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SAMOSPRÁVA MESTA
Zasadnutia

Mestské zastupiteľstvo sa v roku 2006 zišlo 5-krát, a to:

Mestského

7. marca

25. septembra

zastupiteľstva

16. mája

10. novembra

27. júna
Záverečný účet

Záverečný účet mesta Spišská Stará Ves v slovenských

mesta

korunách za rok 2005 zobrazujú nasledujúce tabuľky:

Bežné príjmy

10 692 000

Kapitálové príjmy

442 000

Finančné operácie

3 236 000

Príjmy celkom

14 370 000

Bežné výdavky

10 501 000

Kapitálové výdavky

1 999 000

Finančné operácie

127 000

Výdavky celkom

12 627 000

Hospodársky výsledok 1 743 000 Sk sa previedol na fond rezerv
a rozvoja mesta.
Rozpočet na

Na rok 2006 schválilo Mestské zastupiteľstvo rozpočet

rok 2006

zobrazený v nasledujúcich tabuľkách v slovenských korunách:

Bežné príjmy

13 454 000
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Petície

Kapitálové príjmy

520 000

Finančné operácie

5 474 000

Príjmy celkom

19 448 000

Bežné výdavky

13 157 000

Kapitálové výdavky

5 270 000

Finančné operácie

218 000

Výdavky celkom

18 645 000

V tomto roku sa v meste uskutočnili dve petičné akcie. Prvá proti
projektu na výstavbu Domu smútku. Na jej čele bol Ing. Marko
Popovič, ktorý predložil návrh na prebudovanie márnice
a zakúpenie chladničky. Petícia bola vzatá na vedomie
Mestským zastupiteľstvom. Druhá za výstavbu lávky za vodným
tokom Rieka. Rozhodnutie v oboch prípadoch bolo ponechané
novým orgánom, ktoré vyjdú z blížiacich sa komunálnych volieb.

Komunálne voľby

Najvýznamnejšou udalosťou v samospráve mesta boli
komunálne voľby, ktoré sa konali 2. decembra 2006. V rámci
predvolebnej kampane uskutočnili niektorí kandidáti na post

Predvolebné

primátora predvolebné mítingy. V nedeľu 26. novembra o 14.30

mítingy

mal v klubovni míting Ing. Marko Popovič a o hodinu neskôr v
kinosále Dr. Ján Kubáň, ktorého míting bol spojený aj
s kultúrnym programom, kde vystúpil folklórny súbor Spiš z Novej
Belej.

Výsledky volieb

Z 4 306 280 oprávnených voličov svoje právo využilo 47,65%
a v 2 906 obciach, mestách a mestských častiach zvolilo obecné,
mestské a miestne zastupiteľstvo. Najvyššia – 100% účasť bola
v dvoch malých obciach okresu Svidník (Havranec a Príkra),
najnižšia – len 17,98% v blízkej zamagurskej obci Veľká Lesná.
V Spišskej Starej Vsi sa volieb zúčastnilo 1 002 z 1 776
oprávnených voličov, čo tvorí 56,41%. Boli vytvorené dva
volebné obvody. Pre kandidátov na post primátora mesta bolo
odovzdaných 989 platných volebných lístkov. Vo volebnom
období na roky 2006 až 2010 sa novým primátorom stal
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nezávislý kandidát Ing. Jozef Harabin, ktorého zvolilo 429
oprávnených voličov.
Nový primátor

Ing. Jozef Harabin sa narodil 2. mája 1957 v Osturni. V Spišskej

Ing. Jozef Harabin Starej Vsi žije od roku 1983. Má ukončené vysokoškolské
vzdelanie na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Neskôr
absolvoval dvojročné postgraduálne štúdium na právnickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Skúškou pred
medzinárodnou komisiou ukončil dvojročný vzdelávací program
o Európskej únii. Absolvoval niekoľko školení, kurzov a skúšok
z verejnej správy. Od roku 1986, s výnimkou jedného volebného
obdobia, pôsobil ako poslanec v mestskom zastupiteľstve. Od
roku 1988 pôsobil vo vedúcich funkciách mesta a okresu:
•

v rokoch 1988 – 1990 ako tajomník Mestského národného
výboru v Spišskej Starej Vsi,

•

v rokoch 1991 – 1996 ako prednosta Obvodného úradu v
Spišskej Starej Vsi,

•

v rokoch 1996 – 1998 ako vedúci pracoviska Okresného
úradu v Spišskej Starej Vsi,

•

v rokoch 1999 – 2003 ako zástupca prednostu Okresného
úradu v Kežmarku,

•

v rokoch 2004 – 2006 ako riaditeľ odboru sociálnych vecí
a rodiny na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Kežmarku.

Ide o jeho prvé volebné obdobie vo funkcii primátora.
Poradie ďalších

Poradie ďalších kandidátov na post primátora mesta bolo takéto:

kandidátov

Bc. Anton Ovšonka (nezávislý kandidát)

198 hlasov

Ing. Marko Popovič (nezávislý kandidát)

119 hlasov

Ján Komiňák (Smer – Sociálna demokracia)

106 hlasov

Mgr. Ján Stanko (nezávislý kandidát)

79 hlasov

Ing. Ján Gurecka (Slovenská národná strana)

22 hlasov

Ing. Štefan Martančík (nezávislý kandidát)

21 hlasov

Dr. Ján Kubáň (Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko)

12 hlasov
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Ing. Eduard Martančík (Aliancia nového občana)
Poslanci

3 hlasy

Vo voľbách poslancov Mestského zastupiteľstva bolo
odovzdaných 967 platných volebných lístkov, pričom sa volilo 9
poslancov. Zvolení boli:
Peter Minčík (Slovenská národná strana)

365 hlasov

Peter Pjontek (Slovenská národná strana)

359 hlasov

Ing. Ján Gemza (Smer – Sociálna demokracia)

331 hlasov

Ing. Ján Komiňák (Smer – Sociálna demokracia)

312 hlasov

Ján Depta (nezávislý kandidát)

298 hlasov

Ing. Dušan Znanec (nezávislý kandidát)

282 hlasov

Ing. Miroslav Poláček (nezávislý kandidát)

281 hlasov

Ján Ivančák (Slovenská národná strana)

270 hlasov

Mgr. Vladimír Trulík (Kresťanskodemokratické hnutie) 270 hlasov
Vzdanie sa

Zvolený poslanec Ján Ivančák sa vzdal svojho mandátu a na

mandátu

jeho miesto nastúpil náhradník Juraj Krempaský.

