 2011-10650/26180:2-923/2, č. 2011-10650/26180:2-923/3, č.
2011-10650/26180:2-923/4 a č. 2011-10650/26180:2-923/5 MŠVV
SR rozhodlo o zaradení do siete škôl a školských zariadení od
1. septembra 2011 Spojenej školy, Štúrova 231/123 Spišská Stará
Ves a zároveň rozhodlo o vyradení zo siete škôl a školských zariadení jednotlivých častí Spojenej školy.
Riadením Spojenej školy poveril primátor bývalú riaditeľku ZŠ Mgr.

Riadenie

Annu Kromkovú. Každá organizačná zložka má však taktiež svojho

Spojenej

zástupcu. Poverená riaditeľka vymenovala svojich zástupcov pre:

školy

Gymnázium - Mgr. Jána Džunka
ZŠ - Mgr. Miladu Krišákovú a Ing. Annu Mikulovú
MŠ - Alžbetu Boženskú
CVČ Šťastenko - Máriu Dlhú
Slávnostné otvorenie Spojenej školy sa uskutočnilo 5. septembra,

Počet žia-

pričom celkovo nastúpilo 620 žiakov, z toho:

kov

374 v ZŠ
173 v Gymnáziu
73 v MŠ
V školskej družine boli otvorené tri oddelenia s počtom 75 detí.
Dňa 6. septembra bolo otvorené večerné štúdium gymnázia, na kto-

Večerné

ré nastúpilo 45 záujemcov s cieľom zvýšiť si svoju kvalifikáciu na-

štúdium

dobudnutím maturity.
~ 32 ~
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V MŠ boli otvorené tri triedy, v ktorých boli rozdelené deti podľa

Materská

veku:

škola

I. trieda „Slimáčiky“ pod vedením Bc. Emílie Tomalovej a Bc. Zuzany
Kostkovej sa skladala z 2 až 3-ročných detí;
II. trieda „Lienky“ pod vedením učiteľky Karin Graindovej a Kataríny
Soľavovej sa skladala z 4 až 5-ročných detí;
III. trieda „Motýliky“ pod vedením Bc. Ivany Boženskej a zástupkyne
Alžbety Boženskej sa skladala z 5 až 6-ročných detí.
Z pedagogického zboru odišla na materskú dovolenku K. Mláková,

Personálne

ktorú zastupovala Z. Kostková. Dve učiteľky – I. Boženská a Z. Kos-

zmeny

tková – pokračovali v magisterskom štúdiu a zástupkyňa A. Boženská absolvovala vzdelávanie Digitálne technológie v MŠ. Zmena nastala aj v školskej kuchyni, kde nahradila Š. Zavackú, ktorá odišla do
dôchodku, H. Zajoncová.
Deti v spolupráci s CVČ navštevovali krúžok nemeckého jazyka, ta-

Spoluprá-

nečný krúžok Lienka, folklórny súbor Rovinka a v tomto roku prvý-

ca

krát aj krúžok gymnastika pre najmenších. MŠ navštevovala logopedička Š. Sčensná, ktorá učila deti správnu výslovnosť. MŠ naďalej
spolupracovala aj s DSS, miestnou knižnicou či mestským úradom,
kde deti vystupovali pri uvítaní detí do života.
V roku 2011 bola zriadená internetová stránka MŠ, ktorú vytvorila

Interneto-

a spravuje I. Boženská. Na stránke www.skolam.estranky.sk je

vá stránka

možné získať základné informácie o MŠ či pozrieť fotografie z akcií
organizovaných škôlkou.

Činnosť
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Nový školský rok v MŠ začal divadelným predstavením Snehulienka,
ktoré sa konalo v miestnom kultúrnom dome. Jeseň využili učiteľky
s deťmi na vytváranie rôznych prác z materiálov, ktoré nazbierali
počas vychádzok či Šarkaniádu, počas ktorej deti púšťali vlastnoručne vyrobené šarkany. V novembri sa už po desiatykrát uskutočnil
Šalátový deň, kde sa stretli deti, rodičia a učiteľky, aby urobili
a pochutnali si na rôznych dobrotách. December sa niesol vo sviatočnej nálade: zdobili sa triedy a piekli i zdobili sa perníky. Šiesteho
decembra deti v každej triede privítali programom Mikuláša, ktorý
ich za to odmenil balíčkami. Na vianočnú nôtu všetkých naladil vianočný koncert žiakov Základnej umeleckej školy.

V základnej škole bolo v novom školskom roku 2011/2012 otvore-

Základná

ných 6 tried na prvom stupni a 10 tried na druhom stupni vzdeláva-

škola

nia.
V rámci spojenej školy vyučovali na základnej škole títo pedagógovia:
Mgr. Anna Kromková (riaditeľka SŠ)
Mgr. Milada Krišáková (zástupkyňa SŠ)
Ing. Anna Mikulová (zástupkyňa SŠ)
Mgr. Ladislav Babík

PaedDr. Jana Barľáková

Mgr. Františka Budzáková

Mgr. Mária Dračková

Ing. Viera Frankovská

Mgr. Ján Gemza

Mgr. Ľudmila Harabinová

Mgr. Maya Howard

Mgr. ICLic. Ján Hudák

Mgr. Anna Kafková
~ 34 ~
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Mgr. Mária Kovalčíková

Mgr. Pavol Krokus

Ing. Zuzana Kromková

Mgr. Helena Lešková

Mgr. Marta Mareková

Mgr. Marta Ovcarčíková

Ing. Iveta Simčišinová

Mgr. Ján Stanko

Mgr. Viera Stanková

Mgr. Beáta Švienta

Mgr. Mária Škantárová

Mgr. Ľudmila Valkovská

Mgr. Zuzana Vnenčáková

Mgr. Helena Výrosteková

Ako vychovávateľky pôsobili: Lýdia Ovšonková a Alžbeta Pallová.
Žiaci si mohli na začiatku školského roku vybrať podľa svojho záuj-

Krúžková

mu a času z 26 krúžkov hravého, športového, umeleckého, technic-

činnosť

kého či intelektuálneho zamerania. V ich rámci si dopĺňali svoje vedomosti a zručnosti a pripravovali sa na rôzne súťaže i olympiády.
Posledný novembrový deň súťažili žiaci v recitačných súťažiach Ša-

Recitačné

liansky Maťko a Rozprávkové vretienko. Trojčlenná porota zložená

súťaže

z učiteľov nakoniec na obvodné kolo do Kežmarku nominovala tretiačku Dominiku Tótovú, piatačku Teréziu Pisarčíkovú a šiestačku
Michaelu Urbaňákovú.
Do prvého ročníka štvorročnej formy štúdia na gymnáziu nastúpilo

Gymná-

27 žiakov a prvý ročník osemročnej formy štúdia nebol otvorený

zium

jednak z dôvodu nedostatočného záujmu a jednak, že v rámci Spojenej školy deti pokračovali v štúdiu na ZŠ.
V rámci spojenej školy vyučovali na gymnáziu títo pedagógovia:
Mgr. Ján Džunko (zástupca SŠ)
Mgr. Beáta Babiaková

Mgr. Soňa Babíková

PaeDr. Katarína Bieľaková

Mgr. Miloslav Cisko

Mgr. Margita Čačíková

Mgr. Ladislav Eliáš

Mgr. ICLic. Ján Hudák

Mgr. Daniel Kostka

Mgr. Martina Kostková

Mgr. Daniela Krajgerová

Mgr. Pavol Krokus

Ing. Marián Marhefka

Mgr. Helena Marhefková

Mgr. Mária Novotná

Mgr. Daniela Penxová

RNDr. Mária Semančíková

Mgr. Anna Skotzke

PhDr. Miroslav Zelina
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Všetci učitelia boli kvalifikovaní a spĺňali podmienky pedagogickej
spôsobilosti.
V rámci voľnočasových aktivít mohli študenti gymnázia navštevovať

Záujmové

záujmové krúžky pri škole, ale taktiež v CVČ. Pri samotnom gymná-

krúžky

ziu fungovalo 19 krúžkov.
Gymnázium sa v novom školskom roku zapojilo do súťaže vyhláse-

Euroscola

nej Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku
pod názvom Euroscola, v rámci ktorej už v minulých rokoch študenti
navštívili Európsky parlament v Štrasburgu. Študenti s pedagógmi
pripravili pre žiakov i verejnosť niekoľko sprievodných podujatí, ktoré vyvrcholili počas Európskeho dňa 21. decembra improvizovaným
zasadnutím Európskeho parlamentu. Počas týchto aktivít navštívila
naše mesto bývalá europoslankyňa a súčasná prednostka Obvodného úradu v Starej Ľubovni Zita Pleštinská, kubánsky disident žijúci
na Slovensku Viktor Manuel Pérez Lopéz, zástupca Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Vladimír Benč a učiteľ Prešovskej
univerzity Martin Angelovič.
Pre Centrum voľného času Šťastenko odsúhlasili mestskí poslanci na

Centrum

rok 2011 podporu, a to v podobe nulového poplatku pre záujemcov

voľného

o krúžkovú činnosť. Jedinou podmienkou na zapísanie do konkrét-

času

neho krúžku bolo doručenie žiadosti do 15. septembra. Pod vplyvom
tejto skutočnosti sa do CVČ zapísalo až 883 detí a mládeže.
V školskom roku 2011/2012 bolo v CVČ otvorených vyše sto krúžkov

Krúžky v:

najrôznejšieho charakteru, ktoré prebiehali v priestoroch CVČ, Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi, ZŠ a MŠ v Haligovciach, Spišských
Hanušovciach, Matiašovciach, Reľove a Veľkej Lesnej, čím bolo zabezpečené aktívne využitie voľného času detí a mládeže v značnej
časti Zamaguria.
V samotnom CVČ Spišskej Starej Vsi fungovali tieto krúžky:

budove
CVČ

Šikovné Ruky (p. Kostková)
DFS Rovinka (p. Kolendová)
Angličtina (p. Howard)
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Kolektívne športy (p. Cisko)
Kulturistický (p. Michna)
Tanečný Lienka (p. Boženská)
Gymnastika pre MŠ (p. Boženská)
Nemčina pre MŠ (p. Dlhá)
Hravý druhák (p. Stanková)
Šikovné ruky (p. Kostková)
Spoločenské hry (p. Kostková)
Kulturistický (p. Michna)
Netradičné športy (p. Michna)
Digitálna fotografia (p. Gemza)
Plavecký (Hotel Eland p. Kostková)
DFS Pieniny (p. Kostková)
Vodný slalom (p. Škantár)
Moderný tanec (p. Budzáková)
Rybársky (p. Fuchsová)
Počítačový (p. Babiaková)
Kulturistický (p. Michna)
Šachový (p. Cisko)
Fitnes klub (pracovníci CVČ)
Internet klub (pracovníci CVČ)
Klub CVČ Šťastenko (pracovníci CVČ)
V priestoroch Spojenej školy a telocvičniach v Spišskej Starej Vsi sa

Spišskej

uskutočňovali v rámci CVČ krúžky:

Starej Vsi

Včielka (p. Barľáková)
Hravá Škola (p. Ovcarčíková)
Pohybové hry (p. Škantárová)
Poskytovanie prvej pomoci (p. Mikulová)
Matematika hrou (p. Harabinová)
Internetové popoludnie (p. Kafková)
Fyzika pre maturantov (p. Džunko)
Hokejbalový (p. Michna)
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Volejbalový I. (p. Zelina)
Matematika pre maturantov (p. Cisko)
Počítačový (p. Semančíková)
Vodný slalom (p. Škantár)
Matematika pre mladších (p. Cisko)
Bez servítky (p. Krišáková)
Volejbal ZŠ (p. Babík)
Origami (p. Lešková)
Maškrtné jazýčky (p. Mikulová)
Dejepisný (p. Valkovská)
Spevácky (p. Simčišinová)
Volejbalový (p. Zelina)
Dejepisný pre maturantov (p. Marhefková)
Literárno-dramatický (p. Bednarčíková)
Basketbalový (p. Kromka)
Šikovníček (p. Kovalčíková)
Fifík (p. Lešková)
Maľované vajíčko (p. Ovcarčíková)
Pestovanie izbových rastlín (p. Dračková)
Volejbal ZŠ (p. Babík)
Klub deviatakov (p. Vyrosteková)
Futbalový ZŠ (p. Stanko)
Konverzujeme memecky (p. Simčišinová)
Debatný krúžok (p. Zelina)
Chemický krúžok (p. Penxová)
Futbalový (p. Kostka)
Stolný tenis (p. Stanko)
Fyzika pre maturantov (p. Džunko)
Prvácke všeličo (p. Škantárová)
Matematika pre mladších (p. Cisko)
Počítačový (p. Semančíková)
Konverzujeme nemecky (p. Simčišinová)
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Deviatacké popoludnia (p. Mareková)
Počítačový (p. Semančíková)
Futbalový (p. Michna)
Volejbal dorast (p. Dlhý)
V ZŠ a MŠ Haligovciach fungovali pri CVČ krúžky:

Haligovciach

Biblický (p. Gondeková)
Výtvarný (p. Labantová)
Mladý geograf (p. Štefaňáková)
Šikovné deti (p. Matiková)
Zdravotnícky (p. Poláček)
Počítačový (p. Gondeková)
Umelecký (p. Glevaňáková)
Angličtina hrou (p. Markovičová)
Športový I. (p. Šoltés)
Naše triedne všeličo (p. Čenščáková)
Angličtina hrou (p. Markovičová)
Šikovné deti (p. Matiková)
Športový (p. Poláček)
Zumba (p. Jurková)
Turistický (p. Poláček)
V priestoroch ZŠ a MŠ v Spišských Hanušovciach fungovali pri CVČ

Spišských

tieto krúžky:

Hanušovciach

Stolný tenis (p. Veselovský)
Výtvarný (p. Kalafutová)
Počítačový (p. Drienovský)
Literárny (p. Trebuňová)
Futbalový (p. Michna)
Hravá angličtina (p. Furcoňová)
Čitateľský (p. Matonoková)
Nemčina (p. Graindová)
Športový (p. Drienovská)
Literárno-dramatický (p. Benediková)
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Športovo-tanečný (p. Kostková)
Športovo-lyžiarsky (p. Kostka)
PC hrou (p. Veselovský)
Turistický (p. Mihok)
V ZŠ a MŠ vo Veľkej Lesnej fungovali pri CVČ krúžky:

Veľkej

Literárno-Dramatický (p. Bednarčíková)

Lesnej

Športovo-turistický (p. Šlachtovská)
V MŠ v Matiašovciach fungoval pri CVČ krúžok

Matiašovciach

Little baby (p. Michnová)
V kultúrnom dome v Reľove bol pri CVČ krúžok:

Reľove

Poľovnícko–strelecký (p. Tomaľa)
Počas septembra bola prezentovaná činnosť a jednotlivé krúžky

Otvorenie

v CVČ a posledný deň tohto mesiaca bola krúžková činnosť sláv-

krúžkovej

nostne otvorená. Riaditeľka Mária Dlhá pozdravila zhromaždené deti

činnosti

a mládež a popriala im veľa pekných zážitkov i úspechov. Po otvorení sa konali rôzne súťaže, počas ktorých hudobnú kulisu zabezpečoval DJ Dano.
V septembri sa už klasicky CVČ zapojilo do akcie Štátnych lesov

Čisté hory

a TANAP-u Čisté hory a potoky. Počas pekného, slnečného 24. sep-

a potoky

tembra vyčistilo 16 detí brehy rieky Dunajec až po Hutu, turistický
chodník Cerľa, priestory Campu, príjazdovej cesty, parkoviska
a okolie múzea. Spoločne nazbierali takmer desať vriec odpadu.

Koncom októbra zorganizovalo CVČ futbalový turnaj zamagurských
~ 40 ~
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škôl. Zúčastnilo sa na ňom 12 družstiev zo ZŠ v Spišskej Starej Vsi,

ský futba-

Spišských Hanušoviec, Veľkej Frankovej a Haligoviec. Súťažilo sa

lový turnaj

v dvoch kategóriách. V kategórii mladších žiakov zvíťazilo domáci
celok FC Barcelona Spišská Stará Ves, pred MŠK Haligovce
a Manchester City Spišská Stará Ves. V kategórii starších žiakov si
prvé miesto vybojovali hráči družstva Pobrežie Slonoviny Spišská
Stará Ves, na druhom mieste skončil FK Tatran Spišské Hanušovce
a tretie miesto obsadil FC Veľká Franková. Najlepším brankárom
medzi mladšími bol Maroš Plavec a medzi staršími Milan Zibura. Najlepším strelcom v mladšej kategórii sa stal Radovan Novotný
s ôsmimi gólmi a v staršej kategórii Andrej Pisarčík s piatimi gólmi.
V rámci týždňa boja proti drogám zorganizovalo CVČ množstvo

Týždeň

športových aktivít, ktorých sa zúčastnilo vyše sto detí zo Zamaguria.

boja proti
drogám

Športovali a súťažili v stolnom tenise, plávaní, ale zmerali si aj sily
v hokejbalovom, volejbalovom či šachovom turnaji. Konala sa taktiež beseda s účastníkmi letného projektu Myslím globálne, správam
sa lokálne so študentmi 1. a 2. ročníka gymnázia a výtvarná súťaž
s protidrogovou problematikou.
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Piateho
deti

decembra

v sprievode

prešli
mesto,

Mikuláš v
meste

aby pred kultúrnym domom uvideli Mikuláša, ktorý

slávnostne

vianočný

rozsvietil
stromček.

O program sa postaral FS
Rovinka a deti z CVČ, ktoré pripravili pre všetkých sladké medovníčky. Na druhý deň Mikuláš navštívil aj deti v MŠ a ZŠ.
Kalendárny rok bol v CVČ zakončený vianočno-novoročným futbalo-

Vianočno-

vým turnajom, ktorý sa konal v dňoch od 23. decembra až do 4.

novoročný

januára. Zúčastnilo sa ho 9 družstiev zo Spišskej Starej Vsi

futbalový

a Haligoviec, pričom vzájomne súťažili mladší žiaci, starší žiaci

turnaj

a dievčatá. V kategórii mladších žiakov zvíťazili MŠK Haligovce,
u starších žiakov družstvo Pobrežie slonoviny zo Spišskej Starej Vsi
a u dievčat DFK Dunajec zo Spišskej Starej Vsi. Najlepšími strelcami
sa stali s desiatimi gólmi Marek Papson a Radko Novotný a u dievčat
Gabika Talárová so siedmimi gólmi.
V priestoroch materskej školy fungovalo naďalej v roku 2011 aloko-

Základná

vané pracovisko Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej. Každý

umelecká

vyučujúci pripravil v druhom polroku jeden koncert pre umeniachti-

škola

vých obyvateľov mesta a rodičov vystupujúcich žiakov. Pokračovala
tiež

veľmi

dobrá

spolupráca

pobočky

s mestským

úradom

i miestnymi školami. V máji pripravila Slávka Pisarčíková verejný
koncert žiakov ku dňu matiek a uskutočnil sa tiež výchovný koncert
pre žiakov ZŠ.
V novom

školskom

roku

2011/2012 bolo otvorených päť
tried hudobného odboru. Pedagógovia sa usilovali podchytiť čo
najviac mladých ľudí, aby aktívne
využívali svoj čas na tvorivú čin~ 42 ~
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nosť. Riaditeľom pobočky bol naďalej František Kačica, ktorý zároveň zastával funkciu predsedu rady školy ZUŠ v Spišskej Belej
a vedúceho predmetovej komisie pre strunové oddelenie. Okrem
neho vyučovali Slávka Pisarčíková, ktorá bola vedúcou PK pre akordeónové oddelenie, Lucia Kostúrová a Klára Petijová. V oblasti materiálnej vybavenosti bol generálne opravený a prenesený do Spišskej Starej Vsi jeden klavír. Žiaci a pedagógovia ZUŠ sa v rámci svojich možností a schopností zúčastňovali akcií v meste, pripravili viacero výchovných koncertov a taktiež tradičný vianočný koncert pre
obyvateľov mesta.

~ 43 ~
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V rámci kultúrnych aktivít organizovaných samotným mestom sa
uskutočnilo celkovo 105 podujatí, ktoré si prišlo pozrieť vyše 5600
návštevníkov. Akcie prebiehali v priestoroch kultúrneho domu, knižnici, kine, ale taktiež v exteriéri mesta.
V roku 2011 mala Mestská knižnica zaevidovaných 397 čitateľov,
a to nielen z nášho mesta, ale z viacerých zamagurských obcí.
Značnú časť čitateľov tvorili deti (185) a mládež (145), pomerne
menej bolo dospelých (46) a dôchodcov (21). Celkovo títo čitatelia
navštívili knižnicu s čitárňou 7073-krát a vypožičali si 15 653 titulov,
z toho 3 358 periodík. Najväčší dopyt bol po nových knihách, ktoré
boli

do

knižnice

zakúpené

jednak

vďaka

získaniu

grantu

z Ministerstva kultúry vo výške 900 € a taktiež vďaka podpore mesta vo výške 154 €. Knižnica tak získala 157 nových kníh. Všetky zakúpila v prešovskom kníhkupectve Marsab, pretože ono ako jediné
poskytlo na nákup 25% zľavu. Medziknižničné výpožičné služby využívali najmä študenti, ktorí si takto zo slovenských vedeckých knižníc vypožičali 104 titulov.
Okrem kníh ponúkala knižnica pre čitateľov v čitárni 13 titulov periodík: Pravda, Korzár, Podtatranské noviny, Slovenské národné noviny, Život, Slovenka, Eva, Dorka, Zdravie, Línia, Národná osveta,
Ochrana prírody a Život kultúrno-spoločenský časopis Slovákov
v Poľsku, ktoré je niektoré možné zapožičať na jeden mesiac aj domov. Súčasťou knižnice je tiež verejný internet, ktorý navštevovali
najmä mladší čitatelia. Jedinou podmienkou na jeho používanie bol
členský preukaz. V internetovej miestnosti boli k dispozícii štyri počítače, ktoré v minulom roku využili čitatelia 4 835-krát. Knižnica poskytuje tiež možnosť kopírovania materiálu formátov A4 a A3.
Zápisné do knižnice sa už niekoľko rokov nemenilo: deti – 0,66 €,
mládež a dôchodcovia – 1 €, dospelí – 1,66 €. Členské spoločne
~ 44 ~
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s poplatkami za upomienky a xerox tvorili príjmy knižnice, ktoré dosiahli výšku 923 €. Na platené služby mohli čitatelia použiť aj kultúrne poukazy v hodnote 1 €. Túto možnosť pri platení využili 126krát. Knižnica bola v roku 2011 otvorená pre verejnosť štyrikrát do
týždňa. Počas roku zorganizovala pracovníčka Mária Mrázová viacero akcií, a to najmä v spolupráci so zamagurskými školami a CVČ.
Išlo napríklad o prednes poézie a prózy, besedy, výstavy či informatickú výchovu. Zaujímavé stretnutie so zamagurským rodákom,
známym astronómom RNDr. Vojtechom Rušinom DrSc. sa uskutočnilo v rámci marca – mesiaca knihy. Podujatie bolo spojené
s autogramiádou jeho knihy Zážitky v tieni mesiaca.

