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SAMOSPRÁVA MESTA
Zasadnutia

Mestské zastupiteľstvo sa v roku 2009 zišlo desaťkrát. Šesťkrát

Mestského

bolo primátorom zvolané riadne rokovanie a štyrikrát mimoriadne

zastupiteľstva

rokovanie. Poslanci prijali celkovo 135 uznesení, z ktorých
prevažná väčšina mala schvaľovací charakter. Účasť poslancov
bola 84%, pričom každá neúčasť bola odôvodnená
a ospravedlnená. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa konali:
29. januára

6. júla

26. februára

27. augusta

23. apríla

8. októbra

12. mája

22. októbra

25. júna

17. decembra

Programový

Na rok 2009 mesto pristúpilo k vypracovaniu Programového

rozpočet na rok

rozpočtu mesta Spišská Stará Ves, ktorého hlavným cieľom bola

2009

snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní
s verejnými zdrojmi a prezentovanie zámerov i vybraných cieľov
samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu
a rozdeľovanie verejných zdrojov. V rámci programového
rozpočtu sa prezentovali nielen výdavky súvisiace s činnosťou
a životom mesta, ale aj ciele a merateľné ukazovatele, ktoré
umožnili obyvateľom identifikovať čo mesto v danom roku
plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre svojich
obyvateľov. V programovom rozpočte mesta na rok 2009 boli
výdavky alokované do 11 programov, z ktorých každý mal
definovaný zámer vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia
príslušných cieľov i konkrétne merateľné ciele. Programový
rozpočet sa opieral o Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja na roky 2008 – 2013, ktorý prezentoval víziu mesta, jeho
poslanie a hodnoty a strednodobé strategické ciele.

Administratíva

Program 1: ADMINISTRATÍVA
Podprogram

Rozpočet

1.1. Správa obce

12 201

2

1.2. Finančná oblasť

437

1.3. Propagácia obce

10

Zámer programu: Transparentný a flexibilný manažment mesta
Cieľ: zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu

Bezpečnosť

•

počet porád primátora za rok – 20

•

Počet školení zamestnancov za rok – 12

Program 2: BEZPEČNOSŤ
Podprogram

Rozpočet

2.1. Požiarna a civilná ochrana

150

2.2. Verejné osvetlenie

365

Zámer programu: Bezpečné mesto
Cieľ: Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ, modernizácia objektu a
výstroje
•

Počet podporených DHZ – 1

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku VO,
rekonštrukcia VO
•

výdavky na VO – 365

Komunikácie

Program 3: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

a verejné

Podprogram

priestranstvá

3.1. Správa a údržba MK

180

3.2. Správa a údržba verejných priestranstiev

85

3.3. Rekonštrukcia námestia a priľahlých priestranstiev

610

Rozpočet

Zámer programu: Bezpečné a pravidelne udržované MK a
verejné priestranstvá
Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu MK
•

zimná údržba – počet výjazdov traktora pri odpratávaní
snehu – 20

•

letná údržba interval údržby MK – 2x ročne

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejné priestranstvá AČ príp.
vlastnými pracovníkmi
•

počet pracovník AČ / vlastní zamestnanci – 10 /2

Cieľ: Zlepšenie technických a estetických vlastností VP,
chodníkov a MK
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•

objem finančných prostriedkov – 610

Odpadové

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

hospodárstvo

Rozpočet

817

Zámer programu: Účinný zber a likvidácia odpadu s dôrazom na
separovanie
Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území
mesta
•

počet zvozov odpadu do roka – 26

Cieľ: Znížiť náročnosť manuálnej práce pri likvidácií
separovaného zberu
•
Bývanie

postupná výmena kontajnerov – 20

Program 5: BÝVANIE
Rozpočet

20 149

Zámer programu: Bytový fond pre všetkých občanov
Cieľ: Zabezpečiť dokončenie výstavby 20 bytovej jednotky
•

odovzdanie 20 BJ v stanovenom termíne – august 2009

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu novej 16 bytovej jednotky
•
Zdravotníctvo

počet vystavených 16 BJ – 1

Program 6: ZDRAVOTNÍCTVO
Rozpočet

837

Zámer programu: Dostupné zdravotné služby pre občanov
Cieľ: Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, rozšíriť odborné
zdravotné služby
•

počet ambulancií v ZS – 8

Cieľ: Rekonštrukcia zdravotného strediska, zlepšenie
technického stavu
•
Šport

stavebné úpravy vstupných častí – máj 2009

Program 7: ŠPORT
Rozpočet

425

Zámer programu: Mesto s rozsiahlou ponukou športových akivít
Cieľ: Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity
•
Kultúra

počet aktívnych športových oddielov – 4

Program 8: KULTÚRA
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Podprogram

Rozpočet

8.1. Knižnice

30

8.2. Kultúrne služby

1 128

Zámer programu: Spišská Stará Ves - kultúrne centrum
Zamaguria
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku KD (knižnica + kino)

Vzdelávanie

•

počet kultúrnych podujatí – 4

•

počet filmových predstavení – 24

•

počet zakúpených kníh do knižnice – 100

Program 9: VZDELÁVANIE
Podprogram

Rozpočet

9.1. Základná škola

38 939

9.2. Materská škola

3 610

9.3. Centrum voľného času

2 700

Zámer programu: Kvalitný a efektívny školský systém
Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ
•

objem finančných prostriedkov na rekonštrukciu –
25 843

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávacie služby v MŠ
•

zvýšiť počet detí navštevujúcich MŠ – o 5

Cieľ: Zvýšiť záujem detí o aktivity CVČ
•
Služby občanom

zvýšiť počet detí navštevujúcich CVČ – o 50

Program 10: SLUŽBY OBČANOM
Podprogram

Rozpočet

10.1. Televízny káblový rozvod

875

10.2. Ostatné služby občanom

4 675

Zámer programu: Samospráva otvorená pre všetkých občanov
Cieľ: Zabezpečiť komplexnú modernizáciu TKR
•

počet dostupných televíznych programov – 20

Cieľ: Začať s realizáciou výstavby domu smútku a rozšírení a
cintorína
•
Sociálne služby

objem investovaných finančných prostriedkov – 4 500

Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY
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Podprogram

Rozpočet

11.1. Opatrovateľská služba

50

11.2. Pomoc občanom

260

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny
občanov
Cieľ: Poskytovať poradenské a terénne sociálne služby občanom
•

počet občanov, ktorí využijú služby TSP – 150

Kapitálové

V roku 2009 mesto v rámci kapitálových výdavkov preinvestovalo

výdavky

2 313 068,55 €. Jednotlivé kapitálové výdavky zobrazuje tabuľka:
Druh výdavku

Suma v €

Výstavba domu smútku (vlastné zdroje)

87 729,49

Výstavba obytných 20 BJ - úver ŠFRB

421 172,18

Výstavba obytných 20 BJ - dotácia MVaRR

218 250,01

Výstavba obytných 20 BJ - vlastné zdroje

42 995,21

20 BJ - technická vybavenosť - dotácia MVaRR

52 413,19

20 BJ - technická vybavenosť - vlastné zdroje

22 605,00

Výstavba obytných 20 BJ - NFP ŠFRB
Príprava ÚPD - územný plán
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ (NFP)
Rekonštrukcia ZŠ (vlastné zdroje) - projekt 5%
Rekonštrukcia ZŠ - počítače
Rekonštrukcia ZŠ - interiérové vybavenie - úver

2 821,48
10 754,08
333 295,74
17 866,10
6 160,09
12 465,25

Rekonštrukcia ZŠ - budova - úver

414 606,27

Rekonštrukcia ZŠ - vlastné zdroje

2 755,94

Rekonštrukcia námestia a priľahlých priestorov PD
Kanalizácia na ulici Jesenského - dokončenie 3. časť
CVČ okná
Výstavba mestskej optickej siete
Rekonštrukcia chodníkov na Ul. SNP

13 457,40
53 132,63
12 688,47
8 319,00
66 876,61

Nákup pozemkov - Ul. 1. mája

1 779,00

MŠ - projektová dokumentácia - vykonávacie
projekty
Dokončenie altánku na športovom areáli

8 076,09
946,00
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Viacúčelové športové ihrisko - zo ŠR

39 832,70

- vlastné zdroje

40 072,46

Výstavba 16 BJ - projektové práce, verejné
obstarávanie, notár
Výstavba 16 BJ

11 895,16

Výstavba 16 BJ - úver ŠFRB
Kultúrno-turisticko
informačné
projektová dokumentácia
Tribúna

9 788,59
366 783,77

centrum

-

987,52
8 507,73

Výpočtová technika

1 891,67

Prevádzkové stroje

1 168,61

Rekonštrukcia - byt Štúrova 229

4 850,17

Interiérové vybavenie - DHZ

713,00

Motorové vozidlo - DHZ
Rekonštrukcia - Dom služieb

1 511,94

Eko park rybník

2 400,00

SPOLU
Dotácie

11 500,00

2 313 068,55

Na rok 2009 Mestské zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácií
z rozpočtu mesta týmto organizáciám:

Ďalšie dotácie

Organizácia

Dotácia (Sk)

Telovýchovná jednota Dunajec

290 000

Folklórny súbor Maguranka

50 000

Detský folklórny súbor Pieniny

20 000

Dobrovoľný hasičský zbor

20 000

Gymnázium

20 000

Základná škola

15 000

Materská škola

10 000

Miestny odbor Matice slovenskej

10 000

Hospic Ľubica

10 000

HK Gorali - hokejbal

10 000

Pieninský zjazd

10 000

Športovec okresu

5 000

V priebehu roka sa rozhodlo mesto finančne podporiť:
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•

Sestry Marianu a Dianu Froncové poskytnutím
finančných prostriedkov na úhradu dopravy zo
Slovenska do Egypta za účelom liečenia.

•

Petra Rusnačika poskytnutím finančnej podpory na
pohreb manželky.

•

Základnú umeleckú školu v Spišskej Belej k 50.
výročiu založenia školy.

•

Rímskokatolícku cirkev – farnosť Lechnica na obnovu
interiéru kostola sv. Jodoka po požiari.

•

Vydavateľstvo KUBKO GORAL na vydanie publikácie
Za vôňou Zamaguria.

•

Spolok Slovákov v Poľsku na vydanie zborníka
Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937 – 1947.

Záverečný účet

Výsledky plnenia rozpočtu mesta boli prezentované

mesta

prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu
mesta, pričom boli verejne dostupné na úradnej tabuli mesta,
v občasníku Starovešťan a taktiež na internetovej stránke.
Mesto v minulom roku muselo riešiť niekoľkými rozpočtovými
opatreniami dôsledky finančnej a hospodárskej krízy, pričom
prijalo niekoľko úsporných opatrení na tlmenie jej dopadov.
Napriek kríze dokázalo hospodáriť s veľmi dobrým výsledkom a
naplnilo výdavkovú oblasť na 95 % a príjmovú oblasť takmer na
100 %. Pri kapitálových príjmoch do konca roku nebola
realizovaná úhrada nákladov na rekonštrukciu základnej školy z
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške
420 000 €.
Celkový výsledok hospodárenia mesta za rok 2009 bol plusový
vo výške 118 233 €. Prebytok hospodárenia bude použitý na
tvorbu peňažného fondu pre rok 2010. Je pozoruhodné, že
majetok mesta vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o 80 %,
čo v absolútnom vyjadrení to predstavuje hodnotu 5 376 538 €
(takmer 162 000 000 Sk). Príjmy a výdavky prekročili hranicu
4 000 000 €. Kapitálové výdavky v roku 2009 predstavovali sumu
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2 313 000 €, (takmer 70 000 000 Sk). Tento stručný prehľad
ekonomických ukazovateľov vyjadruje skutočne úspešné
hospodárenie mesta v roku 2009.
Bilanciu skutočných príjmov a výdavkov v porovnaní s rozpočtom
za rok 2009 zobrazuje tabuľka:
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 2009
PRÍJMY
VÝDAVKY
rozpočet
skutočnosť
%
rozpočet
skutočnosť
Bežné príjmy
Bežné výdavky
1 401 994,86 1 450 515,27 103,46
1 368 644,28
1 310 375,03
Mesto
Mesto
1 370 157,11
1 410 162,74 102,92
600 825,58
561 045,69
Školy
Školy
31 837,75
40 352,53
126,74
767 818,70
749 329,34
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
913 833,95
789 992,79
86,45
2 455 937,04
2 327 404,10
Mesto
2 455 937,04
2 313 068,55
Školy
14 335,55
Finančné operácie
Finančné operácie
1 902 914,14
1 908 891,68 100,31
393 480,79
393 387,03
SPOLU
SPOLU
4 218 742,95
4 149 399,74 98,36
4 218 062,11
4 031 166,16
PREBYTOK 118 233,58

%
95,74
93,38
97,59
94,77
94,18

99,98
95,57

Voľba hlavného

Dňa 23. apríla sa na riadnom zasadnutí Mestského

kontrolóra

zastupiteľstva uskutočnila voľba hlavného kontrolóra, ktorého
úväzok sa od 1. júna zvýšil z 0,3 na 0,4. O tento post sa
uchádzali Ing. Marián Marhefka a Ing. Daniel Znanec. Na
základe hlasovania sa hlavným kontrolórom mesta na roky 2009
– 2015 stal Ing. Marián Marhefka.

Voľby do

Významnou udalosťou v živote samosprávy sú voľby do

zastupiteľstiev

zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov

samosprávnych

samosprávnych krajov. Prvého kola volieb, ktoré sa konalo 14.

krajov a voľby

novembra, sa zúčastnilo 1 007 056 z 4 397 619 oprávnených

predsedov

voličov, čo tvorí 22,9% z celkového počtu. V Prešovskom kraji,

samosprávnych

do ktorého spadá Spišská Stará Ves, bola účasť o niečo vyššia

krajov

a zo 614 500 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 161 737,
čo tvorí 26,31%. Predseda samosprávneho kraja nebol v prvom
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kole zvolený, pričom do druhého kola postúpili Peter Chudík,
ktorý získal 47,17% hlasov a Ján Hudacký so ziskom 24,66%
hlasov. Na túto funkciu kandidoval aj primátor mesta Prešov
Pavel Hagyari, ktorý má svoje korene v jednej zo zamagurských
obcí – v Krempachoch, avšak so ziskom 17,19% hlasov skončil
na treťom mieste. V Spišskej Starej Vsi sa volieb zúčastnilo 595
z 1805 oprávnených voličov, ktorí pri voľbe predsedu
samosprávneho kraja odovzdali 556 platných hlasov. Počet
platných hlasov udelených jednotlivým kandidátom na post
predsedu samosprávneho kraja v prvom kole zobrazuje tabuľka:

Kandidáti

PSK

Spišská Stará Ves

Ján Bajus (DÚ)
Ján Blaščák (NEKA)
Pavel Hagyari (SF,
ND, SZ, LI, GA)
Ján Hudacký (KDH,
SDKÚ-DS, SaS)
Peter Chudík (SMER,
ĽS-HZDS, HZD, SZS)
Ľuba Kráľová (NEKA)
Milan Kručay (MOSTHÍD)
Kvetoslava Supuková
(NEKA)
Fedor Šandor (ÚSVIT)
Radoslav Ščuka (RIS)

2 997
2 482
26 035

7
11
35

37 340

67

71 424

400

4 023
788

23
1

1 493

0

1 608
3 223

1
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Druhé kolo sa konalo 28. novembra v štyroch samosprávnych
krajoch. Zúčastnilo sa ho 401 769 oprávnených voličov, z toho
v Prešovskom samosprávnom kraji 118 127. Za predsedu bol
zvolený Peter Chudík, ktorý získal 54,06% platných hlasov.
V Spišskej Starej Vsi sa druhého kola volieb zúčastnilo 430
oprávnených voličov, ktorí odovzdali 426 platných hlasov.
Konečné výsledky hlasovania zobrazuje tabuľka:

Kandidáti
Ján Hudacký
Peter Chudík

PSK
53 686
63 179

Spišská Stará Ves
68
358
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O kreslá 62 poslancov v krajskom zastupiteľstve sa uchádzalo
547 kandidátov. Spišská Stará Ves patrila do obvodu Kežmarok,
kde kandidovalo 37 uchádzačov, pričom do zastupiteľstva sa
mohlo dostať 5 z nich. Medzi kandidátmi sa nachádzali aj
niekoľkí obyvatelia nášho mesta, a to: inšpektor a poslanec
mestského zastupiteľstva Ján Depta (NEKA), podnikateľ Ing.
Jozef Gurecka (SNS) a primátor mesta Ing. Jozef Harabin
(SMER-SD, ĽS-HZDS). Keďže takmer všetci zamagurskí
starostovia vyjadrili v predvolebnej kampani podporu
spišskostaroveskému primátorovi Ing. Jozefovi Harabinovi,
podarilo sa mu získať mandát, čo je v konkurencii, najmä
niekoľkonásobne väčšieho Kežmarku, veľký úspech. Úplne
jednoznačne dostal podporu obyvateľov nášho mesta, keď
z celkového počtu 587 platných hlasov získal 507. Je to zároveň
prvý obyvateľ Spišskej Starej Vsi, ktorému sa podarilo získať
takúto dôležitú funkciu, prostredníctvom ktorej bude môcť byť
nápomocný nášmu mestu. Ďalšími zvolenými kandidátmi boli:
primátor mesta Spišská Belá JUDr. Štefan Bieľak, prednosta
mestského úradu v Kežmarku Ing. Miroslav Perignáth, lekár zo
Spišskej Belej MUDr. Pavol Slovík a stomatológ MUDr. Cyril
Václav. Celkové výsledky hlasovania zobrazuje tabuľka:

Kandidáti
Peter Bendík
Štefan Bieľak
Jolana Bjalončíková
Michal Brincko
Ján Depta
Juraj Fabis
Ján Fiolek
Martin Gallik
Jozef Glevaňák
Jozef Gurecka
František Hanáček
Jozef Harabin
Ján Hencel
František Holluj

PSK

Spišská Stará Ves

808
2 790
293
288
1 103
446
471
157
269
682
1 286
2 025
1 814
900

22
280
9
4
297
9
3
4
6
198
26
507
38
15
11

Jakub Horváth
Vladimír Jakubčo
Anna Jurgovianová
Jozef Krok
Bartolomej Kubík
Ľubomír Mačko
Martin Noga
Miroslav Perignáth
Matúš Polák
Eva Raffajová
Peter Repčák
Štefan Rusnák
Marta Sabolová
Pavol Slovík
Ján Soliar
Pavol Stašák
Igor Šajtlava
Radoslav Ščuka
Pavol Štec
Peter Štefaňák
Ján Turek
Cyril Václav
Andrej Višňovský

432
165
675
381
136
1 608
335
1 908
347
312
387
329
1 106
2 064
1 695
153
1 403
1 104
581
103
755
2 134
555

7
7
2
5
9
27
8
24
12
16
5
19
38
42
29
4
21
7
5
6
39
61
13

Demografický

Stav obyvateľov k 1. januáru 2009 bol 2 271, z toho 1 139 mužov

vývoj

a 1 132 žien. Počas roka pribudlo v našom meste celkovo 39
obyvateľov, z toho 12 mužov a 27 žien. Narodilo sa 17 detí,
z toho 6 chlapcov a 11 dievčat a na trvalý pobyt sa prihlásilo 22
obyvateľov, z toho 6 mužov a 16 žien. Časť z nich prišla do
nášho mesta práve vďaka novovybudovanej bytovke, kde až 7
bytov bolo pridelených osobám resp. rodinám s
dovtedajším trvalým pobytom mimo Spišskej Starej Vsi. Napriek
tomu sa nepodarilo zastaviť klesajúci trend počtu obyvateľstva,
pretože úbytok bol celkovo 61 obyvateľov, z toho 34 mužov a 27
žien. Prirodzený úbytok – úmrtie – predstavoval celkový počet 24
obyvateľov, z toho 14 mužov a 10 žien. Z trvalého pobytu sa
však odhlásilo až 37 obyvateľov, z toho bolo 20 mužov a 17 žien.
Celkový počet obyvateľov tak k 31. decembru 2009 znížil na
2 249, z toho 1 117 mužov a 1 132 žien. Oproti
predchádzajúcemu roku je to pomerne výrazný pokles počtu
obyvateľov, a to celkovo o 23. Jedným z dôvodov pomerne
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vysokého poklesu bolo aj tzv. „administratívne“ ukončenie
trvalého pobytu. Viacerí obyvatelia totiž už v skutočnosti v našom
meste nebývali niekoľko rokov, ale administratívne túto
skutočnosť nemali vybavenú a formálne boli stále vedení ako
prihlásení na trvalý pobyt v Spišskej Starej Vsi.
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ŠTÁTNA SPRÁVA
Voľby prezidenta

Rok 2009 nazvali slovenské média „supervolebným“ rokom,
keďže sa uskutočnili až troje volieb. V prvých voľbách si Slováci
vyberali nového prezidenta. Prvé kolo volieb sa konalo 21.
marca. O post prezidenta Slovenskej republiky sa uchádzalo 7
kandidátov. Z celkového počtu 4 339 331 oprávnených voličov
prišlo k urnám 1 893 439 (43,63%) a tí odovzdali 1 875 629
platných hlasov. V Spišskej Starej Vsi bolo v dvoch okrskoch
zapísaných 1 768 oprávnených voličov, z ktorých sa volieb
zúčastnilo 681 (38,51%), pričom 7 hlasov bolo neplatných.
Rozdelenie hlasov jednotlivým kandidátom v prvom kole
prezidentských volieb bol takýto:

Kandidáti
Dagmara Bollová
Ivan Gašparovič
Zuzana Martináková
Milan Melník
František Mikloško
Iveta Radičová
Milan Sidor

SR
21 378
876 061
96 035
45 985
101 573
713 735
20 862

Spišská Stará Ves
12
377
50
32
42
152
9

Keďže ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu
hlasov, uskutočnilo sa 4. apríla druhé kolo prezidentských volieb,
do

ktorého

postúpili

dvaja

najúspešnejší

kandidáti:

Ivan

Gašparovič a Iveta Radičová. V druhom kole volieb prišlo
k urnám až 2 242 162 oprávnených voličov, ktorí odovzdali
2 223 595 platných hlasov. Celkovo Ivan Gašparovič získal
1 234 787

platných

hlasov,

čo

tvorilo

55,53%

a prvýkrát

v dejinách samostatnej Slovenskej republiky sa stal prezidentom
v druhom funkčnom období. Iveta Radičová získala celkovo
988 808 (44,46%) platných hlasov.
Čo sa týka účasti druhé kolo volieb prezidenta v Spišskej Starej
Vsi svojim spôsobom kopírovalo celoslovenský priemer. Aj tu
bola účasť oproti predchádzajúcemu kolu vyššia. Z celkového
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počtu 1 752 oprávnených voličov sa zúčastnilo 739, čo tvorilo
42,18%. Voliči odovzdali 734 platných hlasov, z ktorých 560
(76,3%) odovzdali Ivanovi Gašparovičovi a 174 (23,7%) Ivete
Radičovej.
Voľby do

V dňoch 4. až 7. júna sa v jednotlivých štátoch Európskej únie

Európskeho

konali voľby do Európskeho parlamentu. Celková účasť dosiahla

parlamentu

necelých 43% čo je doposiaľ historické minimum. Slováci sa
zúčastňovali volieb druhýkrát a podobne ako pred piatimi rokmi,
bola v SR najnižšia účasť (19,64%) zo všetkých krajín Únie.
Druhú najnižšiu účasť zaznamenali v Litve (20,91%) a tretiu
v Poľsku (24,53%). Naopak najvyššia účasť bola v Luxembursku
(91%) a v Belgicku (90,39%), avšak účasť na voľbách v týchto
krajinách je povinná.
Na Slovensku sa voľby konali 6. júna, pričom o hlasy voličov sa
uchádzalo 17 politických strán. V deň volieb odstúpila Rómska
iniciatíva Slovenska, pretože jej jediný kandidát sa nachádzal vo
vážnom zdravotnom stave. V 5 906 volebných okrskoch prišlo k
urnám 853 533 oprávnených voličov. V Spišskej Starej Vsi boli
utvorené dva volebné okrsky – na Mestskom úrade a v Dome
kultúry. Z celkového počtu 1 771 oprávnených voličov sa v meste
volieb zúčastnilo 276 (15,58%), ktorí odovzdali 265 platných
hlasov. Rozdelenie platných hlasov jednotlivým politickým
stranám uvádza tabuľka:

Politické strany

SR

Ľudová strana – Hnutie za demokratické 8,97%
Slovensko
Sloboda a solidarita
4,71%
SMER – sociálna demokracia
32,01%
Strana zelených
2,11%
Slovenská demokratická a kresťanská únia – 16,98%
Demokratická strana
Demokratická strana
0,29%
Misia 21 – Hnutie kresťanskej solidarity
0,42%
Agrárna strana vidieka
0,45%
Konzervatívni demokrati Slovenska – 2,10%
Občianska konzervatívna strana

Spišská
Stará Ves
33 (12,45%)
5 (1,88%)
107 (40,37%)
3 (1,13%)
31 (11,69%)
1 (0,37%)
0
0
12 (4,52%)
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Strana maďarskej koalície
Komunistická strana Slovenska
Slovenská národná strana
LIGA – občiansko–liberálna strana
Strana demokratickej ľavice
Slobodné fórum
Kresťanskodemokratické hnutie

11,33%
1,65%
5,55%
0,28%
0,62%
1,57%
10,87%

0
0
25 (9,43%)
2 (0,75%)
0
6 (2,26%)
40 (15,09%)

Na základe týchto výsledkov budú SR v Európskom parlamente
zastupovať:
SMER–SD – 5 kresiel: Monika Flašíková–Beňová, Boris Zala,
Vladimír Maňka, Monika Smolková a Katarína Neveďalová
SDKÚ–DS – 2 kreslá: Eduard Kukan a Peter Šťastný
SMK – 2 kreslá: Edit Bauer, Alajos Mészáros
KDH – 2 kreslá: Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
ĽS–HZDS – 1 kreslo: Sergej Kozlík
SNS – 1 kreslo: Jaroslav Paška.
Celkovo však Európsky parlament bude vyzerať takto:
Európska ľudová strana–Európski demokrati (EPP–ED) – 265
mandátov (predtým 288)
socialisti (PES) – 162 mandátov (predtým 217)
Skupina aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE) – 80
mandátov (predtým 100)
Skupina zelených – Európska slobodná aliancia (EFA) 51
mandátov (predtým 43)
Skupina únie za Európu národov (UEN) – 35 mandátov (predtým
44).
„Šrotovné“

Na krízu v automobilovom priemysle, ktorý tvorí významnú časť
slovenského hospodárstva sa vláda rozhodla reagovať
zavedením tzv. „šrotovného“, na ktoré vyčlenila 33 miliónov €.
Išlo o dotáciu 1 000 €, ktorú poskytoval štát v prípade, ak sa
majiteľ staršieho auta rozhodol ho zošrotovať a kúpiť si nové.
V prípade, že predajca prispel na zošrotovanie ďalších 500 €,
štát podporil kupujúceho ešte rovnakou sumou. Tak mohol
kupujúci získať až 2000 €. Zavedenie „šrotovného“ malo na
Slovensku veľký ohlas a v priebehu dvoch týždňov bolo
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zošrotovaných a následne kúpených 22 000 áut, čím sa
vyčerpala vládna dotácia. „Šrotovné“ využili aj viacerí obyvatelia
nášho mesta.
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ČINNOSŤ PODNIKOV
Zastrova, a.s.

Zastrova a.s. je momentálne v Spišskej Starej Vsi jediným
podnikom s väčším objemom výroby a počtom zamestnancov,
najmä mužskej časti populácie. Výkonným riaditeľom a.s. bol
v tomto roku aj naďalej Ing. Miloš Strmenský.
Začiatok roka 2009 bol poznamenaný prehlbujúcou sa
celosvetovou hospodárskou krízou. To sa negatívne prejavilo aj
v hospodárskych výsledkoch spoločnosti najmä ako výpadok
objednávok v segmente výroby pre automobilový priemysel,
ktorý v predchádzajúcom roku patril k hlavným pilierom výrobnej
činnosti spoločnosti. Tu došlo až k úplnému zastaveniu výroby
návesových rámov. V objemovom vyjadrení došlo k poklesu
výroby až o 60% objemu predchádzajúceho roka. Výroba celkom
za rok 2009 dosiahla úroveň 5 519 198 €, z toho: vagónová
výroba 2 311 283 €, výroba vzduchojemov 423 614 € a ostatná
výroba 2 784 301 €.
Riešenie tejto ťažkej situácie prinieslo rad nepopulárnych
opatrení vo vzťahu k zamestnancom. Hlavne zníženie počtu o 37
pracovníkov, skrátenie pracovného týždňa o 8 hodín a zníženie
priemernej mzdy o 85 €. K 31. decembru v spoločnosti pracovalo
125 zamestnancov, ktorých priemerná mzda bola 566,95 €.
Vedenie spoločnosti sa pri zabezpečovaní náhradnej výroby
opieralo o flexibilitu vo výrobnom procese, dodržiavanie dodacích
termínov a hlavne o kvalitu dodávaných výrobkov. Výsledkom
bolo nakontrahovanie nových objednávok v oblasti vagónovej
výroby a v oblasti výroby manipulačných prostriedkov. Vývoj si
vyžiadal aj nový prístup k inováciám a k investíciám, kde museli
byť prehodnotené investície do priechodzieho tryskáča profilov
a plechov a nákup nových strojných zariadení. Celkovo bolo na
nákup nových investícií preninvestovaných 273 304 €.
V priebehu roka bola spustená nová hala pre povrchovú úpravu
tlakových nádob a v rámci zlepšovania pracovného prostredia
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boli zrekonštruované výrobné haly, šatne a sociálne zariadenia.
Boli tiež opravené fasády budov spolu s hlavnou vrátnicou.
Investície do zariadenia majetku predstavovali 1 223 833 €.
Nákupy v Poľsku

Prijatie eura malo pre SR pozitívne i negatívne dôsledky. Zatiaľ
čo vplyvom hospodárskej krízy v okolitých krajinách začali
prudko klesať národné meny, euro si udržalo svoj štandard. Na
druhej strane, pokles národných mien spôsobil, že nákupy
v okolitých štátoch boli pre Slovákov podstatne výhodnejšie.
Ľudia zo Zamaguria chodili nakupovať do blízkych poľských obcí,
kde boli ceny takmer všetkých tovarov nižšie ako na Slovensku.
Porovnanie niektorých základných komodít vo februári uvádza
tabuľka:
Komodita

Cena v euro
Slovensko

Poľsko

Chlieb 0,5 kg

0,60

0,40

Syr tvrdý 1 kg

3,90

2,20

Mlieko 1 l

0,69

0,46

Maslo 250 g

1,49

0,80

Kurča 1 kg

2,32

1,26

Nafta 30 l

32,40

21,50

Benzín 30 l

30,40

22,00

Nakupovanie v zahraničí však spôsobovalo nízky obrat
slovenských obchodníkov najmä v pohraničí, čo sa negatívne
odzrkadlilo aj na tržbách mnohých podnikateľov v našom meste,
predovšetkým v mestskej časti Lysá nad Dunajcom.
Ubytovanie