Demografický

V tomto roku žilo v Spišskej Starej Vsi 2287 obyvateľov, z toho

vývoj

1140 mužov a 1147 žien. Do mesta sa prisťahovalo 31 ľudí a
odišlo 37 obyvateľov. Podľa údajov z matriky sa narodilo 18 detí,
uskutočnilo sa 19 sobášov a zomrelo 16 ľudí.
V meste sa nachádza 338 domov, z toho 299 rodinných.
Z celkového počtu domov je 308 trvalo obývaných a 30
neobývaných. Celkovo je v meste 690 bytov, z ktorých je trvalo
obývaných 654.
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ŠTÁTNA SPRÁVA
Voľby do

Dňa 17. júna 2006 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej

Národnej rady

republiky. Svoje právo voliť využilo 2 335 917 z celkové počtu

Slovenskej

4 272 517 oprávnených voličov, čo predstavuje 54,67%. Platných

republiky

hlasov bolo 2 303 139. V Spišskej Starej Vsi malo právo voliť
1 736 občanov. Z nich bolo pre jednotlivé politické strany
odovzdaných 786 platných hlasovacích lístkov. V meste boli
zriadené dva volebné okrsky. Do okrsku č. 1 patrili voliči
s trvalým pobytom na ulici Štúrovej, do okrsku č. 2 voliči
s trvalým pobytom na uliciach Tatranská, Jesenská, SNP a
Kukučínova. Za Slovenskú národnú stranu neúspešne
kandidoval rodák a obyvateľ mesta Ing. Jozef Gurecka. Výsledky
volieb zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Volebný výsledok
Politická strana

SR

SSV

v%

počet hlasov

SMER – Sociálna demokracia

29,14

247

Slovenská demokratická

18,35

132

Slovenská národná strana

11,73

155

Strana maďarskej koalície

11,68

0

a kresťanská únia – Demokratická
strana
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Ľudová strana – Hnutie za

8,79

87

Kresťanskodemokratické hnutie

8,31

78

Komunistická strana Slovenska

3,88

33

Slobodné fórum

3,47

29

Aliancia nového občana

1,42
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Ľavicový blok

–-

0

Strana občianskej solidarity

–-

1

Misia 21 – Nová kresťanská

–-

0

Strana demokratickej ľavice

–-

0

Združenie robotníkov Slovenska

–-

8

Slovenská národná koalícia –

–-

0

Hnutie za demokraciu

–-

4

Občianska konzervatívna strana

–-

1

Prosperita Slovenska

–-

0

Agrárna strana vidieka

–-

1

Slovenská ľudová strana

–-

0

NÁDEJ

–-
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demokratické Slovensko

demokracia

Slovenská vzájomnosť

Tábor osamelých

Koncom septembra sa v Spišskej Starej Vsi uskutočnil

matiek

sedemdňový tábor pre dvadsať osamelých matiek z Popradu v
hmotnej núdzi, ktoré vychovávajú deti do šesť rokov. Tábor
pripravil sociálny odbor na Mestskom úrade v Poprade. Cieľom
má byť, aby sa navzájom spoznali a vedeli, že im chcú v ich
ťažkom položení pomôcť. V programe boli zahnuté výlety a
prednášky na rôzne témy. Viac informácií získali počas tábora
matky o platnej legislatíve a postupoch, ktoré im môžu pomôcť
zvýšiť životnú úroveň. Náklady v plnej výške hradilo mesto
Poprad.
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ČINNOSŤ PODNIKOV
Zamatex, s.r.o.

V tomto roku sa takmer výlučným odberateľom Zamatexu, s.r.o.
stala rakúska firma Wolff, ktorá odkúpila 95% produkcie.
Zvyšných 5% odobrali firmy Mirotex Slovinsko, MTK Uhrovec,
Rutex Driemota a Maessen Belgicko. Počet zamestnancov
neustále klesal a k 31. decembru dosiahol 131, z toho 106
úkolových. Väčšina zamestnancov – 73 – pochádza zo Spišskej
Starej Vsi. Vo firme však pracujú i zamestnanci z Veľkého
Lipníka – 12, Lechnice – 10, Matiašoviec – 7, Majerov – 4 ,
Spišských Hanušoviec – 4, Halilgoviec – 4, Slovenskej Vsi – 2
a iných zamagurských dedín (Havka, Reľov, Lysá nad
Dunajcom, Červený Kláštor) – 15 osôb.

Zastrova, a.s.

Tento rok mal pre spoločnosť veľký význam, pretože po
mnohých rokoch opäť nadviazala spoluprácu s nemeckou firmou
Bernard Krone vo Werlte, pre ktorú vyrábala dva druhy
návesových rámov pre nákladné automobily. To sa prejavilo aj
v tržbách za výrobky. Plánované výnosy 139 381 000 SK boli
prekročené o 8 370 000 Sk. Počet zamestnancov sa oproti
minulému roku opäť zvýšil a dosiahol počet 144. Okrem toho má
firma podpísané zmluvy s dvadsiatimi živnostníkmi na
vykonávanie zváračských prác. Veľkým problémom sa ukázal
nedostatok v profesii obrábač kovov a zvárač.
Konkurencieschopnosť sa spoločnosť usiluje zvýšiť aj nákupom
nových strojov, do ktorého v tomto roku investovala vyše
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11 000 000 Sk. Ďalších 1 800 000 investovala do stavebných
úprav fasád na halách a obnoveniu náterov na oknách, čím
prispela nielen k vylepšeniu celkového vzhľadu firmy, ale aj
mesta.
COOP Jednota

V tomto roku v meste fungovali naďalej dve prevádzky,
zameriavajúce sa predovšetkým na predaj potravín. Ku koncu
roku mala spoločnosť 92 členov, z toho 15 v Lechnici a 8
v Havke.

Zrušenie

Dňom 31. decembra bola zrušená Drobná prevádzkareň Spišská

prevádzkarne

Stará Ves.
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VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE
Benzínová

Dňa 3. februára bola zahájená prevádzka novej čerpacej stanice

čerpacia stanica

pod názvom Benzínka. Zákazníci v pondelok až sobotu čase od
6.00 do 20.00 a v nedeľu od 7.00 do 20.00 môžu tankovať
pohonné hmoty Euro super 95, Normal 91 a naftu. Okrem toho si
môžu vybrať zo širokého sortimentu olejov, mazív,
prevádzkových kvapalín, autokozmetiky, autodoplnkov,
diaľničných známok, potravín, nápojov, hračiek, novín, časopisov
a či iných drobností. Jej zriadenie privítala väčšina
Zamagurčanov, pretože doteraz si museli nosiť benzín
v bandaskách zo Spišskej Belej alebo chodili tankovať do
Poľska.

Zbúranie budovy

Budova starej školy, ktorá bola už dlhší čas nevyužitá, bola

starej školy

predaná podnikateľovi Jaroslavovi Kočinskému. Ten má
v úmysle budovu zbúrať a pozemok využiť na výstavbu objektu,
kde by podnikal v oblasti poskytovania reštauračných
a pohostinských služieb.

Rekonštrukcia

V tomto roku sa uskutočnila rekonštrukcia chodníkov v častiach

chodníkov

ulíc Štúrova a SNP.

Most cez Dunajec Cez hraničnú rieku Dunajec medzi obcami Červený Kláštor
a Nižné Šromovce bol v tomto roku vybudovaný a slávnostne
otvorený most, ktorý spája Slovensko s Poľskom. Otvorenie
mosta má význam nielen pre vyššie spomenuté obce, ale celé
Zamagurie, keďže umožňuje jednoduchší pohyb peších turistov.
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Most je dlhý deväťdesiat a široký poldruha metra. Je zavesený
na pilieri vysokom dvadsaťosem metrom umiestnenom na ľavom
brehu rieky. Stavba mosta vyšla na 28 miliónov Sk, ktoré obce
získali z fondov Európskej únie, poľskej Kroščienskej gminy ,
Prešovského samosprávneho kraja, obecnej kasy Červeného
kláštora a vlády SR.

