SPRAVODAJCA MESTA SPIŠSKÁ STARÁ VES

N
A
Ť
Š
E
V
O
R
S TA
Číslo 59

12. ročník

marec 2018

www.spisskastaraves.sk

mesto@spisskastaraves.sk

Rozlúčili sme sa s primátorom
nášho mesta Ing. Jozefom Harabinom
Svet... Akoby sa krútil stále
rýchlejšie a deň mal stále menej
a menej hodín. Ten krútiaci vír
strháva do svojho stredu naše
pocity, náš vnútorný vesmír,
naše blikajúce hviezdy, ktoré by
chceli svietiť do chvíľ, kde zabudneme na povinnosti, na to,
čo musíme.... Chceli by, tak veľmi by chceli vyviesť nás z tmy,
v ktorej nevidíme jednoduché
ľudské radosti. Míňajú nás, a my
nemáme čas natiahnuť za nimi
ruku. Vždy je niečo iné dôležitejšie, vždy stojí pred nami hora
starostí, a zas a zas nastúpime
na cestu, čo vedie na jej vrchol.
Život beží ďalej svojim tempom,
my utekáme s ním... Odrazu však
naša rovnováha zakolíše. Najviac
vtedy, keď si bolesť zo strany
niekoho otvorí v nás dvere, zaplní priestor duše a myšlienok
napíše, že nie sme tu navždy. Iba
na okamih jedného ľudského života. Je to veľmi krátky okamih.
Kratučký... Uplynie. A vtedy sa
staneme spomienkou.
Ľudský príbeh je vždy o živote a smrti. A medzi týmito
dvoma hranicami sa odohrávajú
malé i veľké ľudské dejiny.
Konečne sa skončila zima.
Hory sa pomaly začnú obliekať
do prvých pukov, zem sa s koreňmi rozpráva slovami jari, príroda
navôkol dýcha slnkom, novými

farbami, žblnkotom horských
potokov... A v takýto deň, keď sa
noc pozdravila s ránom, dňa 24.
marca 2018, prešiel bránou smrti človek, ktorý znamenal veľa
nielen pre svoju rodinu, ale aj
pre naše mestečko. Do večnosti
odišiel náš primátor, Ing. Jozef
Harabin vo veku 60 rokov. Narodil sa 2. mája 1957 v Osturni. Po
ukončení základného vzdelania
a maturity študoval na Vysokej
škole poľnohospodárskej v Nitre.
V roku 1982 sa vrátil do rodného
kraja a začal pracovať ako agronóm na vtedajšom JRD v SSV.
V roku 1988 sa stal tajomníkom
Mestského národného výboru
v Spišskej Starej Vsi. Po dvoch
rokoch prednostom Obvodného úradu a po piatich rokoch
vedúcim pracoviska Okresného
úradu v SSV. V rokoch 19992003 zastával funkciu zástupcu
prednostu Okresného úradu v
Kežmarku a neskôr, v roku2004,
sa stal riaditeľom odboru sociálnych vecí a rodiny na ÚPSVaR
v Kežmarku. Od roku 2006 bol
primátorom nášho mesta. Svoju
prácu vykonával podľa najlepšieho vedomia a svedomia, naše
mestečko pod jeho vedením
rástlo do krásy. Bol primátorom,
ale bol aj jedným z nás. Jednoduchý a skromný... Pre každého
si našiel čas, každého vypočul,

na tvári mu nikdy nechýbal príjemný úsmev. Pri riešení problémov s neprajníkmi nachádzal
len argumenty a slušné slová.
Nikdy sa neznížil pod úroveň inteligentného človeka. Zato bol aj
veľmi vážený a robil dobré meno
nášmu mestečku aj Zamaguriu.
Voľný čas venoval najmä svojej
rodine - manželke Ľudke, deťom
Lenke a Jožkovi, a napokon aj
vnučke Táničke. Okrem toho si
našiel čas aktívne si zašportovať
a venoval sa turistike.
Dovoľte, aby som zacitovala
obsah E-mailu, ktorý napísal poslal nám pán Ján Harabin, brat
nášho pána primátora:
„Jožko nadovšetko miloval
prírodu a trávil v nej veľa času.
Najmä v rodnej Osturni. V lone
Osturnianskej prírody sa narodil,
vyrastal a prežil detstvo, pravidelne sa do nej vracal a trávil tam
veľa voľného času. Príroda nebola
len zdrojom jeho oddychu, relaxu
a pokoja, ale aj zdrojom novej
motivácie, inšpirácie a iniciátorkou jeho nových síl, myšlienok
a nápadov. V Osturni bol členom
Poľovníckeho združenia Bystrá,
o vznik ktorého sa vrchovatou
mierou osobne zaslúžil v roku
1993. Počas nasledujúcich 25 rokov sa podieľal na jeho chode, riadení a rozvoji najmä z pozície tajomníka, ale aj iných funkcií. Je-

ho pomoc sa prejavila najmä
v najťažších obdobiach činnosti
Poľovníckeho združenia, kedy
osobnou iniciatívou prispel k jeho oživeniu a záchrane.“ Koniec
citátu.
K tomuto, myslím si, netreba
nič dodať. Kto miluje prírodu,
váži si ju a prispieva ku jej zveľaďovaniu môže byť skutočne
len dobrý človek. Takýto bol náš
pán primátor a takého si ho zachováme aj v spomienkach. Určite bude nám mnohým chýbať.
Keď sa odovzdal smrti, stromy mu zašumeli posledný pozdrav, ktorý ho unáša do výšok,
kde sa nebo snúbi s hviezdami.
Jeho duša dostala krídla a jeho
zrak uvidel to, čo je dovolené
vidieť len zosnulým a raz to
uvidí každý z nás, keď príde
jeho čas...
Pán primátor, odpočívaj
v pokoji.

Lúčili sa s ním aj kolegovia zo samosprávy a štátnej správy...
Drahý Jozef,
V sobotu ráno sa k nám, tvojim kolegom zo samosprávy, ale
aj všetkým tu prítomným, dostala
veľmi smutná správa. A my sme
si zrazu uvedomili, že nám bude
chýbať nielen jeden výborný kolega, ale rovnako veľmi dobrý priateľ a skvelý človek.
Jozef, ďakujeme za to, ako si
pozitívne zmenil toto mesto.
Asi vždy bude platiť to známe,

že „doma nikto nie je prorokom“.
Ale tí, ktorí nie sme domáci a ktorí
neprichádzame často do Spišskej
Starej Vsi, vidíme rozdiel, vidíme
zmenu akou prešlo toto mesto.
Veľa sa toho pozitívne zmenilo,
zrealizovalo sa veľa úspešných
projektov, mnoho investícií a len
málokto si vie predstaviť, aké je
to náročné a nie také samozrejmé. Ale rovnako zostalo ešte veľa
ďalších, žiaľ už nezrealizovaných

plánov a zámerov. Ale ukázal si,
že aj toto mesto a samotné ťažko
skúšané Zamagurie, má potenciál
sa rozvíjať. Len musí mať takých
neúnavných bojovníkov, akým si
bol ty. A časom to určite ocenia aj
tí, ktorí ti nie vždy priali a fandili.
Jozef, ďalšie ďakujem prichádza z tvojej rodnej obce Osturňa:
Jozef, bol si hrdý na svoje korene, na Osturňu, kde si sa narodil,
kde si prežil svoje detstvo a mla-

dosť. Hrdo si sa stále hlásil k Osturni a Osturňanom. Podporoval
si zachovanie ľudových tradícii
a miloval osturňanskú prírodu,
ktorá nebola len zdrojom tvojho
oddychu, relaxu a pokoja, ale aj
zdrojom novej motivácie, inšpirácie a iniciátorkou tvojich nových
síl, myšlienok a nápadov. V Osturni si bol členom Poľovníckeho
združenia Bystrá, o vznik ktorého
(pokračovanie na 2. strane)
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Lúčili sa s ním aj kolegovia zo samosprávy a štátnej správy...
(dokončenie z 1. strany)
si sa značnou mierou osobne zaslúžil. Počas 25 rokov si sa podieľal na jeho chode, riadení a rozvoji
najmä z pozície tajomníka, ale aj
iných funkcií. Tvoja pomoc sa
prejavila najmä v najťažších obdobiach činnosti Poľovníckeho
združenia, kedy osobnou iniciatívou si prispel k jeho oživeniu a
záchrane. A pomáhal si aj samotnej obci, však si stál za mnohými
úspešnými projektami tejto obce.
Od všetkých Osturňanov ti patrí
veľká vďaka a úcta.
Jozef, ďalšie ďakujem prichádza
od všetkých Zamagurčanov. Bol si
každoročne pri organizovaní Zamagurských folklórnych slávností i otvorení pltníckej turistickej
sezóny na Dunajci. Podporoval si
rôzne športové a kultúrne podujatia na Zamagurí, ale rovnako si
riešil problémy v oblasti základného a stredného školstva, sociálnych služieb či zdravotníctva pre
celé Zamagurie a vždy si kládol
otázku „A čo my v Zamagurí, my
si nezaslúžime lepšie žiť ?“

Jozef, Ďakujeme v mene starostov a primátorov. Počas tvojho 12 ročného pôsobenia sme
ťa poznali ako veľmi aktívneho
primátora, ktorý vedel byť aj
ústretový, ale zároveň aj zásadový. Strávili sme veľké množstvo
hodín pri spoločných diskusiách
na rôzne témy, ktoré trápili mestá
a obce, vždy si dokázal mať vecný a konštruktívny názor. A rovnako sme diskutovali aj tom,
či to, čo robíme ako primátori
a starostovia, má vôbec zmysel,
či si to ľudia vážia a či to dokážu
oceniť. Možno ani dnes nepoznáme odpovedať, ale čas ukáže,
že si v tomto meste zanechal veľmi veľa dobrého a obetoval si mu
takmer všetko.
Jozef, Ďakujeme aj za tvoje pôsobenie ako poslanec Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho
kraja. Tu sme mali možnosť opätovne poznať tvoju húževnatosť
a neoblomnosť, akou si bojoval
za potreby a záujmy Zamaguria,
najmä v oblasti dopravy a aj vďaka tvojej iniciatíve a neodbytnosti

sa podarilo zrealizovať niekoľko
úspešných projektov. Aj keď si
sa často stretával na kraji v Prešove s otázkou „Čo to zase chceš pre
to tvoje Zamagurie?“
Jozef, Ďakujeme za tvoje aktívne pôsobenie aj v iných úradoch
a inštitúciách:
Veľmi silnú pečať si zanechal
počas tvojho pôsobenia na Okresnom úrade v Kežmarku a Úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Kežmarku a bol si pre mnohých
nielen výborným kolegom, ale aj
nadriadeným.
Aktívne si sa zapájal do činnosti
Združenia miest a obcí Slovenska,
bol si členom orgánov v Regionálnom ZMOS-e tatranských a podtatranských obcí, v Podtatranskej
vodárenskej spoločnosti v Poprade, v Združení Euroregión Tatry,
v Podtatranských novinách, v Regionálnom vzdelávacom centre,
či v Združení pre rozvoj regiónu
Pienin a Zamaguria a v Miestnej
akčnej skupine Tatry – Pieniny
so sídlom - nie náhodou - práve
v Spišskej Starej Vsi.