Ubytovanie v meste poskytuje niekoľko podnikateľských
subjektov:
Hotel Eland*** sa nachádza na mieste bývalého tridsiatkového
úradu. Má najkomplexnejšie vybavenie s mnohým doplnkovými
službami. Okrem reštaurácie, vinárne, internetovej kaviarne,
letnej terasy a koliby sa tu nachádza tiež krytý bazén, sauna,
masáže, fitnes, požičovňa bicyklov, biliard, tenisový kurt
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a lyžiarsky vlek Ski Park Eland so šikmou dĺžkou trasy 886
metrov. Celková kapacita je 30 lôžok s možnosťou 10 prísteliek.
Cena za dvojlôžkovú izbu (apartmán) sa pohybuje v rozpätí od
65 do 120 €.
Penzión Diana** sa nachádza v centre mesta na ulici SNP.
Poskytuje ubytovanie pre 22 osôb. Súčasťou je poľovnícka
reštaurácia s biliardovým stolom, bar a parkovisko. Noc
v dvojlôžkovom apartmáne stojí 30 až 40 € pre dve osoby.
Hotel Cyprián* má kapacitu 66 lôžok a vlastnú reštauráciu.
Nachádza sa na okraji mesta pri bývalom družstve.
Penzión Antiqua Villa je najmladším ubytovacím zariadením v
meste. Nachádza sa v historickej budove na ulici SNP. Má
kapacitu 34 pevných lôžok, jedáleň a školiacu miestnosť. Je tu
bezbariérový prístup, taktiež kuchynka a wi-fi. Cena za jedno
lôžko je v rozmedzí 11,62 – 16,60 €.
Penzión Korzo poskytuje celoročné ubytovanie v meštianskom
dome v centre mesta na ulici SNP. Súčasťou penziónu je
kaviareň s možnosťou objednania raňajok, či polpenzie. Cena za
dvojposteľovú izbu je 23,24 €.
Penzión Mária je ubytovanie v rodinnom dome na ulici
Jesenského s celoročnou prevádzkou s kapacitou 10 osôb
a možnosťou polpenzie.
Penzión Roal poskytuje ubytovanie v zrekonštruovanom dome
v centre mesta so záhradou s krbom a cukrárňou na prízemí. Je
tu možnosť vypožičania bicyklov a tenisových rakiet. Kapacita
penziónu je 12 osôb, pričom dvojposteľová izba pre dve osoby
stojí 27 €.
Chata Gita poskytuje ubytovanie pre 7 osôb na ulici Jesenského.
Stravovanie a

Okrem vyššie spomínaných ubytovacích zariadení, ktoré majú

zábava

stravovacie kapacity je možnosť utíšiť hlad, prípadne sa zabaviť
a posedieť pri alko, či nealko v týchto zariadeniach:
Reštaurácia NOVA nachádza sa priamo v centre mesta. Je
rozdelená na fajčiarsku a nefajčiarsku zónu s celkovou kapacitou
miest pre 68 hostí. Poskytuje celotýždňové závodné stravovanie.
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Súčasťou je terasa a novopostavený discobar, v ktorom sa každý
piatok konajú diskotéky. Okrem toho sa tu sporadicky
usporadúvajú plesy, ľudové veselice, svadby, kary, či školenia.
Pizzeria Taverna je malá útulná pizzeria pri autobusovej stanici
s celkovou kapacitou 33 miest. Súčasťou je altánok nachádzajúci
sa pred pizzeriou.
VILLA Pub sa nachádza v podzemí kultúrneho domu. Má
kapacitu 50 miest vo vnútri a 30 na letnej terase. Je tu možnosť
zahrať si stolný futbal a šípky.
Cukráreň/Bagetéria sa nachádza v centre mesta pri kostole. Ide
o maličkú cukráreň, kde okrem zmrzliny, zákuskov a iných
cukrárenských výrobkov, možno zakúpiť aj bagety.
Amigo je bufet na autobusovej stanici, kde sa podávajú len
nápoje.
Bar U Hanky je pohostinstvo nachádzajúce sa v budove bývalých
židovských kúpeľov.
„Maštaľ“ – tak nazývajú miestny pohostinstvo na Mlynskej ulici.
Herňa

Bývalá reštaurácia a bar U Bobka boli prebudované na herňu.
Ide o prvé zariadenie tohto druhu v našom meste.
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VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU MESTA
Zmena územného Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa
plánu

29. januára schválilo Zadanie Územného plánu obce Spišská
Stará Ves, ktoré vypracoval Ing. arch. Viktor Malinovský. Na jeho
základe by mal byť vytvorený nový územný plán, ktorého cieľom
je zabezpečenie rozvoja mesta a jeho jednotlivých funkcií,
funkčné vymedzenie a usporiadanie sídelnej a krajinnej štruktúry,
určenie základných zásad organizácie územia, spôsobu jeho
využitia a podmienok výstavby, vytvorenie predpokladov pre
zabezpečenie trvalého súladu všetkých činností na území mesta
s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie,
dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie jej trvalo
udržateľného rozvoja, pri šetrnom využívaní prírodných zdrojov
a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt
v území. Riešeným územím je celé katastrálne územie mesta
Spišská Stará Ves a miestnej časti Lysá nad Dunajcom. Zmena
územného plánu má posilniť regionálne i nadregionálne funkcie
mesta Spišská Stará Ves ako kultúrno-spoločenského,
obchodno-obslužného a administratívno-správneho centra a tiež
ako nástupného centra turizmu a rekreácie pre Zamagurie, ale aj
samotný cieľ turizmu. Mesto zastupuje obstarávateľka územného
plánu Ing. Eva Kelbelová. Tvorba a schválenie nového
územného plánu by mala byť ukončená do polovice roku 2010.

Dom smútku

V tomto roku sa pokračovalo s výstavbou nového Domu smútku
na miestnom cintoríne. Výstavba sa uskutočňuje z vlastných
zdrojov, pričom sa preinvestovalo takmer 88 000 €.

Kanalizácia

Z prostriedkov Environmentálneho fondu získalo mesto dotáciu
vo výške 50 000 € a mohlo dokončiť kanalizáciu na ulici
Jesenského a 1. mája vybudovaním domových ČOV.

Rekonštrukcia

Počas leta boli z finančných prostriedkov mesta opravené

chodníkov a

chodníky na ulici Slovenského národného povstania v úseku od
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námestia

zdravotného strediska až po opravenú časť pri parku. Práce
zabezpečovala firma Profesta, s.r.o., Poprad, pričom
rekonštrukcia si vyžiadala náklady vo výške 66 389 €.
Okrem chodníkov bolo zrekonštruované aj námestie s priľahlými
priestormi a budova Domu služieb.

Optická sieť

V súvislosti so stratégiou rozvoja a modernizáciou infraštruktúry
sa v našom meste začalo s výstavbou mestskej optickej siete.

Eko park Rybník

V júli zriadilo mesto v spolupráci s miestnou organizáciou
Slovenského rybárskeho zväzu v lokalite Nokle oddychovú zónu
so stolom, lavičkami, odpadkovými košmi a informačnými
tabuľami. Na realizáciu tohto projektu pod názvom Eko park
Rybník poskytlo mestu dotáciu vo výške 2 000 € konto Orange.
Použité boli tiež vlastné zdroje.

Nové bytové

Čoraz nástojčivejší problém odchodu najmä mladých ľudí z

jednotky

mesta, by mali pomôcť vyriešiť aj investície do ubytovania. Preto
sa už v minulom roku začalo s výstavbou dvoch bytových domov.
Stavby sú financované z vlastných zdrojov, pôžičky zo Štátneho
fondu rozvoja bývania a dotácií na technickú infraštruktúru
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Prvý bytový dom
na Štúrovej ulici bol skolaudovaný 8. septembra. Prevzal ho
primátor mesta Ing. Jozef Harabin od zástupcov spoločnosti
Doming, s.r.o., Košice, ktorú zastupoval Michal Korbas. Jeho
výstavba trvala 14 mesiacov a vyžiadala si náklady 1,3 milióna €.
Zo Štátneho fondu rozvoja bývania získalo mesto pôžičku
829 848 €, ktoré by v horizonte 30 rokov mali splatiť nájomníci.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja stavbu dotovalo
sumou 232 357 € a mesto sumou 43 152 €. V bytovom dome sa
nachádza 18 trojizbových a 2 jednoizbové byty, pričom jeden byt
je bezbariérový. Byty boli na základe žiadostí pridelené
žiadateľom spĺňajúcimi podmienky stanovené zmluvou so
Štátnym fondom rozvoja bývania a Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR pri úveroch a dotáciách pri
financovaní. Žiadosti niektorých uchádzačov preto museli byť
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zamietnuté, lebo nespĺňali podmienky stáleho príjmu alebo ich
príjem prevyšoval hranicu stanoveného možného príjmu.
Na Štúrovej ulici je rozostavaná ďalšia 16-bytová jednotka, na
ktorej stavbu získalo mesto z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja dotáciu 217 190 € a na obstaranie
technickej vybavenosti 33 480 €.
Rekonštrukcia

Okrem výstavby nových bytových jednotiek je snaha aj

bytovky

zrekonštruovať už existujúce. V tomto roku bola sčasti
zrekonštruovaná staršia bytovka číslo 229 na Štúrovej ulici.

Multifunkčné

Významným počinom bolo vybudovanie multifunkčného ihriska

ihrisko

v areáli Materskej školy. Tento projekt v hodnote 79 905 € bol
financovaný z vlastných prostriedkov mesta a dotácie Úradu
vlády SR vo výške takmer 40 000 €. Na ihrisku možno hrať tenis,
volejbal, hokejbal a minifutbal. Slávnostné odovzdanie ihriska do
užívania sa uskutočnilo 28. októbra za prítomnosti primátora
nášho mesta Ing. Jozefa Harabina, predsedu Prešovského
samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka, primátora Spišskej
Belej JUDr. Štefana Bieľaka a miestneho dekana Jána Hudáka,
ktorý ho posvätil. Ihrisko, ktoré bolo dané pod správu Centra
voľného času, sa iste stane dôležitým nástrojom na pestovanie
pohybových aktivít spišskostaroveskej mládeže i všetkých
obyvateľov mesta.

Altánok

V rámci podpory športových aktivít v meste bol v športovom
areáli dokončený altánok.

Rekonštrukcia

Po vyše štyridsiatich rokoch sa rekonštrukcie dočkala budova

budovy ZŠ

základnej školy. Z vlastných prostriedkov a prostriedkov
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja bol vymaľovaný
interiér školy, vymenené okná, zrekonštruovaná fasáda, strecha,
sociálne zariadenia, elektrické a technologické rozvody.
Preinvestovalo sa 863 041 €. Slávnostné odovzdanie primátorovi
mesta sa uskutočnilo 20. novembra. V ďalšom roku by sa
podobnej rekonštrukcie mala dočkať aj budova materskej školy.

Rekonštrukcia

Rekonštruovaná bola sčasti tiež budova Centra voľného času,

CVČ

kde boli vymenené okná.
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Ďalšie projekty

Okrem už realizovaných projektov získalo mesto dotácie na
ďalšie projekty, ktoré by sa mali realizovať v nasledujúcich
rokoch. Ide o: revitalizáciu mestskej zóny, modernizáciu
cestného spojenia Nedeca – Osturňa, cykloturistickú magistrálu
v Pieninách a rekonštrukciu Materskej školy. Taktiež bola
vypracovaná projektová dokumentácia na vybudovanie Kultúrnoturistického informačného centra.

Revitalizácia

V rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie 4.1 –
regenerácia sídel získalo mesto s 5% spolufinancovaním
817 838 € na revitalizáciu centrálnej mestskej zóny. V rámci
tohto projektu by mali byť zrekonštruované miestne komunikácie,
parkoviská, chodníky, verejné osvetlenie, autobusové nástupište,
osadené lavičky, smetné koše, či vysadená zeleň na sídlisku
Magura, v okolí budovy mestského úradu, základnej školy,
kultúrneho domu, pred kostolom, autobusovou stanicou a parku.

Modernizácia

V rámci rozvoja cestovného ruchu bol z podnetov, ktoré vyšli

cestného spojenia z rokovaní predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra
Chudíka a maršalka Malopoľského wojwodstva Mareka Nawaru,
už v predchádzajúcom roku podaný projekt, ktorý by mal priniesť
zlepšenie infraštruktúry v oblasti Zamaguria. Projekt na opravu
cesty vedúcej z Osturne po slovenskej strane k štátnej hranici
v Lysej nad Dunajcom do Nedece (pôvodná cesta tzv. „cisárka“
viedla do Nedece cez Kacvín) bol podaný ešte koncom minulého
roku. Projekt bol úspešný a tak 14. októbra 2009 bola v Krakove
podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku a 23.
októbra podpísali jednotliví partneri partnerskú zmluvu. Hlavným
partnerom je Správa a údržba ciest PSK, ďalšími partnermi:
Okresný úrad ciest v Novom Targu, Mesto Spišská Stará Ves a
Obec Osturňa. V nadväznosti na to sa 18. decembra v Spišskej
Starej Vsi uskutočnila medzinárodná konferencia k projektu
cezhraničnej spolupráce PL - SR 2007 - 2013 s názvom
Modernizácia cestného spojenia Osturňa - štátna hranica Niedzica. Na slovenskej strane ide o celkovo 9 samostatných
stavebných projektov, a to: zrekonštruovanie prieťahov cez
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miestnu časť Lysá nad Dunajcom a mestom Spišská Stará Ves,
vybudovanie chodníkov medzi nimi, odvodnenie ciest,
zrekonštruovanie mostov v Lysej nad Dunajcom,
zrekonštruovanie križovatky pri hoteli Eland, zmodernizovanie
cesty zo Spišských Hanušoviec do Osturne a zrekonštruovanie
dvoch drevených mostov v Osturni. Práce, ktoré na slovenskej
strane predstavujú sumu takmer 3 milióny €, by mali začať na jar
nasledujúceho roku.
Cykloturistická

V partnerstve s obcami Majere a Červený Kláštor sa

magistrála

mesto zúčastní mikroprojektu Cykloturistická magistrála okolo
Tatier, časť Pieniny, na ktorú bola získaná dotácia vo výške
43 792 €.