ŠKOLSTVO
Materská škola

Počas druhého polroku školského roku 2005/2006 sa deti
zúčastnili niekoľkých divadelných predstavení a besied na
aktuálne témy. Uskutočnil sa tiež tradičný karneval, Deň matiek,
Deň detí a rozlúčka s predškolákmi. V júli bola opravená
zatekajúca strecha, vymaľované hospodárske budovy, triedy
a spálňa.
Školský rok 2006/2007 sa začal 4. septembra s počtom 82 detí.
Otvorené boli tri triedy podľa veku: 2-3, 4-5 a 5-6-ročné deti.
Zloženie ani počet zamestnancov sa nezmenil. V novembri deti
navštívili výstavu v mestskej knižnici, v decembri ich navštívil
Mikuláš a pripravili si program na vianočnú besiedku, s ktorým už
tradične vystúpili v Dome dôchodcov a Dome sociálnych služieb.

Základná škola

Začiatkom februára nastala v učiteľskom zbore zmena. Do USA
odišla Mgr. Alena Kisková. Nahradila ju Mgr. Anna Skladaná.
Na zápise žiakov do prvého ročníka 8. februára sa zúčastnilo 52
detí, z ktorých 3 požiadali o odklad. Žiaci sa zúčastňovali
humanitných, prírodovedných i športových súťaží, kde dosiahli
úspechy v okresnom merítku. V apríli sa uskutočnil 4. ročník
celoslovenskej výtvarnej súťaže Kostelničákov ornament a v máji
5. ročník Zamagurských športových hier. Žiaci 9. ročníkov sa
zapojili do celoslovenského testovania vedomostí Monitor 9 zo
slovenského jazyka, kde dosiahli úspešnosť 73,79%
a matematiky s úspešnosťou 52,6%, čím mierne zaostali za
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celoslovenským priemerom, ktorý bol z jazyka 81,2% a z
matematiky 61,4%. Školský rok bol ukončený 30. júna rozlúčkou
s deviatakmi. Čestným uznaním a peňažnou odmenou 2 000 Sk
mesto ocenilo žiačku 9. ročníka Zuzanu Krišákovú, ktorá počas
celého štúdia nevymeškala ani jednu vyučovaciu hodinu. Po
dlhšej dobe v tomto roku neodišli žiadni žiaci do osemročného
Gymnázia.
Začiatkom júla sa v Zamagurí uskutočnil týždenný zjazd turistov
a Majstrovstvá Slovenska v turistike. Časť turistov bývala v škole.
Počas prázdnin boli vymenené všetky okná, s výnimkou chodieb,
šatní a WC, za plastové. Za pomoci rodičov a sponzorov boli
vymaľované triedy, vstupné chodby a budovy školskej jedálne
i školského klubu. Na tieto aktivity prispelo predovšetkým mesto
a podnikatelia Ondrej Žemba, Jozef Kromka a Zastrova, a.s.
Školský rok 2006/2007 začal 4. septembra slávnostným
otvorením v Dome kultúry za účasti žiakov, pedagógov
a primátora mesta. Do učiteľského zboru nastúpila špeciálna
pedagogička PaedDr. Jana Ovšonková a Mgr. Eva Foľvarčíková.
Do osemnástich tried nastúpilo 395 žiakov, z toho 43 prvákov.
Školský klub navštevovalo 68 žiakov. Mimoškolskej činnosti sa
pod vedením pedagógov mohli venovať v dvadsiatich dvoch
krúžkoch. Dňa 25. októbra sa uskutočnil Európsky deň rodičov
a školy, v rámci ktorého sa dopoludnia rodičia mohli zúčastniť
vyučovania a popoludní „prijímania prvákov do cechu“
i ochutnávky jedál v školskej jedálni. Zároveň riaditeľka vyhlásila
súťaž o logo školy. Zvíťazil návrh Samuela Michaľáka z 9.A
triedy. V novembri bol zorganizovaný stolnotenisový turnaj
o putovný pohár riaditeľky školy, ktorý opäť putoval do
susedného Poľska. Škola zorganizovala tiež Majstrovstvá
družstiev v stolnom tenise, na ktorých sa zúčastnilo i družstvo ZŠ
Spišská Stará Ves a postúpilo do krajského kola. Záver
kalendárneho roku sa niesol v duchu súťaže o najlepšiu vianočnú
výzdobu triedy.
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Gymnázium

V januári sa žiaci zapojili do projektu Euroškola, kde získali 2.
miesto v rámci Slovenska a odmenu návštevu Európskeho
parlamentu v Štrasburgu. V marci sa niektorí žiaci zúčastnili
dvojtýždňového výmenného pobytu v nemeckom meste
Grafenau, v apríli sedem žiakov navštívilo strednú školu v Paríži
a v máji sa zúčastnilo šesť žiakov na projekte krajín V4 v Poľsku.
K ďalším vydareným akciám patrili: Ples absolventov školy,
Prírodovedný deň, beseda so štátnou tajomníčkou Ministerstva
zahraničných vecí Magdou Vašáryovou, či Športový deň. V rámci
projektu Socrates – Comenius bola spoločne s partnerskou
školou v nemeckom Grafenau vypracovaná slovensko-nemecká
kniha rozprávok s ilustráciami žiakov. Jedna z rozprávok bola
spracovaná do podoby divadelnej hry a predstavená divákom
v celom Zamagurí. Škola bola zapojená i do projektu Digitálni
Štúrovci, ktorého cieľom bolo zvýšiť počítačovú gramotnosť
a jazykovú vzdelanosť lokálnych skupín. Okrem tohto sa
podieľala i na projektoch Dajte škole zelenú a Otvorená škola –
Infovek. Žiaci sa zúčastňovali humanitných, prírodovedných
a športových súťaží, kde sa umiestnili najmä v okresných,
prípadne krajských kolách. Z 82 absolventov školy bolo až 74
prijatých na vysoké školy. Vyše 90% úspešnosť nasvedčuje, že
Gymnázium v Spišskej Starej Vsi napĺňa svoje poslanie veľmi
dobre. Koncom augusta postihla Gymnázium smutná udalosť –
po zákernej chorobe zomrela učiteľka Mgr. Renáta Zadjorová.
V školskom roku 2006/2007 prešlo bránami Gymnázia 289
študentov, z toho 188 v osemročnom a 101 vo štvorročnom
štúdiu. V septembri nastúpila do učiteľského zboru Mgr. Silvia
Švienta, ktorú v decembri nahradila Ing. Andrea Majerčáková. Pri
škole pod vedením pedagógov pracovalo 23 krúžkov.