Bol si veľmi aktívny aj v slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráci, aj vďaka tvojej podpore
sa zrealizovalo veľa spoločných
aktivít a vybudovali sa výborné
partnerské vzťahy.
Jozef, všade, kde si pôsobil,
bolo cítiť tvoju prítomnosť, tvoju
angažovanosť, tvoju energiu, ale
aj bojovný osturňansky charakter, a tiež tvoj povestný uštipačný
humor. Bol si niekedy tvrdý, ale
férový; bol si aj citlivý, ale rozvážny. Bol si ochotný s nami zdieľať
radosť, bolesť ale i smútok. Žijeme
dobu, v ktorej sa niekedy vytráca
ľudskosť, charakter, nezištnosť, či
pokora. Ale ty si bol zástancom
práve týchto hodnôt a v zmysle
nich si aj žil.
A takého si ťa budeme navždy
pamätať ! Jozef, Ďakujeme, že sme
ťa mohli poznať a že si bol súčasťou aj našich životov.
Na záver v mene nás všetkých
ešte raz: jedno veľké a úprimné ...
ĎAKUJEME!
Kolega a priateľ náš, .... odpočívaj v pokoji.

Terénna sociálna práca v našom meste

Príjemné popoludnie
V utorok 27. 2. 2018 sa v priestoroch kultúrneho domu stretli seniorky,
kamarátky i žienky v domácnosti, aby si okrem naplnenia popoludnia,
vyskúšali aj svoju šikovnosť v tvorivej dielni pod vedením nadanej inštruktorky pani Márie Wnek z Krempách. S jej pomocou za tri hodiny
sa nielen naučili, ale aj vytvorili krásne veľkonočné kraslice. Toto milé
stretnutie, ktoré zorganizovalo oddelenie kultúry pri MsÚ malo veľmi
dobrý ohlas a preto veríme, že takéto stretnutia budú pokračovať aj naďalej. Záujemkyne o spoločné popoludnia, môžete si svoje ďalšie stretnutia
dohodnúť u pracovníčky mestskej knižnice pani Márie Dlhej.

Terénna sociálna práca v Spišskej Starej Vsi sa začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte.Terénna sociálna
práca v obciach I.realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SRwww.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.
Cieľom terénnej sociálnej práce v meste je poskytnúť odbornú
pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami, ani s pomocou rodiny a blízkych
osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému.
Terénny sociálny pracovník a terénny pracovník poskytujú
základné informácie a sociálne poradenstvo v krízových situáciách. Po dohode s klientom navrhujú formu sociálnej intervencie
a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému. Poskytujú individuálne a skupinové konzultácie a distribuujú klienta
príslušným odborníkom a inštitúciám, v prípade potreby sprevádzajú klienta do jednotlivých inštitúcií.
Spolupracujú a sprostredkovávajú informácie medzi klientmi
a inštitúciami.
Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce obyvateľom mesta, ktorí sa ocitli v sociálnej a
hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené
komunity.
V Spišskej Starej Vsi sa národný projekt Terénna sociálna práca v obciach realizuje od 01.05.2016
Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci:
Terénna sociálna pracovníčka/pracovník:
Mgr. Nadežda Kačicová
Terénna pracovníčka/pracovník:
Anna Kačmarčíková
E-mail: tsp.spisskastaraves@gmail.com
Tel. kontakt: 0903 413 004
Adresa kancelárie: Mestský úrad Spišská Stará Ves
Štúrova 228/109
Č. dverí: 14

MAREC 2018

3

STAROVEŠŤAN

Informácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo
dňa 8. marca 2018
prerokovalo a:
A/ schválilo:
- rozpočtové opatrenia č. 1/
2018
- odročenie prerokovania žiadosti o predaj pozemku
– Richard Pješčáka odporúčilo
MsÚ zvolať stretnutie vlastníkov predmetných pozemkov
za bytovým domom 20 b. j. za

účelom
majetkovo-právneho
vysporiadania
- odpredaj majetku mesta ako
prípad hodný osobitného zreteľa (ide o pozemok, ktorý tvorí
prístup k nehnuteľnosti žiadateľa), o ktorom MsZ rozhodne 3/5
väčšinou všetkých poslancov
podľa ustanovenia § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
• novovytvorená parcela KN C

Demografický vývoj v Sp. St. Vsi v roku 2017
V roku 2017 sme z hľadiska demografie zaznamenali pomerne vyšší
prírastok obyvateľov, celkový nárast
predstavoval 28 obyvateľov.
Aj v tomto roku sme zaznamenali
nárast počtu novonarodených a prihlásených občanov na trvalý pobyt, na
druhej strane došlo k poklesu občanov
odhlásených z trvalého pobytu.
Celkový počet obyvateľov k 1.1.
2017 bol 2230, z toho 1125 mužov, a 1105 žien.
Prírastok obyvateľov v roku 2017
bol celkom 78, z toho 31 mužov a 47
žien. Narodením sme zaznamenali prírastok celkom 36, z toho 17 chlapcov
a 19 dievčat. Na trvalý pobyt sa prihlásilo celkom 42 obyvateľov, z toho bolo
mužov 14 a žien 28. Úbytok obyvateľov
predstavoval celkom 50 obyvateľov,
z toho mužov 33 a žien 17. V minulom
roku zomrelo celkom 17 obyvateľov,
z toho 12 mužov a 5 žien. Z trvalého
pobytu sa odhlásilo celkom 33 obyvateľov, z toho bolo 21 mužov a 12
žien. Celkový počet obyvateľov tak
k 31. 12. 2017 bol 2258, z toho 1 123
mužov a 1135 žien, čo v percentuálnom
vyjadrení činí 49,73 % mužov a 50,27
% žien. V rokoch 2009 - 2013 bolo
u nás viac žien ako mužov, v rokoch

2013-2016 prevažovali muži a v roku
2017 sa podiel mužov a žien obrátil opäť
v prospech žien.
Niekoľko ďalších informácií z evidencie obyvateľov:
- 29 našich občanov v minulom roku
uzavrelo sobáš, z toho 22 v našom
matričnom obvode, 5 mimo nášho matričného obvodu a 2 v cudzine, v 7 prípadov bolo manželstvo uzavreté medzi
našimi občanmi
- zmena trvalého pobytu v rámci mesta
- 11 občanov
- zrušenie trvalého pobytu na návrh
vlastníka nehnuteľnosti - u 2 občanov.
Veľmi pestrá je paleta mien, ktoré dávali rodičia svojim deťom. Len
v dvoch prípadoch u chlapcov sa meno
opakovalo – Matej a Michal, z toho
jeden Michal má aj druhé meno Ladislav, u dievčat máme 2 Adriány/Adriana
a všetky ďalšie mená majú po jednom
nositeľovi. U chlapcov ako aj u dievčat
sú to mená, ktoré sa už niekoľko rokov
opakujú, ale aj nové netradičné: Martin,
Tibor, Jakub, Peter, Karol, Filip, Tomáš,
Denis, Marco, Mateo, František, Eduard,
Ondrej; Alena, Nina, Sandra, Amia, Ella,
Tamara, Zuzana, Lenka, Sofia, Alexandra, Lara, Olívia Helen, Eliška, Noemi,
Anetta, Dominika, Hana.

23. spoločný kongres slovensko-poľského
cezhraničného zväzku Euroregión TATRY
30. januára 2018 sa konal v poradí už 23. spoločný kongres slovensko – poľského cezhraničného zväzku
Euroregión TATRY v poľskom meste
Szczawnica. Poľskú stranu vo vedení
kongresu zastupoval BoguslawWasmundski, predseda Rady Zväzku Euroregión Tatry v NowomTargu. Slovenskú
stranu zastupoval Ján Ferenčák, predseda Rady Združenia Euroregión Tatry
a primátor Kežmarku. Na kongrese boli
prítomní členovia Euroregiónu Tatry –
zástupcovia miest a obcí zo slovenskej
aj poľskej časti cezhraničného zväzku.
Medzi nimi aj Štefan Bieľak, primátor
Spišskej Belej a predseda Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce (EZUS)
TATRY. Na kongrese sa hovorilo nielen

o činnosti oboch združení Euroregiónu
TATRY za rok 2017, ale aj o spoločnej
vízii na ďalšie roky. Súčasťou kongresu
bola prezentácia novej publikácie –„Ročenky Euroregiónu TATRY“. Prezentoval sa aj projekt Cesty okolo Tatier – 2.
etapa (výstavba cyklotrás), ktorý sa
už realizuje ako aj projekt Cesty okolo
Tatier – 3. etapa, ktorý bol pripravený
a ktorý je momentálne v štádiu hodnotenia. Na kongrese boli odprezentované
aj ďalšie úspešné cezhraničné projekty.
Na kongrese bolo odovzdané ocenenie
pre dobre vzájomne spolupracujúce
samosprávy na slovensko-poľskom
pohraničí – Cena Petra Buriana – za rok
2017 pre poľské Mesto Szczawnica
a slovenskú obec Lesnica.