Rekonštrukcia MŠ Ako nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného
programu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na
rekonštrukciu Materskej školy získa mesto finančné prostriedky
vo výške 268 686 €. V tomto roku bola vypracovaná projektová
dokumentácia.
Zhodnotenie

Rok 2009 v Spišskej Starej Vsi môžeme nazvať rokom
nebývalého stavebného ruchu a aktivít, ktoré vedú nielen
k skrášleniu mesta, ale taktiež napomáhajú snahám udržať
populáciu, dať mládeži náplň voľného času, rozvinúť
infraštruktúru a urobiť z nášho mesta skutočné centrum
Zamaguria.
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ŠKOLSTVO
Materská škola

V novom kalendárnom roku sa v Materskej škole (ďalej MŠ)
naďalej pokračovalo vo vyučovaní v troch triedach pod vedením
tých istých učiteliek. Vo februári sa pod vplyvom chrípkovej
epidémie začali prudko znižovať počty detí v MŠ, čo vyvrcholilo
vyhlásením chrípkových prázdnin od 17. do 20. februára. Cez
jarné prázdniny bola otvorená jedna trieda, ktorú navštevovalo
15 detí. V rámci mesiaca knihy navštívili deti knižnicu, kde si
vybrali knižky, ktoré ich zaujímali a potom si z nich v škôlke čítali.
V máji si deti pod vedením učiteliek nacvičili programy, s ktorými
vystúpili pri príležitosti Dňa matiek v Kultúrnom dome, Zariadení
pre seniorov i v Centre voľného času. Učiteľky Ivana Boženská
a Katarína Michaľáková absolvovali 30 hodinový kurz
muzikoterapeutických a etnopedagogických modulov pre
pedagógov. Jún sa už tradične niesol v znamení sviatku detí.
Okrem výletov a hier si deti pripravili karneval a navštívili cirkus,
ktorý bol v tom čase našom meste. Koncom školského roku sa
MŠ prihlásila do grantového projektu Komunitnej nadácie
Bratislava Detskými farbičkami. Projekt je určený deťom vo veku
3 až 5 rokov a okrem našich detí sa do neho zapoja aj deti zo
škótskej Nature Kindergarten. Cieľom je porovnať spontánne
nazeranie slovenských a škótskych detí na prírodu. Výsledkom
bude výtvarná brožúrka a výstavy pre verejnosť v priestoroch MŠ
a knižnice. Na realizáciu projektu získala MŠ finančný príspevok
350 € od City bank Európe plc., 66 € od primátora mesta a 33 €
od rodičovského združenia.
Školský rok 2009/2010 sa začal 2. septembra. Deti boli podľa
veku rozdelené do troch tried: I. trieda (2 – 4 ročné) pod vedením
Kataríny Mlákovej (r. Micháľaková) a Kataríny Soľavovej, II.
trieda (4 – 5 ročné) pod vedením Karin Graindovej a Emílie
Tomalovej a III. trieda (5 – 6 ročné) pod vedením Ivany
Boženskej a riaditeľky Alžbety Boženskej. Deti II. a III. triedy mali
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možnosť navštevovať krúžok nemeckého jazyka a naučiť sa už
v útlom veku cudzí jazyk. Učiteľky Ivana Boženská a Katarína
Mláková ukončili bakalárske štúdium. Do konca kalendárneho
roka deti absolvovali niekoľko vystúpení, a to v septembri na
Mestskom úrade pri príležitosti uvítania detí do života, v októbri
v zariadení pre seniorov a základnej škole s nacvičeným
pásmom úcty a pomoci starším a v decembri s vianočným
programom v kultúrnom dome.
Základná škola

Nový kalendárny rok sa v Základnej škole (ďalej ZŠ) začal
lyžiarskym výcvikom, ktorý absolvovali žiaci siedmeho ročníka v
lyžiarskom stredisku pri hoteli Eland. Vo februári sa už tradične
v spolupráci a s finančnou podporou hotelu Eland uskutočnila
lyžiarska súťaž. Zúčastnilo sa jej takmer 60 lyžiarov zo
Zamaguria i poľského pohraničia. Koniec mesiaca sa niesol
v znamení fašiangového karnevalu.
Zápis žiakov do prvého ročníka sa uskutočnil 11. februára. Zo 40
uchádzačov bolo zapísaných 38.
Dňa 11. marca sa konalo celoslovenské testovanie žiakov 9.
ročníkov ZŠ. Zo ZŠ v Spišskej Starej Vsi písalo Monitor 9 tridsať
žiakov deviateho ročníka. V tomto školskom roku bude uvedený
na výsledkovom liste žiaka nový údaj - PERCENTIL, ktorý
stanovuje poradie testovaného žiaka v skupine všetkých
testovaných žiakov v danom roku v danom predmete. Je to údaj,
ktorý vyjadruje, ako sa testovaný žiak umiestnil v rámci celej
populácie žiakov 9. ročníka.
V rámci mesiaca knihy škola usporiadala literárny kvíz – pocta
básnikovi Milanovi Rúfusovi, ktorý bol venovaný životu a tvorbe
tohto významného slovenského básnika. Koniec marca patril
sviatku učiteľov. Pri tejto príležitosti primátor mesta udelil bývalej
riaditeľke Mgr. Márii Dračkovej pamätnú plaketu za dlhoročnú
aktívnu prácu v školstve.
V apríli sa žiaci zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický
klokan, v rámci predveľkonočnej nálady vytvorili zo
separovaného odpadu rekordnú zamagurskú „megakraslicu“
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s rozmermi 7,73m x 3,77m, v rámci Dňa Zeme absolvovali
prednášku s pracovníkom PIENAP-u, vysadili svoj „prvácky
stromček“, o ktorý sa budú starať až do konca svojho štúdia
a spolu s rodičmi pripravili zdravé šaláty.
Koncom mája sa v priestoroch školy organizovali športové
podujatia Zamagurské športové hry a Mladý zamagurský
olympionik, ktorých sa zúčastnili žiaci základných škôl z
takmer celého Zamaguria.
Začiatok júna patril sviatku detí, počas ktorého sa uskutočnili
rôzne súťaže. Koniec školského roku sa niesol v znamení príprav
na rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá sa mala uskutočniť počas
letných prázdnin. Koncom augusta sa ukázalo, že vyučovanie
v priestoroch školy je kvôli rekonštrukcii prakticky nemožné a tak
vedenie požiadalo Ministerstvo školstva o odklad začiatku
vyučovania o jeden mesiac. Ministerstvo však žiadosti
nevyhovelo. Slávnostné otvorenie školského roka sa teda
uskutočnilo 2. septembra v priestoroch Kultúrneho domu a potom
riaditeľka v rámci svojich kompetencií udelila týždeň riaditeľského
voľna. Vyučovanie sa začalo 9. septembra. V ten istý deň sa
konala „prvácka cechovačka“. Tento rok bola spojená s
Medzinárodným dňom školských knižníc. Úlohy sa niesli v
znamení dramatizovaných rozprávok. Prváci hľadali popletené
rozprávky, dávali do poriadku pomiešané stránky z kníh, čím
splnili podmienky pre pasovanie na prváka. Na záver získali
Certifikát prváka, ktorý podpísali odtlačkom prsta.
V novembri sa žiaci zapojili do akcií organizovaných v rámci
Týždňa boja proti drogám a podujatí zameraných na dopravnú
výchovu. Dňa 20. novembra sa v ZŠ zišli zástupcovia firiem,
ktoré sa podieľali na rekonštrukcii, aby slávnostne odovzdali
mestu dokončené dielo. Výsledkom rekonštrukcie je nová
kompletná elektroinštalácia, počítačová sieť, sanita, kabínky vo
WC, umývadlá v triedach a kabinetoch, obkladačky, omietky,
maľby, podlahy, okná, vchodové dvere, zateplenie budovy a
maľba, zateplenie strechy a okapové chodníky. Okrem toho
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škola získala nové interiérové vybavenie. Do každej triedy
pribudla skriňa, tri triedy majú nové výškovo nastaviteľné lavice
i stoličky a 8 notebookov. Keďže štyri učiteľky sa vzdelávajú
v rámci IKT ZŠ dostala 8 stolových počítačov, 4 notebooky a
dataprojektor. Ďalší dataprojektor, notebook a interaktívnu tabuľu
získala z projektu Infovek. Škola je tiež zapojená aj do projektu E
- vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
a pre žiakov s postihnutím. Na základe toho ZŠ získala 6 638 €,
z ktorých zakúpila okrem iného 5 stolových počítačov,
počítačové programy a vzdelávacie programy na osvojovanie
učiva pre žiakov, ktorí majú zdravotné problémy.
December sa niesol v znamení recitačných súťaží: Šaliansky
Maťko a Rozprávkové vretienko, ale taktiež sviatočnej nálady,
v rámci ktorej školu navštívil Mikuláš a uskutočnil sa vianočný
výchovný koncert, či triedne vianočné besiedky. Koncom
kalendárneho roku školu navštevovalo 357 žiakov v 17 triedach.
Riaditeľkou bola Mgr. Anna Kromková a zástupkyňou Ing. Anna
Mikulová. Na škole pôsobilo ďalších 25 učiteľov (z toho 2 kňazi)
a 4 vychovávateľky. Žiaci sa mohli zapísať do 26 krúžkov
rôzneho charakteru.
Gymnázium

V tomto roku v rámci projektu Moderná škola – brána do sveta
získalo Gymnázium od Ministerstva školstva SR nenávratný
príspevok vo výške 118 773, 25 €, ktorý použije na inováciu
školského vzdelávacieho programu a s ním súvisiacu
pedagogickú dokumentáciu, inováciu a vytvorenie interaktívnych
pomôcok, školenie pedagógov v oblasti IKT
a využitie inovovaných pomôcok v praxi. Projekt bude trvať až do
septembra 2011. Škola zareagovala aj na výzvu spoločnosti
Orange a konta Orange Učme sa jazyky inak a zapojila sa do
projektu Mojich sedem divov Slovenska. Úlohou zúčastnených
žiakov bolo pripraviť DVD v nemeckom jazyku, v ktorom
prezentujú rôzne kúty Slovenska. Jednotlivé destinácie boli
vybrané na základe ankety medzi všetkými žiakmi školy. DVD
slúži ako výukový materiál pre študentov s pokročilými
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znalosťami nemeckého jazyka. Okrem možnosti zdokonaliť si
nemecký jazyk si žiaci odniesli z natáčania nezabudnuteľné
zážitky z cestovania po Slovensku. Pripravujú sa tiež ďalšie
interaktívne CD pre všetky cudzie jazyky i slovenský jazyk.
Zaujímavosťou je vydanie dvoch hudobných CD, ktoré obsahujú
piesne pre deti i mládež, pričom študenti participovali nielen ako
speváci, ale aj ako tvorcovia textov k piesňam. Piesne sa
dokonca stali námetom pre prípravu dvoch muzikálov Čarodejník
Izidor a Dva roky prázdnin.
K pekným predsavzatiam patrí plán gymnazistov venovať svoj
čas starým ľuďom v domovoch dôchodcov a pomocou modernej
techniky zdokumentovať ich životné príbehy na DVD. V súvislosti
s tým sa zapojili do niekoľkých projektov. V rámci projektu
nadácie Orange Zelená pre seniorov pripravujú literárny set
o zvykosloví v rodinách a v rámci projektu Podaj ruku, vráti sa Ti
celé srdce pracujú na založení e-mailových schránok pre
obyvateľov Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych
služieb v Spišskej Starej Vsi i v Starej Ľubovni a zároveň na
literárnom spracovaní vianočných tradícií v regióne.
Na základe vypracovaných projektov sa v priestoroch školy
začalo taktiež so separáciou odpadu. Posledný vyučovací deň
prvého polroku sa uskutočnil Prírodovedný deň, počas ktorého
sa študenti venovali chemickým a fyzikálnym pokusom,
ekologickým a geografickým prednáškam, či šachovému turnaju.
Vďaka úspešnému projektu Šachy pre každého škola zakúpila
šachové súpravy a hodiny. Študenti v rámci miestneho
šachového klubu hrali 4. ligu, pričom na majstrovstvách SR
získali mladší žiaci pekné 7. miesto.
V rámci Stredoškolskej odbornej činnosti boli žiaci opakovane
úspešní v regionálnom i krajských kolách. Najväčší úspech – 5.
miesto v celoštátnom kole, získali študenti Kristián Čekovský
a Martin Zbuška s prácou Doprava v Tatrách.
V oblasti športu sa už tradične zapájali do okresných súťaží
v atletike, cezpoľnom behu, stolnom tenise a športových hrách
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(volejbal, basketbal, futbal, stolný tenis). Najvýraznejšie úspechy
dosiahli v krajských súťažiach, a to: 3. miesto v stolnom tenise
družstvo dievčat, 3. miesto v cezpoľnom behu družstvo dievčat,
3. miesto v hode oštepom, 3. miesto chlapcov v krajskom kole vo
volejbale. V škole bolo možné sa zapojiť aj do bohatej športovej
krúžkovej činnosti (volejbal mladšie a staršie dievčatá i chlapci,
futbal mladší žiaci, stolný tenis). V čase vyučovania i mimo neho
boli žiakom k dispozícii tieto športoviská: telocvičňa, posilňovňa,
tenisový kurt, viacúčelové ihrisko, ľahkoatletická dráha, či sauna.
Okrem športových súťaží sa študenti každoročne zapájajú aj do
výtvarných a literárnych súťaží: Európa v škole, O čom snívajú
medvede, Umenie zblízka, Zelený svet a slovensko-poľskej
výtvarno-literárnej súťaže Po stopách Ladislava Medňanského.
Pekný úspech dosiahli v súťaži Mladý Európan, keď na
celoslovenskom kole v Nitre získali 1. a 9. miesto.
V rámci krúžkovej činnosti funguje pri škole Debatný klub pod
vedením PhDr. Miroslava Zelinu, kde sa študenti mohli stretnúť
s významnými osobnosťami slovenskej politiky ako napr.
europoslankyňou Zitou Pleštinskou, bývalou štátnou tajomníčkou
Ministerstva zahraničných vecí SR Magdou Vášáryovou,
riaditeľom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Alexandrom Dulebom, či študentmi a učiteľmi z Kazachstanu.
Koncom kalendárneho roku 2009 navštevovalo 10 tried, z toho 4
v štvorročnom a 6 v osemročnom gymnáziu, celkovo 217 žiakov
vo veku od 11 do 20 rokov. Väčšina z nich (157) pochádzala zo
zamagurských obcí. Ďalší študenti dochádzali z okresov
Kežmarok (49), Stará Ľubovňa (10) a Poprad (1). Všetci sa hlásili
k slovenskej národnosti.
Začiatkom školského roku 2009/2010 nastali zmeny
v personálnom obsadení školy. Z učiteľského zboru odišli: Mgr.
Marek Kuruc, PaedDr. Marián Kačír a Mgr. Róbert Drienovský.
Novou silou sa stala Eva Bolcárová. V materskej dovolenke
pokračovali: Mgr. Veronika Kovalčíková, Mgr. Mária Novotná,
Mgr. Ľudmila Rácová a Mgr. Mária Čarnogurská. Vo výberovom
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konaní bol zvolený nový riaditeľ – Mgr. Daniel Kostka. Svojej
funkcie sa však ujme až v nasledujúcom kalendárnom roku.
Koncom roku 2009 vyučovalo celkovo 17 vyučujúcich.
Centrum voľného