Centrum voľného

Kalendárny rok 2005 sa v Centre voľného času (ďalej CVČ)

času Šťastienko

začal návštevou kina a zimným zrazom turistov v Dolnom
Kubíne. Dňa 28. februára sa po ročnom pôsobení rozlúčila
s CVČ Anne – Cecile Crochu, ktorá do tohto času viedla kurzy
francúzskeho a anglického jazyka. Jej rozlúčka bola spojená
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s Valentínskou diskotékou. Počas apríla šachový krúžok pripravil
veľkonočný šachový turnaj. Krúžková činnosť bola ukončená
oslavou dňa detí, ktorá bola spojená s vyhodnotením SONT
a diskotékou. CVČ však bolo naďalej prístupné verejnosti
v pracovných dňoch od 8.00 do 17.30. Počas letných prázdnin sa
uskutočnili dva prímestské tábory.
V školskom roku 2006/2007 pracovali v rámci CVČ tieto
záujmové krúžky:
Základy práce s počítačom - Mgr. Róbert Drienovský
Futbalový pre 3. – 5. ročník ZŠ - Jaroslav Michna
Počítačový - Mgr. Beáta Babiaková
Basketbal – dievčatá - Mgr. Miloslav Cisko
Basketbal – chlapci - Mgr. Miloslav Cisko
Nemčina Spišské Hanušovce - Mgr. Mária Graindová
Matematika - Mgr. Miloslav Cisko
Rybársky - Mgr. Marek Kuruc
Nemčina MŠ - Mária Dlhá
Plavecký - Ľudmila Kostková
Šachový krúžok - Mgr. Miloslav Cisko
Detský folklórny súbor Pieniny - Mgr. Martina Kostková
Turistický krúžok - Ľudmila Kostková
SONT – súťaž o najšportovejšiu triedu - Jaroslav Michna
Stolný tenis - Jaroslav Michna
Záujmové krúžky pracovali v priestoroch CVČ, Domu kultúry,
Gymnázia, ZŠ v Spišských Hanušovciach a telocvični ZŠ
v Spišskej Starej Vsi. Počet detí a mládeže, tráviacich voľný čas
v CVČ Štastienko neustále rastie. V tomto roku v jednotlivých
záujmových krúžkoch, SONT a klubovej činnosti pôsobilo 350
detí. Internet klub začali navštevovať aj mladí nezamestnaní. Od
septembra začala v CVČ pôsobiť nová dobrovoľníčka programu
Európskej únie Mládež v akcii Lýdia Jacobi z Nemecka, ktorá
vyučovala nemecký a anglický jazyk. V októbri bola slávnostne
otvorená krúžková činnosť a rozbehli sa tradičné akcie ako
futbalový turnaj, návšteva kina, protidrogový týždeň a oslava
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Mikuláša, v rámci ktorej anjeli a čerti rozdávali obyvateľom
i návštevníkom mesta mikulášske medovníky. Vianočné motívy
deti pripravovali spoločne s dobrovoľníčkou Lýdiou Jacobi, pre
ktorú to bol nový zážitok, keďže v jej rodisku sa tieto sviatky
oslavujú úplne ináč.
Základná

Personálne obsadenie vyučujúcich v Základnej umeleckej škole
(ďalej ZUŠ) v Spišskej Belej, pobočka Spišská Stará Ves ostalo
nezmenené. ZUŠ navštevovali aj žiaci z Haligoviec, Veľkej
Lesnej, Spišských Hanušoviec, či Frankovej. Dňa 15. júna sa
v kultúrnom dome uskutočnil záverečný koncert absolventov pre
verejnosť, ktorý navštívilo 21 ľudí. V októbri účinkovali žiaci pri
príležitosti životných jubileí dôchodcov v DD a DSS a 20.
decembra sa v kinosále Domu kultúry uskutočnil vianočný
koncert žiakov.
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KULTÚRA
Oddelenie kultúry

V tomto roku sa neuskutočnili žiadne vystúpenia tzv. profikultúry.
V spolupráci so školami v Spišskej Starej Vsi, Matiašovciach,
Spišských Hanušovciach, Haligovciach a Veľkej Lesnej sa však
uskutočnilo 22 kultúrno-spoločenských a 26 výchovnovzdelávacích akcií. Okrem toho bol Dom kultúry využitý na 40
schôdzí, či predvolebných mítingov a 5 výstav. Celková
návštevnosť týchto podujatí bola 14 480.

Knižnica

Služby knižnice využívalo 387 čitateľov. Rôznych podujatí sa
však zúčastnilo takmer 600 návštevníkov. Mestský úrad prispel
na nákup kníh sumou 50 000 Sk. Nákupom i darmi knižný fond
vzrástol a ku koncu roku obsahoval 13 181 knižničných
jednotiek. Aj z tohto dôvodu bol zakúpený osobný PC počítač
a začalo sa s elektronickou evidenciou fondu, ktorú od novembra
začal v rámci VPP spracúvať Rudolf Dlhý.

Kino

V kine sa s celkového plánovaného počtu 46 odohralo len 26
filmov. Napriek tomu bola návštevnosť veľmi vysoká a filmy
vzhliadlo až 2 072 ľudí. Priemerná cena vstupenky bola 54 Sk.

Folklórny súbor

Pri oddelení kultúry aj v tomto roku fungoval folklórny súbor

Maguranka

Maguranka, ktorý sa zúčastňoval najmä tradičných regionálnych
podujatí. Zmena nastala v zložení hudby, ktorá hrala v zložení:
Štefan Moravčík (akordeón), Dušan Regec (basa) a Matúš
Kačica (husle).

Káblová

Prevádzka káblového distribučného systému bola aj v tomto roku
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televízia

zabezpečovaná prostredníctvom firmy M–Elektronik, spol. s.r.o.
Martin. Za spolufinancovania mesta bola zrekonštruovaná hlavná
stanica. Programová štruktúra tak pozostávala z 18 programov
a mestského informačného kanálu. Po prvýkrát boli vysielané
predvolebné šoty, v ktorých vystúpili niektorí kandidáti na post
primátora mesta.

Web stránka

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 7. marca schválilo
vytvorenie web stránky mesta.

Prospekt

V roku 2006 mesto vydalo kultúrno-spoločenský prospekt
Centrum Zamaguria – mesto Spišská Stará Ves, ktorý zostavil
zamagurský rodák Andrej Bednár. Na formáte A4 sú veľmi
stručne zachytené prírodné krásy, dejiny, šport a kultúrne aktivity
v meste.

Kostelničákov

Dňa 2. mája sa v Kultúrnom dome uskutočnilo otvorenie výstavy

ornament

a vyhodnotenie 4. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže
Kostelničákov ornament. Zúčastnili sa ho vzácni hostia: PhDr.
Anna Kostelničáková, primátor mesta Ing. Július Lojek a neter Š.
L. Kotelničáka Helena Kubenková.

Benefičný

Posledný májový deň bol v kultúrnom dome benefičný koncert

koncert

Mira Jaroša, ktorého výťažok poskytol postihnutým dvojičkám
Froncovým, aby mohli v lete absolvovať liečenie v Egypte.