č. 503/2 o výmere 100 m2 –
záhrady v k. ú. Spišská Stará
Ves, odčlenená od parcely
registra C 503/2, na základe
GP č. 7/2018 vyhotoveného
Ing. Jánom Furcoňom, geodetom
• novovytvorená parcela KN C
č. 516/5 o výmere 89 m2 - zastavané plochy a nádvoria v k.
ú. Spišská Stará Ves, odčlenená od parcely registra C 516/4,
na základe GP č. 7/2018 vyho-

toveného Ing. Jánom Furcoňom, geodetom
kupujúci: Ľubomír Duda, Slov.
nár. povstania 172/8, 061 01
Spišská Stará Ves, kúpna cena
1 890 €
B/ vzalo na vedomie:
- správu o plnení uznesení
- správu o kontrole plnenia
uznesení za rok 2017
- správu o kontrolnej činnosti
za rok 2017.

„Verejná obchodná súťaž“
Mesto Spišská Stará Ves
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
na predaj nehnuteľností:
Polyfunkčná budova (bývalá budova Obnovy-Vkus), postavená
na parcele č. KN-C 516/1, v meste Spišská Stará Ves, ul. Kukučínova, súp. č. 573,zapísaná na LV č.1 a parcela KN–C516/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 314 m2, v podiele 1/1 zapísané
na LV č.1, k. ú. Spišská Stará Ves, Mesto Spišská Stará Ves.
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 25 000,00 EUR,
slovom dvadsaťpäťtisíc eur, je zároveň najnižším podaním.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mestského úradu
a v masovokomunikačných médiách dňa 18.1.2018.
2. Nehnuteľnosť bude predaná tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu
cenu.
3. Návrh (ponuku) do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej
obálke, kde uvedie meno, adresu účastníka a označenie: „Neotvárať – obchodná verejná súťaž –Polyfunkčná budova (bývalá budova Obnovy-Vkus).
4. V obálke účastník uvedie:
- meno a priezvisko
- návrh kúpnej ceny
V prípade schválenia odpredaja nehnuteľnosti, záujemca je povinný celú
kúpnu cenu uhradiť na účet mesta najneskôr do 30 dní od podpísania kúpnej
zmluvy a pred podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na
súťaži.
Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné. Záujemcovia
podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných údajov pre účely prerokovania, rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže
a jeho zverejnenia a na účel uzavretia zmluvy.
Záujemcovia môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje:
- právo odmietnuť všetky predložené ponuky
- meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť
6. Obálka musí byť doručená na Mestský úrad Spišská Stará Ves cez podateľňu tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr dňa 16.04.2018
do 14.00 hod.
Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená
niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
Miesto a čas otvárania obálok: Mestský úrad Spišská Stará Ves,
Štúrova 228,/109, dňa 20.04.2018 o 13.00 hod.
Obhliadka: tel. č.052/4180411,052/4180415,052/4180432
Vyhlasovateľ bude písomne informovať všetkých účastníkov súťaže o výsledku súťaže. Uvedená ponuka je zverejnená na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke www.spisskastaraves.sk.
Kontakt: JUDr. Penxová, tel. 052/4180432
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Výzva na podporu inteligentných
inovácií v priemysle pre NRO

ASANÁCIA SEPTIKOV
Stavebnými a udržiavacími prácami sa riešila asanácia dvoch trojkomorových septikov na ul. Štúrovej v Spišskej Starej Vsi. Asanácii
prechádzali prepojenia kanalizácií na hlavnú stoku do ČOV Spišská
Stará Ves. Prvý septik sa realizoval pri areáli firmy Zastrova (par. č.
KNC 748/3), druhý pri bytovkách (par. č. KNC 273/23). Pred začatím
asanácie sa septiky kompletne vyčistili. Stavebné a udržiavacie práce
zahŕňali demontáž poklopov, odstránenie násypov nad stropnou doskou, rozrušenie a odstránenie železobetónových monolitických stropov, monolitických obvodových a deliacich stien, dezinfekciu septiku,
zásyp priestoru septiku hutnený po vrstvách, terénne úpravy o osevom, urovnanie zemníkov skládky.

Spojená škola Spišská Stará Ves
org. zložka Materská škola, Štúrova 232/131,
Spišská Stará Ves

OZNAM
Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov
o umiestnenie detí do MŠ a s tým súvisiace priestorové
úpravy, žiadame rodičov, aby priniesli žiadosti
o umiestnenie svojho dieťaťa do MŠ skôr, ako je
plánovaný zápis detí do MŠ,
teda už aj v mesiaci február a marec.
Žiadosti si môžete stiahnuť zo stránky
www.spos231ssv.edupage.org
alebo prísť po žiadosť do materskej školy.
Do MŠ sa prijímajú deti po dovŕšení veku 3 roky, ak
budú kapacitné možnosti, budú prijaté aj mladšie deti.
Jednou z podmienok prijatia je - dieťa bez plienok.

Ministerstvo hospodárstva SR
ako sprostredkovateľský orgán
pre operačný program Výskum
a inovácie vyhlásilo novú výzvu
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na
podporu inteligentných inovácií v priemysle, ktorej hlavným
cieľom je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre
implementáciu inteligentných
riešení a vytvorenie inteligentne
riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov
výlučne v rámci existujúcej prevádzky podniku.
Prípadný predkladaný projekt musí okrem iného zároveň
spĺňať aj tieto podmienky:
• výsledkom realizácie hlavnej
aktivity projektu musí byť dosiahnutie inovácie procesu minimálne nízkeho stupňa
• realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu
• projekt musí byť v súlade so
Stratégiou výskumu a inovácií
pre inteligentnú špecializáciu
Slovenskej republiky (RIS3 SK)
• realizáciou projektu, najneskôr
k ukončeniu realizácie aktivít

projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu
prevádzkyschopnosti
predmetu projektu.
Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby,
ktoré zároveň spĺňajú definíciu mikropodnikov, malých a
stredných podnikov (MSP) a v
rámci tejto výzvy môžu byť podporené aj veľké podniky, avšak
len pri splnení podmienky, že do
aktivít súvisiacich s realizáciou
projektu zapoja MSP.
Medzi oprávnené výdavky patrí
obstaranie dlhodobého majetku za účelom implementácie
niektorých z prvkov inteligentných riešení, výsledkom ktorých
bude inovácia procesu s možným
doplnením o inováciu produktu
a organizačnú inováciu.
• Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/
2018/1.2.2-15
• Alokácia: 30 000 000 €
• Dátum vyhlásenia výzvy:
12. 02. 2018
• Ďalšie informácie:
www stránky OP VaI

Do budúcna sa rozšíri ambulantná
zdravotná starostlivosť
Dňa 15. februára 2018 sa
Ing. Ján Kurňava, prednosta MsÚ zúčastnil pracovného rokovania s MUDr.
Petrom Bizovským, MPH
riaditeľom Ľubovnianskej
nemocnice, aby hľadali riešenie pre zlepšenie dostupnosti a rozšírenie doteraz
fungujúcej špecializovanej
ambulantnej
zdravotnej
starostlivosti pre občanov
mesta Spišská Stará Ves ako
aj celého regiónu Zamaguria. Zo strany mesta boli
ponúknuté voľné priestory
na zdravotnom stredisku.
Riaditeľ Ľubovnianskej
nemocnice prisľúbil, že v blízkej dobe by mali záujem zriadiť neurologickú ambulanciu, internú ambulanciu a ambulanciu fyziatrie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie. Samospráva mesta tento prístup
pána riaditeľa víta a bude nápomocná pri zriaďovaní uvedených ambulancií.
Ing. Ján Kurňava, prednosta MsÚ
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Mikroprojekt „Človek v kultúre
a prírode poľsko-slovenského Spiša“ – ukončený
Mesto Spišská Stará Ves spoločne s vedúcim partnerom Gminou Lapše Nižné realizovalo mikroprojekt s názvom „Človek v kultúre
a prírode poľsko-slovenského Spiša“, ktorý je
spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho
rozpočtu v rámci programu INTERREG V-A
Poľsko – Slovensko 2014-2020. Poslednou
aktivitou v tomto projekte bola záverečná
konferencia, ktorá sa konala 17. marca 2018
v Dome kultúry v Spišskej Starej Vsi, na ktorej počas kultúrneho programu boli odprezentované výstupy tohto projektu.
Mesto Spišská Stará Ves a gmina Nižné Lapše majú veľmi intenzívne partnerské
vzťahy v rôznych oblastiach. V minulosti
im v spolupráci nielen týchto dvoch partnerov, ale aj ďalších obcí výrazným spôsobom
pomohli projekty Európskej únie v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika.
Partneri projektu sú spojení spoločnou
históriou, kultúrnymi tradíciami a taktiež aj
prírodnými krásami. Mnohé spoločné projekty sa už podieľali na rozvíjaní kultúrneho
dedičstva nášho regiónu. Doteraz sa však

nepodarilo cieleným postupom dosiahnuť
zachovanie tohto nezvyčajne hodnotného
dedičstva na želanej úrovni.
Mesto Spišská Stará Ves ako projektový

partner svojím zámerom zachovať kultúrne
tradície prevzalo na seba neodkladnosť tohto
kroku, a to najmä pri výbere nositeľov tradičnej kultúry, ktorí nám ešte môžu o tomto dedičstve podať autentické svedectvo. Na druhej
strane je tu aj historická zodpovednosť využiť
príležitosť, aby sa tradície zachovali na profesionálne úrovni a v rôznych podobách, či už
v oblasti goralského, osturnianskeho nárečia,
ľudovej slovesnosti, v oblasti ľudovej hudby,
tancov, detských hier, spoločenských praktík
a zvykov, rituálov a slávnostných udalostí,
zvyklostí počas náboženských sviatkov, ale aj
v oblasti hmotnej kultúry, ako je napr. tradičný odev.
Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane!

