SPRAVODAJCA MESTA SPIŠSKÁ STARÁ VES

N
A
Ť
Š
E
V
O
R
S TA
Číslo 60

12. ročník

jún 2018

www.spisskastaraves.sk

Deň učiteľov 2018
„Najkrajšie na svete nie sú veci,
ale okamžiky.“ Tento citát použila
riaditeľka školy pri vítaní kolektívu zamestnancov spojenej školy
a hostí na tohtoročných oslavách
Dňa učiteľov. Za mesto sa na nich
zúčastnil zástupca primátora Peter Minčík a pani Agnesa Dlhá.
Za rodičovské združenia privítala Ing. Jána Trebuňu za RZ pri
G a Ing. Petra Kurňavu za RZ pri
MŠ. Po tichej spomienke na tých
, ktorí sa už na oslavách nemôžu
zúčastniť, sa prítomným prihovorila študentka gymnázia Sofia Eva
Graindová:
„Vážené pani učiteľky, páni
učitelia, milí hostia! Rozum je
ako svetlo a žiara života. Tento
výrok rímskeho filozofa Cicera sa
určite spája aj s vaším dnešným
sviatkom. Aj keď je rozum vlastný všetkým ľudským bytostiam,

nemal by žiadnu cenu a neprinášal by nám všetkým žiaden
úžitok, ak by mu nikto nevenoval pozornosť. Ste to práve vy,
milí naši pedagógovia, ktorí ste
svoj život zasvätili jedinému cieľu a to je výchova a vzdelávanie
detí a mladej generácie. Práca
ťažká a náročná. Niekedy aj nedocenená. Práca, ktorá ako každá
iná má aj trpkú príchuť v podobe nepochopenia, znevažovania,
dehonestácie. Možno aj preto
práve vám, učiteľom, venuje naša
spoločnosť jeden deň v roku, aby
sme si všetci pripomenuli vaše
zvláštne poslanie, bez ktorého je
nemožné napredovanie celej našej spoločnosti. Výsledkom vašej
práce i práce vašich predchodcov
sú tí, ktorých ste naučili zodpovednosti aj pracovitosti. Tí, ktorí
sú ochotní každý deň nastúpiť do

mesto@spisskastaraves.sk

práce a vytvárať ďalšie hodnoty,
ktoré všetci potrebujeme. Ďalej
tí, ktorí dnes vykonávajú vysoko
odbornú prácu, riešia náročné
problémy v laboratóriách, výskumných ústavoch, ambulanciách a nemocniciach či pracujú vo
svete techniky. Ale aj tých, ktorí
svoje uplatnenie našli za hranicami našej vlasti a šíria dobré meno
nám, Slovákom. Prostredníctvom
vašej práce a úsilia sa z obyčajného ľudského života stáva život
prežiarený svetlom poznania.
Otvárate dvere do nového sveta,
sveta poznania, ktoré so sebou
prináša uspokojenie a naplnenie,
a to vedie človeka k šťastiu.
Človek je bytosť, ktorá dokáže
myslieť a ukladať vo svojej pamäti
to, čo prežila. Aj dnes si možno
mnohí študenti a žiaci spomenú
na svojich učiteľov, ktorí sa hlboko
zakorenili do ich vnútra. Možno
práve týmto učiteľom ďakujeme za
to, čím sme dnes. Mnohým sa už

osobne nemôžeme poďakovať, ale
vám všetkým zo srdca ďakujeme
za všetko, čo ste pre nás urobili.
Milí naši učitelia, prajem vám
pevné zdravie a vytrvalosť v hlásaní pravdy. Zároveň veľa pracovných a rodinných úspechov,
aby všetky vaše dni boli naplnené
radosťou a spokojnosťou.“
Potom postupne vystúpili
s blahoželaním pedagógom pán
Peter Minčík, Ing. Ján Trebuňa aj
Ing. Peter Kurňava.
Už tradične pri príležitosti
Dňa učiteľov mesto morálne oceňuje zamestnancov školy pri príležitosti ich životného jubilea, za
dlhoročnú obetavú prácu v školstve. Tento rok boli ocenení: Mgr.
Ľudmila Harbinová, Mgr. Ján
Stanko, Anna Dulebová, Anna
Pjonteková, Andrej Bizub.
S programom vystúpili žiaci
ZUŠ, spevácky zbor pod vedením
Dávida Baku, aj kolektív učiteľov
ZUŠ so zmesou skladieb a piesní.
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Informácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo
dňa 28. mája 2018
prerokovalo a:
A/ vzalo na vedomie:
- správu o plnení uznesení
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
- správu nezávislého audítora
z overenia ročnej účtovnej závierky
- rozpočtové opatrenie č. 3/2018
- informáciu o prebiehajúcich
stavebných akciách v meste
Spišská Stará Ves
- informáciu o aktivitách Spojenej školy Spišská Stará Ves.
- správu o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky
- čestné vyhlásenie poslanca
Jozefa Graindu o vzdaní sa
poslaneckej odmeny, odmeny
člena komisie MsZ a odmeny
sobášiaceho poslanca s účinnosťou od 1. 6. 2018
- oznámenie nezávislého občianskeho združenia RAMAGU,
o. z. o rozhodnutí nepodpísať
Zmluvu č. 27/2018 o dotácii
z rozpočtu mesta
B/ schválilo:
- predloženie projektového
zámeru a následne žiadosti o
nenávratný finančný príspevok
v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 na predkladanie projektových zámerov
za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti formou
budovania centier integrovanej

zdravotnej starostlivosti z Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásenej
Ministerstvom zdravotníctva SR
na projekt „Modernizácia a rekonštrukcia centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti Spišská
Stará Ves“ (ďalej len „projekt“
alebo „CIZS“), realizáciu projektu, formu a druh poskytovaných
služieb CIZS, financovanie projektu s celkovými oprávnenými
výdavkami vo výške 823.529,41
EUR, z ktorých minimálne
spolufinancovanie projektu je
z vlastných zdrojov vo výške
41.176,47 EUR a zabezpečenie
partnerstva CIZS vo forme zmluvy o partnerstve medzi hlavným
partnerom, ktorým bude mesto
Spišská Stará Ves a partnermi,
ktorými budú poskytovatelia
ambulantnej zdravotnej starostlivosti
- záverečný účet mesta za rok
2017 bez výhrad v zmysle §
16 ods.1 Zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení
neskorších zmien a doplnkov,
celoročné hospodárenie mesta
bez výhrad v zmysle § 16 ods.10
Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších
zmien a doplnkov. Výsledkom
hospodárenia v zmysle § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona 583/2004
je schodok vo výške -10 796,94
€. Z tohto schodku sa vylučujú účelovo určené finančné

prostriedky vo výške -20 789,93
€ a prebytkové finančné operácie vo výške +84 762,36 €
(po vylúčení účelovo určených
finančných prostriedkov vo výške 46 350,00 €), tvorbu rezervného fondu vo výške prebytku
hospodárenia za rok 2017, čo
predstavuje sumu 53 175,49 €
a použitie rezervného fondu na
financovanie kapitálových výdavkov do sumy 150 000,00 €
- rozpočtové opatrenie č. 2/2018
- komunitný plán sociálnych
služieb 2018 – 2023
- plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na 2. polrok 2018
a poveruje hlavnú kontrolórku
vykonaním týchto kontrol
- pridelenie mestského nájomného trojizbového bytu č. 5, ul.
Štúrova 574/46 žiadateľovi Filip
Babiak, Štúrova 240/145, Spišská Stará Ves
- zámer odpredaja novovytvoreného pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 52
m2 v k. ú. Spišská Stará Ves,
odpredaj vykonať v súlade so
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov podľa § 9a ods. 8
písm. e).
- zámer prenájmu pozemkov
parc. KN-C č. 99/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere
253 m2, KN – C č. 99/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere
167 m2, KN – C č. 99/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere
201 m2, KN - C č. 99/4 zastava-

né plochy a nádvoria o výmere
212 m2, KN - C č. 99/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere
64 m2, KN - C č. 95/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere
917 4 m2 v katastrálnom území
Lysá nad Dunajcom. Prenájom
realizovať v súlade so zákonom
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
podľa § 9a ods. 9 písm. c).
- udelenie Ceny mesta Ing.
Jozefovi Harabinovi, in memoriam, za dlhoročnú prácu v samosprávnych orgánoch mesta
ako poslanec a primátor mesta
a poslanec Prešovského samosprávneho kraja a za rozvoj
mesta Spišská Stará Ves a regiónu Zamaguria.
C/ určilo:
- v súvislosti s konaním volieb
do orgánov samosprávy mesta
Spišská Stará Ves v roku 2018
v zmysle § 166 ods. 1, 2 a 3 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden
viacmandátový volebný obvod
a počet poslancov deväť, ktorí
majú byť zvolení vo volebnom
obvode
- podľa § 11 ods. 4 písm. i)
zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, že vo
volebnom období 2018 až 2022
bude primátor mesta Spišská
Stará Ves vykonávať funkciu na
plný úväzok.