Nový kalendárny rok sa v centre voľného času (ďalej CVČ) začal

času Šťastenko

šachovým turnajom Ligy mládeže Spiša, hokejbalovým turnajom
a polročnou plaveckou súťažou v hoteli Eland. Športové
podujatia pokračovali aj vo februári, kedy sa uskutočnil
valentínsky futbalový turnaj, fašiangový volejbalový
i basketbalový turnaj.
Pre dievčatá bola usporiadaná súťaž Miss bábika a pre starších
rôzne súťaže s valentínskou tematikou, zakončené diskotékou.
V marci CVČ v spolupráci s mestskou knižnicou, ZŠ
a gymnáziom usporiadali popoludnie s hovoreným slovom pod
názvom Poézia a próza so Šťastenkom. Priestory CVČ boli
vyzdobené jarnou tematikou a pred Veľkou nocou sa deti učili
pliesť korbáče. V apríli zas vyrábali píšťalky z vŕby a zúčastnili sa
jarnej akcie Čisté hory a potoky v Pieninách. Na deň matiek si
pripravili kultúrny program pre verejnosť pod názvom Moja
mama. CVČ sa podieľalo tiež na príprave Zamagurských
športových hier a rozlúčkach s deviatakmi i gymnazistami. V máji
boli zorganizované záverečné turnaje jednotlivých športových
krúžkov. Krúžková činnosť bola ukončená na deň detí. V júli sa
členovia turistického krúžku zúčastnili celoslovenského zrazu
turistov. CVČ spolupracovalo pri príprave a organizácii Dní
mesta Spišská Stará Ves. Počas prázdnin sa v dňoch 11. – 17.
júla uskutočnil prímestský tábor v rámci ktorého deti navštívili
mesto Kežmarok a kúpalisko vo Vrbove.
V novom školskom roku 2009/2010 boli v rámci CVČ otvorené
tieto krúžky:
Šikovné ruky – Ľudmila Kostková
Vv-Art (výtvarný) – Mgr. Milada Krišáková
Detský folklórny súbor Rovinka - M. Kolendová
Stolno-tenisový – Mgr. Ján Stanko
Počítačový - p. Babiaková
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Volejbal dievčatá - Gymnázium – PhDr. Miroslav Zelina
Detský folklórny súbor Pieniny I.,II. – Mgr. Martina Kostková
Matematika Gymnázium – Mgr. Miloslav Cisko
Kulturistický – Jaroslav Michna
Hokejbal – Jaroslav Michna
Futbalový SSV (SŽ) - Jaroslav Michna
Nemčina MŠ – Mária Dlhá
Matematika ZŠ – Mgr. Ľudmila Harabinová
Dramatický – Mgr. Viera Stanková
Futbalový SSV (Mladší žiaci) – Jaroslav Michna
Tanečný Lienka (Mladší žiaci) – Ivana Boženská
Digitálna fotografia - Jaroslav Michna
Šachový - Mgr. Miloslav Cisko
Spoločenské tance - K. Kostková
Volejbal ZŠ – Mgr. Ladislav Babik
Rómske tance - p. Dunková
Rybársky – Mária Fuchsová
Plavecký - Ľudmila Kostková
Basketbal pre Gymnazistov - Mgr. Miloslav Cisko
Volejbal mix-dorast - p. Dlhý
Fitnes klub - Jaroslav Michna
Šachový klub mesta a CVČ Spišská Stará Ves – Mgr. Miloslav
Cisko
V rámci CVČ fungoval tiež Internet klub, Bambino centrum a
Klub CVČ Šťastenko. Jednou z prvých akcií v novom školskom
roku 2009/2010 bola akcia Čisté hory a potoky, v rámci ktorej
vyčistili deti brehy rieky Dunajec v Červenom Kláštore od
amfiteátru po Jánošíkov skok, priestory kempu, príjazdovej cesty,
parkoviska, okolie múzea, rekreačného zariadenia Chemka
a nakoniec i areál CVČ, pričom nazbierali 12 vriec odpadu.
Otvorenie krúžkovej činnosti sa uskutočnilo v októbri, pričom
zápisné bolo 3,30 €. Každý člen krúžku dostal klubovú kartu
umožňujúcu vstup do CVČ, 10 hodín internetu zdarma a zľavy pri
akciách CVČ. Medzi prvé aktivity krúžkov patrili športové turnaje:
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futbalový, šachový a basketbalový. V predposledný októbrový
deň sa uskutočnil, už na novom ihrisku Futbalový turnaj
Zamaguria, ktorého sa zúčastnilo 10 mužstiev zo Spišskej Starej
Vsi, Matiašoviec, Spišských Hanušoviec, Červeného Kláštora,
Veľkej Lesnej, Haligoviec a Osturne.
November už tradične patril boju proti drogám. V dňoch 9. – 13.
novembra sa v duchu hesla „Zober loptu nie drogy!!!“ uskutočnili
športové (basketbal, volejbal, plávanie, šach, hokejbal, stolný
tenis) a výtvarné súťaže i beseda s policajtmi.
V prvý decembrový týždeň sa deti podieľali na výzdobe CVČ
a balení medovníkov. Dňa 4. decembra pred kultúrnym domom
rozdával balíčky Mikuláš. Rodičia, ktorých deti nenavštevujú
žiadne krúžky mohli priniesť balíček do CVČ a ich deti ho taktiež
mohli dostať od Mikuláša. Poslednou akciou v roku bol Vianočný
futbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil 29. decembra v telocvični
ZŠ.
Základná

Základná umelecká škola (ďalej ZUŠ) Spišskej Starej Vsi, ako

umelecká škola

najvzdialenejšia pobočka ZUŠ Spišská Belá, naďalej fungovala
pod vedením Františka Kačicu. V jej rámci bol v školskom roku
2008/2009 otvorený hudobný odbor s troma oddeleniami:
klavírne, akordeónové a strunové. Hre na klavír a keybord
vyučovali Lucia Kostúrová a Mgr. Klára Petijová.
V akordeónovom oddelení zastupovala Slávku Pisarčíkovú
(materská dovolenka) Ružena Batoryová. Hre na husle i gitaru
vyučoval František Kačica a hudobnú náuku Slávka Pisarčíková.
Školné bolo 3,32 eur za kalendárny mesiac pre prípravné
štúdium, 3,98 eur pre základné štúdium a 9,96 eur za štúdium
pre dospelých. Celkovo ZUŠ v našom meste navštevovalo 65
žiakov, z toho 6 v prípravke, 56 na prvom stupni a 3 na druhom
stupni. Žiaci svojim umením spríjemňovali rôzne akcie v meste,
ako napríklad Deň matiek, stretnutie dôchodcov, či vianočnú
besiedku. Zorganizovali tiež výchovný koncert pre deti z MŠ
a zúčastnili sa keybordovej prehliadky v Považskej Bystrici
a Prešove.
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KULTÚRA
Kultúrny dom

V kultúrnom dome sa v roku 2009 uskutočnilo 111 aktivít
rôzneho charakteru. Z nich väčšinu tvorili kultúrno-spoločenské
a výchovno-vzdelávacie podujatia.

Dni mesta

Medzi najväčšie akcie organizované oddelením kultúry

Spišská Stará

v spolupráci s miestnymi organizáciami patria Dni mesta Spišská

Ves

Stará Ves. Uskutočnili sa v predposledný júlový víkend. Už
tradične začali v piatok športovým dopoludním, maľovaním na
chodník a divadelným predstavením Divadla bez opony
z Banskej Bystrice. Tieto akcie boli venované najmä mladším
ročníkom. Večer sa mohli návštevníci zabaviť na diskotéke. V
sobotu ovládol námestie staroveský jarmok a pokračovali ďalšie
športové aktivity. Poobede v rámci vzájomnej pomoci samospráv
predstavili svoju šikovnosť pri záchrane zdravia a majetku
záchranári zo Spišskej Starej Vsi a Nižných Lápš, ale tiež
psovodi a pracovníci Štátnych lesov Tanapu. Prizerajúci si mohli
pritom pochutnať na poľovníckom guľáši, či rybárskej polievke
Halaszle. Večer bol zakončený vystúpením folkovej skupiny
Oregon z Košíc a ľudovou veselicou. Zatiaľ čo prvé dva dni bolo
počasie oslavám naklonené, posledný deň sa mierne pokazilo.
Napriek tomu sa uskutočnila súťaž dobrovoľných hasičských
zborov okresu Kežmarok o Putovný pohár primátora mesta.
Veľký úspech ako každý rok slávila kuchyňa starej mamy pred
kultúrnym domom, kde návštevníci mohli ochutnať rôzne miestne
špeciality. Tohtoročné Dni mesta Spišská Stará Ves vyvrcholili
vystúpením domácich folklórnych súborov Maguranka a Pieniny
i hosťujúceho súboru Sabinovčan a následným premietaním
slovenského filmu Tango s komármi.

Festival rusínskej

V rámci projektu Stretnutie siedmych kultúr poľsko-slovenského

kultúry

pohraničia sa 19. septembra stala Spišská Stará Ves dejiskom
Festivalu rusínskej kultúry slovensko-poľského pohraničia, ktoré
zorganizovalo Združenie Regiónu Tatry. Počas podujatia sa na

36

javisku za kultúrnym domom vystriedalo desať slovenských
i poľských tanečných, speváckych a hudobných skupín, ktoré sú
spojené s rusínskou hudbou a tradíciami. Predstavil sa aj domáci
folklórny súbor Maguranka. Spev, hudba, tanec v spojení s
pekným počasím prilákalo veľké množstvo divákov.
Drišlak

V rámci predvolebnej kampane volieb do zastupiteľstiev
samosprávnych krajov a volieb predsedov samosprávnych krajov
vystúpila 22. novembra v kultúrnom dome skupina Drišľak.

Folklórny

Folklórny súbor Maguranka funguje pri oddelení kultúry v našom

súbor

meste. Aj v tomto roku spríjemňoval mestské podujatia

Maguranka

(Poľovnícky ples, Dni mesta Spišská Stará Ves, Festival
rusínskej kultúry) a taktiež reprezentoval mesto mimo jeho
územia (Kláštorné slávnosti, Zamagurské folklórne slávnosti),
celkovo na 23 vystúpeniach.

Divadelný súbor

V októbri 2009 začal pracovať pri oddelení kultúry mládežnícky

RAMAGU

divadelný súbor RAMAGU, ktorý sa predstavil s divadelnou hrou
Stodola už vo vianočnom programe v kultúrnom dome. Hru
napísal a režíroval Lukáš Marhefka.

Knižnica

Knižnica bola v tomto roku k dispozícii verejnosti tri dni v týždni,
a to v utorok, štvrtok a piatok, celkovo 30 hodín. Knižný fond bol
obohatený o 131 nových kníh, z čoho 23 získala knižnica darom.
Zároveň však bolo vyradených 1513 kusov kníh v celkovej
hodnote 1823,30 €, ktoré sa dali do predaja burzovou formou.
Kvôli revízii knižného fondu bola v septembri knižnica zatvorená.
Počet čitateľov sa mierne znížil na 387, z čoho 190 tvorili deti a
mládež do 15 rokov. Čitatelia uskutočnili celkovo 15 535
výpožičiek, pričom najväčší záujem bol o krásnu literatúru pre
dospelých i deti. Veľký záujem, najmä zo strany mladšej
generácie, bol o sprístupnenie internetu. Oproti minulému roku
stúpol počet prístupov na 5 152.
Počas roku pracovníci knižnice v spolupráci s miestnymi školami
i inými inštitúciami zorganizovali 28 vzdelávacích, či kultúrnospoločenských podujatí pre verejnosť. V rámci mesiaca knihy sa
v marci v knižnici v spolupráci s CVČ uskutočnil prednes poézie
37

a prózy žiakov ZŠ a súťaž pre 3. ročník ZŠ Čítajme s
Osmijankom. V máji PIENAP pripravil zaujímavú akciu
o národných parkoch spojenú s premietaním, o ktorú bol veľký
záujem nielen zo škôl v meste, ale taktiež z ostatných
zamagurských obcí. V októbri sa konala výstava starších
čiernobielych fotografií zo života v meste v polovici 20. storočia
pod názvom Zamagurie očami Antona Kubáňa. Dňa 5. novembra
bola v knižnici uvedená do života kniha zamagurských rozprávok
od Eriky Matonokovej s ilustráciami Milky Tiršelovej, pod názvom
Osturnianske rozprávky. „Krstnými rodičmi“ sa stali: starostka
Osturne Kristína Gregoričková a primátor Spišskej Starej Vsi Ing.
Jozef Harabin, ktorý má svoje korene práve v Osturni. Podujatie
vystúpením spríjemnili žiaci ZUŠ a detský folklórny súbor
Pieniny.
Kino

Kino Magura v tomto roku premietalo 25 filmových predstavení,
ktoré navštívilo celkovo 1 191 návštevníkov.

Zamagurské

V dňoch 19. až 21. júna sa konal tridsiaty tretí ročník

folklórne

Zamagurských folklórnych slávností. Organizačne sa na ňom

slávnosti

podieľalo aj naše mesto v spolupráci s Prešovským
samosprávnym krajom, Podtatranským osvetovým strediskom
Poprad, Obcou Červený Kláštor a Cypriánom n.o. Červený
Kláštor. Záštitu nad podujatím prevzali: predseda Národnej rady
SR Pavol Paška a predseda Prešovského samosprávneho kraja
Peter Chudík. Počasie prialo priaznivcom folklóru len v prvý deň,
kedy obyvateľov slovenskej i poľskej časti Zamaguria pozývali
svojimi vystúpeniami na festival Detský folklórny súbor Pieniny
a Ľudová hudba Maguranka zo Spišskej Starej Vsi. Podvečer sa
uskutočnil tradičný sprievod domácich i zahraničných súborov
mestom, ktorý bol zakončený kladením kytice kvetov
k pamätníku Štefana Leonarda Kostelničáka a uvítacím
programom v rámci projektu Menšinová kultúra, súčasť tradičnej
ľudovej kultúry pod Tatrami, kde vystúpili folklórne súbory
Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, Rosénka z Česka a Ipoly
z Maďarska domácich. Večer patril českej rokovej skupine Turbo.
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Ďalšie dva dni sprevádzal návštevníkov vytrvalý dážď a preto sa
nekonal ani tradičný splav účinkujúcich na pltiach. Poobedňajšie
Stretnutie pod Troma korunami v prevedení folklórnych súborov
Magura z Kežmarku, Vagonár z Popradu, Jánošík zo Svitu,
Kysučan z Čadce a Dapioni z Gurzínska sa síce uskutočnilo
v amfiteátri pod Troma korunami, ale takmer bez divákov. Preto
folklórny súbor Magura svoj profilový program prezentoval už v
priestoroch Kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi. Tu sa
uskutočnil aj nočný program, kde svoje umenie predviedli súbory
zo všetkých krajín Vyšehradskej štvorky. Mesto sa voči svojim
obyvateľom prezentovalo pekným gestom, keď na vystúpenia
nevyžadovalo od obyvateľov zakúpenie vstupenky.
Ani posledný deň slávností sa počasie nezlepšilo a preto festival
pokračoval v priestoroch kultúrneho domu. Na pravé poludnie sa
divákom predstavili detské folklórne súbory Kútniček zo
Spišských Hanušoviec, Pieniny zo Spišskej Starej Vsi, Maguráčik
z Kežmarku a Jánošíček zo Svitu. Záverečný program tridsiateho
tretieho ročníka Zamagurských folklórnych slávností otvoril
domáci súbor Maguranka, spolu s ďalšími hosťami z krajín V4.
Záver festivalu patril rómskemu kolektívu Bohemians z Bratislavy
a premiérovému programu Očarený pohľadom profesionálneho
súboru PUĽS z Prešova. Sprievodným programom bola výstava
amatérskych výtvarníkov a remeselníkov pod názvom Rezané do
dreva.
Pamätné plakety

Aj v roku 2009 mesto Spišská Stará Ves oceňovalo ľudí, ktorí sa
zaslúžili o jeho rozvoj. Pamätné plakety boli pridelené týmto
laureátom:
Ondrej Kostka, in memoriam
Anna Ovcarčíková
Anna Petrasová
Mária Scholtzová
Stanislav Škantár
Ján Tripský, in memoriam
Ján Úroda.
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Spišský dejepisný V pekný sobotňajší jesenný deň 12. septembra sa vyše 80
spolok na

členov a rodinných príslušníkov Spišského dejepisného spolku

Zamagurí

zúčastnilo na jednodňovej exkurzii po historicko-kultúrnych
pamiatkach Zamaguria. Pri tejto príležitosti navštívili aj Spišskú
Starú Ves, kde si za výkladu dekana prezreli miestny gotický
rímsko-katolícky kostol a strávili obedňajšiu prestávku. Bohužiaľ
sa ukázalo, že naše mesto ešte nie je dobre pripravené na
nečakaný prílev turistov, pretože miestne reštaurácie v centre
buď nefungovali alebo neboli schopné zabezpečiť teplú stravu
pre takýto počet ľudí.

Stretnutie

Aktív pre občianske záležitosti zorganizoval stretnutie
s dôchodcami nad 70 rokov. Uskutočnilo sa 23. októbra v jedálni
ZŠ, pričom pozvaných bolo 149 dôchodcov. Stretnutie im svojim
vystúpením spríjemnili deti MŠ, žiaci ZUŠ a detský folklórny
súbor Pieniny.