V tomto duchu bolo odprezentované uvedenie publikácie Putovanie krajinou na brehoch Dunajca a CD nosiča Piesne z brehov Dunajca. Dúfame,
že obohatí nielen svojím obsahom, ale
i posolstvom, ktoré sme do nej vložili.
NIE ŠIALENÉ NAHÁŇANIE SA ZA FALOŠNÝMI HODNOTAMI, prezentovanými
dnešnou konzumnou spoločnosťou, ktoré sú
dočasné a pominuteľné a neurobia nikoho
z nás skutočne šťastným, ale HĽADANIE a
opätovné NACHÁDZANIE podstaty nás samých v MÚDROSTI NAŠICH PREDKOV.
Mesto Spišská Stará Ves sa chce touto cestou poďakovať všetkým zainteresovaným za
úžasnú spoluprácu pri implementácii projektu Človek v kultúre a prírode poľsko-slovenského Spiša, lebo ako sa spieva v jednej našej
piesni: „Kalina, malina, dže vjyrsek, dolina,
my šičke tu zyjyme, jak jedna rodžina“, my tu
takou jednou veľkou rodinou naozaj sme.
Veríme, že tento ambiciózny zámer sa
nám podarilo naplniť tak, aby ho mohli
využívať ďalšie generácie žijúce nielen v slovensko-poľskom pohraničí.
Agnesa Dlhá, koordinátor projektu
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Zasadanie VI. Valného zhromaždenia Miestnej akčnej
skupiny (ďalej len MAS) Tatry – Pieniny LAG
Zasadanie VI. Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny (ďalej len
MAS) Tatry – Pieniny LAG sa uskutočnilo
15. januára 2018 v kongresovej miestnosti
Kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi. V čase
konania Valného zhromaždenia MAS Tatry –
Pieniny LAG mala 65 členov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastnilo 42 členov
t.j. 65% členskej základne. Okrem schválenia
ročných správ o činnosti, hospodárení a revíznej komisie bola hlavným bodom programu voľba výkonných a kontrolných orgánov.
V súlade s platnými stanovami článok VII.
ods. 12 písm. c., VZ volilo členov Výkonného výboru (ďalej len VV), Revíznej komisie
(ďalej len RK) a štatutárný orgán – Predseda
MAS samostatne pre každý orgán.
Výsledky volieb sú nasledovné:
1. Predseda – Ing. Ján Kurňava. Predseda je
zároveň aj členom VV.
2. Výkonný výbor : Gregoričková Kristína,
Hudáček Pavol, Bartkovská Jana, Ing. Bekeš

Marián, Ing. Špirka Pavol, Drahomír Kuc.
3. Voľba členov revíznej komisie: Ing. Bekeš
Pavol, Gondek Ján, Popovič Peter
V druhej časti rokovania bol prednesený
návrh plánu rozpočtu na rok 2018 a návrh
plánu činnosti na rok 2018, z ktorých vyberám:
1. Zabezpečenie finančných prostriedkov na
zariadenie a chod kancelárie MAS,
2. Príprava a vyhlasovanie výziev v rámci
stratégie CLLD poskytovanie poradenstva
v kancelárii MAS pre potenciálnych uchádzačov a organizovanie stretnutí pre zvyšovanie
ich informovanosti.
3. Školenia a semináre pre vlastných pracovníkov a pre uchádzačov o projekty z územia
MAS.
V rámci výziev bude prerozdelená základná finančná alokácia z Európskych štrukturálnych a a investičných fondov a štátneho
rozpočtu na implementáciu schválenej stratégie CLLD v celkovej maximálnej výške

1 982 409,55 € a dodatočná výkonnostná
alokácia maximálne do sumy 1 784 168,59 €.
Tieto prostriedky bude možné čerpať na tieto opatrenia schválenej stratégie “Od Tatier k
Dunajcu:
• Upravené verejné priestranstvá a kvalitná
technická infraštruktúra (7.2)
• Bezpečná a plynulá doprava (zlepšenie
podmienok pre dopravu obyvateľov
do a zo zamestnania alebo k verejným
službám; súvisiaca infraštruktúra;
nákup vozidiel) (5.1.2)
• Kvalitné sociálne a komunitné služby (5.1.2)
• Rozvinutá poľnohospodárska
prvovýroba (4.1)
• Podporené poľnohospodárske
výrobky (4.2)
• Malé rodinné farmy (6.3)
• Vhodné podmienky pre rozvoj rôznych
druhov cestovného ruchu (6.4)
• Sprístupnené a skrášlené územie
pre turistov (7.5)

Nová výzva na predkladanie žiadostí
o NFP z Programu rozvoja vidieka pre NRO
Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR
2014-2020 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku zameranú na rozvoj rastlinnej
a živočíšnej výroby a podporu malých farmárov v regiónoch Slovenska.
Oprávneným žiadateľom je malý poľnohospodársky podnik (fyzická alebo právnická osoba) podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne dva roky.
• opatrenie 6: rozvoj poľnohospodárskych podnikov
a podnikateľskej činnosti
• podopatrenie 6.3: pomoc na začatie podnikateľskej činnosti
na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
Výrobný potenciál malého poľnohospodárskeho podniku, meraný štandardným výstupom prevyšuje 4 000 € a neprevyšuje 7 999 €.
Výnimku tvoria komodity, ako sú zemiaky, zelenina, melóny a jaho-

dy, vinohrady a dojnice, u ktorých hodnota štandardného výstupu
prevyšuje 4 000 €, ale neprevyšuje 9 999 €. Malí poľnohospodári sa
tak v rámci výzvy môžu zaoberať napr. pestovaním zemiakov, aromatických, liečivých, koreninových rastlín a bylín, zeleniny, melónov,
jahôd a ďalších druhov ovocia či chovom napr. koní, hovädzieho dobytka, dojníc, prasníc, oviec, králikov, včiel, kačiek alebo nosníc. Až
28 zo 100 bodov získa žiadateľ, ktorý bude projekt realizovať výhradne v najmenej rozvinutom okrese.
Kritériá pre výber projektov, všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj forma a spôsob preukázania plnenia kritérií a
podmienok sú uvedené vo výzve zverejnenej na webovom sídle PPA:
www.apa.sk. Žiadosti je možné podať do 13. apríla 2018. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve
pre menej rozvinuté regióny je 4 830 000 €, maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt pre menej rozvinuté
regióny je 15 000 €.
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Mestská knižnica
Mestská knižnica v Spišskej
Starej Vsi je verejnou regionálnou knižnicou, ktorá v súlade so
zákonom o knižniciach č.126/
2015 vytvára, dopĺňa, odborne
eviduje, spracováva, uchováva,
ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje
knižnično-informačné
služby,
napomáha uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie
potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie,
informačnú gramotnosť, tvorivý
osobný rozvoj bez ohľadu na ich
politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť. Jej zriaďovateľom je Mesto Spišská Stará Ves. Knižnica má v súčasnosti
vo svojom fonde 11648 knižničných jednotiek, v tom odbornej
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literatúry pre dospelých 3714,
krásnej literatúry pre dospelých
5310, odbornej literatúry pre deti
269, krásnej literatúry pre deti
2355. V roku 2017 sme zakúpili
343 kníh, 11 sme dostali darom,
čiže ročný prírastok do knižnice
je 354 kníh.
Počet výpožičiek v roku 2017
bol 11030, z toho absenčných
výpožičiek bolo 9043, prezenčných výpožičiek 1987. Poskytujeme službu MVS / medziknižničná
výpožičná služba/, ktorú využívajú prevažne študenti. Z iných
knižníc sme vypožičali 54 titulov,
iným knižniciam sme požičali 15
titulov.
Súčasťou fondu je aj periodická tlač, ktorá je umiestnená
v čitárni v celkovom počte 12.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NOVÍ OBČANIA MESTA
Eliška Bernátová, Mateo Regec, Michal Oslovič,
František Kozubjak, Noemi Veselovská, Anetta Zahoranská,
Edurad Pišta, Dominika Dlhá, Adriana Skrinská,
Hana Trulíková, Daša Huďová, Katarína Rušinová,
Alžbeta Nováková, Natalia Klempárová

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
70 rokov: Alžbeta Švienta, Mária Štefaniaková, Ján Babiak,
Jozef Hovaňák, Anna Mitníková, Ján Závacký,
Emília Novotná, Miroslav Rak
75 rokov: Viera Deverová, Mária Novotná, Edita Filipeková,
Štefan Matľák, Margita Kovalčíková
80 rokov: Katarzyna Giľáková, Agnesa Vojsovičová,
Ladislav Jašniak, Žofia Mrázová, Irena Pompová
85 rokov: Ružena Mlaková, Mária Knapíková
91 rokov: Jozef Miloň
92 rokov: Filomená Mravčáková
96 rokov: Emil Fabian

ROZLÚČILI SME SA
Marta Tripská vo veku 80 rokov
Anton Kačmarčik vo veku 74 rokov
Ján Ščurek vo veku 89 rokov
Bohumil Melcher vo veku 85 rokov
František Mačutek vo veku 43 rokov
Peter Galčík vo veku 89 rokov
Jozef Ščurek vo veku 59 rokov
Pichová Helena vo veku 85 rokov
Kovalíková Mária vo veku 89 rokov
Matiková Alžbeta vo veku 78 rokov
Oravec Ján vo veku 61 rokov
Zlata Petrusová vo veku 67 rokov
Margita Zajoncová vo veku 75 rokov
Miroslav Gibeľ vo veku 60 rokov
Alžbeta Gibeľová vo veku 81 rokov
Ing. Jozef Harabin vo veku 60 rokov

Služby knižnice využíva v priemere 300 aktívnych čitateľov.
Tvoria ich dospelí čitatelia, žiaci a
študenti škôl, čitatelia v produktívnom veku ale aj dôchodcovia.
Okrem čitateľov knižnicu navštevujú klienti, ktorí nie sú čitateľmi.
V roku 2017 nás navštívilo 9904
klientov, či už s rôznymi požiadavkami, alebo ako účastníci
podujatí.
Dôležitou súčasťou knižničnej
práce je informačná činnosť podľa požiadaviek čitateľov.
Nákup knižného fondu sme v
roku 2017 realizovali samostatnými nákupmi prihliadajúc na
schválený rozpočet. Získali sme
grant na nákup kníh z Fondu na
podporu umenia vo výške 3200
Eur so spoluúčasťou Mesta Spišská Stará Ves.
Od 1. 1. 2016 Mestská knižnica pracuje v programe KIS
Mask. Základom aplikácie tohto
systému je nekomerčný databázový a rešeršný systém UNESCO CDS/ISIS a nadstavbový
program firmy CEIT. Bol vyvinutý
s cieľom umožnenia knižniciam
budovanie a využívanie elekronického katalógu v knižnici,
vyhľadávanie,
vypožičiavanie
a tvorba štatistík.
Služby používateľom sú základnou funkciou knižnice zameranou na uspokojovanie potrieb
používateľov. Počas roka boli
služby zamerané na tieto úlohy:
- poskytovanie literatúry
- poskytovanie informácií