Koncom roku sa začalo s elektronizáciou knižničného fondu, ktorú
vykonávajú absolventi škôl zaevidovaní na úrade práce v rámci absolventskej praxe. V nasledujúcom roku by mali zaevidovať všetkých 12 242 titulov, ktoré budú následne umiestnené aj na webe.
V kine Magura bolo odohratých celkovo desať predstavení, ktoré

Kino

navštívilo 278 ľudí. Tržba bola 574,50 €.
V nadväznosti na prvú etapu prestavby Hlavnej stanice káblovej te-

Káblová

levízie došlo v tomto roku k výraznému rozšíreniu programovej po-

televízia

nuky, keď pribudlo celkovo 18 programov digitálnej televízie vo vy~ 45 ~
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sokom HD rozlíšení. Abonenti si môžu poskladať balíčky programov
podľa svojho výberu, pričom väčšina programov je v jazykovo dostupných mutáciách (slovenčina, čeština, poľština). Bohužiaľ nová
káblová televízia je veľmi poruchová a firma ju spravujúca málo flexibilná a na opravu musia užívatelia čakať často dlhšie ako týždeň.
Aj vo vysielaní mestského rozhlasu sa napriek modernizácii v januári

Mestský

prejavili viaceré nedostatky. Dôvodom boli dodané nekvalitné repro-

rozhlas

duktory a problémy so softvérom. Po uplatnení právnych krokov
vyplývajúcich zo zmluvy mesta s dodávateľom M-Elektronik s.r.o. sa
pracovalo na odstránení chýb, ktoré boli zapríčinené okrem iného
tiež výstavbou optickej siete.
Od 18. januára bola na webovej adrese www.spisskastaraves.sk,

Nová in-

spustená nová internetová stránka, ktorá bola zmenená tak po ob-

ternetová

sahovej ako aj vizuálnej stránke. Cieľom zmien bolo poskytovať in-

stránka

formácie intuitívnym spôsobom a vo forme vyhovujúcej čo najširšiemu okruhu užívateľov. Na novej stránke sa dá lepšie orientovať,
je veľmi flexibilne aktualizovaná a obohatená o množstvo obrazového materiálu z akcií, ktoré sa v meste uskutočnili.
V roku 2011 vyšlo sedem čísel cyklostylovaných novín Starovešťan,

Staroveš-

ktoré dostávali obyvatelia mesta do schránok bezplatne. Boli v nich

ťan

informácie o činnosti mestského zastupiteľstva, úspešných projektoch mesta, výstavbe, činnosti škôl i centra voľného času, športových úspechoch i neúspechoch našich športových klubov, nechýbali
ani fejtóny a ďalšie záležitosti týkajúce sa nášho mesta.
Folklórny súbor Maguranka prijal v tomto roku do svojich radov via-

FS Magu-

cero mladších tanečníkov. Okrem Starovešťanov sú tak členmi mla-

ranka

dí chlapci a dievčatá z Matiašoviec, Majerov, Lechnice, Veľkej Lesnej
a Haligoviec. Súbor sa ako každoročne zúčastňoval na akciách mesta a viacerí členovia spolupracovali s divadlom Ramagu. Počas roku
vystúpil na spišskostaroveskom plese, dňoch mesta Spišská Stará
Ves, Zamagurských folklórnych slávnostiach, Kláštorných dňoch
v Červenom Kláštore, folklórnom festivale v Ždiari, Toporci či Kolač~ 46 ~
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kove. Čaro zamagurského i slovenského folklóru predviedli členovia
súboru tiež v zahraničí – v neďalekom Rakúsku.

Spišskostaroveskí divadelníci v novom roku nezaháľali a na poslednú

Divadlo

januárovú nedeľu nacvičili v réžii Lukáša Marhefku komédiu Duch

lásky podľa scenára Lívie Dermovej. Cca 50-minútová divadelná hra
vtipne vykresľuje manželské problémy, ktoré sa manželka rozhodne
riešiť pomocou veštice. Tá však vyvolá ducha lásky, ktorý chce
okamžite všetky problémy vyriešiť. S hrou sa predstavili divadelníci
aj v okolitých obciach – Matiašovciach, Reľove, Osturni, Červenom
Kláštore a Lechnici. V dňoch 25.-27. februára sa s touto hrou zúčastnili okresnej divadelnej prehliadky na Divadelnej Šuňave odkiaľ
si v konkurencii viac ako desiatich divadelných súborov priniesli
pekné tretie miesto. V apríli sa predviedli s veselohrou A. P. Čechova Medveď a jubileum a počas dní mesta vystúpili s novou divadelnou hrou – komédiou Láska po americky.
V lete v spolupráci s vydavateľstvom Goralinga,

Goralské

ktoré vlastní taktiež spišskostaroveská rodáčka

rozprávky

Ingrid Majeriková, natočil líder spišskostaroveského divadielka Ramagu Lukáš Marhefka na
motívy zamagurských rozprávok, zozbieraných
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Viktorom Majerikom a upravených Petrom Glockom, audiovizuálny
DVD nosič Goralské rozprávky. Nakrúcanie prebiehalo v mesiacoch
júl a august. Počas siedmych dní štáb nakrúcal v Červenom Kláštore, Starej Ľubovni, Lesnici a Osturni. Okrem domácich hercov
z divadla Ramagu – Simony Bombarovej, Zdena Dudžáka, Lívie
Dermovej, Viery Jurkovičovej sa natáčania zúčastnili aj profesionálni
herci, staroveskí rodáci Daniel Výrostek a Rastislav Zelina, ale taktiež herci z divadla Commedia Poprad a ďalší študenti herectva a
študenti Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Skladateľom filmovej hudby bol Starovešťan Daniel Kostka a úvodnú pieseň
napísala a naspievala mladá talentovaná speváčka, tiež Starovešťanka Lívia Dermová.

Premiéra filmu sa uskutočnila 22. októbra v priestoroch kultúrneho
domu v Spišskej Starej Vsi. Zúčastnilo sa jej viac ako 500 divákov,
pričom viacerí záujemcovia sa do vnútra ani nedostali. Počas premiéry bola odprezentovaná tiež útla brožúra o meste pod názvom

Spišská Stará Ves a krajina na brehoch Dunajca.
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Goralské rozprávky sa predstavili aj o niekoľko týždňov neskôr na
najväčších slovenských knižných trhoch Biblioteka v bratislavskej
Inchebe v rámci prezentácie vydavateľstva Goralinga.

Tejto prezentácie

sa zúčastnil

primátor

Ing. Jozef

Harabin

s manželkou, ktorý predstavil naše mestečko i propagačnú brožúru
a niekoľkí členovia divadla Ramagu i FS Maguranka, ktorí
~ 49 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2011

v zamagurských krojoch obohatili nielen samotnú prezentáciu, ale
boli stredobodom záujmu celého medzinárodného veľtrhu.
Dňa 10. decembra sa uskutočnila repríza Goralských rozprávok, ktorá bola spojená s premiérou dokumentárneho životopisného filmu
o živote jedného z najstarších Starovešťanov Jána Čupku. Film režíroval Lukáš Marhefka.
Zástupcovia mesta si v januári pripomenuli 5. výročie pádu vojen-

Spomienka

ského špeciálu pri obci Hejce, pri ktorom zahynul aj Starovešťan,

na leteckú

technik elektro-špeciálneho vybavenia lietadiel, nrtm. Karol Malatin.

haváriu

Pri tejto príležitosti položili vence na jeho hrob a venovali mu tichú
dôstojnú spomienku.
V máji si mesto pripomenulo Deň víťazstva nad fašizmom. Pri tejto

Deň víťaz-

príležitosti položil primátor mesta k pomníku padlým v dvoch sveto-

stva nad

vých vojnách v miestnom parku veniec a poklonil sa ich pamiatke.

fašizmom

V peknom teplom počasí sa v dňoch 20. až 22. mája uskutočnil jubi-

Zamagur-

lejný tridsiaty piaty ročník Zamagurských folklórnych slávností. Ako

ské folk-

každoročne začal prvý deň tohto tradičného kultúrneho podujatia

lórne sláv-

živou pozvánkou folklórnych súborov v jednotlivých zamagurských

nosti

obciach, kde na slávnosti pozývali DFS Pieniny a Rovinka zo Spišskej
~ 50 ~
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Starej Vsi a DFS Flisocek z Červeného Kláštora. Súčasne bola
o 15.30 v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi otvorená vernisáž
výstavy Zuzany Holubekovej predstaviteľky svetoznámej naivnej
slovenskej maliarskej školy z Kovačice. Po sprievode domácich
a zahraničných

súborov

mestom

a položení

kytice

kvetov

k pamätníku Š. L. Kostelničáka bol zavŕšený uvítacím programom
domáceho FS Maguranka zo Spišskej Starej Vsi a hosťujúcich súborov FS Pentla z českých Boršíc a FS Tessedik zo Szarvasu. Večer
vystúpila v červenokláštorskom amfiteátri známa slovenská hudobná
skupina IMT Smile.

Druhý deň slávností otvorili sprievodné programy ľudových hudieb
v areáli remesiel, kde taktiež predvádzali svoje umenie zruční remeselníci z rôznych kútov Slovenska. Na prvom nádvorí kláštora sa zatiaľ konala školička tanca, kde k tancu pozývala ĽH RFS Ľoli roklica
z Veľkej Lomnice. V poobedňajšom otváracom programe sa návštevníkom predstavil región Orava i folklórne súbory z krajín Visegradskej štvorky, medzi ktorými nechýbala domáca Maguranka, FS
Vagonár z Popradu, FS Oravan z Nižnej, RFS Kesaj Tchávé
z Kežmarku, FS Hyrni z Nového Targu, FS Sedula z Litvy, FS Pentla
a FS Tessedik. Večer predviedol svoje umenie v programe Tancovali
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naši Vašim profesionálny súbor SĽUK a nočný program zakončil slovenský spevák Pavol Hamel.

Nedeľňajšie ráno už tradične patrilo svätej omši v kostole sv. Antona Pustovníka v Červenom kláštore. Pokračoval tiež trh remesiel
a sprievodný program ľudových hudieb. Na obed sa divákom predstavili malí tanečníci zo slovenských detských folklórnych súborov
Flisocek, Pieniny, Rovinka, Maguráčik z Kežmarku, Jánošíček zo Svitu a Zadumka z ruskej Moskvy. V záverečnom programe Pieniny,
Pieniny sa predstavili takmer všetky domáce i hosťovské folklórne
súbory, ktoré vystupovali počas slávností a ľudová hudba Jána Berkyho Mrenicu s Čarovnými ostrohami z Bratislavy. Počas podujatia si
návštevníci v areáli kláštora mohli prezrieť sprievodné výstavy Miroslava Semančíka Rezané do dreva a výstavu drevených plastík zo
zbierky Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Spoluorganizátorom ZFS, ktoré v tomto roku prilákalo tisíce návštevníkov,
bolo už tradične aj naše mesto.
V rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Sloven-

Brehy Du-

ská republika 2007-2013 v prioritnej osi III. Podpora miestnych ini-

najca ožijú

ciatív podalo mesto žiadosť o poskytnutie finančného príspevku

tradíciou

z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja pod názvom
Brehy Dunajca ožijú tradíciou. Táto žiadosť bola v marci schválená
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a Spišská Stará Ves dostala na uskutočnenie projektu z európskeho
fondu 33 710,15 €, čo tvorí 85%, zo štátneho rozpočtu ďalších 10%
- 3965,90 € a 5%, teda 1982,95 €, dofinancuje z vlastných zdrojov.
V rámci tohto projektu bolo

Propagač-

vydaných 10 000 kusov propa-

ná brožúra

gačnej brožúry o Spišskej Starej Vsi a okolí pod názvom

Spišská Stará Ves a krajina na
brehoch

Dunajca.

stranová

Dvanásť-

brožúrka

v slovenskom,

poľskom,

je
ne-

meckom a anglickom jazyku a
napísali ju spišskostaroveské
rodáčky

Milica

Majeriková-

Molitoris a Ingrid Majeriková.
Tento

propagačný

materiál

mesto tak môže využívať pri rôznych podujatiach, bol dodaný do
škôl,

knižníc,

múzeí,

sloven-

ským i poľským
samosprávam či
návštevníkom
nášho

regiónu.

Slávnostne uvedená do života
bola brožúra 22.
októbra počas premiéry Goralských rozprávok a svojej prezentácie
sa dočkala tiež 5. novembra na knižnom veľtrhu v bratislavskej Inchebe.
Ďalšou aktivitou bolo usporiadanie kultúrno-spoločenského poduja-

Srdcom k

tia pod názvom Srdcom k domovu. Prebiehalo v dňoch 15. až 17.

domovu

júla. Akcia začala v piatok ráno na viacúčelovom ihrisku CVČ, kde
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prebiehali rôzne súťaže. Zároveň si v tom čase deti kreslili na chodník pred reštauráciou Nova a mali tiež možnosť dať si pomaľovať
tvár či cvičiť detskú Zumbu. Popritom sa uskutočnil šachový turnaj
o pohár primátora mesta a rôzne iné súťaže. Podvečer predviedlo
divadlo Ramagu predstavenie Láska po americky a prvý deň bol zakončený diskotékou v reštaurácii Nova.