Lietajúci Cyprián

V marci skončilo nakrúcanie celovečerného filmu Lietajúci
Cyprián, ktorý vznikol v slovensko–poľsko–česko–maďarskej
koprodukcii. Film je inšpirovaný postavou kamaldulského mnícha
z Červeného Kláštora a preto boli niektoré scény natáčané aj na
Zamagurí.
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ZDRAVOTNÍCTVO
Celková situácia

Situácia v zdravotníctve sa napriek snahám zo strany mesta
v tomto roku nezlepšila. Nemocnica v Kežmarku mala voči
nášmu mestu vyše polmiliónový dlh, a to len na prevádzkových
nákladoch. Napriek mimoriadnej dotácii mesta Kežmarok
nemocnici sa situácia výrazne nezmenila a je otázne ako bude
fungovať v nasledujúcom roku. Vysoko stratová bola Lekárska
služba prvej pomoci (ďalej LSPP). Primátor vydobyl aspoň
vyplatenie odmien lekárom od apríla. Bol daný slovný prísľub, že
aj v prípade krachu kežmarskej nemocnice LSPP, interná
ambulancia a prepravná služba budú fungovať, či už
prostredníctvom nemocnice v Poprade alebo v Starej Ľubovni.
Po porade so starostami ostatných zamagurských miest došlo k
dohode, že aj oni finančne pomôžu s prevádzkou polikliniky.
Negatívne na služby vo všeobecnosti vplýva demografický vývoj,
ktorý má klesajúcu tendenciu. Vo všeobecnosti možno
konštatovať, že v danej situácii je ťažko uvažovať o rozširovaní
foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti a je potrebné sa
zatiaľ zameriavať najmä na zachovanie status quo.

Predaj

Mesto predalo bývalý sklad vykurovacích olejov pri zdravotnom
stredisku MUDr. Jánovi Vasiľovi, pričom zaťažilo zmluvu vecným
bremenom o účele využitia budúcej stavby na zdravotníctvo.

Zrušenie

V apríli bolo v Spišskej Starej Vsi zrušené laboratórium, ktoré

laboratória

sídlilo v miestnej Poliklinike. Chemické rozbory krvi a moču sa
tak posielajú do Kežmarku, čím sa znížila flexibilita poskytovania
zdravotnej starostlivosti.

Problémy s

V prvej polovici roku sa objavili problémy s fungovaním

röntgenom

röntgenového prístroja. Keďže ten je v majetku mesta, BIO RTG
odmietlo hradiť jeho opravy.

Záchranná

Spoločnosť Emergency Medical Service, prevádzkujúca

zdravotná služba

záchrannú stanicu v našom meste, zaviedla do praxe riadenú
hypotermiu. Ide o kontrolované chladenie pacienta, ktoré by malo
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zabrániť poškodeniu mozgu, ktorý ak je 3 až 5 minút
neokysličený môže dôjsť k jeho závažnému poškodeniu. Toto
zariadenie môže napomôcť pri záchrane pacientov a hlavne ich
menej komplikovanému návratu do bežného života.
Zmena

Koncom roku výberovým konaním Ministerstva zdravotníctva

poskytovateľa

došlo k zmene poskytovateľa zdravotnej záchrannej služby
v našom meste sa ním stala firma Falkck, ktorá sa presťahovala
do nových priestorov. Priestory a garáž po Emergency Medical
Service by sa v nasledujúcom roku mali využiť ako náhradné
priestory pre hasičov, ktorých stanica bude rekonštruovaná.

Zariadenie pre

Od 1. januára 2009 vstúpil do platnosti nový zákon NR SR č.

seniorov

448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení

a domov

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení

sociálnych

neskorších predpisov, podľa ktorého sa riadi poskytovanie

služieb

sociálnych služieb aj v zariadení v našom meste. V zmysle tohto
zákona bolo zariadenie od 1. júla zaregistrované v registri
poskytovateľov sociálnych služieb Prešovského samosprávneho
kraja pod názvom Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb v Spišskej Starej Vsi. Kapacita zariadenia bola stanovená
na 10 prijímateľov sociálnych služieb v domove sociálnych
služieb a 6 prijímateľov sociálnych služieb v zariadení pre
seniorov.
Zariadenie bolo v tomto roku plne obsadené. V rámci pracovnej
terapie a individuálnej práce s klientmi sa pracovníci usilovali
udržať prípadne rozvíjať sebaobslužné schopnosti a záujmy
obyvateľov. Boli organizované rôzne vedomostné kvízy, ktoré
spojené s tréningom pamäti. V apríli sa niektorí klienti zúčastnili
s veľkonočnými ozdobami a dekoráciami na veľkonočných trhoch
v Domove sociálnych služieb v Prešove. Pre rozptýlenie sa
uskutočnilo množstvo akcií ako fašiangové posedenie
v maskách, koncert vážnej hudby mladých akordeonistov zo
Starej Ľubovne, športový deň, posedenie pri ohni spojené
s varením guľáša, plavba loďou po Nedeckom jazere, či pestré
hudobné predvianočné posedenie za účasti folklórneho súboru
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Barvinok z obce Kamienka. Zaujímavosťou bolo zavedenie
internetu pre klientov, ktorí tak môžu komunikovať s blízkymi,
získavať informácie, či rozvíjať svoje schopnosti. V januári
navštívili zariadenie misionári – redemptoristi, ktorí udelili
obyvateľom pomazanie chorých. Deväť klientov sa zúčastnilo
svätej omše za zdravotne ťažko postihnutých občanov na
Mariánskej hore v Levoči. V rámci mesiaca úcty k starším – 4.
októbra – odslúžil omšu za obyvateľov priamo v zariadení
miestny dekan a o dva dni neskôr farár – predstavený a štatutár
Inštitútu Krista Veľkňaza zo Žakoviec Marián Kuffa, ktorý udelil
sviatosť pomazania chorých a poobede v rámci besedy
odpovedal na otázky.
Zariadenie pre seniorov nadviazalo v apríli veľmi prospešnú
spoluprácu s Asociáciou samaritánov SR, ktorí v spolupráci
s obdobnou organizáciou v Rakúsku odovzdali zariadeniu 10
elektricky a mechanicky polohovateľných postelí. Medzinárodná
spolupráca bola nadviazaná tiež s českým Domovom dôchodcov
v Onšove, pričom v júli navštívili riaditeľ a zástupkyňa zariadenie
v našom meste a vymenili si navzájom skúsenosti a informácie.
V roku 2009 bola doplnená projektová dokumentácia prístavby
a zmena dokončenej stavby k žiadosti o nenávratný finančný
príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ.
Prasacia chrípka

Koncom roka sa objavil v aj v Spišskej Starej Vsi prípad tzv.
„prasacej chrípky“. Vo veľmi vážnom stave sa ocitla Helena
Dlugolinská, ktorá na Štedrý deň tejto chorobe aj podľahla.
Prasacia chrípka bola príčinou smrti ďalšieho
spišskostaroveského rodáka JUDr. Mariána Kľačka, ktorého
pohrebu sa zúčastnili aj dvaja členovia vlády SR: minister
spravodlivosti Štefan Harabin, ktorý bol jeho spolužiakom
z vysokej školy a minister školstva Ján Mikolaj, ktorý má za
manželku jeho sestru .
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CIRKEVNÝ ŽIVOT
Farský úrad

V tomto roku naďalej pôsobili v Spišskostaroveskej farnosti
dekan - farár Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.
a kaplán Mgr. Ladislav Hostinský. V meste sa ku katolíckemu
vierovyznaniu hlásilo 1 720 obyvateľov.

Misie

Počas týždňa od 10. do 18. januára sa v spišskostaroveskej
farnosti konali ľudové misie. Ľudia sa tak mohli porozprávať
s odborníkmi na rôzne témy, prijať sviatosti a prehĺbiť svoj vzťah
k Bohu.

Koncert

Dňa 23. októbra vystúpil v miestnom kostole bývalý populárny
spevák Jiří Zmožek. Koncert sa stretol u Starovešťanov s veľkým
úspechom.
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SPOLKY A ORGANIZÁCIE
Dobrovoľný

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej DHZ) v Spišskej

hasičský

Starej Vsi pracoval v roku 2009 v tomto zložení:

zbor

Predseda – veliteľ: Pavel Úroda
Tajomník: Pavol Dlhý
Pokladník – hospodár: Katarína Mláková
Organizačný referent: Michal Semančík
Strojník: Marián Semančík
Materiálno-technický referent: Emil Pašinský
Ako každoročne sa členovia DHZ zúčastňovali rôznych súťaží,
pričom dosiahli veľmi dobré výsledky:
Vojňany – 1. miesto
Kežmarok – 1. miesto
Mlynčeky (okresná súťaž) – 2. miesto
Malý Slavkov – 2. miesto
Podhorany – 1. miesto
Spišské Hanušovce – 1. miesto
Žakovce – 3. miesto
Šuňava – 5. miesto z 56 družstiev
Slovenská Ves – 1. miesto
Veľký Lipník – 3. miesto
Ihľany – 3. miesto
Veľká Lomnica – 2. miesto
Celkové umiestnenie v Okresnej hasičskej lige Kežmarok 2009 –
2. miesto s 83 bodmi, pričom zaostali len 1 bod za víťaznými
Žakovcami.
Vo finále Východoslovenskej hasičskej ligy, ktorej sa zúčastňujú
družstvá z Prešovského a Košického kraja obsadili 17. miesto.
Na Majstrovstvách Slovenska dobrovoľných hasičov v behu na
100 metrov cez prekážky v Poprade bolo umiestnenie našich
hasičov takéto:
Jozef Mláka ml. – 8. miesto
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Michal Semančík – 13. miesto
Ľubomír Horník – 18. miesto
Jozef Petras – 19. miesto
Pavol Úroda ml. – 31. miesto
Jaroslav Petras – 34. miesto
Pavol Dlhý – 43. miesto.
Okrem súťaží vykonávali členovia preventívne protipožiarne
kontroly v rodinných domoch a taktiež sa podieľali na čistení lesa
a výsadbe stromčekov v miestnom urbári.
K rozvoju DHZ prispelo aj mesto, keď okrem príspevku na
interiérové vybavenie Hasičskej zbrojnice poskytlo prostriedky
i na nákup motorového vozidla FIAT Ducato.
Rybársky zväz

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (ďalej MO
SRZ) v Spišskej Starej Vsi v roku 2009 fungovala pod vedením
výboru v nezmenenom zložení. Záujem o členstvo sa výrazne
zvýšil. MO SRZ tak dosiahla najvyšší počet členov od roku 1995.
Celkovo registrovala 87 členov, z toho 2 ženy, 12 dôchodcov
a 14 mladých členov vo veku od 15 do 18 rokov.
Keďže krúžok mladých rybárov začiatkom sezóny nefungoval,
školenie a skúšky mladí rybári absolvovali pod dohľadom
hospodára, tajomníka a predsedu. V polovici sezóny sa podarilo
túto otázku vyriešiť a vedenie krúžku prevzala dlhoročná členka
Mária Fuchsová. Krúžok navštevovalo 21 detí. Rybárska stráž
mala 8 členov, pričom jej činnosť spočívala v kontrole
zapisovania dochádzky k vode a kontrole úlovkov. Svoje
povinnosti si však plnili len traja členovia.
Výbor sa na pracovných poradách v roku 2009 stretol 15-krát,
pričom riešil otázky súvisiace s chodom organizácie,
pripravovanie brigád, pretekov, či zarybňovanie.
Na zasadnutí výročnej členskej schôdze 15. marca bolo
dlhoročným členom za ich prínos a prácu pre MO udelené:
pochvalné uznanie a povolenka – p. Jurkovský
pochvalné uznanie, odznak 3. stupňa a povolenka – p. Š. Matlák
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pochvalné uznanie, odznak 2. stupňa, povolenka a dar k 80.
narodeninám – p. MVDr. Killár – najstarší člen MO
pochvalné uznanie a povolenka – p. Majlender – 70 rokov
V apríli členovia urobili a osadili nové tabule na označovanie
lovných aj odchovných revírov.
Dňa 6. júna MO SZR v Spišskej Starej Vsi usporiadala
v Červenom Kláštore poradu štatutárov miestnych organizácií
SRZ Prešovského kraja spojenú s pretekom, za účasti
prezidenta, viceprezidenta, ichtyológa a členov Rady SRZ v
Žiline. Výsledky pretekov v love rýb na prívlač bol takýto:
1. miesto – MO Levoča
2. miesto – hostia z organizácie zo Šromoviec
3. miesto – MO Hanušovce nad Topľou
4. miesto – MO Spišská Stará Ves
Už tradične MO SRZ spolupracovala pri Dňoch mesta Spišská
Stará Ves, kde predseda s hospodárom varili Halászlé. Taktiež
sa v júli podieľala na realizácii projektu Eko park Rybník pri
vodnej nádrži Nokle vybudovaním oddychovej zóny, ktorá
spočívala v osadení informačných tabúľ, stola, lavičiek
a odpadkových košov.
V novembri výbor na svojom zasadnutí odsúhlasil začiatok
realizácie výstavby novej vodnej nádrže na mŕtvom ramene
Dunajca pod obcou Majere. V zimných mesiacoch práca výboru
spočívala v zazimovaní, čistení a kontrole prítokov do vodných
nádrží. Brigádnická činnosť členov sa sústredila najmä
na kosenie trávy na hrádzach, osadzovanie lavíc, čistenie
prítokov a odstraňovanie škôd spôsobených bobrami a bohužiaľ
aj ľuďmi.
V roku 2009 MO SRZ v Spišskej Starej Vsi usporiadala päť
pretekov s hojnou účasťou:
19. apríla – otvorenie pstruhovej sezóny na vodnej nádrži
v Červenom kláštore – pretek v love na prívlač – víťaz Vasiľ
Bočkay;
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1. mája – pretek žiakov v love kapra na vodnej nádrži Nokle –
víťaz Tomáš Kozub (chlapci) a Radka Matláková (dievčatá);
26. júla – lov na umelú mušku na Dunajci – víťaz Karol Šebest;
16. augusta – lov rýb na plávanú na Dunajci – víťaz Milan Kozub;
6. septembra – lov kapra na vodnej nádrži v Červenom kláštore –
víťaz Martin Bolcarovič.
Celkovo sa počas sezóny ulovilo na Dunajci, Rieke, Lipničanke,
Osturňanke a vodných nádržiach v Červenom kláštore a Nokle
3 114 kusov rýb s hmotnosťou 2 150 kg. Okrem lovu sa
prirodzene aj zarybňovalo. Do vyššie spomínaných revírov boli
vypustené lipne, podustvy, pstruhy (dúhový a potočný), kapre
a šťuky.
Zväz včelárov

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov (ďalej
ZO SZV) v Spišskej Starej Vsi sa v tomto roku schádzal
sporadicky, podľa potreby, pričom komunikácia prebiehala najmä
elektronickou formou. Dňa 15. marca 2009 došlo k zmene
v ústredí ZO SZV. Za nového predsedu bol zvolený Ing. Štefan
Danko. Tajomníkom naďalej ostal Július Dlugolinský, ktorý v tejto
funkcii pôsobí už od roku 1992. Za hospodára bol zvolený Ing.
Ján Gemza. V centrálnom registri bolo registrovaných 27 členov,
ktorí obhospodarovali celkovo 399 včelstiev. Zo samotnej
Spišskej Starej Vsi bolo 8 členov, a to: Ing. Jaroslav Čačík, Július
Dlugolinský, Jozef Imrich, Ondrej Rajtár, Jozef Kuc, Štefan
Novotný, Ladislav Tisoň a Ing. Dušan Znanec. Tajomník ako prvý
zo Starovešťanov už má na svojich výrobkoch zaregistrovanú
vlastnú ochrannú známku.
V jarnom období previedli inšpektori zdravia včiel prehliadky
zdravotného stavu včelstiev, ktoré boli viac-menej uspokojivé.
V spolupráci s Regionálnou veterinárnou správou v Poprade bol
prevedený taktiež monitoring varózy včiel. V dňoch 5. – 6.
decembra sa zúčastnili školenia inšpektorov zdravia včiel
v Spišskej Novej Vsi Július Dlugolinský, Ing. Ján Gemza, Štefan
Gemza a Jozef Grivalský ml., čím získali spôsobilosť výkonu
funkcie na tri roky. Členovia si za jednu z úloh do budúcnosti
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stanovili okrem iného aj propagáciu chovu včiel a prilákanie
k tejto záľube mladších ročníkov.
Poľovnícke

V roku 2009 sa vo výbore Poľovníckeho združenia Dunajec

združenie

(ďalej PZ Dunajec) zmenila funkcia hospodára, ktorej sa vzdal

Dunajec

Jozef Jabrocký a prevzal JUDr. Vladimír Trulík. Výbor zasadal
celkovo osemkrát, pričom hlavnou náplňou jeho činnosti bolo
riešenie aktuálnych problémov, koordinácia prác podľa
vypracovaného harmonogramu a iné aktivity. Dňa 24. januára
zorganizovali členovia v reštaurácii Nova prvý ročník
Poľovníckeho plesu, ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom
verejnosti. V marci sa uskutočnilo sčítanie zveri. V júli už tradične
spolupracovali pri organizácií Dní mesta Spišská Stará Ves, kde
sa prezentovali výstavou trofejí a poľovníckym guľášom.
Členovia sa na výročných a slávnostnej schôdzi stretli trikrát,
pričom členskú základňu postihla smutná udalosť v podobe smrti
člena Vladimíra Trulíka st. Spoločné poľovačky sa v roku 2009
konali dvakrát, a to: 28. novembra v Havke a 30. decembra
v Lysej nad Dunajcom.