- sprostredkovanie literatúry prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby
- kolektívne formy práce.
Okrem kníh si naši čitatelia
nájdu v knižnici aj časopisy, dennú tlač, máme prístup na internet,
poskytujeme kopírovacie služby.
V Mestskej knižnici sme zorganizovali niekoľko aktivít, napr.:
Beseda so seniormi, Slávnostné pasovanie za čitateľov malých
prváčikov, Prednes poézie a prózy so Šťastenkom, Výstavku ručných prác –práce klientov zariadenia sociálnych služieb Jasoň
v Spišskej Starej Vsi a Život, n.o.
v Spišských Hanušovciach, Návšteva škôlkárov knižnici ...
Mestská knižnica obnovila
svoj šat v podobe nových kresiel,
koberca, žalúzii, staručký televízor nahradil nový, moderný.
A kde nás nájdete? Mestská
knižnica sídli Na ulici SNP v budove Domu kultúry.
Otváracie hodiny:
Pondelok: 8.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 17.00
Streda: Zatvorené pre verejnosť
/8.00 – 14.00/
Štvrtok: 8.00 – 16.00
Piatok:: 8.00 17.00
On-line katalóg nájdete na stránke: mask.snk.sk, máme stránku
na facebooku- mestská knižnica
Spišská Stará Ves.
S radosťou Vás privítame v útulnom prostredí Mestskej knižnice
Spišská Stará Ves.
Mária Dlhá, MsK

Ako postupovať
pri vzniku víchrice?
• Keď nemusíte, nevychádzajte z domu,
• nezdržiavajte sa na voľných plochách,
• nezdržujte sa pri labilných prekážkach,
• zatvorte a zabezpečte okná a dvere,
• odložte z dvorov voľne položené predmety,
• nepúšťajte von deti,
• zabezpečte domáce zvieratá,
• neparkujte pod stromami a pri chatrných
budovách,
• s ľahkými vozidlami a nenaloženými
nákladnými automobilmi nejazdite
po otvorených veterných plochách.
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Kapitoly zo staroveskej kroniky (34)
Spišská Stará Ves
v dvadsiatych rokoch (1)
Rok 1921 bol konečne prvý
povojnový rok bez mimoriadnych udalostí, i keď začala
prvá povojnová hospodárska
kríza. Bolestivou ranou bola
predovšetkým strata 13 obcí,
pre ktoré bola Stará Ves po
stáročia politickým, hospodárskym i kultúrnym centrom.
Dňa 15. februára uskutočnilo
sa sčítanie ľudu. K tomuto dňu
bolo v Starej Vsi 212 domov
a 1187 obyvateľov. Podľa národnosti783 obyvateľov bolo
čsl. národnosti, 94 nemeckej,
36 maďarskej, 152 židovskej, 12
inej a 110 cudzincov. Udalosti
okolo plebiscitu ukázali, že je
veľmi potrebná osvetová práca
na pozdvihnutie vzdelanostnej
úrovne i národného uvedomenia. Z týchto dôvodov začal v
jeseni 1920 Štefan Kostelničák
(celý život používal priezvisko
Kostelníček) s organizovaním
„Slovenského spolku - Ústredia
zamagurských Slovákov“ (SS-ÚMS). Po rôznych problémoch
Ministerstvo s plnou mocou pre
správu Slovenska, schválilo dňa
30. októbra 1921 stanovy spolku. Funkcionári spolku sa pustili s neobyčajným elánom do
práce, ktorej centrom bol spolkový dom (bol to dom Štefana
Vojsoviča), nazývaný Národným
domom. Od začiatku veľmi agilný bol odbor spevácky, ktorý
nacvičoval zborový spev, divadelný, ktorý pripravoval divadelné predstavenia, a literárny,
ktorý od októbra 1922 vydáva
Noviny magurských Slovákov.
Zaujímavé však je, že do práce
v rámci SS-ÚMS sa nezapojili
osvedčení národovci.. Stalo sa
tak najpravdepodobnejšie preto, že SS-ÚMS bol organizáciou
mladých ľudí (Štefan L. Kostelničák mal 21 rokov), ktorých
elán považovali starší za krátkodobú záležitosť. Tí založili Osvetový krúžok, ktorého predsedom
bol Pavel Kuchta. Školský rok
1921/22 sa začal dňa 5. septembra. Zapísaných bolo 166
žiakov. 1. ročník vyučoval Pavel
Vaksmonský, 2. Šarolta Barnová a 3. ročník Elena Mikluššáková. Zrušené bolo Okresné
četnícke veliteľstvo a staroveská
četnícka stanica bola podriadená okresnej četníckej stanici v
Kežmarku. V tomto roku premával do Kežmarku autobus, premávka však bola nepravidelná a
trvala len krátku dobu. V meste
bolo viacero úradov. Hlavno-

slúžnovský úrad viedol Baltazár
Mattyaszovszký, berný úrad Karel Indra, dôchodkový kontrolný
úrad Jozef Církva, colný úrad
František Veverka, poštový
úrad Anton Klikar. Četníckej stanici velil npor. František Kopecký, vedúcim okresného súdu
bol Dr. Jozef Rázsó, riaditeľom
Úvernej banky Gejza Pollner,
predsedom správnej rady filiálky
Ľudovej banky bol Ladislav Herbst. (Staroveská filiálka vznikla
v roku 1910 iniciatívou Andreja
Hlinku na podnet haligovského
farára Ladislava Moyša a bola
prvou filiálkou ružomberskej
banky na Slovensku). Advokátmi boli Dr. Žigmund Bottenstein, Dr. Leopold Schönfeld a Dr.
Ignác Klein. Lekárom bol MUDr.
Alexander Küchel, lekárnikom
PhMr. Karol Faigel, babicou
Katarína Slovíková. Štátny lesný úrad viedol Ing. Ján Weni.
Predsedom židovskej náboženskej obce bol Dr. Schönfeld
a rabínom Mark Strasser. Majiteľom liehovaru a rafinérie bol
Efraim Rosmann. Bol to malý
závod na parný pohon, ročná
produkcia bola 500 hl. Obchody miešaným tovarom vlastnili
Jakub Alexy, Jozef Barnáš, Alexander Gallik, Jakub Kohn, Pavel Kuchta, Samuel Lebowics,
Leo Linker, Emanuel Seinwill,
Mózes Strompf a Ireneus Toth.
Obchody so strižným tovarom
mali Šimon Fuchs, Mózes Spira, Roza Korn a Schmelzer. Mäsiarmi a údenármi boli Jakub
Goldmann, Šimon Rosenblum,
František Fabian Slovik a Gizela Lovická. Holičstvo vlastnil
Alexander Herczeg, hostince
Samuel Bloch, Andrej Kostelničák, Gejza Mangel a Adam
Goldberger. Krajčírske živnosti
mali Móric Frey, Pavol Tripský,
Šimon Schlossmann a Gejza
Storch, stolárske živnosti Samuel Brandt, Ondrej Nálepka,
František Vojsovič a N. Bloch.
Mlyn vlastnili Jozef Mravčák v
meste a Efraim a Imre Rosmannovci na Tridsiatku. Zo spolkov
jestvovali Povinný hasičský zbor
(predsedom bol Andrej Nálepka), 0bchodnícko-živnostenské
spoločenstvo (predsedom bol
Jozef Strompf), 0dbočka zväzu
legionárov a Jednota čsl. obce
legionárskej, a napokon Slovenský spolok - Ústredie magurských Slovákov. V jednej z
miestností Grasgrünovej krčmy
(na mieste dnešného parku, ku
ktorej patrila aj veľká vozáreň, v
ktorej mohli furmani prespať cez

noc) malo spolkovú miestnosť
Kasíno živnostníkov založené
obchodníkom Strompfom, obchodníkom Gallikom a lekárnikom Faiglom. Medzi ľudom bolo
málo finančných prostriedkov,
štátne i obecné dane boli vysoké a k tomu bola veľká drahota.
Preto farár Ladislav Herbst od
svojich veriacich nepožadoval
nijakú zbierku na zakúpenie nových zvonov. Peniaze na tento
účel pozháňal od Starovešťanov
žijúcich v USA. Zakúpené boli

dva zvony (veľký, vážiaci 5q,
a stredný, vážiaci 3q) a dve signarky za celkovú sumu 36 000
Kč. Vyhotovené boli zvonolejárom Karolom Švábom v Belej v
Poľsku. Od októbra ležali zvony
v Nedeci, lebo finančná stráž robila ťažkosti s platením cla. Keď
tento problém bol vyriešený,
boli zvony konečne 11. decembra 1922 dovezené a ešte v ten
istý deň slávnostne vytiahnuté
na vežu.
Spracoval: Ing. Eduard Pavlik