Druhý deň podujatia začal opäť športovo, a to tenisovým turnajom
v areáli gymnázia. Poobede sa v konferenčnej sále reštaurácie Nova
konal seminár k cykloturistickej magistrále okolo Tatier, týkajúci sa
časti Pieniny, Spišská Stará Ves, Majere, Červený Kláštor. Na futbalovom ihrisku športového areálu TJ Dunajec sa zas uskutočnil futbalový zápas generácií. O pätnástej hodine sa začala kultúrna časť
programu, v ktorej vystúpil domáci folklórny súbor Maguranka
i hosťovské

folklórne

súbory

Osturňanka

z Osturne,

Kečera

z Jakubian a Sabinovčan zo Sabinova. Spoza hraníc zavítala do nášho mesta dychová hudba z Nižných Lápš. Podvečer vystúpením
ozvláštnila skupina historického šermu JAGO a na záver zahrala coutry skupina Weteráni Štefana Sýkoru.
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Nedeľné ráno privítal Starovešťanov na námestí Staroveský jarmok
a tvorivé dielne. Na obed si mohli návštevníci vychutnať dobroty
z kuchyne starej mamy na slovensko-poľskom pohraničí a popri tom
sledovať regionálne preteky hasičských zborov z našej i druhej strany hranice, ukážky činnosti integrovaného záchranného systému SRPL, vzájomnú pomoc pri záchrane zdravia a majetku, činnosť psovodov i štátnych lesov TANAP-u. Komu nestačili tradičné jedlá mohol si pochutiť na haláslé či poľovníckom guľáši, v ktorého varení sa
v parčíku za reštauráciou konala súťaž. Večer si ešte záujemcovia
mohli v kine Magura pozrieť film Trik alebo sa zabaviť na diskotéke.
Sprievodnou výstavou podujatia bola výstava Staroveské talenty
v kultúrnom dome. Podujatiu v tomto roku prialo počasie a tak sa
prilákalo nielen Starovešťanov, ale aj obyvateľov iných obcí i spoza
hranice.
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V tomto roku navštívili naše mesto v rámci kultúrnych aktivít aj dva

Hostia zo

zahraničné folklórne súbory, ktoré priblížili obyvateľom svoje národ-

zahraničia

né tance a spevy. V marci sa Starovešťanom v kultúrnom dome
predstavil Národný

choreografický folklórny súbor Kolkha II

z gruzínského Tbilisi a v polovici augusta zavítali do nášho mesta
tanečníci z folklórneho súboru Mića Tadić zo srbského mesta Krupanj.
Mića Tadić zo Srbska

Dňa 24. septembra sa v areáli discoclubu Nova konali výtvarné wor-

Zamagur-

kshopy pod názvom Zamagurské talenty. Počas akcie hrali zama-

ské talenty

gurskí umelci Daniel Kostka, skupiny K.S.T, Horizont a DJ Michal.
Dobrovoľné vstupné bolo použité na školské potreby pre deti zo
sociálne slabších rodín.
V októbri usporiadal ZPOZ stretnutie seniorov nášho mesta, na kto-

Stretnutie

rom sa mohli spoločne stretnúť a pri chutnom pohostení porozprá-

seniorov

vať o svojich starostiach i radostiach. V mene mesta sa seniorom
prihovoril primátor Ing. Jozef Harabin a kultúrny program pripravili
učitelia a deti z MŠ, ŠKD a ZUŠ.
V rámci projektu Brehy Dunajca ožijú tradíciou boli v dňoch 16.-17.

Dni sväté-

decembra usporiadané Dni svätého Huberta, ktoré propagovali bo-

ho Huber-

hatú tradíciu poľovníctva na Zamagurí a zároveň bolo ich cieľom

ta
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nadviazať cezhraničné kontakty. Prvý deň bol spojený s výstavou
fotografií, poľovníckych trofejí a prednáškami pre žiakov Spojenej
školy i verejnosť o práci poľovníckych združení na Slovensku
i v Poľsku. Druhý deň začal slávnostným sprievodom členov Poľovníckeho združenia, ukážkami vábenia zveri, dražbou ulovenej zveri
či výstavou psov. Na obed sa uskutočnila v reštaurácii Nova súťaž
vo varení pravého poľovníckeho guľášu spojená s jeho ochutnávkou. Potom nasledovala zábava, o ktorú sa postarali folklórne súbory Maguranka, Zelený javor z Krempách a Magura z Kežmarku.

Kultúrny záver tohto roka, podobne ako rok minulého, patril vystú-

Galavečer

peniam talentovaných Starovešťanov. Tzv. Galavečer talentov sa

talentov

konal 26. decembra v miestnom kultúrnom dome, pričom svoje
schopnosti a umenie predviedli viacerí spišskostaroveskí rodáci, medzi ktorými nechýbali Daniel Výrostek, Rastislav Zelina, Lukáš Marhefka, Lívia Dermová, Dávid Oravec, Ľubomír Škantár, Agnesa Dlhá
ml., FS Maguranka a ďalší.
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Pomaly tradíciou sa už stáva aj spoločné privítanie Nového roku

Novoročný

o polnoci pred kultúrnym domom. Po ohňostroji a štátnej hymne

punč

prehovoril k zúčastneným primátor, ktorý na záver pozval všetkých
obyvateľov na novoročný punč.
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Všeobecná situácia v zdravotníctve na Slovensku bola v roku 2011

Všeobecná

veľmi zlá a vyvrcholila koncom roku štrajkom lekárov, ktorí podali

situácia

hromadné výpovede v nemocniciach, čo na niekoľko dní úplne ochromilo slovenské zdravotníctvo.
Naše mesto naďalej bojovalo s rovnakými problémami ako vlani a

Zabezpeče-

usilovalo sa predovšetkým udržať zdravotnú starostlivosť i odborné

nie zdravot-

zdravotné služby v miestnom zdravotnom stredisku aspoň na rovna-

nej starost-

kej

livosti

úrovni.

Dňa

1.

januára

bola

uzavretá

medzi

mestom

a nemocnicou v Kežmarku dohoda o skúšobnej prevádzke internej a
chirurgickej ambulancie v tom zmysle, že príslušné dni v týždni, ktorými boli pondelok a streda, by boli tieto ambulancie prevádzkované
lekármi z kežmarskej nemocnice. Nemocnica v Kežmarku zabezpečovala tiež dopravnú službu a lekársku starostlivosť prvej pomoci
tzv. pohotovosť. V krízovom režime bola firmou Alphamedical zabezpečovaná prevádzka RTG a firmou Mobila rehabilitačné služby.
Okrem toho v zdravotnom stredisku fungovali súkromní lekári, a to
dvaja všeobecní lekári pre dospelých, pediater, gynekológ a dvaja
zubári.
Mesto ako vlastník budovy zdravotného strediska, aby udržalo čo

Finančné

najširší

problémy

rozsah

zdravotných

služieb,

neúčtovalo

nemocnici

v Kežmarku nájomné. Avšak prevádzkové náklady, ktoré súvisia
s činnosťou nemocnice dosiahli ku koncu predchádzajúceho roku
28 500 €. Nemocnica síce svoj záväzok uznala, avšak nebola v stave
ho splácať. Na prelome apríla a mája došlo k niekoľkotýždňovému
výpadku Lekárskej služby prvej pomoci a odišli niektorí špecialisti.
Mesto sa usilovalo situáciu riešiť rokovaním s odborom zdravotníctva PSK a oslovilo tiež skupinu lekárov – špecialistov, ktorým ponúklo výhodné podmienky.
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Chirurgická ambulancia tak začala v Spišskej Starej Vsi opäť fungo-

Chirurgická

vať od 21. septembra. Chirurgické služby v Zdravotnom stredisku

ambulancia

od tohto dátumu poskytuje MUDr. Eva Hritzová každú stredu od
8:00 do 14:00.
Internú ambulanciu v Zdravotnom stredisku prevádzkoval MUDr.

Interná

Martin Magera spoločne so sestrou Annou Jackovičovou dvakrát do

ambulancia

týždňa, a to v pondelok a stredu v čase od 7:00 do 15:00.
Dňa 6. septembra sa v miestnom kultúrnom dome uskutočnil odber

Odber krvi

krvi mobilnou transfúznou jednotkou. Za bezplatné darcovstvo krvi
bola udelená diamantová Jánskeho

Jánskeho

plaketa darcovi zo Spišskej Starej Vsi

plaketa

Jánovi Bogačíkovi, ktorý počas svojho života bezplatne daroval krv už
81-krát, čím iste zachránil veľké
množstvo ľudských životov.
V oblasti zdravotníctva má svoje nezastupiteľné miesto aj šírenie

Prevencia a

zdravotnej osvety a prevencie. V rámci takýchto aktivít sa konala

osveta

17. mája v budove gymnázia beseda s Ing. Mariánom Filom, na ktorej sa mohli Starovešťania dozvedieť o pozitívach i negatívach očkovania. Mesto taktiež na svojej webovej stránke upozorňovalo na
rôzne zdravotné riziká, a to napríklad, keď bol koncom januára
v susednom

Malopoľskom

vojvodstve

zistený

výskyt

besnoty

u voľne žijúcich, ale aj u domácich zvierat.
Záchrannú zdravotnú službu v Spišskej Starej Vsi naďalej vykonáva-

Záchranná

la Falck Záchranná a. s., pričom regionálnym riaditeľom v našom

zdravotná

meste bol MUDr. Marián Maďar, regionálnym záchranárom Mgr.

služba

Martin Šefc a vedúcim záchranárom Marek Olexa. Sídlila na ulici SNP
1. Jeden z vážnejších a medializovaných prípadov, ktorý musela riešiť sa odohral 28. marca, kedy si v Spišskej Starej Vsi vážne zranil
pri práci 24-ročný muž ľavú dolnú končatinu. Po prvotnom ošetrení
spišskostaroveských záchranárov bol následne prostredníctvom popradskej posádky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby AIR ~ 60 ~
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TRANSPORT EUROPE transportovaný do popradskej nemocnice.
Koncom marca namerali vo viacerých krajinách v Európe, vrátane

Rádioaktivi-

Slovenska, stopové koncentrácie rádioaktívnych látok pochádzajúce

ta z Fuku-

z japonskej jadrovej elektrárne Fukušima. Podľa Úradu verejného

šimi

zdravotníctva Slovenskej republiky sa takáto situácia dala očakávať
a bude pravdepodobne pretrvávať i v blízkej budúcnosti. Akékoľvek
obavy z ožiarenia sú podľa úradu neopodstatnené, pretože koncentrácia je veľmi nízka.
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej

Zariadenie

Vsi aj v roku 2011 poskytovalo pod riaditeľskou taktovkou Ing. Jo-

pre senio-

zefa Krivoňáka sociálne služby najmä pre klientov zo Zamaguria

rov

a okolia. V máji nastúpila do DSS nová sociálna pracovníčka Mgr.

a domov

Mária Fröhlichová. Počas roku bola prijatá do zariadenia jedna nová

sociálnych

klientka zo Spišských Hanušoviec.