Zväz záhradkárov Základná organizácia Zväzu záhradkárov v Spišskej Starej Vsi
35–10 Kamenec

naďalej fungovala v tomto roku bezo zmien. Každý člen bol
vlastníkom pôdy, pričom ich činnosť spočívala predovšetkým vo
využívaní svojej záhrady a dodržiavaní poriadku v osade.
Členovia využívali svoje záhradky najmä na relax a nemali
záujem o spoločné činnosti. Najväčší spoločný problém mali
v tomto roku so šírením buriny z okolitých zanedbaných lokalít o
ktoré sa nikto nestaral, napríklad zo záhrady patriacej Tatrasvitu
Svit SOCKS a. s. Z pozemkov okolo rieky sa šíril nebezpečný
boľševník, ktorý museli niekoľkokrát počas vegetácie likvidovať.
Činnosť spolku bola zameraná aj na ochranu prístupovej cesty,
okolo ktorej sa vytvárali divoké skládky odpadu. Všetky
spomínané činnosti boli riešené v spolupráci s Mestským
úradom. V rámci činnosti základnej organizácie sa riešili viacmenej vzniknuté problémy, či poradenská činnosť. Finančné
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príspevky pokryli zakúpenie členských známok a drobné opravy
oplotenia.
Horská služba

Horská služba (ďalej HS) PIENAP-u fungovala v tomto roku pod

PIENAP-u

predsedníctvom Ing. Marka Popoviča, ktorý sa zároveň stal na
desať rokov členom komisie Ministerstva vnútra SR pre
koncepciu horskej záchrany. Počet členov sa zvýšil na 23,
z ktorých všetci mali platný kurz prvej pomoci, dvaja odbornú
spôsobilosť pre pozemnú záchranu, šiesti pre základnú záchranu
a pätnásti pre záchranu na lyžiarskej trati. Na všetkých
školeniach a preskúšaniach členovia úspešne obstáli. Okrem
toho absolvovali aj niekoľko výcvikov lezeckej techniky vo
Vysokých Tatrách a Dreveníku.
V rámci záchrannej činnosti slúžili členovia HS Pienap-u počas
zimnej sezóny v Ski Parku v Spišskej Starej Vsi a v letnej sezóne
v Pieninách, pričom v zime zasahovali 11-krát a v lete 13-krát.
Zúčastnili sa tiež záchrannej akcie vo Vysokých Tatrách
organizovanej Horskou záchrannou službou. Zintenzívňovala sa
aj spolupráca s poľskou záchrannou službou GOPR. V dňoch 1.
– 3. apríla sa na Štrbskom plese konalo Medzinárodné fórum
horských záchranárov, na ktorom sa 11 členov HS PIENAP-u
a 14 členov HS GOPR odborne vzdelávalo v oblasti záchrany na
lyžiarskych tratiach. Súčasťou boli praktické ukážky poskytnutia
prvej pomoci na lyžiarskom svahu, transport raneného pomocou
saní, pohyb a orientácia v priestore pomocou GPS. Obe strany si
zároveň vymenili vzácne skúsenosti. V septembri spolu
s kolegami z GOPR-u zabezpečovali Pieninský duatlon
a v decembri sa zúčastnili na Dniach ratownika v poľskej Rytre.
Okrem týchto aktivít sa členovia HS zúčastnili na akcii Čisté hory
a potoky, ktorá sa tento rok konala 18. apríla. Vyčistili najmä
exponovanejšie úseky smerom od Stráňanského sedla cez
Vysoké skalky, Vysokú, Pálenicu až do Lesnice a od chaty
Pieniny v Lesnici k masívu Bystríka. Nazbierali takmer 20 vriec
odpadu, čo je naozaj alarmujúce číslo. V júni zorganizovali nultý
ročník prechodu Pieninami. V júli sa zúčastnili pietnej spomienky
50

na pád vrtuľníka v Mlynickej doline nad Štrbským plesom
a v novembri zorganizovali spomienkovú akciu venovanú
obetiam Pienin. S oddychových činnosti sa v máji zúčastnili na
Medzinárodnom volejbalovom turnaji horských záchranárov
v Nowom Sączi, kde zvíťazili. Víťazstvo si zopakovali aj
v decembri pri zorganizovaní rovnakého turnaja v našom meste.
Matica slovenská

Činnosť miestneho odboru Matice slovenskej (ďalej MO MS)
v roku 2009 bola zameraná na zachovávanie a rozširovanie
ľudových tradícií, na žiacku tvorivosť a na ďalšiu záujmovú
činnosť. Vedenie pracovalo naďalej v nezmenenom zložení,
pričom počet členov sa zvýšil na 25.
V rámci výtvarného klubu sa v apríli v spolupráci zo ZŠ
uskutočnila akcia megakraslica, na ktorej žiaci vytvorili
z vrchnákov platových fliaš veľkonočné vajíčko. V júli pri
príležitosti Dní mesta Spišská Stará Ves prezentovali svoje diela
spišskostaroveskí výtvarníci Lucia Čarnogurská, Igor Kromka,
Anna Kromková, Ján Matlák a Jaroslav Tomala. Medzi
najvýznamnejšie akcie zorganizované v spolupráci s mestom
a miestnou ZŠ patril Kostelničákov ornament. Išlo už o siedmy
ročník výtvarnej súťaže nesúcej meno tohto významného
spišskostaroveského rodáka. Slávnostné vyhodnotenie sa
uskutočnilo 29. mája v priestoroch Mestskej knižnice. Súťaž bola
rozdelená do štyroch kategórií, v ktorých zvíťazili títo žiaci:
1. ročník 1. – 4.: Dominika Ondo-Eštoková (Kežmarok)
2. ročník 5. – 9.: Anna Gregušová (Smolenice)
3. ZUŠ: Erika Hoferníková (Jazernica)
4. MŠ: Veronika Marhefková (Spišská Stará Ves)
Zároveň s ocenením víťazov bola v priestoroch mestskej
knižnice otvorená výstava najlepších prác, ktorá trvala do konca
júna.
V rámci literárneho klubu Knihomoľko sa v septembri uskutočnilo
vzdelávacie podujatie o živote a diele Štefana Leonarda
Kostelničáka, v októbri stretnutie so spisovateľkou Erikou
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Matonokovou a v decembri recitačné a hudobné pásmo v rámci
vianočného programu.
Divadelná zložka sa predstavila v decembri v Spišskej Starej Vsi
a v Reľove s divadelným predstavením pod názvom Stodola.
V tanečnej zložke fungovali folklórne súbory Maguranka, Pieniny
a malé mažoretky Nezábudky, ktoré sa podieľali na kultúrnych
akciách organizovaných MO MS i mestom.
Tatry-Pieniny LAG Vo februári sa v našom meste uskutočnilo zakladajúce Valné
zhromaždenie občianskeho združenia Tatry-Pieniny LAG. Toto
združenie spojilo rôznych aktérov sídliacich alebo pôsobiacich
v spojenom subregióne 23 obcí a miest medzi Vysokými Tatrami
a Pieninami. Spoločný subregión bol vytvorený na báze už
existujúcich mikroregiónov Belianske Tatry a Združenie pre
rozvoj Pienin a Zamaguria. Na valnom zhromaždení sa zišli
starostovia, podnikatelia, neziskové organizácie a občania, aby
schválili stanovy, orgány a program združenia. Hlavnou ambíciou
je uchádzať sa o podporu pilotných projektov typu LEADER
z neštrukturálneho Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013
a o štatút Miestnej akčnej skupiny, ktorú schvaľuje minister
poľnohospodárstva. Za predsedu bol zvolený profesionálny
manažér ochrany prírody a predseda Združenia pre rozvoj Pienin
a Zamaguria Ing. Štefan Danko, za podpredsedu primátor mesta
Vysoké Tatry Ing. Ján Mokoš. Obaja sú zároveň členmi
Výkonného výboru, ktorý dopĺňajú: predseda predstavenstva a
riaditeľ Skicentra Strednica-Ždiar Ing. Marián Bekeš, riaditeľ
neziskovej organizácie Core 22, n.o. sídliacej v Tatranskej
Kotline Jakub Petra, podnikateľ na pôde Pienspol, s.r.o. Lechnica
Ing. Jaroslav Čačík, starostka Osturne Kristína Gregoričková a
starosta Lesnice Ján Gondek. Výkonný výbor si zvolil ako
pomocné orgány: Programový výbor, Monitorovací výbor a
Výberovú komisiu pre prvú výzvu, ktorej členom je aj primátor
Spišskej Starej Vsi Ing. Jozef Harabin. Najhlavnejší očakávaný
prínos tejto iniciatívy je spolupráca aktívnych verejných
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a súkromných partnerov, čo by malo byť predpokladom úspechu
čerpania štrukturálnych fondov.

53

TELOVÝCHOVA A ŠPORT
Futbal

Futbalový klub Slávia Dunajec Spišská Stará Ves pokračoval
v sezóne 2008/2009 i 2009/2010 pod vedením predsedu Ing.
Júliusa Lojeka a tajomníka Karola Šebesta. V jednotlivých
súťažiach Podtatranského futbalového zväzu pôsobili družstvá
žiakov, dorastencov a dospelých.

Žiaci

Žiaci hrali v sezóne 2008/2009 prvú triedu. Po nie veľmi úspešnej
jesennej časti nakoniec skončili na peknom 4. mieste (viď
tabuľka).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Klub
ŠK Zemedar POPRAD-STRÁŽE
Tatran ĽUBICA
VÝBORNÁ
Slávia Dunajec SP.ST.VES
FK V.LOMNICA
OFK VIKARTOVCE
Slavoj SP.BELÁ
FK ST. SMOKOVEC-V.TATRY
FK Marco-Climatech HRANOVNICA
TJ Tatran L.TEPLIČKA
OFK KRAVANY
Iskra ST.LESNÁ

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
17
15
13
13
11
11
10
9
9
6
2
1

R
2
3
2
0
3
3
3
4
1
5
1
3

P
3
4
7
9
8
8
9
9
12
11
19
18

Skóre
63 : 13
65 : 20
68 : 33
72 : 56
68 : 45
50 : 54
66 : 44
45 : 41
66 : 64
54 : 59
24 : 141
30 : 101

Body
53
48
41
39
36
36
33
31
28
23
7
6

Sezónu 2009/2010 však začali veľmi zle a po jesennej časti sa
nachádzali na nelichotivom poslednom mieste, pričom nemali na
svojom konte ani jedno víťazstvo, tri remízy a osem prehier.
Dorastenci

Dorastenci hrali v sezóne 2008/2009 v B–skupine, pričom
obsadili konečné štvrté miesto (viď. tabuľka), a to so
štrnásťbodovým náskokom pred nasledujúcim mužstvom.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klub
FK VEĽKÁ LOMNICA
OŠK SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
VÝBORNÁ
Slávia Dunajec SP. ST. VES
Družstevník SLOVENSKÁ VES
Tatran HUNCOVCE
Iskra STARÁ LESNÁ

Z
20
20
20
20
20
20
20

V
16
15
15
13
8
8
8

R
1
2
1
3
4
2
1

P
3
3
4
4
8
10
11

Skóre
74 : 24
74 : 28
109 : 31
78 : 28
50 : 44
47 : 47
48 : 63

Body
49
47
46
42
28
26
25
54

8.
9.
10.
11.
12.

Dynamo PODHORANY
Nový život VRBOV
TATRANSKÁ LOMNICA
OFK NIŽNÉ REPAŠE-Torysky
TJ J.M. BUŠOVCE - VYLÚČENÉ

20
20
20
20
0

6
5
3
2
0

3
1
3
1
0

11
14
14
17
0

41 : 85
47 : 78
28 : 68
22 : 122
0:0

21
16
12
7
0

Novú sezónu 2009/2010 začalo družstvo dorastencov veľmi
dobre. Zaknihovali deväť výhier a len jednu prehru a tak boli po
jesennej časti s 27 bodmi suverénne na čele tabuľky.
Dospelí

Mužstvo dospelých hralo v sezóne 2008/2009 prvú Kamzík triedu
najvyššej oblastnej súťaže Podtatranského futbalového zväzu.
Oproti jesennej časti, kedy prezimovalo na 12. mieste si do
konca sezóny polepšilo a celkovo sa umiestnilo na 9. mieste (viď.
tabuľka). Najlepším strelcom s počtom 11 gólov bol Radomír
Babiak.
Klub

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

OFK KRAVANY
FK Marco-Climatech HRANOVNICA
Slavoj SP.BELÁ
ŠM VEĽKÝ SLAVKOV
FK VEĽKÁ LOMNICA
TATRANSKÁ LOMNICA
TJ Partizán VERNÁR
FK Lobbe ŽAKOVCE
Slávia Dunajec SP. ST. VES
TJ Družstevník BATIZOVCE
0ŠK SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
OFK VIKARTOVCE
ŠK Zemedar Poprad - STRÁŽE
Tatran MLYNČEKY
OFK JÁNOVCE
ŠK LUČIVNÁ

Z
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
21
19
16
16
14
11
12
11
11
11
11
10
10
11
8
11

R
6
5
4
4
4
6
3
5
5
5
3
6
5
2
8
3

P
3
6
10
10
12
13
15
14
14
14
16
14
15
17
14
16

Skóre
115 : 33
63 : 31
79 : 51
56 : 54
66 : 59
54 : 54
41 : 53
70 : 70
54 : 58
71 : 78
53 : 67
60 : 76
54 : 57
48 : 83
51 : 83
46 : 74

Body
69
62
52
52
46
39
39
38
38
38
36
36
35
35
32
27

V novej sezóne nastúpili v tej istej súťaži. Po odohratí jesennej
časti boli s dvadsiatimi bodmi, ktoré získali piatimi víťazstvami,
piatimi remízami a siedmimi prehrami na 12. mieste z celkového
počtu účastníkov 16. Najlepším strelcom bol Lukáš Bednarčík so
šiestimi gólmi.
Jedenástka roka

Dvaja futbalisti obliekajúci dres Spišskej Starej Vsi – Radomír
Babjak a Rastislav Polakovič – sa dostali do najlepšej jedenástky
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Kamzík I. triedy Podtatranského futbalového zväzu za rok 2009.
Ide o anketu, v ktorej hlasujú kapitáni mužstiev po každom
ligovom zápase a členovia vedenia zväzu. Radomír Babjak sa
ocitol v tejto prestížnej jedenástke už po štvrtýkrát, a teda chýbal
iba jediný raz od vzniku tejto ankety.
Stolný tenis

V sezóne 2008/2009 boli do stolnotenisových súťaží zapojené
dve družstvá dospelých a družstvo starších žiakov.