Pribudli nové nádoby a miesta na separovaný zber odpadu
Mesto Spišská Stará Ves za účelom skvalitnenia života v našom
meste a zlepšenia odpadového
hospodárstva zakúpilo nové nádoby na separovaný zber a tiež
bolo zrealizované nové značenie
jednotlivých nádob určených na
separovaný zber. Tým vznikli
v našom meste nové miesta a pribudli nové nádoby na triedený
odpad na pôvodných miestach.:
n na ul. Štúrovej – horné
sídlisko, pribudla modrá
nádoba na papier
n na sídlisku Magura pribudla modrá nádoba na papier
n na ul. SNP oproti rodinného domu č. 84/163 pribudla červená nádoba na kov
n na ul. Jesenského oproti
hasičskej zbrojnici pribudla červená nádoba na kov

Nové miesta vznikli:
n na ul. Tatranskej pri rodinnom dome č. 272/17 sú
umiestnené dve nádoby
- zelená na sklo a žltá
na plasty

n

na ul. Jesenského pri rodinnom dome č. 345/27 sú
taktiež umiestnené dve
nádoby - zelená
na sklo a žltá na plasty
Separovaný zber odpadu je zber

oddelených zložiek odpadov.
Cieľom separovania čiže triedenia odpadu je:
n dosiahnutie recyklácie alebo
opätovného používania vytriedeného odpadu podľa
jednotlivých druhov odpadu
n výrazne sa znižuje množstvo
komunálneho odpadu
n znižujú sa náklady na dovoz
a uloženie netriedeného
odpadu
n prispieva sa tak k čistejšiemu
životnému prostrediu
Mesto vyzýva všetkých občanov, aby odpad separovali
a takto prispeli k zlepšeniu životného prostredia a zároveň
ďakuje všetkým, ktorí zodpovedne pristupujú k separovaniu
odpadu.
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v Náter strechy na budove kultúrneho domu.
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v Nová informačná tabuľa na miestnom cintoríne.

v Nové herné prvky v areály MŠ.

Investičné aktivity v meste

v Nové kvetináče v meste,

v Rekonštrukcia telocvične MŠ.

v Výstavba odvodňovacieho rigola a rekonštrukcia kovovej konštrukcie mosta
na Jesenského ul.

v Rekonštrukcia poklopov
na Štúrovej ul.
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POZVÁNKA
Mesto Spišská Stará Ves
a Mestský hasičský zbor Spišská Stará Ves
Vás srdečne pozývajú na 1. ročník súťaže

„Železný hasič“
ktorá sa uskutoční dňa 15. 7. 2018
o 10.00 h na ul. Štúrovej (pri pošte)
Popis disciplíny:
Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách (muži, ženy)
Súťažiaci po odštartovaní napojí hadice B na PS12 a roztiahne
ich po značku (muži - 55 m, ženy – 35 m) následne stočí 2 hadice B a vloží ich do pripraveného boxu tak aby hadice neprečnievali žiadnou časťou z boxu. Po stočení hadíc sa presunie
k HammerBoxu kde vykoná (50 úderov - muži, 30 úderov – ženy),
následne vezme 2 kanistre s vodou (kanister 20 kg – muži, 10
kg – ženy , kanistre sa nesú až k cieľu) a presunie sa k bariére
(muži – 2 m, ženy – 60 cm) ktorú prekoná. Po prekonaní bariéry
pomocou kladiva presunie pneumatiku na vzdialenosť (muži – 5
m, ženy – 2 m), poslednou úlohou súťažiaceho je naskrutkovať
hubice na prúdnice C ktoré budú pripojené na hydrantový nástavec a uložiť kanistre s vodou do určeného priestoru.
Víťazom s stane súťažiaci s najnižším dosiahnutým časom.
Súťažiaci nebude hodnotený ak neprekoná všetky úlohy správne.
Propozície: 08.30 - 09.50 prezentácia
09:00 - 09.45 možnosť prejsť si dráhu
09.45 - 10.00 pokyny pre súťažiacich
10.00 - štart prvého súťažiaceho
Výstroj súťažiaceho:
- Ľahký zásahový kabát
- Prilba
- ADP
- Športová obuv
(v prípade potreby kabát, prilbu a ADP zabezpečí usporiadateľ)
Štartovné je 5,- € za súťažiaceho (bude uhradené pri prezentácii.)
V cene štartovného je:
strava, medaila, účastnícky diplom a tričko s logom súťaže.
Prví traja súťažiaci v každej kategórií budú odmenení pohárom.
Do súťaže je možné sa prihlásiť na fb udalosti kde bude spustená štartovka alebo SMS na tel. čísle 0902 452 435 najneskôr do
5. 7. 2018 (nutné kvôli výrobe tričiek), po tomto termíne usporiadateľ negarantuje tričko.
Pri prihlásení je potrebné napísať veľkosť trička.
Tešíme sa na Vašu účasť
POPIS DRÁHY

MHZ Sp. St. Ves

JÚN 2018

DNI MESTA
SPIŠSKÁ
STARÁ VES

PUTOVNÁ VARECHA
1. ročník súťaže
vo varení kotlíkového gulášu

15. júla 2018 sa v rámci Dní mesta 2018 uskutoční 1. ročník súťaže o Putovnú varechu vo varení kotlíkového gulášu. Variť sa bude
v areáli reštaurácie NOVA na určených miestach. Súťaž je verejná
a určená pre širokú verejnosť. Pravidlá súťaže:
1. Do súťaže sa družstvá musia nahlásiť pred jej konaním, najneskôr
do 10. júla v Mestskom úrade Spišská Stará Ves, tel.: 052/4180411,
osobne, písomne alebo telefonicky.
2. Veliteľ družstva musí byť plnoletý a musí prehlásiť, že súhlasí s pravidlami a organizačnými pokynmi súťaže. Súťažiaci sa tejto súťaže
zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.
3. Súťažné družstvá súťažia pod názvom, ktorý si sami zvolia.
4. Všetky suroviny a ingrediencie, ako i kotlík a všetko potrebné
náradie k vareniu guláša, vrátane dreva si zabezpečia súťažné družstvá samé na svoje náklady. Pitnú vodu poskytne Reštaurácia NOVA
– súťažiaci si zabezpečí nádobu na vodu.
5. Ak súťažné družstvo použije taký kotlík, pri ktorom by mal byť
oheň voľne na zemi, musí to nahlásiť vopred. Mesto Spišská Stará
Ves zabezpečí, aby medzi zemou a ohňom bol železný plech (platňa)
v hrúbke min. 3 mm.
6. Zloženie vareného guláša si družstvá určia samé. Jedinou podmienkou je, aby guláš bol z mäsa v množstve min. 20 litrov.
7. Registrácia súťažiacich bude prebiehať v čase od 8.30 do 9.00 hod.
v areáli za reštauráciou NOVA. Každému súťažiacemu družstvu bude
na základe predložených bločkov z nákupu vyplatený príspevok vo
výške 30,- €. Každému súťažiacemu družstvu bude presne určený
priestor, potrebný pre varenie guláša a vylosuje si súťažné číslo.
8. Súťažiť sa začne o 9.00 hod. Po oficiálnom „odštartovaní“ môžu
súťažiaci zapáliť ohne pod kotlíkmi. Do toho času môžu vykonávať
akúkoľvek „neohňovú“ prípravu pre varenie guláša.
9. Súťaž bude prebiehať do 13.00 hod. Po jej oficiálnom ukončení
odovzdá každé družstvo vzorku svojho guláša hodnotiacej komisii.
10. Súťažné družstvá môžu uvarený guláš návštevníkom rozdávať
bezplatne.
11. Ocenené budú prvé tri miesta. Guláš posudzuje minimálne
5-členná hodnotiaca komisia. Hodnotiaca komisia posudzuje guláš
z hľadiska jeho chuti a vzhľadu. Každý člen komisie hodnotí jednotlivé vzorky istým počtom bodov. Zvíťazí guláš, ktorý po sčítaní bodov
od všetkých členov komisie získa ich najvyšší počet.
12. Zvíťazí družstvo, ktoré navarí chuťovo a vizuálne najlepší guláš.
Víťazné družstvo získa Putovnú varechu.
Bližšie informácie vám poskytne Agnesa Dlhá, tel. 052/4180411.
Súťaž je určená pre širokú verejnosť, tak sa prihláste,
ide predovšetkým o zábavu.