služieb

Začiatkom roku navštívil seniorov kňaz Marián Kufa, ktorý vybudoval
v Žakovciach zariadenie pre sociálne slabších obyvateľov a ktorého
príchod i slová znamenali aj pre miestnych seniorov veľkú duchovnú
oporu. Vo februári si klienti pripomenuli sviatok sv. Valentína
a v marci zas Medzinárodný deň žien či mesiac knihy. Ani v tomto
roku nechýbala akcia počas svetového týždňa mozgu, kedy si seniori
cvičili svoju pamäť, ale aj zručnosti. Počas tohto týždňa navštívili
DSS aj žiaci miestnej ZŠ, ktorí najskôr porozprávali o fungovaní
mozgu a potom spoločne so seniormi vymodelovali mozog a nervové bunky. Zariadenie pred sviatkami Veľkej noci navštívili aj žiaci so
ZŠ v neďalekých Matiašovciach, ktorí oživili ľudové zvyky v našom
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regióne. Vo veľkonočný pondelok celebroval v zariadení sv. omšu
miestny dekan.
Pri príležitosti Dňa matiek prišli navštíviť mamičky a babičky v DSS
deti z miestnej MŠ. Pripravili pre nich kultúrny program i drobné
vlastnoručne vyrobené darčeky. Posledné májové dni zavítala do
zariadenia družobná návšteva z Domova důchodců v českom Onšove, aby si vymenili skúsenosti zo svojej práce. V júni si klienti pripomenuli Deň otcov. Počas celého roka nechýbali rôzne tvorivé aktivity ako relaxačné a duchovné cvičenia, tvorivé popoludnie, opekanie, športové hry či návrat k ľudovým tradíciám, počas ktorého
klientky – babičky z Frankovej vyrobili pekné koberčeky. V septembri sa niektorí klienti zúčastnili púte na Mariánsku horu v Levoči
a v tom istom mesiaci bola ocenená predsedom PSK Petrom Chudíkom klientka zariadenia Margita Krišandová. V októbri navštívil DSS
pri príležitosti 85-tich narodenín Michala Pavláka z Osturne gréckokatolícky kňaz z Osturne Radoslav Tóth s manželkou.
V decembri získalo spišskostaroveské zariadenie pre seniorov certifi-

Certifikát

kát Systému riadenia kvality podľa medzinárodnej normy ISO

systému

9001:2008, ktorá je celosvetovo uznávanou normou pre riadenie

riadenia

kvality. Slávnostné odovzdanie certifikátu sa uskutočnilo 14. decem-

kvality

bra, pričom sa ho zúčastnil primátor mesta a poslanec PSK Ing. Jozef Harabin i viacerí predstavitelia

a tvorcovia

sociálnej politiky
Prešovského samosprávneho
kraja ako vedúca
oddelenia riadenia zariadení sociálnych služieb sociálneho odboru PSK, v zastúpení Ing. Miroslavom
Redajom podpredsedníčka sociálnej komisie pri zastupiteľstve PSK,
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pracovníčka sociálneho odboru PSK Mgr. Martina Sotáková, poslanec PSK Ing. Miroslav Perignáth, zástupca certifikačného orgánu
Ing. Pavol Gašper a riaditeľky i riaditelia okolitých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Šiesteho decembra
do

zariadenia

s čertmi

i anjelmi

zavítal
Mikuláš
a žiaci

s učiteľmi zo ZUŠ predviedli
seniorom vianočný koncert.
Počas Vianoc pripravili zamestnanci

pre

klientov

slávnostnú večeru i skromné darčeky a rok v DSS bol zakončený
koledou a svätou omšou.
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V júli došlo v spišskostaroveskej

Nový kap-

farnosti k zmene na poste miest-

lán

neho kaplána. Bývalý kaplán Mgr.
Peter Tury bol preložený na novú
farnosť

v Liptovských

Sliačoch

a na jeho miesto nastúpil 3. júla
do pastoračnej činnosti ako nový
kaplán

26-ročný

rodák

z Margecian Mgr. Pavol Krokus.
Ordinovaný bol 18. júna 2011
v Spišskej

kapitule,

pri-

čom Spišskostaroveská farnosť je jeho prvým pôsobiskom.
Dňa 4. augusta menoval pápež nového spišského biskupa Štefana

Nový spiš-

Sečku, ktorý nahradil doterajšieho biskupa Františka Tondru. Ten

ský biskup

totiž dovŕšením 75 rokov už nemohol svoju funkciu ďalej vykonávať.
Doterajší pomocný spišský biskup Štefan Sečka bol slávnostne uvedený do úradu 10. septembra.
Pri farskom úrade v roku 2011 fungovala tvorivá dielňa, kde sa stre-

Tvorivá

távali mladí kresťansky založení Starovešťania pod vedením Mgr.

dielňa

Martiny Kostkovej.
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Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Starej Vsi pracoval v roku 2011

Dobrovoľný

naďalej pod vedením Pavla Úrodu. Tajomníkom bol Pavol Dlhý, pok-

hasičský

ladníčkou a hospodárkou Katarína Mláková, strojníkom Marián Se-

zbor

mančík, organizačným referentom Michal Semančík ml., materiálnotechnickým referentom Emil Pašinský a referentom mládeže Jozef
Mláka ml. Koncom januára usporiadali členovia v miestnej reštaurácii Nova prvý ročník hasičského plesu, ktorý sa vydaril veľmi dobre
a zaznamenal

pomerne

hojnú

účasť. Vo Veľký piatok a Bielu
sobotu zas nadviazali na tradíciu
svojich predchodcov a v hasičskej rovnošate asistovali pri poklone Sviatosti oltárnej.
Počas roku sa jednotlivci i družstvá zúčastňovali súťaží v rámci slovenskej i poľskej strany Zamaguria či v rámci okresu, kde si vylepšovali kondíciu a mohli si vymeniť skúsenosti s inými dobrovoľnými
hasičskými zbormi. Tohto roku bol DHZ v Spišskej Starej Vsi usporiadateľom okresného kola previerok pripravenosti hasičských družstiev, ktoré sa konali 5. júna a zúčastnilo sa ich 23 družstiev.
V rámci okresnej hasičskej ligy, kde sa započítavali body z desiatich
súťažných podujatí, obsadilo družstvo „A“ celkové štvrté miesto.
Pokračovala tiež tradične dobrá spolupráca s mestom, ktoré v tomto
roku prispelo na opravu striekačky sumou 900 €. Členovia DHZ sa
zas podieľali na organizácii Dní mesta, zapájali sa do prác pri čistení
kanálov, polievaní novo zatrávnených a novo vysadených stromčekov pri rekonštrukcii sídliska Magura, autobusovej stanice a parku.
Mesto tiež poskytlo možnosť brigády pri natieraní strechy bývalej
hasičskej zbrojnice v Lysej nad Dunajcom a garáží na ulici Jesenského, za čo si DHZ prilepšil do svojej pokladne.
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Celkovo členovia v roku 2011 zasahovali pri troch požiaroch. Okrem
toho sa venovali aj preventívnej činnosti – vykonali ukážky pre žiakov ZŠ spojené s testovaním problematiky ochrany pred požiarmi.
Svoje asistenčné služby poskytli tiež pri Zamagurskom motozraze
a Zamagurských folklórnych slávnostiach.

V roku 2011 registrovala miestna organizácia Slovenského rybár-

Rybársky

skeho zväzu v Spišskej Starej Vsi 97 členov. Z toho bolo 14 dôchod-

zväz

cov, 10 členov vo veku od 15 do 18 rokov a 30 detí do 15 rokov.
Výbor sa na pracovných poradách stretol 11-krát. Hlavnou náplňou
pracovných porád výboru bola príprava a plnenie úloh i riešenie
problémov súvisiacich so zabezpečením plynulého chodu organizácie. Členovia výboru teda pripravovali brigády, miestne preteky a
zabezpečovali zarybňovanie miestnych revírov. Tak ako aj po uplynulé roky sa členovia výboru podieľali na príprave Dní mesta Spišská Stará Ves, kde predseda s hospodárom varili halászlé pre návštevníkov. V zimných mesiacoch činnosť výboru spočívala hlavne
v zazimovaní rýb vo vodných nádržiach, čistení a kontrole prítokov.
V decembri sa predseda zúčastnil slávnostného zasadnutia pri príležitosti 85. výročia založenia Slovenského rybárskeho zväzu, ktoré sa
konalo v Žiline.
Rybárska stráž mala 9 členov, pričom ich práca pozostávala hlavne
z kontroly zapísanej dochádzky k vode, kontroly zapisovania úlovkov
a kontroly povinnej výbavy rybára. V roku 2011 nebolo zavedené
žiadne disciplinárne konanie a všetky priestupky sa vyriešili dohovorom.
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V rámci brigádnickej činnosti členovia kosili trávu, čistili odpadky a
prítoky jednotlivých vodných nádrží. Okrem toho vyrobili mreže
a opravili stavidlo na prítoku do vodnej nádrže v Červenom Kláštore,
ktoré bolo zničené povodňami a taktiež tu namaľovali lavice
i altánok. Lavice osadili a namaľovali aj pri vodnej nádrži v Majeroch. Vo vodnej nádrži Nokle opravili zas hrádzu poškodenú bobrami. Celkovo bolo v rámci brigádnickej činnosti odpracovaných 1424
hodín, pričom niektorí členovia odpracovali aj 6 brigád, niektorí ani
jednu. Napriek tomu sa účasť na brigádach zvýšila, keďže za jednu
neodpracovanú brigádu platili členovia 20 €.
V rámci športovej činnosti usporiadali spišskostaroveskí rybári 4 preteky, a to: v apríli v Červenom Kláštore (prívlač), v máji na Nokliach
(deti), v auguste na Dunajci (mucha) a v septembri opäť na vodnej
nádrži

v

Červenom

Kláštore

(plávaná).

V roku

2011

bolo

v jednotlivých revíroch ulovených spolu 3390 kusov rýb v celkovej
váhe 2675 kg. Oproti roku 2010, kde bolo ulovených 2590 kusov
rýb o hmotnosti 1585 kg to bol značný nárast.
Za zarybnenie miestna organizácia zaplatila 5368 €, pretek na plávanú v Červenom Kláštore priniesol živú rybu v hodnote 269 € a zo
Žiliny dodali pstruha potočného a lipňa dvojročka v hodnote 2310 €.
Pokračovalo sa tiež v odkupovaní pozemkov pod vodnou nádržou
Červenom Kláštore, pričom v roku 2011 sa podarilo vysporiadať
ďalších cca 410 m2.
Dňa 23. januára sa v kultúrnom dome konala výročná schôdza zá-

Zväz včelá-

kladnej organizácie Slovenského včelárskeho zväzu v Spišskej Starej

rov

Vsi.

Zúčastnilo

sa

jej

21

z celkového počtu 27 členov.
Výbor fungoval i naďalej v tom
istom zložení, predsedom bol
Ing. Štefan Danko, tajomníkom
Július Dlugolinský, pokladníkom
Ing.

Ján
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v tomto roku spoločne obhospodarovali 435 včelstiev a viacerí svoje
výrobky ponúkali aj na predaj. V Spišskej Starej Vsi mal menšiu
predajňu s včelími produktmi na Štúrovej č. 255 tajomník spolku
Július Dlugolinský, ktorý tiež zaobstaral pre včelárov zo Zamaguria
banner s potlačou Slovenský zväz včelárov Spišská Stará Ves. Včelie
produkty z dvora zamagurských včelárov mohli ochutnať a zakúpiť
tiež návštevníci Dní mesta Spišská Stará Ves, Zemiakarského jarmoku v Spišskej Belej či počas otvorenia letnej turistickej sezóny
v Červenom Kláštore.
Členovia poľovníckeho zdru-

Poľovnícke

ženia Dunajec sa v roku 2011

združenie

zišli

Dunajec

dvakrát

na

výročnej

a slávnostnej členskej schôdzi. Výbor zasadal celkovo 7krát, pričom hlavnou náplňou
zasadnutí

bola

koordinácia

brigád pri výstavbe nových poľovných zariadení, prác pre jednotlivé
lesné subjekty nachádzajúce sa na území poľovníckeho združenia
a prikrmovanie lesnej zveri v zimnom období, ktoré bolo zabezpečené najmä dodávkou zemiakov. Značnú časť kvalitného krmiva zabezpečil predseda Ing. Jozef Kutarňa, ale o krmivo sa postarali
i ďalší členovia.
V tomto roku naďalej pokračovala pozitívna spolupráca organizácie
s mestom. Poľovníci sa už tradične podieľali na organizácii Dni mesta Spišská Stará Ves, kde sa prezentovali výstavou a uvarili poľovnícky guľáš. Novinkou bol prvý ročník poľovníckych dní – Dní svätého Huberta, ktoré sa konali v decembri v rámci projektu Brehy Dunajca ožijú tradíciou. Začiatkom roku sa konal tiež štvrtý ročník Poľovníckeho plesu.
Podobne ako v minulých rokoch bola činnosť záhradkárov zameraná

Zväz zá-

na pestovanie okrasných a úžitkových rastlín na svojich pozemkoch,

hradkárov

na zabránenie šírenia burín, najmä nebezpečného boľševníka, ktorý
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sa okolo Rieky vyskytuje v hojnej miere. Na jar niektorí členovia
organizácie zabezpečili a previedli drobné opravy prístupovej cesty
po zime. V júni 2011 počas silného dažďa pracovníci Správy a údržby ciest v Spišskej Starej Vsi v snahe ochrániť svoju budovu a dvor
pred valiacou sa vodou po štátnej ceste, túto pomocou svojich mechanizmov úmyselne odrazili na prístupovú cestu k záhradkárskej
osade Kamenec, v dôsledku čoho došlo k jej totálnemu zničeniu v
dĺžke asi 300 m. Výbor zväzu záhradkárov požiadal Správu a údržbu
ciest o opravu zničenej cesty alebo aspoň o poskytnutie mechanizmov, avšak bez akejkoľvek odozvy. Taktiež požiadali o pomoc mestský úrad, ale výsledok bol rovnaký. Opravu zničenej cesty nakoniec
zabezpečili členovia organizácie u súkromného podnikateľa, ktorému za túto činnosť zaplatili z mimoriadnych členských príspevkov,
nakoľko organizácia disponuje len malou finančnou hotovosťou.
Členovia základnej organizácie Kamenec aj vplyvom týchto udalostí
začali čoraz otvorenejšie uvažovať o ďalšom význame fungovania
tohto spolku.