FEJTÓNOVÝM PEROM

Výnimočný úkaz
Autobus pomaly zatáčal ku kostolu a množstvo zhromaždených ľudí sa začalo mrviť, tlačiť, strkať. Samozrejme
len tak jemne, nenápadne, aby sa nik nesťažoval. Ľudský
lievik sa po otvorení dverí vytvoril okamžite a vpúšťal jednotlivých pasažierov najrýchlejšie, ako sa len dalo. Šofér
nepýtal žiadne peniaze, nik nezdržiaval a tak sa autobus
po pár minútach pohol smerom k obecnému úradu. Zastavoval však ešte na niekoľkých miestach, kým nebol na
prasknutie plný a potom už fujazdil k cieľu. Niekoľkokrát
však musel kľučkovať okolo kráčajúcich občanov. Naozaj, nečakaný obraz obce by sa bol naskytol prípadnému
návštevníkovi! A že aj nejaký bol, či lepšie boli, to bolo
zjavné. Prichádzalo množstvo áut, snažiacich sa nájsť si
parkovacie miesto. Autá stáli všade, na tráve, vo dvoroch,
i tam, kde nemali. Celkom neznámi ľudia kráčali obcou nepochybne jedným smerom, ku obecnému úradu. Pri chôdzi
mnoho nerozprávali, skôr tak začudovane krútili hlavami,
nechápavo, mrmlajúc si. Všeobecne vládla zádumčivá atmosféra. Ľudí pribúdalo.
Pred obecným úradom sa vytvoril rad čakajúcich, ktorý
bol skutočne obrovský. Našťastie mala obec väčšiu sálu,
kde sa konali svadby, stužkové slávnosti, alebo koncerty
či iné podujatia. Zamestnanci obecného úradu vydávali
prichádzajúcim lístky a púšťali ich dnu, až kým neprišiel
starosta a ostatných záujemcov o vstup neposlal preč.
Zatvorili sa dvere a všetci šťastlivci sa presunuli do sály.
Posadali si na stoličky, niektorí ostali stáť. V sále bol nedýchateľný vzduch a čakalo sa netrpezlivo, čo alebo kto
vystúpi na pódium. Po niekoľkých minútach zaznel tuš,
všetci povstali, pretože sa hrala hymna. Po jej odohratí
sa na pódiu objavil malý človiečik a ostal stáť. Prítomní
stíchli a slova chopil starosta: „Vážení prítomní, dovoľte
mi, aby som oznámil, že máme tú česť predstaviť v tejto chvíli na pódiu výnimočný úkaz. Toto je jediný vládny
úradník, ktorý nebol skorumpovaný, nemá prepojenie na
mafiu, neprivatizoval, nie je súčasťou podvodov s dotáciami a čo je najzáhadnejšie, žije usporiadaným životom!!!“
Zaznel neopísateľný potlesk a krik, ľudia sa sácali, aby
tento div videli na vlastné oči. Len človiečik na pódiu stál,
tváril sa nechápavo, gúľal očami, otváral ústa. Ktosi vykríkol: „Pozor, chce niečo povedať!“ Sála stíchla. A človiečik
zo seba dostal iba skromné štyri slová, ktoré definitívne
ukončili vydarené podujatie, na ktoré sa ešte dlho spomínalo: „Naučí ma niekto písať?“
Miloslav Cisko
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Moje milované okresné mestečko
Milovaná vareška – spomienky Milana Budzáka
Moja rodná dedinka Jezersko, smutná bola, keď
len ona, hoci svetová vojna, pred dvanástimi rokmi
skončila, v Zamaguri petrolejkami svietila. Drevené domčeky k zemi pričupené, keď tma bola, hoci
petrolejky nad stolom zavesené blikali, smutné boli.
Ešte aj petrolejom sa šetrilo, do postele sa skoro
chodilo. Pán farár radosť mali, deti v dedinke pribúdalo. V dnešných časoch smútok v dušiach máme,
pomaly vymierame. Moslimovia netrpezlivo čakajú,
kedy na loďky nasadať budú a novú vlasť Slovensko,
obdivovať budú. Slovenskú hymnu, Hej Slováci.....
určite spievať nebudú. Zvuk našich zvonov zamĺkne a zavýjanie, ponad naše Zamagurie i Tatry naše,
prenikne.. Aby to tak nebolo, radu dávam, elektrikári ,keď večer tma na naše príbytky zaľahne, prúd
po večeri, vypínajte. Budúcnosť nášho milovaného
Slovenska v rukách máte. Menej zarobíte, ale Slovensko zachránite.
Odbočil som, prepáčte, k mojej dedinke sa znova
vrátime. Keď v našom malom drevenom obchode
rádio na baterky zapínali, občania sa tam zhromažďovali. Náklady na príjem veľké boli , veď anóda,
čo prúd rádiu dodávala, nad sto korún československých stála. Konečne administratíva, čo vybudovanie siete na prívod prúdu na starosti mala, dedinku
navštívila. Občanov, jednotlivých domov do budovy
školy pozvala a kto koľko zásuviek a svietidiel bude
žiadať, spisovať začala. Moja rodná dedinka radosť
prežívala, keď na prívod elektrického prúdu napojená bola. Najskôr, súci chlapci - elektrikári, montáže rozvody po drevených, šindľom prikrytých
domčekoch robili. Okrem tejto odbornej činnosti
aj dievčatá zvádzali. Vydaté ženy výnimkou neboli, niektoré si skúsenosti dopĺňali. Jedna dievčina,
čo sa vydať chcela, aj povolila. Že bol ženatý, sa až
potom dozvedela. Elektrické merače namontované
ešte neboli, ale oslavu v dedinke urobili. V škole,
drôty na krátko spojili a dve žiarovky sa rozsvietili.
Cigánska kapela vyhrávala, basa, ako mama doma,
sa rozťahovala. Keď Jano s dievčinou, ktorú aj Jožo
mal rád tancoval, zaznel hlas: Ty ma kopať nebudeš,

zreval Jožo a Jána pod krk chytil. Stoličky lietali, aj
o zázračné svetlo zachytili. Potom to začalo. Smola
bola, že mesiačik voľno mal a tak tma nastala. Najhoršie na tom basa bola, dvere obsadené boli, tak
o útek cez okno sa pokúšala. Cigán z dedinky Výborná plakal, keď doštičky z milovanej basy do vreca ukladal. Konečne, v nasledujúci deň merače napojili a ľudia sa tešili. Petrolejky pre istotu do komôr
odložili. Jedno ráno mi mamka povedali: pôjdeš do
okresného mestečka elektrickú žehličku kúpiť. Boháčom som bol, veď som päťdesiat korún vo vrecku
nohavíc schovával. Naštartoval som bicykel, čo mi
babka po otcovi dala a do mestečka som sa kotúľal .
Už nehrkútal, zadný blatník som odmontoval. Bieda bola, na nový som nemal. Žehličku som kúpil,
40,- korún československých stála. 10,- korún som
zvyšných mal, tak som ešte priesvitnú varešku do
polievky dokúpil. Mamka radosť prežívala, keď som
jej ju ukázal. Až príde nedeľa ju použijeme a polievočku ňou čerpať budeme. Zo skla vareška, to som
ešte nevidela, pozor musíme dávať, aby sa nerozbila.
Po kostole celá rodina dosť nás bolo, stôl obsadila,
kde misa s polievkou na nás čakala. Milan nám
sklenenú varešku kúpil, mamka oznámila a potom
do polievky ju strčila. Všetci pri stole sme povstali
a modlitbu odriekali, Pánu Bohu za obed a varešku
ďakovali. Otec, čerpaj polievočka teplá je. Hlava
rodiny naberačku do ruky chytá, rúčku v ruke drží
a hlavná časť naberačky chýba. Čo sa to deje, mama
vzlyká, vareška sa v teplej polievočke rozpustila. Polievka zneuctená bola a do vedra s odpadom putovala. Mamka na okresné mestečko nadávala, otec ju
usmerňoval, že v okresnom mestečku ju nevyrábajú
tam ju len v obchode predávajú. Mamka neprestala, na Milana zaútočila. Vyskúšať si ju mal, mačku
vo vreci si kupoval. Mamka milovaná, ale ako, veď
horúca polievočka v obchode, čo sídlo v okresnom
mestečku má, nebola, bránil sa Milan. To boli časy,
keď umelá hmota na svet prichádzala, ale dokonalá ešte nebola. Spomienky ostali a punc predajni
v okresnom mestečku dodali. Ing. Milan Budzák

Lyžiarske kurzy žiakov SpoŠ
Aj tento rok sme využili dotáciu MŠVaV SR a vyslali sme
našich žiakov na lyžiarske kurzy
pobytovou formou. 22. 1. 2018 sa
naši prváci a druháci z gymnázia
vydali za 5-dňovým bielym dobrodružstvom do Vysokých Tatier.
Ubytovaní boli v Starej Lesnej
v Penzióne Kamzík s Tatrami ako
na dlani, lyžovačka v Tatranskej
Lomnici. Počasie ako na objednávku, len posledný deň trochu
zafúkalo v protismere jazdy, ale
to len preto, aby sme si uvedomili, že ukážkové počasie v horách
veru nie je pravidlom. Siedmaci
zo ZŠ vyštartovali za snehom a lyžiarskymi skúsenosťami do Ľu-
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bovnianskych kúpeľov 12. 2.2018.
Ubytovaní boli v hoteli Sorea.
Taktiež im vyšlo počasie a naučili
sa lyžovať. Obidve skupiny si priniesli nezabudnuteľné zážitky.
LK ale nie je iba o zážitkoch
pre žiakov, ale hlavne povinnosti
školy so zabezpečením kvalifikovaných inštruktorov a zdravotníkov. Aj tento rok dokonale
zvládli úlohu inštruktorov v ZŠ
Mgr. Mária Škantárová a Mgr.
Ján Stanko, v gymnáziu Mgr. Mária Novotná a dozor robila Mgr.
Krajgerová. Využili sme aj neoceniteľnú pomoc našich absolventov
z gymnázia Jožka Kostku a Rasťa
Marhefku, ktorí sú kvalifikovaní

inštruktori lyžovania. Veľká Vám
všetkým vďaka za to, že ste žiakov
naučili lyžovať a že sa im pritom
nič nestalo.
Taktiež naše veľké poďakovanie patrí zamestnancom Falck
Záchranná a.s. pracovisko Spišská Stará Ves Jozefovi Matoniakovi, Marekovi Olexovi a Monike
Grivalskej, ktorí sa v čase medzi
službami prestriedali na našich
kurzoch a vytvorili našim žiakom
bezpečné zázemie ako zdravotníci. Okrem toho využili voľný čas
žiakov aj na edukačnú zdravotnú
prípravu. Ďakujem, poskytli ste
nám neoceniteľnú službu, aj vďaka Vašej pomoci sme mohli my a
rodičia dobre spávať.
Mgr. Anna Kromková