JÚN 2018
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Kapitoly zo staroveskej kroniky (35)
Spišská Stará Ves
v dvadsiatych rokoch (2)
V roku 1922 sa dokončili
práce na oprave kaplnky sv.
Trojice. Náklady boli uhradené
z ofery. Okresný lekár zakázal
začať nový školský rok kvôli
dezolátnemu stavu školských
záchodov. Župný úrad v Levoči nakoniec rozhodol, že vybudovanie nových záchodov
zabezpečí štátny stavebný
úrad zo štátnych prostriedkov
a tak sa vyučovanie začalo
až 20. septembra. Rok 1922
bol rokom úspešnej činnosti SS-ÚMS. Prvou divadelnou
hrou bola veselohra Kamenný
chodníček od Ferka Urbánka,
ktorá sa hrala na hospodárskom dvore Kláry Pjontkovej.
K rozvoju kultúrneho života
prispievali aj učitelia Ľudovej školy, ktorí nacvičovali so
žiakmi divadelné hry, spievali
sa piesne, prednášali básne

a usporiadali výstavy školských
prác. Od 1. januára 1923 nadobudli platnosť zákonné ustanovenia o novom župnom zriadení, podľa ktorého patril celý
Spiš do Podtatranskej župy
so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Spišská Stará Ves ostala
naďalej sídlom okresu, ktorý
riadil Okresný úrad na čele
s okresným náčelníkom, ktorým
sa stal doterajší hlavný slúžny
Baltazár Mattyaszovszky. Najvyšším orgánom okresu bolo
okresné zastupiteľstvo a jeho
výkonným orgánom bol okresný výbor. Podobne bolo tomu
v obciach, kde jestvovali obecné
zastupiteľstvá a obecné výbory. Nové administratívne usporiadanie si vynútilo vyhlásenie
volieb do obecných zastupiteľstiev, ktoré sa aj uskutočnili.
Najviac hlasov dostala Hlinkova slovenská ľudová strana
(HSĽS). V rámci predvolebnej

Uvítanie detí a jubilanti
Zbor pre občianske záležitosti vo štvrtok 26. apríla 2018
usporiadal v Dome kultúry
v Spišskej Starej Vsi stretnutie s novými občanmi mesta
a ich rodičmi. Taktiež stretnutie
s občanmi mesta pri slávnostnej
príležitosti osláv ich životného
jubilea. Jubilantom i rodičom
s deťmi sa prihovoril poslanec
MsZ Ing. Marek Výrostek. Medzi oslávencami nechýbal ani 96
ročný pán Emil Fabian,ktorý aj
vo svojom obdivuhodnom veku
prekypuje životnou energiou
a všetkých potešil svojim úžasným prednesom.
Krásny program pre detičky a jubilantov pripravili deti
Spojenej školy Spišská Stará Ves
-organizačné zložky - Materská

škola a Záujmovo umelecká škola, za čo im srdečne ďakujeme.
Všetkým oslávencom ďakujeme za roky ich prínosu pre
naše mesto a prajeme im mnoho ďalších rokov plných radosti
a pevného zdravia.

agitácie uskutočnili sa verejné
zhromaždenia. 4. septembra,
na zhromaždení HSĽS bolo prítomných asi700 ľudí. Ako rečníci vystúpili František Klein, farár
z Veľkej Lesnej a Andrej Hlinka.
SS-ÚMS pokračoval vo svojej
úspešnej činnosti. Zahrali sa
ďalšie divadelné hry a pokračovalo sa vo vydávaní novín a nácviku zborového spevu. Okrem
toho vyvíjali funkcionári Spolku
veľké úsilie o prinavrátenie do
Poľska včlenených obcí. Všetko
úsilie bolo však bezúspešné.
Doterajší správca Ľudovej školy Pavel Vaksmonský odišiel do
dôchodku a na jeho miesto bol
ustanovený Jozef Richweiss.
V školskom roku 1923/24 v l. ročníku vyučoval Jozef Richweiss,
v 2. Šarolta Barnová a v 3. Elena
Mikluššáková. Žiaci školy zahrali 28. októbra dve divadelné hry,
a to Aničkine narodeniny
a Slečna grófka a 9. marca
1924 jednoaktovku Ráno. Učitelia školy zahrali hru Soľ nad
zlato. Dôsledky hospodárskej
krízy stali sa osudnými pre
staroveskú Úvernú banku, úč.
spol., ktorá mala veľa dlžníkov
nemajetných a 112 dlžníkov
v obciach včlenených do Poľska. Na valnom zhromaždení
dňa 15. marca 1924sa účastinári uzniesli na likvidácii firmy.
Všeobecný nedostatok peňazí
boli aj dôvodom k náhlej likvidácii SS-ÚMS po vykonanej
revízii hospodárenia. Popud
k celému revíznemu konaniu
vyšiel od Osvetového krúžku.
Spolok, i keď jestvoval krátko, prispel v podstatnej miere
k oživeniu kultúrneho života
a k pozdvihnutiu národného povedomia. Hlavný funkcionár SS-ÚMS a iniciátor všetkých akcií
a podujatí Štefan L. Kostelničák
odišiel čoskoro zo Spišskej Starej Vsi a usadil sa v Košiciach.
Okresný výbor na návrh farára
Ladislava Herbsta uzniesol sa
30. septembra 1924 podať žiadosť Župnému úradu o poskytnutie finančných prostriedkov
na opravu Červeného kláštora
a následne aj kúpeľov Smerdžonka. Výsledkom tohto úsilia bolo poskytnutie peňazí na
opravu Červeného kláštora.
Prácou bola poverená firma
Vilém Willnerz Plavnice, ktorá
v auguste 1925 s opravou kláštora aj začala. Na opravu kúpeľov bola poskytnutá len menšia
suma, ktorá stačila len na najnutnejšie opravy strechy a odkvapových rúr. Zima 1924/25