Zamagurské

Jubilejný tridsiaty ročník Zamagurských folklórnych slávností

folklórne slávnosti (ďalej ZFS) sa konal v dňoch od 9. do 11. júna. Za tridsať rokov
sa festival stal významným folklórnym podujatím, presahujúcim
hranice Spiša, podtatranského regiónu, dnes už rovnajúcim sa
renomovaným folklórnym festivalom tradičnej kultúry Slovenska.
V priestoroch amfiteátra sa za uplynulých 29. ročníkov predstavili
hviezdne folklórne amatérske i profesionálne súbory zo
Slovenska, zahraničia, čestnými hosťami boli významné
osobnosti z oblasti kultúry, spoločenského, politického života
Slovenska i iných štátov. Tridsiaty ročník ZFS sa začal v piatok
tradičnou živou pozvánkou v obciach zamagurského regiónu,
ktorú zabezpečili detské folklórne súbory Pieniny zo Spišskej
Starej Vsi a Flisocek z Červeného Kláštora a Lechnice. Na
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zámku v Nedeci pozývala obyvateľov na festival ľudová hudba
Ľoli Roklica z Veľkej Lomnice. Popoludní sa uskutočnil sprievod
folklórnych súborov mestom Spišská Stará Ves ukončený
položením kytice kvetov k pamätníku Š. L. Kostelničáka
a uvítacím programom v kultúrnom dome, kde vystúpil domáci
FS Maguranka, FS Žerotín z českej Strážnice a FS Zvonko Cerič
z Tuzla z Bosny a Hercegoviny. Večer ukončilo vystúpenie FS
Zemplín z Michaloviec a hudobnej skupiny Tublatanka na
amfiteátri v Červenom Kláštore. Zábavy chtiví návštevníci mohli
podľa zamerania ukončiť prvý deň na ľudovej veselici alebo
diskotéke.
Upršanú sobotu v Červenom Kláštore otvorili ukážky výroby
tradičných ľudových remesiel sprevádzané programom Na
Pieninách pri muzike, v ktorom vystúpili súbory z podvečerného
programu predchádzajúceho dňa a DFS Flisocek. O dvanástej
hodine predviedli svoj profilový program jubilujúce folklórne
súbory Jánošík zo Svitu a PUĽS z Prešova. Plánovaný splav
účinkujúcich na pltiach sa pre nepriazeň počasia neuskutočnil.
Hlavný program začal o 16. hodine na amfiteátri v Červenom
Kláštore pozdravmi k výročiu ZSF a odovzdaním pamätných
plakiet ľuďom, ktorí sa zaslúžili o založenie, či rozvoj festivalu.
Vytrvalý dážď prinútil usporiadateľov preniesť hlavný program na
javisko kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi, kde k výročiu prišli
zablahoželať folklórne súbory Maguranka, Magura a Magurák
z Kežmarku, Horec zo Štrby, Tepličan z Liptovskej Tepličky,
Šuňava, Lúčka z Hranomnice, Guroľsko partia Turňicki
i zahraniční hostia FS Žerotín a Zvonko Cerič.
Naplánované súťaže v pílení dreva a škola tanca sa pre
nepriazeň počasia neuskutočnili. Podvečer predviedla
bratislavská tanečná skupina Partia Tanec medzi črepinami.
Večerný program Večeríček sadá, bude nôcka tmavá bol
venovaný jubilejnému tridsiatemu ročníku ZFS. Vystúpili v ňom
folklórne súbory Maguranka, Horec, Goral zo Ždiaru, Tepličan,
Šuňava, Magura, Magurák, sólisti Ján Hurajt zo Štrby a Ján
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Hadidom z Bušoviec. Noc zavŕšilo vystúpenie divadla Commedia
z Popradu z vlastnou dramatizáciou novely Františka Švantnera
Malka. Aj v tento večer sa mohli návštevníci zabaviť na ľudovej
veselici alebo diskotéke v prístavisku pltí v Červenom Kláštore.
Nedeľa začala svätou omšou, ktorú celebroval spišský biskup
Mons. ThDr. František Tondra. Keďže sa počasie
zlepšilo dopoludňajší program rómskych spevov a tancov sa
mohol uskutočniť v amfiteátri pod Troma korunami v Červenom
Kláštore. Vystúpili v ňom rómske súbory OZ Romipen z Popradu,
Deti Kesaj z Kežmarku, Ľoli Roklica, Kerekica z Lomničky
a ľudová hudba Ľubomíra Precáka. Na obed vystúpili detské
folklórne súbory Maguráčik a Goralik z Kežmarku, Letnička
a Venček z Popradu, Štrbianček zo Štrby, Jánošíček zo Svitu,
Lomníčaník z Veľkej Lomnice, Flisocek, Pieniny a Turnička
z Liptovskej Tepličky v programe O medovníkovom domčeku.
Záverečný program Pieniny, Pieniny si pripravili folklórne súbory
Maguranka, Magura, Vagonár a Guroľsko partia Turňicki. Ako
hostia vystúpili folklórne súbory Žerotín, Zvonko Cerič, Hyrni
z Nového Targu, Železiar z Košíc a Diabolské husle Jána
Berkyho Mrenicu. Sprievodnou výstavou ZFS bola výstava
Miloslava Semančíka Rezané do dreva.
Výstava Zamagurie Dňa 22. novembra bola v priestoroch pred Mestskou knižnicou
v publicistike Jána otvorená výstava Zamagurie (a blízke okolie) v publicistike Jána
Kubáňa

Kubáňa. V nej spišskostaroveský rodák, bývalý hlásateľ
Slovenskej televízie, vydavateľ a šéf vydavateľstva Kubko Goral
Dr. Ján Kubáň prezentoval svoju činnosť vykonanú v prospech
Zamaguria. Výstava bola spojená s výstavou amatérskej
výtvarníčky Milky Tiršelovej. Po krátkom kultúrnom programe Dr.
Kubáň odovzdal ako dar Mestskej knižnici zviazané ročníky
časopisov Spiš, Orava; Spiš, Liptov, Orava a Slovenský sever.
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ZDRAVOTNÍCTVO
Zavedenie rýchlej

Od 1. januára 2006 bola v Spišskej Starej Vsi opäť zavedená

lekárskej pomoci

rýchla lekárska pomoc, ktorá nahradila časovo obmedzenú
pohotovosť. Už prvé dni roku ukázali potrebu tejto služby, keď
záchranári bleskovým zásahom pomohli pacientovi, ktorý bol
v klinickej smrti. Záchranka z Popradu je usadená v priestoroch
zdravotného strediska, ktoré jej prenajalo mesto. Jej prítomnosť
výrazne zlepšila poskytovanie zdravotnej pomoci, pretože
doteraz boli súrne prípady odvážané do nemocnice v Kežmarku
sanitkou, pričom na Magure boli prekladané do inej sanitky.

Obmedzenie

Riaditeľ Nemocnice s Poliklinikou v Kežmarku písomným

prevádzky

rozhodnutím 24. januára rozhodol o obmedzení prevádzky

LSPP

lekárskej služby prvej pomoci v Spišskej Starej Vsi. Rozhodnutie
nadobudlo účinnosť 1. februára. Služba mala byť poskytovaná
v pracovné dni od 15.30 do 18.00 hodiny a cez víkendy od 8.00
do 20.00 hodiny. Svoje rozhodnutie odôvodnil zavedením rýchlej
lekárskej pomoci a finančnou stratou, ktorá v minulom roku
predstavovala čiastku 145 000 Sk. Čo sa však týka celej
spádovej oblasti bola zisková cca 1 400 000 Sk. Keďže lekári
odmietli vykonávať pohotovosť v danom časovom rozsahu a
zástupca Emergency Medical Service potvrdil, že rýchla lekárska
pomoc môže zasahovať len v prípade ohrozenia života, primátor
požiadal o zrušenie rozhodnutia. Do vyriešenia problému bude
Nemocnica s Poliklinikou v Kežmarku vykonávať lekársku službu
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prvej pomoci v pôvodnom rozsahu – v pracovných dňoch od
15.00 do 22.00 a cez víkendy od 8.00 do 22.00.
Záchranná stanica Od 1. júna spustila spoločnosť Emergency Medical Service, s.r.o.
v Spišskej Starej Vsi prevádzku posádky záchrannej služby bez
lekára. Daná spoločnosť svojimi službami v súčasnosti už
pokrýva okresy Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa.
Ukončenie

V tomto roku ukončila svoju činnosť súkromná gynekologická

gynekologickej

ambulancia MUDr. Ľubice Imrichovej so sestrou Jolanou

ambulancie

Galovičovou.