Milan Budzák
Hora javorová
Hora javorová, tvoj starý otec javor,
ranné lúče slnka, čo sa k nemu
blížia, už nevníma. Jeho telo nápoj,
čo mu matka zem dáva, neprijíma.
Sprachnivelé telo pozdravy od
príbuzných si nevšíma. Otec javor
zomiera a ty hora javorová, svoju
pieseň o živote naďalej spievaš.
Vietor ju do dolín roznáša,
klasy pozlátenej pšenice sa
prebúdzajú a k slnku vystierajú.
Ich zrnká svoj domov opúšťajú.
Tvoja pieseň hora javorová, spevu
zvoncov, čo ovečky nosia, tón
udáva.
Tvoja ranná pieseň hora javorová,
dolinu zobúdza a ona svoj úsmev
ti posiela. Kolíska, z tvojho
javorového
dreva zhotovená, poklonu ti vzdáva.
Starý otec javor nás opúšťa, nový
deň svetlom nádeje nás obdaril.
Hora neplače, ona radosť má
– spieva.
Keď sa narodil a s prvými vetvičkami
vietor sa hral, tatranský orol mu
pozdrav poslal. Mužné roky prežíval,
nelenil, o tých najmenších sa staral.
Svojimi krídlami ich prikrýval.
Pred búrkou zla ich chránil. Rok
svoje obdobia menil, on ostarel,
hrdosť na svoje potomstvo ako,
testament zanechal.
Povedz mi hora javorová, aj keď
víchor krídla ti láme, ty spievaš.
Kto ti silu dáva, že pieseň vždy na
perách máš?
Po tvojej hore aj po planéte Zem
blúdime, oči slzami zaliate máme.
Hora javorová, spev prerušila
a mohutným hlasom zvolala.
Jedného Pána máme, ktorý nám
príkazy dal, tak aj ty ľudské
stvorenie, ich napĺňaj.
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Okresné kolo
MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY
V stredu 24. januára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo MO v kategóriách piatakov a deviatakov. Súťažilo sa v Kežmarku a celkovo sme mali v hre päť žiakov. Samuel Cisko z 5. A vo svojej
kategórii získal 1. miesto s maximálnym bodovým ziskom. Ďalší
piataci Karolína Čarnogurská a Marek Mýtnik skončili rovnako
na 11. mieste. Medzi deviatakmi bola Lucia Majerčáková šiesta
a Alexander Ovšonka ôsmy.

Okresné kolo
DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY
Dňa 15. februára 2018 sa v Kežmarku v ZŠ Dr. Fischera konalo
okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovala
žiačka 9. ročníka Ester Švienta. Vo svojej kategórii sa umiestnila
na 6. mieste, z počtu 18 žiakov, ako úspešná riešiteľka.

Vyberáme z webovej stránky gymnázia (upravené by už nebolo IN)

1. ročník ľadového GYMPEĽ CLASSIC
Keďže nám počasie mimoriadne prialo, tohoročné jarné
prázdniny sme odštartovali na
ľadovej ploche vo veľkom štýle!
Roztlieskávačky, bubny, hudba,
-50 OC... a hokej! Náš hviezdny
gymplistický tím v zložení Kucerov (Maťo Kostur), Stamkos (Peťo
Čarnogurský), Nakladal (Radko Novotný), Jagr (Miki Cisko),
Duchoň (Jerguš Kolodzej) a v
posledných minútach dokonca i
Zuzka Rušinová, vyzval výber ZŠ
a starých známych ABSOLVENTOV. Po skúsenostiach vo florbale
sme očakávali útok na prvenstvo
od spomínaných starých pánov.
Tí veru išli znovu dušu vypľuť, ale
tentokrát to na našich gympeľstars nestačilo. A tak zlato ostalo
zaslúžene doma, slávna päťka Larionov (Matej Cisko), Makarov
(Paľo Novotný), Krutov (Peter Fabián), Fetisov (Lukáš Krempaský)
a Kasatonov (Juraj Krempaský) sa
musela uspokojiť so striebrom a
bronz zdobil hrdé hokejové hrude
výberu ZŠ v zložení Tatar (Dominik Halčín), Crosby (Jožko Kron),
Kozby (Tomáš Kozub), Vydarený
(Adam Majerčák), Oveckin (Miro
Stuchlák) a Hossa (Marcel Kozub).
Za najproduktívnejších hráčov
jednotlivých tímov boli vyhlásení:
Kucerov, Fetisov a Tatar. Presný
počet strelených gólov a asistencií
vám neprezradíme, pretože štatistiky omylom skončili v triedenom
odpade. Spomínané prvé hviezdy
boli tradične odmenené luxusnými hodinkami ROLEX zakúpenými u výhradného dovozcu pre
Sp. St. Ves Drogeria Markt Regec
SSV a zabalené vo vzácnych krabičkách handmadeby baby z 1.G
a Kucerov a Tatar si odniesli aj
krásne trofeje od mesta SSV, ktoré

venovalo i medaily a diplomy (za
ich grafiku vďačíme p. uč. Gemzovi). Hlavným partnerom hráčov i
divákov bol hrniec horúceho čaju
s citrónom a bielym rafinovaným
cukrom (neverím, že som ho tam
sama dobrovoľne vsypala). Správny hokejový fanúšik nemal pod
očami olympijské kruhy, ale na
prstoch rúk a nôh omrzliny minimálne prvého stupňa a z nosa
visiaci zamrznutý centimetrový
sopeľJ. Ďakujeme všetkým, u ktorých sa tieto symptómy prejavili a
vydržali, ale aj tým, ktorí to vzdali
a odbehli sa zohriať na matiku.
(Pri všetkej úcte k prírodným
vedám, nerozumiem, kde táto
doba speje, keď dnešná mládež
dá pred športom prednosť matike!!!:) Ďakujeme tradične skvelému komentátorovi Kubkovi Soľusovi, ktorý nás celým turnajom
sprevádzal a prvotriednej zapisovačke, Mime Poláčekovej, ktorej
neušiel žiaden gól, či asistencia.
Ďakujeme roztlieskávačkám, bubeníkom, zvukovým techničkám,
fotografovi Kubkovi Dlhému a
všetkým, ktorí akokoľvek dotvárali super atmosféru. Ďakujeme
mestu za pomoc a ceny, ďakujeme
i p. Paľovi Novotnému – správcovi
ľadovej plochy, ktorý to nevzdal
ani po dvoch nezdaroch, keď zradilo počasie i jeho pomocníkom,
ujovi Pištovi, Jožkovi Kronovi,
Radkovi Novotnému, staroveským hasičom a mnohým ďalším.
Lebo iba ten, kto priložil ruku k
dielu a ktorého najväčším kamošom je mráz, si dokáže predstaviť,
čo všetko príprava ľadovej plochy
znamená. Ďakujeme všetkým za
krásny mrazivý športový zážitok a
tešíme sa na druhý ročník ľadového GYMPEĽ CLASSIC!
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Dajme zelenú prírode
Vo februári, tretiaci navštívili infocentrum Pieninského národného
parku a toto naše tretie stretnutie sa nieslo v téme Vývojové stupne
človeka. Primeranou prednáškou sa dozvedeli o rôznych vývinových
štádiách a ich charakteristických znakoch.
Človek zručný (Homohabilis) Mal schopnosť jednoduchého premýšľania. Vedel zhotoviť jednoduché nástroje – sekáč, drevené palice, pästný klin. Nevedel zhotoviť oheň, využíval ho len príležitostne.
Reč bola len v zárodku.
Človek vzpriamený (Homoerectus) Používal pästný klin, oštepy,
drevené oštepy a kostené nástroje.
Človek rozumný (Homo sapiens) Ich myslenie sa zdokonaľovalo,
vzniká jednoduchá reč.
Človek dnešného typu (Homo sapiens sapiens) Využívala sa deľba práce – muži lovili, ženy – starostlivosť o domácnosť. Lov bol špecializovaný. Nástroje: luk, šípy, harpúny. Mal dokonalejšiu článkovanú
reč. Vedel zakladať oheň. Začínajú sa prejavovať ako umelci (maľby
v jaskyniach).
Praktickými aktivitami sa žiaci v skupinovej práci zahrali na archeológov, skladali kostru vyhynutých zvierat a napodobňovali jaskynné
maľby.

2% z dane

MŠ sa v tomto roku nezaregistrovalo.

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať
2 % zo svojich daní z príjmov
neziskovej organizácii, ako sú
aj naše RZ. Tento dar Vás nič
nestojí, pretože daň by ste inak
odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás
znamenajú prejavenie dôvery a
podporu v rozvíjaní našich aktivít
v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky budú použité na
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole pomôckami a vybavením. V tomto roku
môžete poukázať svoje 2% iba
na RZ pri ZŠ a RZ pri G. RZ pri

Základná škola:
Rodičovské združenie pri Základnej škole, Štúrova 231/123,
Spišská Stará Ves
Právna forma:
Občianske združenie
IČO: 173196170241
Názov organizácie:
Rodičovské združenie pri
Gymnáziu Spišská Stará Ves
Právna forma:
Občianske združenie
IČO: 37940881
Sídlo organizácie
Ulica: SNP č. 3
Mesto: Spišská Stará Ves
PSČ: 061 01
Okres: Kežmarok
Štát: Slovenská republika

Šachový oddiel TJ Dunajec Spišská Stará Ves
na konečnom 2. mieste v 4. lige
Naši šachisti úspešne ukončili súťažný ročník 2017/2018 v 4. šachovej lige. Napriek prirodzenému oslabeniu o študujúcich na vysokých školách sa našim darilo
a boli v hre o prvé miesto až do konca. Víťaza zo Smižian napríklad porazili vonku
6,5 : 1,5! Postupne sa na čele vystriedali okrem našich a Smižian aj Bijacovce
a Kežmarok, aby napokon predsa len triumfovali Smižany. Konečná druhá priečka
vo vyrovnanej súťaži je zopakovaním vlaňajšieho a znamená okrem iného možnosť
znovu súťažiť v najvyššej krajskej súťaži, 3. lige skupiny D1. Družstvo sa opieralo
o výborné výkony Mateja Ciska, ktorý na prvej, najťažšej šachovnici získal 4 body,
čím sa stal najlepším hráčom celej ligy. Spoľahlivé výkony a množstvo bodov získali spomedzi mladých hráčov Ján Štefaňák, Miloslav Cisko, Dalibor Gallik a Mário
Dudaško. Veľkým prínosom a povzbudením do budúcnosti je zapracovanie do
družstva nových hráčov - Jakuba Dlhého, Petra a Jána Labovských. Popri mládežníkoch hrávajú aj skúsení hráči: Miloslav Cisko starší, Pavol Dlhý, Jozef Šromovský, Pavol Stolár a Tomáš Hudáček. Súčasťou družstva sú aj menšie deti: Matúš
Mačutek, Viktória Irhová a Samuel Cisko, popri nich ešte niekoľko detí v krúžku.
Konečné poradie:
1. TJ Slovan Smižany
7
5
1
1
16
31,5
2. TJ Dunajec Spišská Stará Ves
7
4
2
1
14
33,5
3. MŠK KdV Kežmarok „C“
7
4
1
2
13
33,5
4. ŠK Bijacovce „A“
7
4
0
3
12
30
5. ŠKM Stará Ľubovňa „B“
7
3
1
3
10
30
6. ŠK TJ LŠ VD Poprad „D“
7
3
0
4
9
27
7. ŠK Spišská Teplica
7
0
4
3
4
24,5
8. ŠK Bijacovce „B“
7
0
1
6
1
14
Mgr. Miloslav Cisko
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10. ročník Memoriálu D. Budzáka
Dňa 17.2.2018 sa v telocvični
ZŠ uskutočnil jubilejný 10. ročník Memoriálu Dušana Budzáka
v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 31 hráčov, ktorí bojovali
v štyroch kategóriách.
V kategórii bývalých hráčov
sa na prvom mieste umiest-
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nil Ladislav Šípoš, na druhom
mieste Štefan Gladiš a na treťom mieste Albin Fischer.
V kategórii neregistrovaných
sa na prvom mieste umiestnil
Oto Facek, na druhom mieste
Pavol Dušek a na treťom mieste
František Bizub.