Horská služba Pienapu fungovala v tomto roku naďalej pod vedením

Horská

Ing. Marka Popoviča. Vo februári naši záchranári absolvovali

služba
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v Krynici, spoločne s poľskými kolegami z GOPR-u, školenia cez projekt V4, zamerané na prvú pomoc, záchranu na lyžiarskej trati
a záchrannú činnosť pomocou helikoptéry. Letná časť školení sa
uskutočnila v Pieninách, kde sa precvičovala pozemná i jaskynná
záchrana. Zimnú časť preskúšania odbornej spôsobilosti pre základnú záchrannú činnosť a pozemnú záchranu absolvovali členovia HS
v Jasnej, letnú časť v Pieninách. Svoje zručnosti, schopnosti
a vzdelanie si záchranári doplňovali tiež na školení evakuácie
z lanových dráh, lavínovom školení, absolvovali skialpinistickú túru
na Rovnú hoľu a Širokú dolinu v Nízkych Tatrách, školenie vodnej
záchrany, školenie prvej pomoci, školenia krajinoznalectva (Cerla,
Kláštorná hora, Holica, Bystrík, 7 mníchov v Pieninách,

Gerlach,

Mŕtva záhradka, Velická dolina, Satan, Ostrva, Tupý vo Vysokých
Tatrách). Okrem toho sa zdokonaľovali tiež v práci na PC, jazykoch
a komunikácii. Zmluvní horskí záchranári absolvovali metodické školenia pozemnej záchrany, školenie rádiospojenia a prvej pomoci
i náročný kondičný prechod Belianskymi Tatrami.

V tomto roku zažili horskí záchranári aj smutnú udalosť, a to úmrtie
svojho člena Petra Babíka, s ktorým sa všetci rozlúčili vo februári.
Tradičnou pietnou akciou si taktiež v novembri pripomenuli obete
Pienin. V rámci verejnoprospešných činnosti zorganizovali záchranári
brigádu pri chate v Jordanci a zúčastnili sa akcie Čisté hory. Nechýbali ani na októbrovom Pieninskom duatlone, otvorení turistickej
sezóny v Pieninách či rozlyžovaní v Jasnej. Počas zimnej i letnej sezóny konali pravidelné služby, počas ktorých vykonali 26 zásahov.
Často pomáhali aj poľským turistom, ako napríklad 5. februára
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v Pieninách, kde potrebovala pomoc poľská turistka, ktorá si pri páde na zľadovatenom chodníku pod sedlom Cerla poranila nohu. Naši
záchranári ju po ošetrení odovzdali poľským kolegom, ktorí ju
transportovali do nemocnice. Taktiež v septembri záchranári pomáhali poľskému turistovi, ktorý si v sedle Šafránovka poranil nohu
a nebol schopný samostatne ďalej pokračovať. Muža na mieste
ošetrili a transportovali na chatu Lesnica.
Viacerí členovia sa venovali aj individuálnej preventívnej činnosti
v teréne či školiacej činnosti v rámci pedagogickej praxe. Samotný
predseda HS Ing. Marko Popovič prednášal o horskej záchrane
a pohybe

v horách

v Liptovskom

na

Mikuláši,

cirkevnom
strednej

evanjelickom

súkromnej

škole

gymnáziu
v Poprade

i miestnom gymnáziu. Činnosť HS Pienapu bola v tomto roku o to
ťažšia, že nedostala na svoju činnosť žiadnu dotáciu a tak jediným
zdrojom boli členské príspevky. Na Slovensku je už 15 OZ
s obdobným zameraním, no len jedno má uzavretú zmluvu
o spolupráci s Horskou záchrannou službou.
Miestny odbor Matice slovenskej pracoval v roku 2011 v rovnakom

Matica slo-

zložení ako v roku predchádzajúcom, pričom sa zameriaval na za-

venská

chovávanie a rozširovanie ľudových tradícií, na žiacku tvorivosť a na
ďalšiu záujmovú činnosť. V rámci výtvarného klubu sa uskutočnili
tvorivé dielne zamerané na prácu s prírodnými a netradičnými materiálmi a počas Dní mesta zorganizovali členovia výstavy svojich prác.
Pod krídlami Matice fungoval aj Literárny klub Knihomoľko, ktorý
zorganizoval besedu s astronómom Vojtechom Rušinom, recitačné
a hudobné pásmo na vianočný program a v spolupráci s CVČ Šťastenko recitačné popoludnie v knižnici. V divadelnom odbore pracovalo divadlo Ramagu a v tanečnom odbore folklórne súbory Maguranka a Pieniny i malé mažoretky Nezábudky, ktoré sa zúčastňovali
na rôznych kultúrnych podujatiach v meste. V spolupráci s mestom
zorganizovala Matica taktiež druhý ročník Staroveského plesu.
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Motorkári usporiadali v tomto roku už tretí ročník Zamagurského

Zamagurský

motozrazu, ktorý sa konal v dňoch 8. až 10. júla v areáli Skiparku

klub motor-

hotela Eland. Počasie v tomto roku usporiadateľom prialo a tak

károv

si návštevníci mohli počas troch dní vychutnať vystúpenia rôznych
rockových a punkových kapiel, pozrieť silové a motorkárske súťaže,
ktoré vyvrcholili v sobotu pretekom seriálu Slovakia Stund Cup.
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Futbalový klub TJ Slávia Dunajec Spišská Stará Ves fungoval naďa-

Futbal

lej pod vedením predsedu Ing. Júliusa Lojeka a vedúceho mužstva
Karola Šebesta. Hlavným organizátorom domácich zápasov bol Ján
Baka a o športový areál futbalového klubu sa staral Štefan Slovík.
Mužov naďalej trénoval Rudolf Velička, ktorého asistentom bol Ing.
Ján Kurňava. Zdravotnú starostlivosť našim futbalistom poskytoval
Pavol Knapík. V jednotlivých súťažiach Podtatranského futbalového
zväzu pôsobili družstvá žiakov, dorastencov a dospelých. Žiaci hrali
v sezóne 2010/2011 prvú triedu futbalovej ligy a po jesennej časti
strácali na prvé miesto iba 5 bodov. Dorastenci hrali v dorasteneckej B skupine Podtatranského futbalového zväzu a po jesennej časti
boli taktiež v hre o čelo tabuľky. Muži hrali prvú Kamzík triedu najvyššej oblastnej súťaže Podtatranského futbalového zväzu, pričom
pred začiatkom jarnej časti boli s 29 bodmi na siedmom mieste.
Zimnú prestávku využívali futbalisti na prípravu aj prostredníctvom
viacerých turnajov.
V januári pokračovala futbalová Ľoky liga svojim tretím kolom. Napriek tomu, že až do šiesteho kola bolo najúspešnejším mužstvom
Reštaurácia Nova, v posledných dvoch kolách ho preskočilo mužstvo
Bafana Bafana v zložení Tomáš Linický, Lukáš Bednarčík, Roman
Knapík, Erik Vojsovič, Matej Kovalský, Martin Polakovič, Christian
Mačák a Miroslav Markovič, ktoré si, s desiatimi víťazstvami, dvoma
remízami a dvoma prehrami, odnieslo za celkové víťazstvo prvú cenu 280 €. Druhé skončilo už spomínané mužstvo Reštaurácie Nova,
ktoré získalo 190 € a na treťom mieste príjemné prekvapenie súťaže
Celtic Boys, ktoré získalo 120 €. Za najlepšieho hráča Ľoky ligy bol
počas záverečného ceremoniálu vyhlásený Anton Fuchs z mužstva
Blue Extreme.
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28. decembra začal nový 7. ročník tohto futsalového zamagurského
turnaja. Tento rok sa do súťaže prihlásilo sedem mužstiev, ktoré
zvádzali svoje súboje v telocvični základnej školy, formou dvakrát
každý s každým. Do konca kalendárneho roku stihli odohrať mužstvá štyri zápasy, po ktorých vedúcu pozíciu zaujalo suverénne so
štyrmi výhrami a skóre 10:3 mužstvo Blue Extreme.
Dňa 5. februára 2011 sa v telocvični ZŠ zišlo 13 mužstiev, aby si

Minifutba-

zmerali svoje sily v halovom futbalovom turnaji o pohár primátora

lový turnaj

mesta Spišská Stará Ves. Družstvá boli rozdelené do 4 skupín. Tohtoročným víťazom sa stalo mužstvo Reštaurácie Nova, ktoré vo finále zdolalo mužstvo Mix tesným rozdielom 3:2. Odmenení boli aj traja
najlepší strelci turnaja. Na 3. mieste sa so 6 strelenými gólmi umiestnil M. Eliáš z mužstva Reštaurácia Nova, na druhom mieste jeho
spoluhráč R. Matiko so 7 strelenými gólmi a najlepším strelcom turnaja sa s 8 strelenými gólmi stal F. Strakula z mužstva Celtic.

Víťazné mužstvo Reštaurácie Nova

V apríli sa uskutočnilo vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu

Ocenenie

Kežmarok, na ktorom získal ocenenie dlhoročný futbalový funkcio-

Rudolfa

nár a tréner Rudolf Velička, ktorý ešte aj vo svojich 55-tich rokoch

Veličku

občasne hráva majstrovské zápasy prvej triedy.
Po zimnej prestávke pokračovalo družstvo mužov v prvej Kamzík

TJ Slávia

triede najvyššej oblastnej súťaže Podtatranského futbalového zväzu.