bola bez snehu, február 1925
bol taký teplý, že sa mohlo začať s jarnou orbou a sejbou,
ktorá sa dokončila v marci. Od
11. mája 1925 sa v škole prestalo vyučovať, pretože strop hrozil
zrútením. V tomto roku bol založený Osvetový zbor, ktorého
hlavným cieľom bolo povznesenie vzdelania ľudu. Predsedom
zboru bol správca Ľudovej školy Jozef Richweiss. Vyučovanie
v škole sa začalo až 5. októbra, kvôli oprave stropu. V roku
1926 bolo dokončené murované oplotenie cintorína. Pôvodný vchod od mesta bol zrušený
a urobený nový, naproti vchodu
do kaplnky. Náklady boli uhradené z cintorínskej a čiastočne
zvonovej pokladnice. Ako výpomocná učiteľka nastúpila od
1. septembra Mária Hajdúková.
V tomto roku skončili roľníci
s chovom oviec pre nerentabilnosť. Obec už ani nemala svoj
salaš, preto staroveskí roľníci
dávali svoje ovce na košiare
iných obcí. 24. mája 1927začala pravidelná autobusová
doprava na trati Spišská Stará Ves - Kežmarok – Levoča.
Autobus premával raz denne.
V ranných hodinách odchádzal do Levoče a vracal sa
pred večerom. Bola to mimoriadna udalosť najmä pre deti,
ktoré v húfoch vyčkávali na
príchod autobusu, ktorý mal
jedinú zastávku pred Poštovým úradom, odkiaľ sa snažili
odviesť sa do garáže (ktorá
stojí dodnes), povyše kaplnky
sv. Trojice. Autobus bol malý,
s lavicami pozdĺž stien. Cestovný lístok do Levoče bol drahý
(stál 25 Kč), a tak okrem obchodníkov, živnostníkov a úradníkov cestoval málokto; naďalej
sa chodilo na vozoch a pešo,
a to nielen do Kežmarku, ale aj
do Levoče. Zavedením autobusovej dopravy prestala sa voziť
pošta so Spišskej Belej špeciálnymi poštovými vozmi, ľudovo nazývanými karióny. Rok
1927 bol rokom prvého rádioprijímača v Spišskej Starej Vsi.
Jeho majiteľom bola Okresná
osvetová beseda. V tomto roku
sapo prvý raz upravovala cesta parným válcom smerom na
kúpele Smerdžonka, pri čom
sa naskytli pracovné príležitosti pre viacerých robotníkov.
Ďalšou významnou udalosťou
roku 1927 bolo založenie Potravného družstva, spoločnosti
s ručením neobmedzeným.
Spracoval: Ing. Eduard Pavlik
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MOJE MILOVANÉ OKRESNÉ MESTEČKO
Cesta života – spomienky Milana Budzáka
Keď sa Milan do sveta poberal, svoje prvé kroky do okresného
mestečka v Zamagurí nasmeroval.
Mestečko to malé bolo, ale Milan ho
za hlavné mesto na Slovensku mal.
Mešťanom sa stal, ale na dedinčanov
nezabúdal. Pýcha s nim lomcovala,
veď byť na okrese, to je paráda. Aké
dôvody to malo?
Milan, najstarší zo súrodencov
bol, tak ho otec i mama na štúdia
do okresného mestečka zapísali. Po
prijímacích pohovoroch, učňom
v obchode u Kubáňa sa stal. Nebol
to obchod hocijaký, samoobsluha
s potravinami to bola. Na dedine,
kde svoje rodné miesto mal, obchod
nemali, na nákupy do okresného
mestečka chodili a obyčajne to s jarmokom spájali. Celý okres sa čudoval, že z regálu si sám môžeš do košíka tovar zobrať. Mnohí hovorili, to
je zázrak a zo strachu z počiatku tam
nechodili. Noviny písali, že prvú samoobsluhu na svete v Moskve mali,
tam sa nekradlo, preto si to dovoliť
mohli. Aj v okresnom mestečku sa
hovorilo, v socializme sa nekradne,
tam sa len premiestňuje. Milan po
nástupe, prvé prednášky absolvoval.
Vedúci mu hovorieval, čo sa v obchode udeje, nech to doma ostane

a pokračoval, keď zákazník len dvere pootvorí a ty na druhom konci
predajne zametať budeš, volaj, dobrý
deň prajem, vitajte a nákupný košík
nech plný máte. Aj Milanov dedko
ho poučoval, tvoju mamu som dobre vychoval, ale nikdy nevieš, preto
pre istotu, keď chlapa stretneš, pozdrav ho, možno, že tvojim otcom
je. Dnes keď Milan, už mládencom
nie je, povinnosť mu odpadla, veď
pravdepodobný otec, by už okolo
sto rokov musel mať.
Potom súdruh vedúci, Milana
na pôjd zobral a otázku mu na telo
dal, čo vidíš, dobre sa poobzeraj. Súdruh vedúci, okrem starého veľkého
koša, tu už nič nevidím. V takom
koši sme v zime, kravičkám seno nosili. Dobré počúvaj Milan, tvoj starší
predchodca, čo tiež u mňa študoval,
zákazníkom nakúpený tovar domov
odnášal. Ty to robiť nebudeš, náš
socialistický obchod nové pokrokové formy zaviedol a nosenie tovaru
domov zmodernizoval. Dostali sme
Milan nový karión, v ňom nákupy
budeš rozvážať. Milan zosmutnel,
to po okresnom mestečku len behať
budem, keby aspoň motor mal, si
pomyslel.
Súdruh vedúci ho potešil, ne-

FEJTÓNOVÝM PEROM
Najväčší sociálny balíček
Nová koaličná vláda ohlásila hneď prvý deň svojho vládnutia nový, najväčší sociálny balíček. Pred jeho prijatím sa
zišli koaliční lídri. Dvanásť lídrov, ktorí po 32 stretnutiach
uzavreli koaličnú zmluvu, prišlo na rokovanie so svojimi požiadavkami. Líder sociálnej strany presadil materskú dovolenku pre všetkých bratov, sestry, bratrancov a sesternice
až do tretieho kolena. Líder kresťanskej strany zaradil do
balíčka rodičovský príspevok do 38 rokov dieťaťa, líder demokratickej strany zase zadarmo vlaky, autobusy, lode a
lietadlá. Zástupca ľavicovej strany poukázal na neriešenie
problémov bezdetných rodín a zabezpečil príspevok do materskej školy aj pre rodiny bez detí. Predstaviteľ pravicovej
strany vybavil zľavy pre vstupy do všetkých kúpalísk, kín,
divadiel a múzeí až do 99 rokov pre každého návštevníka.
Dvaja lídri ekologických strán sa pohádali, pretože každý
z nich chcel pre občanov zadarmo včelí med, čučoriedky,
medvede, srnky a vodu z lesných prameňov. Každý z nich
si svoje presadil. Vrchol bola siahodlhá diskusia o poukážkach na pridelenie sto metrov kubických zemného plynu na
občana, kde sa lídri troch politických strán nevedeli dohodnúť na spôsobe, akým si majú občania svoj pridelený plyn
odniesť. Zvíťazil návrh na pridelenie jedného vreca pre jednotlivca nad 8 rokov spolu s jedným bicyklom raz ročne.
Zamietnutý bol jediný návrh: jedna zo strán sa usilovala
o vyčíslenie, koľko to bude stáť a kto to zaplatí. Všetko
ostatné bolo schválené jednohlasne. Mgr. Miloslav Cisko

boj sa Milan, to len ľuďom, čo
v meste vládnu, rozvážať budeš.
Prvý sú pán farár, potom predseda
našej rodnej komunistickej strany,
predseda okresného mestečka, vedúci predajne, kde uhlie predávajú
a ešte zopár priateľov. Vrásky na čele
uhoľné sklady mu robili. Vedúci v
bytovke okresného mestečka, na samom vyšnom konci mestečka býval.
Neskôr ho radosť ovládla, keď pionierka mu dvere otvárala. Keď sa s
ňou ožením, bude nám teplo, zadarmo uhlie budeme kupovať. Milan
keď karión tlačil, vedúci mu modrý
ošúchaný plášť nahodiť na seba dal.
V socialistickom obchode je potrebné nové šanovať. Keď karión po meste v predpísanom odeve tlačil, veľké
trápenie mal. Keď dievčatá stretával,
hlavu naopak otočenú mal, aby mu
do jeho modrých očí a červeňajúcej
sa tváre nevideli, hanbil sa.
Dievčatá ho stretávali, karión
ich nezaujímal, ale chlapec čo hlavu
naopak mal, potešením im bol. Milan si na rozvoz kariónom i pohľady
dievčat, po čase zvykol. Keď naprázdno išiel, aj na palubu ich vzal.
Súdruh vedúci mu to zakázal, vraj
hygienické predpisy s tým nesúhlasia. Zosmutnel, že jednu pionierku,
ktorá v predsieni jeho srdca, miesto
mala, nebude pri sebe mať.
Prišla dlho očakávaná chvíľa,
Milan tovarišom sa stal, obchod už
nezametal, mladšiemu kolegovi už
mohol čiastočne rozkazovať. Pionierky už na zväzáčky povyrástli
a Milana v obchode často navštevovali. S košíkom v ruke sa po obchode
motali, Milana stretnúť chceli a občas turecký med do košíka vložili.
Keď odmenu za vzorné štúdium,
mu na 230 korún zvýšili frajerom sa

Milan Budzák
Cesta do sveta
Ťažké to bolo, keď som
svoju púť na rodnej zemi
začínal. Nechcelo sa mi
ráno vstávať, v posteli som
sa na druhý bok obracal.
Kravičky nepokojné boli
na ranný pokrm čakali.
Kvetmi prestretú
zelenú lúku, ďaleko od
svojho domova mali.
Paholkom som nebol,
lásky v rodnom dome
hodne bolo. Lúčik slnka,
strechy na maštaľke sa
sa dotkol, mračná zutekali.