V kategórii registrovaných
hráčov prvé štyri miesta obsadili
hráči v tomto poradí:
1. Dávid Gašparovič
2. Radovan Novotný
3. Ján Dubiel
V štvorhre bolo poradie nasledujúce:
1. Tomáš Gašparovič - Dávid
Gašparovič

2. Ján Dubiel – Jaroslav Čarnogurský
3. Ján Stanko – Radovan Novotný
Po vyhodnotení turnaja a odovzdaní cien, si účastníci turnaja
pochutnali na chutnom guláši.
Organizačný výbor ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli
k zdarnému priebehu turnaja.

STAROVESKÝ VOLLEY CUP 2017
Dňa 24. 2. 2018 sa v telocvični Spojenej
školy v Spišskej Starej Vsi konal amatérsky
volejbalový turnaj pod názvom „StaroVeský
Volley Cup 2018“. Bol to už 7. ročník tohto
turnaja.
Na turnaji sa zúčastnilo celkovo 8 zmiešaných družstiev, konkrétne družstvá z Košíc,
St. Ľubovne, Kamienky, Popradu a samozrejme nechýbalo ani domáce zastúpenie
tímov zo Spišskej Starej Vsi. Hralo sa systémom 2+4, t.j. 2 dievčatá a 4 chlapci v tíme.
Počet družstiev je z časových a priestorových
dôvodov každoročne obmedzený na 8. Tento
počet sa naplnil v prvom týždni od spustenia registrácie tímov, pričom ďalšie družstvá,
ktoré sa nestihli nahlásiť včas, boli uvedené
ako náhradníci v prípade neúčasti niektorého zo skôr prihlásených družstiev. Celkovo
sa na turnaj hlásilo 11 družstiev.
Hralo sa štýlom na dva vyhraté sety do
25 bez rozdielu 2 bodov, čiže na zlatú loptu.
V prípade remízy sa hral tretí, víťazný set
do 15, taktiež na zlatú loptu. Boli vytvorené

2 skupiny po 4 družstvá, kde z každej skupiny
postúpili dva najlepšie celky, ktoré sa stretli v
semifinálových bojoch a nakoniec vo finále.
Bojovalo sa dlho, ale o to kvalitnejšie.
Nakoniec sa odohral veľmi kvalitný finálový zápas, (žiaľ bez účasti domácich celkov),
v podaní tímov U-Chylaci (KE) vs. ĽubMix
(St. Ľubovňa). Z tohto veľmi vyrovnaného
duelusi víťazstvo a putovný pohár vybojovalo
družstvo z Košíc pod názvom „U-Chylaci“.
Srdečne blahoželáme.
Konečné umiestnenie tímov:
1. U-Chylaci (Košice)
2. ĽubMix (St. Ľubovňa)
3. Drotári (Kamienka)
4. MUVOZA (Poprad)
5. Šajtaci (Poprad)
6. Zastrova (Sp. St. Ves)
7. WALD Slovakia (Poprad)
8. Fire Volley Team (Sp. St. Ves)
Celý turnaj, aj keď sa hralo veľmi dlho,
prebiehal hladko a bez vážnejších komplikácií, ale hlavne bez zranení. Všetkým zú-

častnením by som týmto chcel veľmi pekne
poďakovať za toleranciu, rešpekt a ohľaduplnosť, a že si našli čas a cestu na toto podujatie,
ktoré je vďaka všetkým účastníkom rok čo
rok lepšie a kvalitnejšie. Dúfam, že sa minimálne takto stretneme aj budúci rok.
Na záver by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek pomohli
k organizácii, priebehu a kvalite tohto skvelého dňa a podujatia. Spoluorganizátorom
Paľovi Dlhému a Nikole Kušnirákovej, Mestu Spišská Stará Ves za ceny, Spojenej škole
v Sp. St. Vsi za priestory, sponzorom: OVOX
a Drogéria Slavomír Regec, Reštaurácia
NOVA Jaroslav Kočinský, DUNAJEC s.r.o
František Hamráček, Michal„Myšiak“ Čupka
NYGMA Tattoo & Piercing, Gamebar u Bobka, Potraviny u Majky, Robko Dlhý, Janka
Marhefková a mediálnemu partnerovi Jakubovi Dlhému. V neposlednom rade ďakujem
Pánom „guľáš majstrom“ Danielovi Dlhému
a Ferovi Babiarovi za fantasticky pripravený
guľáš.
Ing. Ján Dlhý, hlavný organizátor

Víťazi U-Chylaci (Košice) 1. miesto

ĽubMix (St. Ľubovňa) 2. miesto

Drotári (Kamienka) 3. miesto
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Výzva pre občanov
mesta
Mesto Spišská Stará Ves upozorňuje občanov nášho mesta,
aby neukladali komunálny, stavebný, biologický a iný odpad
mimo miest na to určených.
Správne nakladanie s odpadmi
je v záujme zaistenia ochrany
životného prostredia, ochrany
verejného poriadku a zdravia
občanov veľmi dôležité.
Na území nášho mesta každoročne prebieha jarný a jesenný veľkoobjemový zber odpadu.
Do veľkoobjemového odpadu
nepatria ojazdené pneumatiky.
Od 1.1.2016 prešla povinnosť
spätného zberu ojazdených
pneumatík na distribútorov. Každý distribútor pneumatík, ktorý
poskytuje pneumatiky v rámci
svojej podnikateľskej činnosti
konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu,
alebo ktorý vykonáva výmenu
pneumatík bez ich predaja, je
povinný zabezpečiť na svojich
predajných miestach spätný
zber ojazdených pneumatík
– A TO BEZPLATNE.Biologický
odpad je potrebné umiestniť na
miestne kompostovisko, pre stavebný odpad je určené miesto
pri hasičskej stanici na ul. Jesenského.

Finančná podpora zo SFZ na rekonštrukciu šatní
futbalového štadióna v Spišskej Starej Vsi
Slovenský futbalový zväz získal finančnú podporu na základe rozhodnutia vlády SR zo štátneho
rozpočtu na modernizáciu futbalovej infraštruktúry na celom Slovensku. Mesto Spišská Stará Ves v
rámci tohto projektu SFZ s názvom „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry
– 2. etapa“ podalo žiadosť na SFZ na získanie finančného príspevku na rekonštrukciu šatní a spŕch
futbalového štadióna.
Výkonný výbor SFZ na základe odporúčania

pracovnej skupiny schválil zoznam úspešných
žiadateľov o finančný príspevok vrátane výšky finančných príspevkov na jednotlivé projekty. Mesto
Spišská Stará Ves získalo od SFZ dotáciu vo výške
12 000 EUR. Povinné spolufinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 25 %, teda 4 tis. EUR.
V rámci tohto projektu sa na futbalovom štadióne zrekonštruujú šatne a sprchy. Práce by sa mali
zrealizovať do konca roka 2018.
Ing. Ján Kurňava, prednosta MsÚ

TJ DUNAJEC SPIŠSKÁ STARÁ VES 2017/2018 - jarná časť
Muži 6. liga
1

1.4.2018 17:00 Sp. Belá "B" - SSV

2

8.4.2018 16:00

3

Dorast U 19 - 3.liga PT
3.3.2018

14:00

SSV - Sp. Štvrtok

SSV - Toporec

7.4.2018

14:00

SSV - Levoča

15.4.2018 16:00

Stráže - SSV

14.4.2018

14:00

Vikartovce - SSV

4

22.4.2018 16:30

SSV - Sp. Bystré

21.4.2018

14:00 SSV - Markušovce

5

29.4.2018 16:30

L. Teplička - SSV

28.4.2018

14:00

6

6.5.2018 17:00

SSV - Sp. Hrhov

5.5.2018

7

13.5.2018 17:00

SSV - Sp. Teplica

8

20.5.2018 17:00

9
10

Žiaci U 15 - 3.liga

7.4.2018

12:00

SSV - Sp. Štvrtok

14.4.2018 12:00

SSV - Hôrka

21.4.2018 12:30

Vrbov - SSV

Kežmarok - SSV

28.4.2018 12:30

SSV - L. Teplička

14:00

SSV - Harichovce

5.5.2018

13:00

Slov. Ves - SSV

12.5.2018

14:00

V . Lomnica - SSV

12.5.2018 13:00

SSV - Huncovce

Hozelec - SSV

19.5.2018

14:00

Sp. Vlachy - SSV

19.5.2018 11:30 Hranovnica - SSV

27.5.2018 17:00

SSV - V. Slavkov

27.5.2018

14:00 FAM Poprad - SSV

3.6.2018 17:00

Hôrka - SSV

2.6.2018

14:00

11 10.6.2018 17:00

SSV - Batizovce

9.6.2018

12 17.6.2018 17:00

Sp. Štvrtok - SSV

16.6.2018

26.5.2018 14:30

Švábovce - SSV

SSV - Smižany

2.6.2018

14:00

SSV - Sp. Bystré

14:00

Ľubica - SSV

9.6.2018

11:30

Vikartovce - SSV

14:00

SSV - V. Tatry

16.6.2018 14:30

SSV - Podhorany
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