Domov dôchodcov V tomto roku sa pokračovalo v rekonštrukčných prácach na aj
a Domov

v budove zariadenia Domova dôchodcov a Domova sociálnych

sociálnych služieb služieb (ďalej DD a DSS). Boli upravené a vybavené kancelárske
priestory riaditeľa, administratívnych pracovníkov i ambulancia.
Izby klientov boli vybavené novým nábytkom. Nové vybavenie sa
zakúpilo tiež do kuchyne a spoločenskej miestnosti. Pred
budovou zariadenia bola vybudovaná skalka, vysadili sa kvety
a zakúpil záhradný nábytok. Zariadenie si v tomto roku vytvorilo
vlastnú internetovú stránku www.ddssv.szm.sk, kde je možné sa
zoznámiť s prostredím, kapacitou zariadenia, či činnosťou
personálu. Pracovný pomer v tomto roku ukončili Ondrej Kaňuk
a Janka Tisoňová. Novými zamestnancami sa stali Eduard
Pazera a Anna Budziňáková.
Zariadenie bolo aj v tomto roku kapacitne plne vyťažené. Klienti
si počas roku pripomínali významné sviatky (Deň žien, Veľká
noc, Deň matiek, mesiac úcty k starším...) a v rámci možnosti sa
venovali rôznym činnostiam, najmä ručným prácam. Pri
výročiach im personál usporadúval oslavy, pri ktorých si mohli
príjemne posedieť pri koláčikoch a zaspievať ľudové pesničky.
Tradične dobrá bola spolupráca s MŠ, ZŠ, Gymnáziom, ZUŠ
a CVČ, ktoré DD a DSS navštevovali s kultúrnym programom.
Do zariadenia občasne zavítal aj dekan, ktorý klientom spríjemnil
i posledné chvíle kalendárneho roku. Klienti sa zúčastnili
humanitárnej finančnej zbierky na pomoc ťažko postihnutým
dievčatám, s ktorými sa aj osobne stretli.
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CIRKEVNÝ ŽIVOT
Farský úrad

V roku 2006 bolo na Farskom úrade v Spišskej Starej Vsi
pokrstených 24 detí, zosobášených 13 párov a uskutočnilo sa 16
cirkevných pohrebov.
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SPOLKY A ORGANIZÁCIE
Dobrovoľný

Dobrovoľný hasičský zbor fungoval v tomto roku naďalej pod

hasičský zbor

vedením minuloročného výboru. V jeho rámci pôsobili dve
požiarne družstvá, a to: dospelých a žiakov. Družstvo dospelých
sa zúčastnilo na súťaži o pohár primátora mesta, ktorá je
zaradená do okresnej ligy, kde obsadili 4. miesto. Okrem toho
svoje zručnosti predstavili aj v nočnej súťaži v Novej Ľubovni.
Družstvo žiakov obsadilo v okresnom kole vo Vrbove 1. miesto
a postúpilo na kraj. Na krajskej súťaži v Bystrom sa umiestnili na
peknom 4. miesto. Svoju formu potvrdili aj na súťaži v Spišskej
Belej, kde zvíťazili a na halových majstrovstvách o putovný pohár
Prezidenta Dobrovoľného hasičského zboru Slovenskej republiky
vo Svite, kde v konkurencii sedemdesiatich družstiev obsadili 25
miesto.

Hasičská stanica

Vysunutému pracovisku Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru Kežmarok v Spišskej Starej Vsi od 5. mája
pribudlo nové vozidlo MB-Vavio určené najmä na technické
výjazdy, ale aj požiare. V tomto roku uskutočnili celkovo 59
výjazdov, z toho 16 k požiarom a 43 technického charakteru.

Rybársky zväz

V tomto roku si Slovenský rybársky zväz na Slovensku
pripomenul 80. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti boli
udelené čestné uznania: Jánovi Jurkovskému ako dlhoročnému
funkcionárovi a k jubileu 70. rokov, Romanovi Novotnému za
brigádnickú činnosť, Štefanovi Matlákovi za brigádnickú činnosť
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a najväčší počet chytených rýb. Miestna organizácia v Spišskej
Starej Vsi fungovala pod vedením výboru z minulého roku.
Zmena nastala na poste člena, ktorým sa stal Karol Šebest.
V tomto roku mala organizácia 71 členov, z toho 1 ženu, 10
dôchodcov, 8 študentov a 30 žiakov. Tí celkovo vylovili 3 243
kusov rýb, čo predstavuje cca 2 320 kg. Uskutočnili sa len dve
brigády a nestihlo sa urobiť všetko, čo bolo naplánované.
Brigádnická činnosť bola zameraná na kosenie v okolí rybníkov,
zasypávanie dier po bobrovi na Nokliach, vyčistenie rybníkov od
konárov a nečistôt v okolí, vyčistenie šácht prívodu vody
v Červenom Kláštore a na Nokliach a zazimovanie rybníkov.
Športová činnosť spočívala v uskutočnení štyroch pretekov:
v love na muchu (24. apríl, Červený Kláštor, víťaz Michal Strnad),
v pretekoch na rybníku Nokle pre mládež (1. máj, víťaz Miloš
Čupka), v love na umelú muchu (17. jún, Dunajec, víťaz Daniel
Kozub) a v love na plávanú (13. august, Dunajec, víťaz Milan
Kozub).
Zarybnenie v tomto roku prebehlo vo všetkých revíroch: kaprom
a šťukou v Nokliach, lipňom a podustvou v Dunajci, pstruhom
dúhovým v rybníku v Červenom Kláštore, pstruhom potočným
v Rieke, Lipničanke a Osturňanke. Celkovo boli do revírov dané
ryby v hodnote 138 520 Sk a zo Žiliny bol dodaný lipeň v hodnote
53 000 Sk.
Organizácia v tomto roku odkúpila časť pozemku pod rybníkom
v Červenom Kláštore v sume 26 000 Sk. V budúcnosti plánuje
ďalšie odkupovanie, aby získala väčšinový podiel. V apríli sa
v Starej Ľubovni začali rokovania s poľskou stranou ohľadom
zjednotenia rybárskeho poriadku na oboch stranách hraničných
riek. Poliaci totiž majú povolený lov hlavátky, pstruha, lipňa aj
v čase, keď na Slovensku platí zákaz lovu. Problém by sa mal
riešiť prostredníctvom ministerstiev, najneskôr do roku 2008.
Zväz včelárov

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Spišskej
Starej Vsi mala v tomto roku 32 členov, ktorí obhospodarovali
529 včelstiev. Zvýšenie o 29 včelstiev je potešujúcim údajom,
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pretože celoslovenský trend je opačný. Organizácia nadviazala
na minuloročnú spoluprácu s poľskými včelármi a niektorí
členovia sa pod vedením tajomníka Júliusa Dlugolinského
zúčastnili 22. októbra krajskej konferencie poľských včelárov
v Novom Targu. Poľskí kolegovia zasa navštívili pána Gemzu,
kde si so záujmom prezreli jeho spôsob práce. Nepríjemnou
návštevou včelnice v Jordanci bol medveď, ktorý tam zničil
všetky včelstvá. Po našom vstupe do EÚ bol zriadený
celoslovenský register chovateľov včiel, na základe ktorého boli
niektorým členom vyplatené dotácie vo výške 162,20 Sk na
jedno včelstvo.
Poľovnícke