stal. Úsmev na tvári neustále mal,
maloobchodný obrat v predajni
stúpal. Mesiace ako voda v rieke
Dunajec, utekali. Milan Diplom, z
rúk predsedu Jednoty preberá, štúdium s červeným diplomom ukončil. Zásluhu na tom aj zväzáčky mali.
V duchu im sľuboval, že im to, ako
sa chlapa patri, vynahradí.
Nevyšlo to, na vojenčinu ho
povolali. Okresné mestečko, smolu
malo, okres zrušili, to robiť nemali,
kolóniu si z neho urobili. Zamagurie
– gorali, si to nezaslúžili, veď goral to
je skala, keď ju rozbiješ, z Troch korún slzy do Dunajca padajú. Milan
do sveta sa presťahoval, ale jeho srdce pre Zamagurie mu stále bije. Keď
mladému goralovi v jeho rodnom
nárečí sa prihovorí, on mu odpovie,
rozumiem, ale hovoriť neviem.
Rodičia, škola, môžete pokojne
spávať, keď rodná reč vymiera? To
už v tejto „požehnanej dobe“ neplatí? Dedičstvo otcov zachovaj nám
Pane. Perla Zamaguria, Červený
Kláštor, na Slovensku niekoľko priorít má, návštevníkov pribúda. Goral
za prácou po svete sa túla, kamenistá
pôda ho tam poslala. Mnoho múdrych, vzdelaných goralov, v iných
končinách nášho Slovenska, svojím
umom pomáha. Zamagurčan je
hrdý, že v prezidentovi našej vlasti, goralská krv prúdi. Milanovi na
bývalé milované okresné mestečko,
spomienky spávať nedajú.
Verí, že príde čas , keď tí doma
i tí vo svete, sa zomknú a Zamagurie,
Osobitný štatút mestečka, dosiahne.
Milan občas na plť nasadá a do
vody Dunajca sa pozerá, ona mu
spomienky prináša.
Ing. Milan Budzák, člen Spolku
slovenských spisovateľov

Otec sa napil čaju,
na pole sa poberal.
Ubolené ruky k nebu
zdvíhal a raňajšiu modlitbu,
postojačky odriekal.
Za dedinou som druhý
domov mal. Zamagurská
zem, jej kráse som poctu
vzdal a pieseň zaspieval.
Na horu sa vyškrabal
a svet okolo pozoroval.
Hora, moja ľúbosť bola,
ona ma zviedla zaľúbiť
si svet, kde Mont Evrest
do výšin sa zdvíha a pod
ním o nádeji na jeho zdolanie
snívam.
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Absolventský koncert
Symbolickou bodkou za jedným životným obdobím bol 4. júna 2018 Absolventský koncert žiakov Základnej umeleckej školy, ktorí zavŕšili niekoľkoročné úsilie a usilovnú prácu vzdelávaním sa v oblasti hudby. Štvorročné primárne štúdium úspešne ukončilo 12 absolventov a osemročné
nižšie sekundárne štúdium 7 absolventov. Žiaci hrali skladby rôznych hudobných období a žánrov - barok, romantizmus, hudbu 20. storočia až
po súčasnú modernú a filmovú hudbu. Absolventi predviedli hru na klavíri, akordeóne, husliach a gitare. Po štvorročnom vzdelávaní pokračujú
žiaci v štúdiu ďalej a nás teší, že aj štyria starší absolventi nekončia, ale budú naďalej zdokonaľovať hru na hudobných nástrojoch počas štúdia
v druhom cykle. Absolventom srdečne blahoželáme, prajeme im veľa trpezlivosti pri nácviku a radosti z dosiahnutých výsledkov.

Ako postupovať pri úniku
nebezpečných chemických látok?
• Urýchlene opustite ohrozené miesto (proti smeru vetra),
• čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti
(ak je dostupný úkryt, tak v ňom),
• uzatvorte a utesnite okná, dvere a ďalšie otvory
(vytvorenie izolovaného uzavretého priestoru),
• vypnite ventiláciu,
• uhaste otvorený oheň, vypnite plynové spotrebiče,
• sledujte vysielania v hromadných informačných
prostriedkoch (rozhlas, televízia),
• riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte
riziko,
• pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany osôb
(na ústach a nose si pridržte navlhčenú poskladanú
tkaninu),
• pripravte si evakuačnú batožinu,
• telefonujte len v súrnom prípade
(nezaťažujte telefónne linky),
• poskytnite pomoc chorým, postihnutým, starším
osobám, osobám neschopným pohybu,
postarajte sa o deti bez dozoru,
• nakŕmte domáce zvieratá, dajte im vodu
a uzatvorte ich,
• zachovajte pokoj a rozvahu,
• budovu opustite len na pokyn,
• ak ste mimo budovu, vaše rozhodnutie je závislé
od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja
úniku a vašej polohy (ak sa nachádzate v smere
vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte
ukrytie v budovách a postupujte, ako pri pobyte
v nich),
• čakajte na ďalšie pokyny.
Nikdy sa neukrývajte do pivníc a terénnych nerovností (priehlbiny, jamy, priekopy a pod.), nakoľko
väčšina plynných chemických látok je relatívne ťažšia ako vzduch!!!

Výsledky súťaží žiakov ZŠ
V školskom roku 2017/2018 sa
žiaci našej školy zapojili do matematických súťaží.
MATEMATICKÁ
OLYMPIÁDA
Školské kolo v kategórií Z5 - Z9
riešilo 32 žiakov, z toho bolo 12
úspešných riešiteľov.
Okresné kolo riešilo 12 žiakov,
z toho bolo 5 úspešných riešiteľov.
Úspešní riešitelia: kategória Z5:
Samuel Cisko 5.B, 1. miesto
kategória Z6: Viktória Kostková
6.A, 4. miesto
Radoslava Veličková 6.A,
6. miesto
kategória Z8: Gregor Kuchta 8.A,
2. miesto
Juliána Čarnogurská 8.A,
4. miesto
PYTAGORIÁDA
Školské kolo v kategórií P3 – P8
riešilo 90 žiakov, z toho bolo 20
úspešných riešiteľov.
Okresné kolo riešilo 12 žiakov,
z toho bolo 5 úspešných riešiteľov.
Úspešní riešitelia:
kategória P4: Kristína Jarkulišová
4.B, 10.miesto
kategória P5: Samuel Cisko 5.B,
7.miesto
kategória P6: Paula Compľová
6.A, 8. miesto
Bibiana Nováková 6.A, 9. miesto
kategória P8: Gregor Kuchta 8.A,
8. miesto
MATEMATICKÝ KLOKAN
Súťaž prebiehala v školskej jedálni 19. marca 2018. Test pre
žiakov 2. – 4. ročníka (kategória
Klokanko 2, Klokanko 3, Klokanko 4) pozostáva z 18 úloh a trvá