Dunajec

Po odohratí tridsiatich kôl nakoniec obsadilo s 12 výhrami, 5 remí-

muži

~ 74 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2011

zami a 13 prehrami konečné deviate miesto. René Matiko bol
s dvadsiatimi gólmi tretím najlepším strelcom celej ligy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FC Poprad-Veľká
MŠK Slavoj Spišká Belá
OFK Kravany
OFK Vikartovce
Šk Zemedar Poprad-Stráže
FK Veľká Lomnica
OŠK Spišský Štvrtok
OFK Veľký Slavkov
Slávia Dunajec Spišská
Stará Ves
Tatran Mlynčeky
TJ Baník Hôrka
1. FC Mengusovce
TJ Družstevník Batizovce
Partizán Vernár
Toporec
OFK Jánovce

22
21
18
18
15
13
14
14

5
4
5
5
7
7
4
2

3
5
7
7
8
10
12
14

120:34
78:45
84:46
89:72
72:40
69:57
56:51
64:61

71
67
59
59
52
46
46
44

12

5

13

59:74

41

11
10
9
8
11
6
4

2
2
1
4
6
6
3

17
18
20
18
13
18
23

55:78
66:67
56:92
51:95
49:54
44:65
27:108

35
32
28
28
27
24
15

Novú sezónu 2011/2012 začalo mužstvo 31. júla prehrou na domácom trávniku. Postupne počas jesennej časti odohralo 16 zápasov,
z ktorých vyhralo len štyri, dvakrát remizovalo a až desaťkrát prehralo, a teda po skončení tejto časti prezimovalo so štrnástimi bodmi na dvanástom mieste tabuľky. Najlepším strelcom bol opäť René
Matiko, ktorý zaknihoval až 10 gólov. Ostatným hráčom sa podarilo
nastrieľať jeden či dva góly.
V jarnej časti pokračovali dorastenci vo veľmi dobrých výkonoch, čo

TJ Slávia

sa odzrkadlilo aj na ich konečnom umiestnení, keď s 15 výhrami, 2

Dunajec

remízami a len jednou prehrou obsadili konečné prvé miesto.

dorastenci

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Spišská Stará Ves
Levoča
Mlynčeky
Spišský Štvrtok
Poprad Veľká
Vrbov
Jánovce
Toporec
Vlkovce
Žakovce

15
11
10
7
9
7
6
4
4
2

2
5
2
6
0
3
4
5
2
1

1
2
6
5
9
8
8
9
12
15
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42:23
43:36
45:49
44:52
39:42
28:43
25:48
22:91

47
38
32
27
27
24
22
17
14
7
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Jesennú časť novej sezóny 2011/2012 odohrali dorastenci taktiež
veľmi stabilne a po deviatich zápasoch sa usadili na druhom mieste
tabuľky, keď na vedúcu Levoču strácali iba jeden bod. Celkovo zaknihovali sedem výhier a iba dve prehry s vedúcou Levočou a Jánovcami.
Po nie veľmi vydarenej jarnej časti skončili žiaci v strede tabuľky –

TJ Slávia

na konečnom šiestom mieste. Z celkového počtu 22 zápasov doká-

Dunajec

zali 12-krát zvíťaziť, raz remizovať a až deväťkrát prehrali, čo nako-

žiaci

niec spôsobilo, že na prvú Výbornú strácali až 23 bodov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Výborná
Veľká Lomnica
Spišské Bystré
Mlynčeky
Stráže
Spišská Stará Ves
Hranovnica
Liptovská Teplička
Hôrka
Vikartovce
Kravany
Toporec

20
16
15
14
13
12
8
7
6
6
5
2

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

2
5
7
8
8
9
13
15
14
14
13
18

123:14
102:37
58:38
84:50
68:55
69:69
70:76
30:77
42:54
52:106
35:71
32:124

60
49
45
42
40
37
25
21
20
20
19
8

Počas jesennej časti novej sezóny 2011/2012 podávali žiaci futbalového klubu veľmi nevyrovnané výkony. Na jednej strane zaznamenali niekoľko vysokých víťazstiev, ale zároveň aj dve vysoké prehry.
Tento výsledok bol spôsobený najmä nepravidelnou dochádzkou
detí na tréningy a bohužiaľ aj na zápasy, keď sa ich niekedy zišlo
sotva jedenásť. Po odohraní jedenástich zápasov jesennej časti
skončili so šiestimi víťazstvami a piatimi prehrami v strede tabuľky
na šiestom mieste. S celkovým skóre 40:38 strácali na prvé Vikartovce desať bodov.
V júli sa konal už 35. ročník minifutbalového turnaja o Putovný po-

O putovný

hár primátora mesta. Pre nepriaznivé počasie bol termín konania

pohár pri-

turnaja presunutý o týždeň neskôr, čo sa odrazilo na nižšej účasti.

mátora

Zúčastnilo sa ho 14 mužstiev, ktoré boli rozdelené do štyroch sku-

mesta

pín. V týchto skupinách sa hralo systémom každý z každým a po
~ 76 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2011

vytvorení dvojíc už vyraďovacím
systémom. Víťazom turnaja sa
nakoniec stalo mužstvo Reštaurácia Nova v zložení Lukáš Potanecký, Lukáš Bednarčík, Michal Eliáš,
Andrej Kurta, René Matiko, Tomáš Lipnický, Jozef Krolák, Juraj
Znanec a Radoslav Bjalončík. Na
druhom mieste skončilo družstvo
Kuko Team a tretí Brasil. Prvé štyri mužstvá dostali finančnú odmenu a víťazovi turnaja odovzdal putovný pohár primátor mesta Ing.
Jozef Harabin.
Počas roku 2011 boli zo Spišskej Starej Vsi do stolnotenisových sú-

Stolný te-

ťaží v Podtatranskej skupine zapojené dve družstvá dospelých

nis

a jedno družstvo starších žiakov. V tejto sezóne boli zmenené pravidlá a to tak, že po skončení jesennej časti, počas ktorej hralo
všetkých 12 družstiev systémom každý s každým, sa tabuľka rozdelila na dve skupiny. Prvú tvorili tímy, ktoré skončili po jesennej časti
na prvom až šiestom mieste a v jarnej časti hrali dvojkolovo
o postup do vyššej súťaže. Druhú skupina bola zložená s tímov, ktoré skončili na siedmom až dvanástom mieste a hrali medzi sebou
o záchranu.
Družstvo TJ Dunajec Spišská Stará Ves A hralo v roku 2011

TJ Duna-

v zostave Ján Stanko, Ján Dubiel, Daniel Kostka, Krištof Kowalczyk,

jec Spišská

Marcin Janczy a Jaroslav Čarnogurský. V IV. lige Podtatranskej sku-

Stará Ves

piny po jesennej časti obsadili miesto v elitnej šestke, čo im zaručo-

A

valo, že nebudú hrať o záchranu. Druhá časť ligy začala 30. januára. Aj v elitnej finálovej skupine boli naši stolní tenisti vyrovnanými
súpermi a v konečnej tabuľke obsadili pekné piate miesto.
Do novej sezóny 2011/2012 si stolní tenisti „áčka“ stanovili opätovné umiestnenie v elitnej šestke. Hrať sa začalo začiatkom októbra
a do konca kalendárneho roka súťažiaci odohrali 11 kôl, po ktorých
~ 77 ~
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bolo družstvo A s piatimi výhrami, rovnakým počtom prehier
a jednou remízou na siedmom mieste, pričom od šiestej Novej Lesnej ich delilo len skóre.
Družstvo TJ Dunajec Spišská Stará Ves B hralo VI. ligu Podtatran-

TJ Duna-

skej skupiny v zostave Andrea Bogačíková, Marián Marhefka, Marcel

jec Spišská

Stropkay, Ján Gancarčík, Jozef Depta, Jaroslav Čarnogurský a Filip

Stará Ves

Knapík. Podobne ako „áčko“ skončili títo hráči v elitnej šestke a po

B

finálových súbojoch na konečnom štvrtom mieste.
V novej sezóne malo „béčko“ ambície zabojovať o postup do piatej
ligy. Koncom kalendárneho roku sa však pohybovali v spodnej časti
tabuľky a po jedenástom kole boli s ôsmimi prehrami, dvoma výhrami a jednou remízou až na desiatom mieste, pričom na šieste
družstvo strácali už osem bodov.
Starší žiaci pokračovali v pôsobení v druhej lige Podtatranskej sku-

Starší žiaci

piny. Po základnej časti skončili so siedmymi výhrami a štyrmi prehrami na piatom mieste. V októbri začal nový ročník 2011/2012
mládežníckych stolnotenisových súťaží. Do konca roku boli odohrané tri kolá, po ktorých boli naši dorastenci s dvoma prehrami
a jednou výhrou na predposlednom desiatom mieste.
Stolný tenis v Spišskej Starej Vsi rezonoval už začiatkom nového

Memoriál

roku. V novozrekonštruovanej telocvični ZŠ sa 16. januára uskutoč-

Dušana

nil tretí ročník stolnotenisového Memoriálu Dušana Budzáka, veno-

Budzáka

vaný v tomto roku pamiatke staroveského hráča Andreja Bogačíka,
ktorý nás náhle opustil. Turnaja sa zúčastnilo 46 hráčov, ktorí bojovali v štyroch kategóriách. V kategórii bývalých hráčov zvíťazil Štefan Slovík, v kategórii neregistrovaných hráčov Stanislav Hovana
z Lesnice a v kategórii registrovaných hráčov všetky prvé tri miesta
obsadili hráči TJ Dunajec Spišská Stará Ves, z ktorých bol najlepší
Daniel Kostka. Taktiež víťazstvo v štvorhre si odniesol Daniel Kostka
spoločne s Krzyzstofom Kowalczykom. Po vyhodnotení turnaja
a odovzdaní cien si účastníci turnaja posedeli a pochutnali na guláši.
Memoriál sa mohol uskutočniť aj vďaka pomoci sponzorov, ktorými
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boli: Mesto Spišská Stará Ves, Zastrova a.s., OVOX, Amigo, Reštaurácia NOVA, p. Hertely, p. Depta a p. Glevaňák.
Víťazi Memoriálu

Šachisti Šachového klubu mesta a CVČ Spišská Stará Ves pokračovali v roku 2011 vo svojom víťaznom ťažení v IV. lige mužov skupiny D11. V januári sa štyri kolá pred koncom nachádzali na prvom
mieste. Po prekvapujúcej remíze rezervy LŠ Poprad u nováčika z
Lendaku mali naši šachisti už dvojbodový náskok práve pred Popradom. Rozhodujúci zápas o postup do 3. ligy sa odohral 20. marca.
Keďže naši šachisti zvíťazili nad Popradom v pomere 5:3, mali už
isté nielen prvé miesto v tabuľke, ale aj historický postup do tretej
ligy. Nakoniec skončili na prvom mieste bez jedinej prehry (viď. tabuľka).
Kolektív spišskostaroveských šachistov pritom tvorilo 15 hráčov,
z ktorých len traja mali viac ako 21 rokov, a to: Miloslav Cisko st.,
Peter Závadský a Pavol Olšanský. Na historickom víťazstve sa
z veľkej časti podieľali najmä mladší hráči, a to: Pavol Endresz (nar.
1996), Matej Cisko (1998), Dominik Želonka (1993), Filip Doblej
(1992), Dalibor Gallik (1996), Martin Irha (1996), Daniel Gallik
(1990), Natália Regecová (1990) a Miloslav Cisko ml. (2000). Tento
kolektív bude iste najmladším účastníkom tretích líg mužov v šachu
na Slovensku.
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1.

Spišská Stará Ves CVČ

9

9

0

0

55

27

2.

Slovinky

9

7

1

1

46

22

3.

Poprad LŠ B

9

6

1

2

47

19

4.

Hranovnica B

9

5

2

2

45,5

17

5.

Bijacovce B

9

3

1

5

29

10

6.

Gelnica CVČ

9

3

0

6

29

9

7.-8.

Lendak CVČ

9

2

2

5

33,5

8

7.-8.

Kežmarok KDV

9

2

2

5

33,5

8

9.

Poprad CVČ B

9

2

0

7

19,5

6

10.

Sp. Teplica

9

1

1

7

21

4

Dňa

16.

apríla

vyvrcholila

v Poprade záverečným šies-

Liga mládeže Spiša

tym kolom Liga mládeže Spiša.