V personálnom obsadení výboru Poľovníckeho združenia

združenie

Dunajec v Spišskej Starej Vsi nenastali v tomto roku žiadne

Dunajec

zmeny. Výbor sa zišiel 7-krát, pričom riešil aktuálne úlohy
a koordinoval prácu jednotlivých skupín. Uskutočnili sa tiež dve
členské schôdze. Počet členov bol 22 riadnych. Združenie má
tiež jedného čestného člena Tomáša Pichnarčíka.
V rámci brigád boli upravené posedy v Spišskej Starej Vsi (v
Bednarku), Lysej nad Dunajcom (Za majerom), Lechnici (Pod
pálenicou), postavený prístrešný žľab na jadrové krmivo
v Jordanci, prečistený a prekopaný chodník cez Bednarok a
medzi Čiernym blatom a Haľtou. V apríli členovia rozniesli soľ na
staré soliská a bolo vyhodnotené jarné sčítanie zveri. Začiatkom
novembra začali so zimným prikrmovaním zveri. Celkovo v rámci
brigád odpracovali 380 hodín. Niektorí členovia sa zúčastnili na
dňoch sv. Huberta v Antole. V decembri sa uskutočnili dve
spoločné poľovačky, a to v Havke a Lysej nad Dunajcom.
V tomto roku sa síce nepodarilo zorganizovať spoločnú brigádu
v niektorom lesnom subjekte v okolí, ale napriek tomu sa
finančná situácia združenia zlepšila a to vďaka zvýšeným
dodávkam ulovenej zveri.
V oblasti osvetovej činnosti združenie v júni, v priestoroch CVČ,
uskutočnilo prednášku spojenú s besedou, pre žiakov 1. – 5.
ročníka ZŠ, na tému poľovníctva a ochrany prírody. Zabezpečilo
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tiež odvysielanie relácie na túto tému v miestnych rozhlasoch
obcí Spišská Stará Ves, Havka, Majere a Lechnica. Zriadilo
výstavku poľovníckych trofejí v obchode Petra Pjonteka
a podieľalo sa na organizovaní výstavy Všetko o jelenej zveri,
ktorú organizoval Pienap v decembri v Dome kultúry v Spišskej
Starej Vsi.
Zväz záhradkárov Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 35–10
35–10 Kamenec

Kamenec v Spišskej Starej Vsi v tomto roku fungovala pod
vedením minuloročného výboru. Činnosť členov bola zameraná
na zabezpečenie a ochranu osady i efektívne využívanie svojich
pozemkov. Účelový príspevok vrátane členského sa znížil na 100
Sk.

Horská služba

Horská služba PIENAP-u fungovala naďalej pod predsedníctvom

PIENAP-u

Ing. Marka Popoviča. Počas roka tu pôsobilo približne 20
dobrovoľníkov, z ktorých všetci absolvovali kurz prvej pomoci
a časť aj horolezecký kurz na Popradskom plese.

Stretnutie

Dňa 15. mája sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie

slovenských a

predstaviteľov HS PIENAP-u a poľských záchranárov

poľských

z GOPR-u (Gorskie ochotnitcze pogotowie ratunkowe).

záchranárov

Konkrétne išlo o stretnutie s náčelníkom skupiny podhaľanskej
Mariuszom Zaródom, šéfom sekcie v Szcziawnici Zigmundom
Bialekom a Olekom Smietanom. Na neformálnom stretnutí sa
poľskí záchranári podelili s domácimi so skúsenosťami
a zážitkami z ich činnosti v oblasti Pienin a Podhalia. Obe strany
sa dohodli na spolupráci pri mimoriadnych záchranných a
pátracích akciách v hraničnej oblasti Pienin a Spišskej Magury.
Poľskí záchranári poukázali na možnosť čerpania finančných
prostriedkov z fondov Európskej únie určených na projekty
cezhraničnej spolupráce. Mariusz Zaród pozval zástupcov HS
PIENAP-u na recipročnú návštevu do Poľska za účelom
oboznámenia sa s ich spôsobom záchranárskej a preventívnej
činnosti a ich materiálno-technického vybavenia.

Pamätná tabuľa

V sobotu 21. októbra na Osobitej skale nad riekou Dunajec
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obetiam Pienin

členovia HS PIENAP-u slávnostne odhalili pamätnú tabuľu
obetiam Pienin, ktorá okrem spomienky má byť aj istou formou
prevencie. Na vrchole Osobitej skaly vo výške 490 m n. m. bol
zároveň umiestnený symbolický kríž.

TELOVÝCHOVA A ŠPORT
Futbal

Seniori v tomto roku hrali naďalej prvú triedu najvyššej oblastnej
súťaže Podtatranského futbalového zväzu – Pilsberg. Do piatej
ligy postúpilo mužstvo Popradu B a súťaž opustil štrnásty
Toporec. Spišská Stará Ves s desiatimi výhrami, troma remízami
a trinástimi prehrami obsadila konečné deviate miesto.
Hráč Slávia Dunajec Spišská Stará Ves Radomír Babiak bol
vyhlásený ako súčasť Jedenástky roka Podtatranského
futbalového zväzu – I. trieda Pilsberg.

Stolný tenis

V sezóne 2005/2006 pôsobili v V. lige mužov podtatranskej dva
družstvá TJ Dunajec Spišská Stará Ves. Družstvo A úplne
suverénne zvíťazilo, keď neprehralo ani jeden zo 16 zápasov.
Ďalších 14 vyhralo a remizovalo len v dvoch. S celkovým skóre
190:98 a počtom 46 bodov postúpilo do IV. ligy. Členovia
družstva ovládli tabuľku úspešnosti jednotlivcov. S takmer 90%
úspešnosťou sa na prvom mieste umiestnil Ján Stanko. Na 8.
mieste skončil Ján Dubiel (71,4%) a na 10. mieste Krištof
Kowalczyk (70,5%).
Menej úspešné bolo B družstvo, ktoré s dvanástimi prehrami,
dvoma remízami, dvoma výhrami, skóre 98:190 a 22 bodmi
obsadilo posledné miesto a zostúpilo do nižšej súťaže.
Najúspešnejším jednotlivcom družstva B bol Daniel Kostka, ktorý
s úspešnosťou 54,5% obsadil 20. miesto. Ďalšími hráčmi boli
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Marián Marhefka (36,5%, 28. miesto), Ján Kurňava (33,9%, 31.
miesto) a Jaroslav Čarnogurský (28,8%, 33. miesto).
Memoriál Ferka

Tretiu januárovú sobotu sa v telocvični ZŠ v Spišskej Starej Vsi

Galuša

konal stolnotenisový turnaj, na ktorom sa zúčastnili hráči z
blízkeho okolia. Súperilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii
veteránov, kde sa stretli bývalí hráči stolnotenisového oddielu
Spišská Stará Ves a v kategórii hráčov pôsobiacich v súčasných
zamagurských oddieloch. Hosťami turnaja boli aj dva celky z
Poľska. V súťaži veteránov si víťazstvo vybojoval spomedzi
štrnástich hráčov Dušan Budzák a v kategóri aktívnych stolných
tenistov poľský hráč Groň. Všetci zúčastnení hráči vrátane
sponzorov a organizátorov vytvorili priateľskú športovú atmosféru
tohto v Zamagurí už tradičného športového podujatia.