45 minút. Pre žiakov 5. – 9. ročníka (Školák 5, Školák 6, Benjamín
7, Benjamín 8, Kadet 9) pozostáva
z 24 úloh a trvá 60 minút. Diplom
úspešného riešiteľa dostáva 20 %
najúspešnejších riešiteľov.
Z našej školy riešilo Klokan 28
žiakov. Z toho bolo 7 úspešných
riešiteľov
Úspešní riešitelia: Daniel Poláček
2.A, 86,7 %, Samuel Poláček 4.A,
82,2 %, Bibiána Nováková 6.A, 90
%, Barbora Staneková 7.B, 77,5 %,
Gregor Kuchta 8.A, 85 %, Juliána
Čarnogurská 8.A , 76,7 %, Lucia
Majerčáková 9.A, 95,8 %, školský
šampión
SÚŤAŽ HLIADOK MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKOV
Dňa 17.4.2018 sa žiaci II.
stupňa ZŠ, ktorí navštevujú krúžok Poskytovanie prvej pomoci
pod vedením Ing. Anny Mikulovej, zúčastnili akcie Súťaž HMZ
II. Konala sa v športovej hale
Aréna Poprad. Hliadka ,,A“ v zložení Katarína Kušniráková, Natália Žembovičová, Natália Weissová, Saskia Brejčáková a Veronika Paľarová boli zo všetkých
hliadok základných škôl okresov
Kežmarok a Poprad najlepšie
a tak obsadili 1. miesto.
Hliadka ,,B“ v zložení Barbora
Dlhá, Viktória Bednarčíková,
Veronika Navalányová, Zuzana
Kaprálová a Ivana Homzová obsadili v tejto konkurencii 9. miesto.
Ďakujem dievčatám za vynaloženú snahu a za reprezentáciu
školy. Teším sa hlavne z toho, že
máme v škole žiakov, ktorí vedia
poskytovať prvú pomoc v prípade potreby spolužiakom aj svojím
spolužiakom.
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Aktuálne o gymnáziu
Naša škola sa zapája do veľkého počtu súťaží, vedomostných i
športových. Jednou z takýchto
prestížnych súťaží je Stredoškolská odborná činnosť (SOČ).
Zapojiť sa do nej znamená niekoľkomesačnú prácu, tvorbu
odborného textu, výskum i
detailné spracovanie vybranej
témy. Každý študent, ktorý v nej
súťaží, si zaslúži poďakovanie.
Zvlášť, keď sa podaria aj pekné
výsledky.
Štvorica našich študentov získala v krajskom kole tieto pekné
umiestnenia: 3. miesto Kristína
Kaňuková (1.G) v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká a
odevná tvorba, 3.miesto Matúš
Semančík (3.G) v odbore Informatika a delené 6. miesto Miloslav Cisko (4.G) a Darina Čupková (2.G) v odbore Matematika
a fyzika.
18. 4. 2018 sa v Košiciach na
Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
konala celoslovenská prehliadka
v tvorbe vlastných počítačových
hier s názvom IHRA. Našu školu
reprezentovali Matúš Semančík
(3.G) a Jakub Soľus (4.G), ktorí
spoločne s Veronikou Ziburovou (2.G) a Petrom Čarnogurským(2.G) vytvorili multiplatformovú 2D on-line RPG hru
s názvom Age of Danrolius. Vo
finále sa stretlo 25 tímov a náš
tím si za stovky hodín usilovného štúdia a práce odniesol diplom za „najlepšiu webovú hru“.
Od školského roku 2017/18
je gymnázium partnerom IT
akadémie. Vďaka tomu sa náš
študent Matúš Semančík mohol
v čase od 5. 3. 2018 do 9. 3. 2018

aktívne realizovať v dennom IT
tábore. Medzi podmienkami
prijatia bola znalosť programovacieho jazyka C++ a aktivita
v informatických súťažiach. V
priebehu tábora organizátori
pripravili záujemcom jednoduché zariadenie (základný modul „IoT senzor 2018“) na báze
monolitického mikropočítača
ATmega328P, WiFi komunikačného modulu ESP12 a ďalších
podporných zobrazovacích a
komunikačných prvkov. Ťažisko zábavy bolo sústredené
do oblasti vývoja obslužného
programového vybavenia jednoduchých hardwarových komponentov (od ovládania RGB diódy až po komunikáciu v rámci
WiFi siete).
Úspech v súťaži
My World& My Life
Aj v tomto školskom roku sa
naši aktívni študenti zapojili do
súťaží, ktoré pravidelne vyhlasujú anglické výukové časopisy.
Tentokrát bolo úlohou súťažiacich vytvoriť plagát, a tak uká-

„Hurá máme karneval!“
Takto sa tešili naši škôlkari v piatok 1. júna na MDD, a to
ešte netušili, že ich čaká jedno veľké prekvapenie v podobe spoločného darčeka – telocvične. V tento slávnostný deň sme v MŠ privítali p. riaditeľku Mgr. A. Kromkovú, zást. primátora pána P. Minčíka, prednostu MsÚ Ing.
J. Kurňavu a pána dekana P. Garaja peknou pesničkou
o sviatku detí. Pán dekan sa deťom prihovoril a poprial,
aby sa im okrem hrania a prípravy na školu aj dobre a
bezpečne cvičilo. Po rozviazaní stuhy na vstupných dverách pozval deti do telocvične, kde sme sa spoločne
pomodlili a následne priestory vysvätil. Deti ešte zaspievali, zarecitovali a na záver sme vyslovili jedno veľké ĎAKUJEME, ktoré patrilo primátorovi Ing. J. Harabinovi do
neba. Vďaka nemu máme z našej starej bývalej kočikárne
peknú telocvičňu.

zať, čo, alebo kto je v ich živote
dôležitý. Plagát mohli doplniť
textom v angličtine v rozsahu
maximálne 200 slov. Veľmi nás
potešila správa, že z viac ako
tristo príspevkov bol krásnym
4. miestom ocenený plagát študentky 1.G Janky Krišandovej.
Janka svoj plagát venovala svojej najväčšej vášni – maľovaniu.
Namaľovala nádherný obrázok
zvierat a v texte opísala, čo pre
ňu znamená jej hobby a aké pocity prežíva pri maľovaní.
Active English Course
Naši tretiaci sa počas maturitného týždňa zúčastnili intenzívneho kurzu anglického
jazyka s americkým lektorom.
Opäť k nám zavítal lektor John
Graham, ktorý si pre študentov
pripravil množstvo zaujímavých
aktivít na rozvoj komunikácie.
Boli to slovné hry, komunikačné
dialógy v dvojiciach a skupinách,
rolové hry a ilustračné situácie
na rôzne témy. Študenti strávili
s lektorom 5 hodín denne počas
3 dní a ocenili hlavne to, že John
s nimi neustále komunikoval,
podporoval ich a motivoval ku
komunikácii. Hodiny boli dynamické, zábavné a humorné.

Myslíme si, že hodiny s lektorom boli pre žiakov veľkým jazykovým prínosom, zdokonalením rečových zručností, ale aj
získaním väčšieho sebavedomia
pri komunikácii s cudzincami.
Teší nás veľký záujem študentov
o túto akciu a už teraz sa nevieme dočkať ďalšieho ročníka.
26. 4. 2018 sme v spolupráci
s Mobilnou transfúznou jednotkou opäť zorganizovali akciu
darovania krvi. Spolu bolo 15
odberov, medzi ktorými nechýbala ani naša p. riaditeľka, maturanti a obyvatelia Zamaguria.
Ďakujeme
25. mája 2018 opustilo naše
gymnázium 27 úspešných absolventov, ktorí ukončili školu maturitnou skúškou. Z nich máme
10 absolventov s priemerom 1,0.
Lúčili sa nielen so školou, ale
niektorí aj s mestom, ktoré im
bolo na 4 roky domovom. Ako
býva zvykom, zišli sa aj v obradnej miestnosti, kde ich tentoraz prijal prednosta MsÚ Ing.
JánKurňava. Zablahoželal im k
úspešnej maturite, odovzdal im
malý darček a vyjadril presvedčenie, že sa tu budú radi vracať,
že budú na naše gymnázium
radi spomínať.
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SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU
alebo ako šport ľudí spája, motivuje, dojíma, inšpiruje...
20. 4. 2018 smev našom gymnáziu pri príležitos celosvetového dňa
stolného tenisu plánovali prežiť super deň s ďalšími veľkými osobnosťami
z oblas športu – Oľgou Barbušovou ( vicemajsterkou sveta a Európy, dvojnásobnou účastníčkou paralympiády) a jej manželom Paulom Guassardom
(majstrom južnej Ameriky v stolnom tenise a bývalým reprezentačným trénerom Argenny). Človek mieni, Pán Boh mení. Aby sme boli presní, v tomto
prípade nemenil, ale skôr pridal a znásobil.
Pridal kopec srandy v situácii, kedy sme to najmenej čakali, keď 9 – ročná
Lili opísala príbeh svojich rodičov, počnúc mamkiným detstvom a nehodou
pri ktorej prišla o nohu, cez jej nespočetné športové úspechy až po najväčšie životné víťazstvo – skvelého, neskutočne charizmackého manžela Paula
a 2 jedinečné de – 9-ročnú Lilianku( aktuálnu majsterku Spiša) a 5-ročnú Barborku.
Znásobil krásu (telesnú i duševnú☺), skromnosť, veľkosť, ľudskosť...
a LÁSKU. Krajšiu ženu ako Oľga som nestretla. Nečudo, že sa neskutočný
sympoš Paulo do nej rachol☺. Keď rozprávala o nehode z detstva (vlastne ani
neviem, či to môžem nazvať nehodou), človek mal pocit, že lepšia vec sa jej
udiať nemohla☺. Veď na takú skvelú trojku, ktorá ju teraz sprevádza životom,
by inak natraﬁla asi ťažko – latka veru nastavená vysoko i zo strany manžela
a dcér☺.
Myslím, že Oľga si už ako bábätko namiesto s hrkalka mi pred očami šibrinkovala plyšovými raketkami☺ a ping-pong ju od útleho detstva sprevádza
celý život. Veď keď sa ako škôlkarka topila, bol to kamarát pingpongista, ktorý ju zachránila bol to iný kamarát pingpongista, ktorý ju nechac sol pod
auto... (kto z nás by sa s podobným osudom dokázal zmieriť bez zlos, smútku, výčitky či otázky: „Prečo práve ja?“) Ona si za svoj prioritný šport zvolila
práve ping-pong, aby vďaka nemu spoznala svoju životnú lásku – pingpongistu, aby mohli spolu vychovávať dve malé pinpongistky... To nevymyslíš, to je
VEĽKÝ ŽIVOT!
A tak bola sila plánovaného športového dňa( zahrať s našimi vzácnymi
hosťami si mohol každý a jedinečnú príležitosť si nenechal ujsť ani náš top
hráč, pán údržbár) umocnená neuveriteľným duchovným zážitkom, z ktorého
budeme mnohí čerpať ešte dlho, dlho... Tá sila a dobro, ktoré pramenili z každého vypovedaného slova...
Sme radi, že i naše de, pardón, žiaci (ach, prebúdza sa vo mne cit a rase
láska☺) svojou ochotou a šikovnosťou prispeli k dotvoreniu úžasnej atmosféry. Ďakujeme všetkým, (i pánovi Bizubovi a pani Poláčekovej), ktorí pomáhali,
maľovali, kreslili, strihali, vešali, zdobili, lepili a riskovali svoje životy pri štveraní sa po rebríku... Janke Marhe ovej a Aničke Šmajdovej zo 4.G za videoprezentáciu (ktorú sme zabudli pusť☺), Janke Krišandovej z 1.G za krásny
portrét Lili a Barborky, Soﬁnke Graindovej za úžasné módne doplnky s folklórnym movom (motýlika pre Paula a sponky do vlasov pre dievčatá). Baby,
veľmi sa tešíme, že ste iba v prvom ročníku a že z vašej šikovnos budeme
môcť ťažiť ďalšie tri roky☺. Ďakujeme Messimu (Jankovi Labovskému) a Del