Z ôsmych

kategórií

sa

majstrami Spiša stali až traja
hráči CVČ Spišská Stará Ves,
čo sa nepodarilo žiadnemu inému tímu. V kategórii chlapcov do 19
rokov zvíťazil Dalibor Gallik, v kategórii chlapcov do 11 rokov si prvé
miesto odniesol Miloslav Cisko a víťazkou medzi dievčatami do 11
rokov sa stala Janka Krempaská.
V prvú novembrovú sobotu sa v kultúrnom dome v Smižanoch, kde

Najmladší

sa zišlo 87 hráčov, začal nový ročník Ligy mládeže Spiša. Najmlad-

hráč na

ším účastníkom bol ešte ani nie päťročný Samuel Cisko zo Spišskej

Slovensku

Starej Vsi, ktorý je vôbec najmladším hráčom na niektorom zo šachových turnajov na Slovensku. V tomto prvom kole sa mu dokonca
podarilo predbehnúť vo výsledkovej listine až štyroch hráčov.
Pôsobenie našich mladých šachistov v III. lige, ktorá je organizova-

Šachisti

ná krajskými šachovými zväzmi v Prešove a Košiciach, pričom fun-

v III. lige

guje viac-menej už na profesionálnej úrovni, bolo spočiatku netradičné a rozpačité. Po prvých dvoch prehrách sa podarila šachistom
prvá výhra nad skúsenými súpermi z Popradu. Na konci roku sa tak
~ 80 ~

kronika MESTa SpišSká STará VES 2011

naše šachové družstvo nachádzalo na veľmi dobrom priebežnom
siedmom mieste z dvanástich klubov.
Už v roku 2009 založili nadšenci zo Spišskej Starej Vsi a Spišských

Lyžovanie

Hanušoviec pre deti i dospelých Lyžiarsky klub SKI Jezersko, ktorého predsedom je JUDr. Imrich Plevík a trénerom Mgr. Alexander
Ružbašan zo Starej Ľubovne. Klub je financovaný s príspevkov rodičov. V minulom roku sa už deti zúčastňovali pretekov Východoslovenskej ligy, kde zaznamenali viacero pekných umiestnení. V tejto
sezóne 2011/2012 sa zúčastnili i najvyššej slovenskej súťaže Slovenského pohára.
V tomto roku bola v našom meste zaznamenaná snaha o oživenie

Vodný sla-

vodného slalomu na Zamagurí. Pri CVČ bol otvorený krúžok vodné-

lom

ho slalomu pre začiatočníkov, ktorí už v jeseni minulého roku absolvovali prvé tréningy na rieke Dunajec. V tejto sezóne sa pod vedením Stanislava Škantára ml. zúčastnili žiackych pretekov na Slovensku a v Poľsku.
Spišskostaroveskí rodáci bratranci Peter a Ladislav Škantárovci

Striebro

v tomto roku opäť vynikajúco reprezentovali Slovenskú republiku na

a bronz

medzinárodnej scéne.

pre Škan-

V septembri na

tárovcov

34.

Majstrovstvách sveta
vo vodnom slalome,
ktoré sa vôbec prvýkrát konali na území
Slovenska – v areáli
vodných

športov

v obci Čuňovo pri Bratislave, získali v konkurencii vyše 300 pretekárov zo 45 krajín celého sveta bronz v pretekoch kanoistických dvojíc
a striebro v súťaži družstiev.
Na vodách Dunajca v Červenom Kláštore sa 21. augusta odohral

Kráľ pltní-

nultý ročník súboja pltníkov o titul Red Bull Kráľa pltí. Zúčastnilo sa

kov zo

ho 24 odvážnych pltníkov, z ktorých už väčšina mala s touto naj-

Spišskej
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staršou lodnou dopravou skúsenosti, ale aj menej skúsení amatéri,

Starej Vsi

ktorí si prišli vyskúšať svoje zručnosti. Súťažilo sa o to, kto dokáže
najrýchlejšie prejsť na jednom 6 m dlhom a 40 cm širokom článku
plte trasu do stredu rieky Dunajec, tam sa otočiť okolo bóje a vrátiť
sa naspäť. O postupe najlepších 16 do finále rozhodoval čas, vo
finále už vzájomné súboje dvoch pltníkov. Kráľom pltníkov na Dunajci sa nakoniec stal Peter Fabián zo Spišskej Starej Vsi, ktorý okrem titulu získal aj odmenu v hodnote 1000 €. O zábavu sa postarali
nielen samotní pltníci svojimi jazdami, ale aj goralské trio Zamyškovcov, ktoré hrou a spevom obveseľovalo divákov.

Dňa 18. júna sa konal v telocvični ZŠ prvý ročník Memoriálu JUDr.

Volejbal

Máriana Kľačka vo volejbale zmiešaných družstiev. Akciu organizovalo pod záštitou Slovenskej volejbalovej federácie a rodiny M.
Kľačka občianske združenie Priatelia obce Jezersko. Okrem toho sa
v Spišskej Starej Vsi organizovalo viacero volejbalových turnajov či
už v rámci mládežníckych súťaží alebo súťaží organizovaných mestom a CVČ.
V čoraz väčšej miere sa v Spišskej Starej Vsi začína využívať na
usporiadanie

tenisových

turnajov

antukový

kurt

Gymnázia.

V polovici augusta sa tu uskutočnil turnaj vo štvorhre mužov, do
ktorého sa zapojilo osem dvojíc. Víťazom sa stal, suverénne bez
~ 82 ~

Tenis

kronika MESTa SpišSká STará VES 2011

jedinej prehry, súrodenecký pár Jozef a Stanislav Galica, na druhom
mieste skončila dvojica Ján Dubiel a Anton Fuchs a tretie miesto
obsadili Ján Depta a Rastislav Straka. Začiatkom septembra sa tu
konal ďalší turnaj, a to 13. ročník tenisového turnaja OMV Cup Zamagurie. V peknom slnečnom počasí si prvenstvo vybojoval Ján Dubiel zo Spišskej Starej Vsi.
Hoci basketbal nepatrí k športom, ktoré by mali v našom meste dl-

Basketbal

hodobejšiu tradíciu, rozhodla sa skupina mládežníkov pod vedením
Igora Kromku, vytvoriť basketbalové družstvo. To sa na jeseň zúčastnilo steetbalového turnaja v Starej Ľubovni, kde v konkurencii
desiatich družstiev, v ktorých boli aj registrovaní hráči, obsadili výborné druhé miesto.
Začiatkom júla zorganizoval Villa pub nultý ročník netradičných pre-

Zamagur-

tekov na kolieskových korčuliach pod názvom Zamagurská inline

ská inline

tour. Pretekári prešli trasu zo Spišskej Starej Vsi do Červeného Kláš-

tour

tora a späť.
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V tomto roku sa na trhu objavil porcelán

Porcelán s

s vyobrazeniami mesta Spišská Stará Ves.

vyobraze-

Tieto vyobrazenia sa nachádzajú na šálkach

ním mesta

a tortových tanieroch, pričom sú zobrazené
niektoré spišskostaroveské budovy, a to:
rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny
Márie, miestny kultúrny dom, obecný úrad
a budova gymnázia.
V júli navštívil naše mesto vnuk bývalého okresného lekára

Návšteva

v Spišskej Starej Vsi Alexandra Küchela, ktorý tu pôsobil v rokoch

Georga Kü-

1920 až 1945, kedy bol pre svoj židovský pôvod odvlečený do kon-

chela

centračného tábora, kde zahynul. Vo všeobecnosti bol známy svojim
empatickým a filantropickým postojom a svoje povolanie bral ako
poslanie. Z celej rodiny Küchelovcov sa podarilo zachrániť iba synovi
Ottovi a jeho strýkovi Mikulášovi, ktorý pri zatýkaní vyskočili z okna
a ukrývali sa v neďalekom Kacvíne. Georg, ktorý je taktiež lekárom,
si prišiel pozrieť dom, rodisko a pôsobisko svojho starého otca a bol
úprimne rád, že sa na neho nezabudlo.
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Začiatok roka bol v Spišskej Starej Vsi charakteristický zamračeným

Nepriaznivé

počasím so slabým snežením a počas druhého a tretieho januárové-

počasie

ho týždňa, keď vystúpili teploty
nad 0°C, sa k nepriaznivému
počasiu pridal aj dážď. Denné
i nočné mínusové teploty sa
Zima na sídlisku Magura

vrátili až koncom januára, kedy
25. dňa tohto mesiaca dosiahli

vrchol, pričom nočná teplota klesla na -22°C a denná sa nevyšplhala
nad -10°C.
Zmena zimného času na letný sa uskutočnila v tomto roku v noci

Letný čas

27. marca, keď sa deň skrátil o jednu hodinu, ktorá sa posunula
z druhej na tretiu.
Apríl začal daždivým veterným počasím, ktoré trvalo takmer dva

„Aprílové“

týždne, pričom v dňoch 13. a 14. dokonca začal padať aj sneh, kto-

počasie

rý sa však pre plusové teploty neudržal. O dva dni neskôr vyšlo po
dlhom čase slnko a začalo sa zároveň otepľovať. Od 20. do 24. apríla sa denné teploty pohybovali už okolo +20°C, čo bolo prerušené
niekoľkodenným dažďom. Nočné teploty sa stále pohybovali len
niekoľko stupňov nad nulou a ráno 6. mája dokonca prišiel mráz
v podobe -3°C. Celý máj bol podobne ako predchádzajúci mesiac
charakteristický premenlivým počasím, kedy sa striedali slnečné dni
s dažďom. Najnižšia denná teplota +7°C bola 5. mája, najvyššia
+28°C 21. mája.
V júli

došlo

na

Zamagurí

vo

viacerých

obciach

k len niekoľkominútovým prietržiam mračien a miestne potoky sa
vyliali zo svojich korýt. Takáto polhodinová búrka a následná povodeň zasiahla 12. júla aj zamagurskú obec Lechnica. Inokedy
tichý potôčik Havka sa vylial zo svojho koryta a bral všetko, čo mu
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prišlo do cesty. Voda so sebou zobrala aj protipovodňovú reguláciu
a zatopila všetky mosty. Potok Havka napáchal menšie škody tiež
v obci Červený Kláštor, kde sa následne vlieva do Dunajca. Hasiči
zasahovali aj v ďalšej zamagurskej obci Spišské Hanušovce, kde po
upchaní jedného z kanálov začala voda vytekať na cestu. Počas júla
vo viacerých zamagurských obciach sprevádzal dážď aj ľadovec.
Spišskú Starú Ves v tomto roku našťastie povodne väčších rozmerov
obišli.
Od polovice júla sa začalo obdobie tzv. tropických dní, kedy sa po-

Oteplenie

čas niekoľkých dní teplota vyšplhala nad +30°C. Taktiež celý august

a tropické

bol až na niekoľko dní pekný, teplý i slnečný a teploty sa pohybovali

dni

nad +20°C. Koncom mesiaca boli až tri tropické dni, pričom najvyššia teplota bola 26. augusta, a to až +34°C. Počasie občasne
ochladzovali letné búrky.
Trend
ných

teplých,
dní,

s rannými

slneč-

avšak

Babie leto

už

hmlami

a nižšími nočnými teplotami,

pokračoval tak-

mer počas celého sepTypická ranná hmla nad mestom

tembra. V tomto mesiaci

bolo iba sedem zamračených dní občasne sprevádzaných dažďom.
Babie leto pokračovalo ešte niekoľko októbrových dní.
K výraznejšiemu ochladeniu došlo v noci zo 6. na 7. októbra, odkedy

Prvý sneh

sa už teplota pohybovala iba okolo 10°C. V túto noc sa objavil aj
prvý sneh, ktorý sa však pre vysokú teplotu a dážď dlhšie neudržal.
V noci 30. októbra sa presunom z tretej na druhú hodinu zmenil

Zimný čas

letný čas na zimný.
Prvá polovica novembra bola slnečná s pomerne vysokými dennými

Teplý záver

teplotami pohybujúcimi sa v rozmedzí od 12°C do 16°C. Nočné tep-

roka

loty sa však už blížili k nule a 11. novembra ráno bol prvý mráz. Zároveň sa aj ochladilo a denné teploty v ďalších dňoch nepresahovali
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5°C, aj keď stále prevládalo slnečné počasie. Dňa 26. novembra
nasnežilo, sneh sa však neudržal. Taktiež december bol veľmi teplý
a prvá mínusová denná teplota bola až 20. decembra. Dva dni pred
Vianocami síce mierne nasnežilo, ale sneh sa neudržal, takže sa
obyvatelia mestečka museli zaobísť počas sviatkov bez snehu, ktorý
zľahka napadol až posledný deň v roku. Teplý bol i záver roka, keď
31. decembra dosahovala teplota iba -2°C.
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