Šach

Veľmi pekné výsledky v tomto roku dosiahla mladá generácia
šachistov, ktorá funguje ako krúžok v Centre voľného času pod
vedením Mgr. Miloslava Cisku. Medzi najúspešnejších patrili:
Lívia Dermová, ktorá obsadila 1. miesto na Majstrovstvách
okresu žiačok, 3. miesto na Majstrovstvách kraja žiačok, 3.
miesto na turnaji vo Svite medzi staršími žiakmi a 1. miesta na
turnajoch v Spišskej starej Vsi a Spišskej Belej;
Filip Doblej, ktorý obsadil 3. miesto na Majstrovstvách okresu
žiakov a 1. miesta na turnajoch vo Svite medzi staršími žiakmi a
Spišskej Belej;
Matej Cisko, ktorý obsadil 4. miesto na Majstrovstvách okresu
žiakov, 1. miesto na turnaji vo Svite medzi mladšími žiakmi, 3.
miesto na turnaji v Spišskej Belej, 2. miesto na turnaji v Spišskej
Starej Vsi a 19. miesto zo 49. účastníkov na Majstrovstvách SR
v šachu do 8 rokov;
Miriam Halčinová, ktorá obsadila 3. miesto na Majstrovstvách
okresu žiačok.
Družstvo žiakov získalo 6. miesto na Veľkej cene Slovenska
v Prešove a 18. a 24. miesto na Majstrovstvách SR žiackych
družstiev.
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Kanoistika

Vo svojom úspešnom ťažení pokračovali v tomto roku
spišskostaroveskí rodáci bratranci Ladislav a Peter Škantárovci,
ktorí získali striebro na akademických majstrovstvách sveta a na
majstrovstvách seniorov Slovenskej republiky.

Hokej

Majiteľ lyžiarskych stredísk Skipark Vyšné Ružbachy a Skipark
Hotel Eland v Spišskej Starej Vsi Ondrej Žemba sa stal novým
generálnym sponzorom hokejového klubu v Kežmarku, ktorý sa
stal nováčikom druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.

ZAUJÍMAVOSTI
Pomník Ognia

V poľskom meste Zakopané odhalili dňa 13. augusta za účasti
poľského prezidenta pomník Józefowi Kurasiowi zvanému Ogień,
ktorý po skončení druhej svetovej vojny prepadával spišské
obce, počas vojny patriace do okresu Spišská Stará Ves.
Tyranizoval, vraždil a okrádal slovenské obyvateľstvo tam žijúce.
Mnohí Slováci preto ušli do Československa a niektorí sa usadili
aj v našom meste. Dodnes tu žije syn zavraždeného Slováka
z Novej Belej, ktorému rok po odvlečení svojho otca jeden člen
Ogniowej bandy za úplatok prezradil, kde ho zavraždili.
Vlastnými rukami ho vykopal (spolu s ďalšími troma
zavraždenými Slovákmi) a pochoval na cintoríne v Novej Belej.
Expertíza ukázala, že všetci štyria boli zavraždení brutálnym
spôsobom. Je preto absolútne nepochopiteľné, prečo sa niektorí
poľskí historici i politici usilujú oživiť legendu Ognia, ktorého
„protikomunistický“ odboj sa vyznačoval rasovou
neznášanlivosťou a násilím.
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MIMORIADNE UDALOSTI
Letecká

Dňa 19. januára sa v maďarskej obci Hejce udiala najväčšia

katastrofa

letecká katastrofa slovenskej armády, pri ktorej zahynulo 42
slovenských vojakov vracajúcich sa z misie z Kosova. Medzi
pozostalými bol aj nrtm. Karol Malatin (1975 – 2006), technik
lietadla, pochádzajúci zo Spišskej Starej Vsi. Pochovaný je na
miestnom cintoríne.
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POČASIE
Mrazy

Január bol veľmi studeným mesiacom. Po troch kráľoch nastali
mrazy a teploty klesali pod -20˚C. Koncom mesiaca sa situácia
opakovala, pričom 23. januára bolo nameraných -28˚C.
K otepleniu došlo až v druhej štvrtine februára, kedy sa zvýšili
teploty a nastal odmäk. Začiatok marca bol však opäť studený
a teploty v noci sa pohybovali okolo -15˚C. Jarné počasie začalo
až po 20. marci.

Letný čas

Dňa 26. marca bol opäť zavedený tzv. letný čas a hodiny sa
o druhej ráno presunuli na tretiu. Zmena na zimný čas sa konala
29. októbra.

Záplavy

V súvislosti s oteplením nastalo obdobie topenia snehu. K tomu
v dňoch 27. – 28. marca výdatne pršalo, čo spôsobilo záplavy
takmer na celom území Slovenska. V Spišskej Starej Vsi nedošlo
k žiadnym materiálnym škodám. Koncom apríla teploty
dosahovali okolo +20˚C a 26. apríla bola v meste prvá búrka.

Krupobitie

Máj bol opäť studeným mesiacom a väčšina domácností v meste
bola nútená vykurovať. Ráno sa vyskytovali prízemné mrazy.
Dňa 8. mája bolo krupobitie spojené s dažďom. Situácia sa
zopakovala aj o dvadsať dní neskôr. Posledný májový a prvý
júnový týždeň boli výdatné lejaky, čo spôsobilo stekanie vody
z polí na cesty.
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Povodne

V druhej polovici júna začali extrémne horúčavy, spojené
s dažďom. Zhruba 40 samospráv Prešovského, Bardejovského,
ale aj Staroľubovnianskeho, Kežmarského a Svidníckeho okresu
vyhlásilo po silných dažďoch tretí stupeň povodňovej aktivity.
Voda z korýt potokov a väčších tokov v spomínaných lokalitách
vystúpila po silnom lejaku z korýt a zaplavila suterény rodinných
domov, pivničné priestory, dvory, záhrady a okolité polia.
V samotnom meste k výraznejším škodám nedošlo.

Horúčavy

Takmer celý júl sa teploty pohybovali okolo +30˚C, čo je pre
oblasť Zamaguria veľmi netypické. Taktiež august bol teplý, ale
zároveň upršaný. Počas horúcich augustových dní boli v
Spišskej Starej Vsi sme zaevidované dva prípady dehydratácie.

„Babie leto“

V septembri nastalo obdobie tzv. „babieho leta“. Napriek tomu,
že 10. septembra boli v ranných hodinách prízemné mrazy, dni
boli slnečné a teploty sa vyšplhali aj na +25˚C. Citeľné
ochladenie nastalo až v druhý októbrový týždeň, kedy sa
prízemné mrazy stali takmer každodennou skutočnosťou, čím sa
naplnilo porekadlo „Sv. Hedviga polia zamyká“.

Prvý sneh

Martin na bielom koni prišiel o týždeň skôr – 2. novembra sa
mesto zobudilo do zasneženého rána. Miestami sneh dosahoval
aj 20 cm.

Teplá zima

December bol relatívne teplým mesiacom. Mikuláš bol
najteplejším dňom za posledných 43 rokov a v noci zo 7. na 8.
decembra dosahovala teplota až +6˚C. Ani počas vianočných
sviatkov sa ľudia nemohli potešiť zasneženou krajinou. Snežiť
začalo až 28. decembra, ale vzhľadom na teplý ráz počasia sa
do konca roka aj tento sneh roztopil.
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