15 rokov súťaže
Kostelničákov ornament
Od roku 2003 Základná škola v Spišskej Starej Vsi žije ornamentálnou tvorbou a súťažou Kostelničákov ornament. Vyhlasovateľom
a organizátorom súťaže je Mesto Spišská Stará Ves, Spojená (predtým
Základná) škola v Spišskej Starej Vsi aj MO MS Spišská Stará Ves.
Cieľom tejto súťaže je zoznámiť žiakov a ostatnú verejnosť so životom
a dielom Š. L. Kostelničáka a podnietiť žiakov ku tvorbe ornamentov.
Mestská knižnica každoročne ožíva farbami, ktorými hýria ornamenty na súťažných žiackych prácach. Vybrať tie naj...práce je vždy pre
porotu naozaj ťažká úloha. Sú tu zastúpené rôzne výtvarné techniky
od kresby po grafiku, od plošných prác k maľovaným vajíčkam.
Našu tradíciu sme neporušili ani tohto roku, v malom jubilejnom
roku súťaže. Vo vestibule kultúrneho domu sme za zvukov tónov piesní, ktoré nám zahrali žiaci a učitelia našej ZUŠ, slávnostne otvorili
výstavu, položili veniec k pamätníku umelca a vyhodnotili sme súťaž.
Ceny víťazom prišli odovzdať aj zástupcovia mesta, pán Peter Minčík,
zástupca primátora mesta a Ing. Ján Kurňava, prednosta MsÚ.
Ďakovný list za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní a vyhodnocovaní súťaže odovzdala riaditeľka školy pani Agnese Dlhej, Mgr.
Milade Krišákovej, Ing. Anne Mikulovej a Mgr. Viere Stankovej. Za
literárnu tvorbu venovanú ŠLK poďakovala Mgr. Beáte Švientej.

Potrovi (Samkovi Štefanákovi), ktorí Paula privítali v jeho rodnej španielčine
(síce iba jednou vetou, ale prízvuk, držanie rakety a lopty pod pazuchou boli
údajne 100%-né). No a naše slávne husľové trio – Katka a Krisnka Kaňukové
+ primáš Dominik Furcoň a akordeón v podaní skvelej Zuzky Rušinovej – vaši
Sokoli sú lepší ako  Táslerovi a Kandráčovi dokopy☺. Ďakujeme i našim
úžasným ľudovým speváčkam - Janke, Aničke, Katke, Lucke, Mirke, ktoré boli
ochotné doterigať sa do školy s krojom, Lukášovi a Paťke, ktorí našich hos
privítali pecňom domáceho chleba... Ďakujeme i budúcnos nášho gympľababám zo ZUŠ-ky pod vedením nášho absolventa a vynikajúceho hudobníka
Dávida Baku. Lenka, Ester, Paulínka, Radka, Viki, Cyna, Barborka, Lea, Katka,
Dianka, Soňka, Karinka, Vaneska, Larisska, Julianka... ako vždy, na jednotku!!! Je úžasné vedieť, že človek sa má o koho oprieť, na koho spoľahnúť
... A samozrejme, nezabúdame na pracovníkom mestského úradu, ktorí, ako
už toľkokrát, ochotne a trpezlivo pomohli s prenášaním paravánov, či tlačení
fotodokumentov...
Na záver, chcem aspoň symbolicky vysloviť vďaku zakladateľke a koordinátorke celého projektu na Slovensku, našej historicky najlepšej stolnej tenistke, pani Alici Grófovej-Chládekovej. Obdivuhodné, koľko času, nadšenia,
elánu a zaiste i ﬁnancií pani Chládeková obetovala. Veď počet slovenských
účastníkov tohto celosvetového podujaa dosiahol takmer 13 000 a Slovensko sa tak stalo jeho najpočetnejším zástupcom. Vďaka pani Chládekovej sme
do školy dostali 8 ping-pongových rakiet a naša ping-pongová miestnosť v suteréne gympľa razom ožila. Dvojky, štvorky, kolotoč sú na programe každú
veľkú prestávku a dokonca aj po vyučovaní, z čoho výskame od rados. A tak
sme od mája odštartovali „veľkoprestávkovú“ stolno-tenisovú ligu, ktorej sa
zúčastňujú i učitelia!
Sme šťastní, že vďaka spomínanému projektu sme mali možnosť stretnúť
úžasných a nesmierne bohatých ľudí... Získala som nových priateľov (skutočných, nie virtuálnych) a mám pocit, že mojimi priateľmi sú odjakživa. Oľga,
Paulo, ĎAKUJEME, GRACIAS!!!

Mesto Spišská Stará Ves získalo dotáciu
z Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci
dotačnej schémy: Podpora rozvoja športu 2018
Mesto v rámci dotačnej schémy – Podpora rozvoja športu na
rok 2018 podalo žiadosť o dotácie na výstavbu detského ihriska a na nákup športovej výbavy.
Na výstavbu detského ihriska
na sídlisku Magura mesto žiadalo dotáciu v celkovej výške
13000 EUR, schválených bolo
10000 EUR. Na nákup športovej výbavy mesto žiadalo 9000
EUR, schválených bolo 3500
EUR.
Hlavným cieľom projektu v
súlade s cieľom a zameraním
výzvy je viac propagovať šport
medzi deťmi, mladými ľuďmi

a obyvateľmi mesta, motivovať
ich k fyzickej aktivite za účelom rozvíjania a utužovania
návykov na šport a starostlivosť
o svoje zdravie.
Vybudovanie detského ihriska a zakúpenie športovej
výbavy je naplánované po procese verejného obstarávania
a podpise zmluvy do konca septembra. Detské ihrisko spolu
s lavičkami bude tvoriť príjemné oddychové miesto. Novým
detským ihriskom na sídlisku
Magura sa opäť rozšíria možnosti využitia voľného času pre
rodiny s deťmi.
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Zamagurský hokejový turnaj generácií 2018
Zamagurský hokejový turnaj generácií
napísal už 33 diel svojej histórie. Stalo sa tak
v sobotu 14. apríla 2018 na zimnom štadióne
v Levoči. Na úvod si účastníci turnaja minútou ticha uctili pamiatku zosnulého primátora Ing. Jozefa Harabina.
Štyri družstvá rozdelené podľa veku odohrali medzi sebou zápasy systémom každý
s každým. Od úvodného zápasu až do posledného zápasu to boli vyrovnané boje, kde
nechýbala rýchlosť, nasadenie, pekné hokejové akcie a samozrejme rivalita, ale všetko
v duchu fair play. S plným počtom bodov sa
víťazom turnaja pre rok 2018 stalo mužstvo
od 40 do 50 rokov (v zložení Ján Depta ml.,
Ľubomír Depta, Peter Fabian, Martin Griglák,

Ing. Ondrej Kovalský, Ing. Jozef Martančík,
Mgr. Branislav Michlík, Pavol Novotný, Ján
Sejut, Peter Žabinský). Na druhom mieste
sa umiestnilo mužstvo od 30 do 40 rokov,
na treťom mieste sa umiestnilo mužstvo nad
50 rokov a na štvrtom mieste sa umiestnilo
mužstvo do 30 rokov. Na záver turnaja boli
odovzdávané aj individuálne ocenenia pre
najlepšieho brankára, najlepšieho strelca,
najmladšieho hráča a najlepšieho hráča nad
50 rokov. Najlepším brankárom bol vyhlásený Martin Paľar, kanonierom turnaja sa stal
Pavol Novotný so šiestimi strelenými gólmi,
najmladším hráčom sa stal Jožko Kron a najlepším hráčom nad 50 rokov bol vyhlásený
Juraj Kšenzakovič.

Na našich gymplistov
sme právom pyšní!
Je úžasné, že naši žiaci sa medzi svojimi rovesníkmi z okresu,
či dokonca celého kraja nestratia, ba hrdia sa mnohými vynikajúcimi úspechmi
z prírodovedných či
jazykových olympiád, SOČ-iek, informatických a zdravotníckych súťaží...
Okorenili to dokonca celkovým triumfom v športových
súťažiach a stali
sa najúspešnejším
športovým kolektívom okresu!
GRATULUJEME
a ďakujeme, že aj
takouto cestou dávate o nás vedieť.

Organizátorom za organizáciu turnaja
a účastníkom za predvedené športové výkony prišiel osobne poďakovať Prednosta MsÚ
Spišská Stará Ves Ing. Ján Kurňava. Zároveň
vyhlásil výsledky turnaja a víťazným družstvám odovzdal ceny.
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní tohto turnaja,
predovšetkým však mestu Spišská Stará Ves,
obci Matiašovce, spoločnosti NN Nationale
Nederlanden, Tlačiareň Kežmarok GG, Ing.
Stanislavovi Marhefkovi a ostatným sponzorom.
(Veríme, že najbližší turnaj už odohráme
na zimnom štadióne v Kežmarku).
Ing. Jozef Martančík

V utorok po skončení 6. vyučovacej hodiny mi siedmaci
želali pekný víkend. Najprv som si myslela, že sa už tak tešia na víkend, ale potom mi doplo. Jasné, veď naši žiaci majú
predĺžený víkend, lebo majú pred sebou tri dni bez sedenia
v laviciach. Čakal ich (žiakov 2. stupňa) totiž školský výlet za
krásami nášho Slovenska. Ten bol v stredu. Vo štvrtok sme
pre všetkých žiakov ZŠ pripravili koncert známeho superstaristu Martina Krausza a karneval.

Pekný víkend želáme!
Piatok bol zameraný naochranu života a zdravia, my starší
to poznáme pod pojmom branné cvičenie. Mali pripravené stanovištia, turistickú vychádzku a po príchode naspäť do školy
ich čakala vôňa guláša. Ten im navarili naše pani kuchárky.
Deťom sa veľmi páčilo, že môžu obedovať na zemi, na tráve,
kdekoľvek, kde si našli miesto. Počasie nám prialo ako dávno
nie, môžeme iba povedať, že si žiaci užili perfektne pripravené
zábavné trojdnie.
Fotografie z podujatí nájdete na stránke školy:
www.spos231ssv.edupage.org
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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, PODTATRANSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO POPRAD
MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES, OBEC ČERVENÝ KLÁŠTOR, OBEC LECHNICA

PODUJATIE SA KONÁ POD ZÁŠTITOU
PREDSEDU PSK MILANA MAJERSKÉHO

15. - 17. JÚN 2018
ČERVENÝ KLÁŠTOR KÚPELE SMERDŽONKA

SOBOTA 16.06.

PIATOK 15.06.

17.06.

ZA MAGUROU HRAJÚ, HOSTÍ POZÝVAJÚ
13:30 hod.

ZAKLIATA KRÁSA - TRH REMESIEL
10:00 hod.

SVÄTÁ OMŠA
08:00 hod.

Živá pozvánka domácich súborov v obciach Zamaguria

NA VLNÁCH DUNAJCA
14:00 hod.

/areál kúpeľov/

Účinkujú: DFS Pieniny, DFS Rovinka a FS Maguranka,
Spišská Stará Ves; DFS Kutníček, Spišské Hanušovce

Celebruje: doc. ThDr. Andrej Filipek SJ, PhD.

Krojovaný splav na pltiach

ZAKLIATA KRÁSA - TRH REMESIEL
10:00 hod.

PRIVÍTANKA V PRÍSTAVISKU POD LIPAMI

SVÄTÁ OMŠA
16:00 hod.

Účinkuje: ĽH Kicora, Lendak
Spevácka skupina Vorodaj, Veľký Lipník

V kostole Nanebovzatia Panny Márie, Sp. St. Ves

VITAJTE V ZAMAGURÍ
17:00 hod.
/amfiteáter Spišská Stará Ves/
Uvítací program domácich súborov a hostí
Účinkujú: DFS Pieniny, DFS Rovinka a FS Maguranka,
Spišská Stará Ves; DFS Furmanček a FS Frankovčan, Malá
Franková; DFS Kutníček, Spišské Hanušovce;
FSk Osturňanka, Osturňa; ĽH Furcoňovci, Matiašovce
Hostia: ZR Frydmanianie Frydman, Poľsko
ZR Niedziyckie Zazraki Niedzica, Poľsko

PROGRAM DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV

STRETNUTIE POD TROMA KORUNAMI
15:00 hod.

10:30 hod.

Otvárací program 42. ročníka ZFS, v ktorom
sa predstavia domáce súbory a hostia
Účinkujú: Spevácka skupina Vorodaj, Veľký Lipník
FSk Kicora, Lendak
FS Šumiačan, Šumiac
FS Terchovec a ĽH Martinky Bobáňovej, Terchová
FS Vargovčan, Hanušovce nad Topľou
Hostia: FS Dolina Krempachy, Poľsko
Ľudový rozprávač Jožko – Jožka
Speváčka Mária Mačošková

Účinkujú: DFS Rovinka a Pieniny, Spišská Stará Ves

Nočný program

Záverečný program festivalu

FS VRANOVČAN
19:00 hod.

Účinkujú: FS Maguranka, Spišská Stará Ves
FS Magura, Kežmarok

DFS Kutníček, Spišské Hanušovce
DFS Jánošíček, Svit
DFS Podtatranček, Veľká Lomnica
DFS Štrbianček, Štrba

PIENINY, PIENINY
14:00 hod.

ABBA SHOW LIVE
21:00 hod.

Profilový program finalistu tohtoročnej televíznej
relácie Zem spieva; FS Vranovčan, Vranov nad Topľou

/kúpele Červený Kláštor/

STRETNUTIA
21:00 hod.

VERONIKA RABADA
16:00 hod.

Profilový program k 45. výročiu vzniku FS Vagonár, Poprad

Koncert známej speváčky z Košíc

Koncert hudobnej skupiny ABBORN z Košíc
Diskopárty
Diskotéka v priestoroch kolonády
uvádza: DJ Martin

Hlavní organizátori:

Hlavný generálny partner:

FS Borievka, Košice

Diskopárty
Diskotéka v priestoroch kolonády
uvádza: DJ Frenky

Mediálni partneri:

Zmena programu vyhradená !

Reklamní partneri:

Z verejných zdrojov podporil:
POĎAKOVANIE: Baliarne obchodu Poprad

www.osvetapoprad.sk
Dôchodcovia, deti 10 -15 rokov a ZŤP 3€
Deti a dôchodcovia nad 70 rokov vstup voľný

PREDPREDAJ VSTUPENIEK
Podtatranské osvetové stredisko Poprad, 052/77 22 466
Mestský úrad Spišská Stará Ves, 052/41 80 411
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