TJ Dunajec

Družstvo Spišská Stará Ves A, ktoré sa začiatkom roku 2009, po

Spišská Stará

dvanástich kolách, pohybovalo na predposlednej priečke IV. Ligy

Ves A

Podtatranskej. Nakoniec sa im v štvrtej lige podarilo zachrániť,
keď obsadili konečné deviate miesto. V sezóne 2009/2010 teda
pokračovali v tej iste lige. Koncom roka boli po desiatich
zápasoch, z ktorých 8 prehrali a len 2 zvíťazili, so štrnástimi
bodmi na predposlednej jedenástej priečke.

TJ Dunajec

Družstvo Spišská Stará Ves B bolo začiatkom roku 2009 po

Spišská Stará

dvanástich kolách na ôsmom mieste VI. Ligy Podtatranskej. Do

Ves B

konca sezóny sa prebojovalo na konečné šieste miesto. Novú
sezónu 2009/2010 začali veľmi dobre a neustále sa pohybovali
na popredných priečkach. Koncom kalendárneho roku im po
siedmych výhrach, dvoch prehrách a jednej remíze, patrilo druhé
miesto s trojbodovou stratou na víťaza.

Starší žiaci

Do súťaží sa zaradili aj starší žiaci, ktorí hrali v ročníku
2009/2010 II. ligu B Podtatranskej skupiny. Na konci
kalendárneho roku sa po štyroch kolách so štyrmi výhrami,
dvoma remízami a šiestimi prehrami pohybovali v strede tabuľky
– na 9. mieste, pričom na prvé mužstvo strácali 11 bodov.
Najlepším hráčom bol Filip Knapík, ktorý mal v zápasoch takmer
86% úspešnosť. Ďalšími reprezentantmi mesta v kategórii
starších žiakov boli Matej Pišta, Peter Vnenčák, Andrej Matlák a
Adrián Mašlonka.

Memoriál Dušana

V nedeľu 11. januára sa v telocvični Základnej školy uskutočnil

Budzáka

prvý ročník stolnotenisového turnaja – Memoriál Dušana
Budzáka, ktorý usporiadala Telovýchovná jednota Dunajec
v spolupráci s mestom. Súťažilo sa v troch kategóriách. Prvou
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bola kategória bývalých hráčov, ktorej sa zúčastnilo 16
súťažiacich v dvojhre a 14 párov v štvorhre. Víťazom sa stal
Jozef Vaško. Druhú kategóriu tvorili registrovaní hráči, pričom
súťažilo 19 hráčov. Víťazom sa stal domáci Daniel Kostka. Tretia
kategória bola štvorhra, kde dominovali Peter a Tomáš
Hovanovci.
Šach

Keďže v sezóne 2008/2009 niektorí hráči z minulého ročníka
odišli študovať na vysoké školy alebo proste nechceli už
nastúpiť, muselo družstvo Šachového klubu mesta Spišská Stará
Ves odmietnuť hrať tretiu ligu. Išlo o desať odchovancov, čo
spočiatku spôsobilo veľké problémy. Nakoniec však vďaka
ústretovému postoju predsedu klubu Mgr. Miloslava Cisku, CVČ,

IV. liga mužov

rodičov a mesta sa podarilo pre IV. ligu mužov D11 zostaviť
kvalitný a pritom veľmi mladý káder, z ktorého boli plnoletí len
dvaja hráči. Napriek tomu mohli postúpiť do tretej ligy, keby
neprehrali zbytočne v 11. kole s družstvom CVČ Poprad, ktoré
nakoniec skončilo predposledné. Všetkých súperov však aspoň
raz z dvoch zápasov porazili. Dôležitými ťahúňmi družstva boli
najmä Daniel Gallik, Filip Doblej a Dominik Želonka. Matej
a Miloslav Cisko zase odtiahli vysoké šachovnice. Spomedzi
dievčat sa presadila Natália Regecová. Nová generácia mladších
sa tak prihlásila o slovo, keď spomedzi 15 hráčov až 5 nemá ani
13 rokov. Zvyšok tvorili štyri dievčatá a starší hráči, na pleciach
ktorých bola celá liga. Konečná tabuľka bola takáto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Liga mládeže

POPRAD LS B
SP.ST. VES SKM
BIJACOVCE B
SLOVINKY SK
GELNICA C Slovan
POPRAD CVC B
SP. TEPLICA

12
12
12
12
12
12
12

8
8
7
7
6
3
2

0
0
1
1
0
0
0

4
4
4
4
6
9
10

58.0
53.0
51.5
50.5
51.0
43.5
26.5

24
24
22
22
18
9
6

Vekový posun hráčov spôsobil v tomto ročníku istý ústup
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Klub

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Spiša

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

najmäGELNICA
z medailových pozícií, no Šachový
klub 1mesta Spišská
2
0 Stará Ves ostal n
SLOVAN
1
2
5
ŠKM
a CVČ SPIŠSKÁ STARÁ VES
1
1
0
ŠO SVIT
1
0
0
LŠ POPRAD
ď
1
0
0
OŠK MARGECANY
a SPIŠSKÁ NOVÁ VES
1
0
0
MŠK
0
1
0
l KEŽMAROK
KDV
0
1
0
CVČš POPRAD
0
1
0
ZŠ SPIŠSKÉ PODHRADIE
í
0
0
1
ZŠ SPIŠSKÝ HRHOV
c
0
0
1
CVČ LENDAK
h
cca 20 mládežníkov z iných regiónov SR, z tohto počtu 22
starších a 84 mladších. Náš klub reprezentovalo spolu 29
hráčov, čo predstavuje asi 27 % všetkých detí, čiže viac ako
štvrtinu. Výrazné to bolo najmä u starších a všeobecne u dievčat.
Až 11 starších hráčov bolo z nášho klubu, čiže presná polovica.
Čo sa týka organizácie, po prvýkrát sa jeden z turnajov ligy
odohral v Spišskej Starej Vsi. Bol najpočetnejší, najkvalitnejší
a cenovo najbohatší zo všetkých piatich turnajov. Organizátorov
pochválili aj účastníci a ich deti, pričom každé z nich získalo
nejakú cenu. Medailová bilancia klubov vyzerala takto:

Medailové umiestnenia získali:
V kategórii Mládež od 15 do 20 rokov: Daniel Gallik – 2. miesto
(396 bodov) a Filip Doblej 3. miesto (391 bodov).
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V chlapci B kategórii (1993 – 1994): Dominik Želonka 3. miesto
(391 bodov).
V kategórii starších dievčat: Natália Regecová 2. miesto (356
bodov) a Mária Britaňáková 3. miesto (352 bodov).
V chlapci D kategórii (1998 – 2000): Matej Cisko 1. miesto (399
bodov) a Miloslav Cisko 3. miesto (386 bodov).
V kategórii mladších dievčat: Iveta Krempaská 3. miesto (277
bodov).
V novom ročníku 2009/2010 sa prvé kolo Ligy mládeže Spiša
uskutočnilo 19. decembra v Spišskej Novej Vsi. Hráči ŠKM CVČ
Spišská Stará Ves dosiahli výborné umiestnenia, keď Daniel
Galik zvíťazil a Filip Doblej obsadil 3. miesto.
Turnaje

V tomto ročníku sa všetky turnaje viac-menej prispôsobili

Grand Prix

podmienkach GPX na Slovensku. Preto sa ani žiacka liga
družstiev v Prešove veľmi nesledovala ako súťaž družstiev,
formálne spišskostaroveský šachový klub skončil na 9. mieste
spomedzi cca 30 družstiev. Pozornosť sa ale sústredila na
jednotlivcov. Nehralo sa ako vlani v družstvách, ale išlo
o niekoľko turnajov jednotlivcov.
Na druhom turnaji v Prešove skončil Dominik Želonka v
štartovom poli viac ako 80 hráčov na piatom mieste, Matej Cisko
na ôsmom. Na Memoriáli A. Rochlitza v Prešove skončil Matej
Cisko šiesty, na GPX turnaji v Žiline tretí (spomedzi viac ako 70
detí), vyhral turnaj v Lendaku a v Spišskej Starej Vsi v rámci Dní
mesta. Daniel Gallik vyhral turnaj v Spišskej Belej a v Spišských
Hanušovciach v rámci letného tábora. Dalibor Gallik vyhral turnaj
mladších v Spišskej Belej.
V celkovom poradí GPX získal siedmym miestom Matej Cisko
jedno miesto do semifinále. Na semifinále GPX v Poprade
nastupoval uvoľnene a ziskom 2. miesta sa v pohode kvalifikoval
do celoslovenského finále. Lenže v termíne finále GPX
odcestoval na futbalový zájazd do Hannoveru v Nemecku, čo
znemožnilo finálovú účasť.

59

Školské súťaže

Každým rokom sa čoraz viac naši šachisti presadzujú v rámci
súťaží SAŠŠ. Na okresnom kole žiakov ZŠ vyhrali súťaž
družstiev a Natália Regecová vyhrala kategóriu jednotlivkýň,
Iveta Krempaská bola štvrtá. U chlapcov bol Dominik Želonka
druhý, Matej Cisko tretí, Dalibor Gallik piaty a Maroš Dudžák
šiesty. Medzi študentmi SŠ bolo naše družstvo druhé.
Dievčenskú kategóriu vyhrala Mária Labovská s cenným skalpom
Adely Pitoňákovej, jednej z najlepších mládežníckych hráčok SR
a tretia skončila Mária Krempaská. U chlapcov bol Daniel Gallik
tretí a Filip Doblej štvrtý. Na krajskom kole sa predstavil Dominik
Želonka, skončil siedmy rovnako ako naše družstvo. Menej sa
darilo dievčatám Natálii Regecovej a Márii Labovskej, ktoré
skončili za prvou desiatkou.
V sezóne 2009/2010 sa 24. októbra v Prešove uskutočnil prvý
turnaj 29. ročníka Žiackej ligy Prešova v šachu, kde v konkurencii
80 účastníkov obsadil Matej Cisko pekné 3. miesto a v druhom
turnaji, ktorý sa konal 21. novembra za účasti 75 hráčov obsadil
5. miesto.
Dňa 5. decembra sa uskutočnilo krajské kolo dorasteneckej ligy,
ktorého sa zúčastnilo 6 mužstiev. Vo veľmi vyrovnanom turnaji si
prvenstvo vybojovali hráči z družstva Slávia Prešovská univerzita
„A“, za ktorými hneď na druhom mieste skončilo naše družstvo
ŠKM CVČ Spišská Stará Ves v zložení Filip Doblej, Dominik
Želonka, Matej Cisko a Slavomíra Galovičová, čím si zabezpečilo
postup do štvrťfinále s Košickým krajom.

Majstrovstvá

Súťaž družstiev starších žiakov šachový klub v tomto ročníku

Slovenska

neobsadil. Čo sa týka mladších žiakov, na Majstrovstvách
Slovenska vo Vrútkach boli naši šachisti blízko senzácie, keď
takmer získali medailu. Nakoniec z toho bolo pekné siedme
miesto.

Letný tábor

Po skúsenostiach z letných šachových táborov v iných lokalitách
sa šachový klub rozhodol usporiadať letný šachový tábor
v Zamagurí. Veľmajster Tomáš Likavský s manželkou sa
postarali o odbornú stránku tábora, organizáciu mal Mgr. Miloslav
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Cisko a hracie priestory poskytol Ing. František Krempaský. Deti
si tábor veľmi pochvaľovali.
Vodný slalom

Bratranci Ladislav a Peter Škantárovci, ktorí pochádzajú zo
Spišskej Starej Vsi vybojovali na svetovom šampionáte
v španielskom Seu d´urgell striebornú medailu, pričom od
získania zlatého kovu ich delilo len 14 stotín sekundy.
Starovešťan Marko Gurecka sa stal majstrom Slovenska
v kategórii žiakov.

Lyžiarsky oddiel

Koncom roku 2009 bol v meste pod patronátom Imrich Plevíka
a Márie Matlákovej založený detský lyžiarsky oddiel.
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POČASIE
Zima

Začiatok roka bol veľmi chladný, po Troch kráľoch sa nočné

a obmedzenie

teploty pohybovali až do -15°C. V noci z 5. na 6. januára

dodávok plynu

ruský energetický gigant Gazprom začal znižovať až úplne
zastavil dodávky plynu na Slovensko cez Ukrajinu. Keďže veľká
časť obyvateľov Spišskej Starej Vsi už vykuruje plynom, začali sa
obyvatelia obávať a uvažovať o rôznych alternatívach
vykurovania. Slovenská vláda vyhlásila núdzový stav, ktorého
obmedzenia sa však dotýkali len veľkých podnikov. Domácnosti
dostávali plyn na vykurovanie naďalej v nezmenených dávkach.
Krízová situácia trvala až do 23. januára, kedy boli dodávky
opätovne obnovené.

Oteplenie

V druhej polovici januára sa oteplilo a začalo pršať. Dážď
v niektorých oblastiach Slovenska spôsobil lokálne záplavy,
Zamagurie však záplavami nebolo postihnuté.

Mrazy a sneženie

Situácia sa zmenila počas druhého februárového týždňa, kedy
udreli mrazy a nasnežilo. Teploty sa aj počas dňa pohybovali
v mínusových hodnotách. Výdatné sneženie a mráz pokračovali
aj ďalší týždeň, takže lyžiarske stredisko malo dostatok snehu.
Opätovne otepľovať sa začalo až koncom februára.

Letný čas

Marec bol v priemere veľmi teplý. Koncom mesiaca sa už aj
nočné teploty pohybovali okolo nuly. Zmena zo zimného na letný
čas prebehla v noci 29. marca, kedy sa presunuli hodiny z druhej
na tretiu. Znovuzavedenie zimného času sa udialo 25. októbra.

Málo zrážok

V apríli bolo veľmi málo zrážok, bol to najsuchší mesiac za
posledných 50 rokov. To sa prejavilo aj vypuknutím veľkého
množstva požiarov. V podtatranskej oblasti horelo v Bachledovej
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a Lopušnej doline, či Kežmarských žľaboch. Zamagurie našťastie
požiare obišli. Teploty sa počas dňa pohybovali okolo 20°C.
Prvá búrka

Dňa 9. apríla vystúpila teplota na 26°C a ozvalo sa p rvé hrmenie
s krátkym slabým dažďom. V máji bolo premenlivé „aprílové“
počasie, kedy sa zamračené daždivé dni striedali s peknými
slnečnými dňami.

Tragédia na rieke

Jún bol veľmi teplý, pričom 17. júna bol v Spišskej Starej Vsi prvý

Dunajec

tropický deň, kedy teplota vystúpila na 30°C. Koncom mesiaca
došlo na väčšine územia Slovenska k prietrži mračien.
V Kežmarku, ale tiež v obciach Ľubica, Jurské, Holumnica a
Ihľany bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. Prívalová
vlna spôsobila podmývanie ciest a hrozilo, že niektoré obce
ostanú odrezané od sveta. Silná búrka spojená s prietržou
mračien bola pôvodcom tragédie na rieke Dunajec. Veľké
prívalové vlny nezvládli dvaja mladí pltníci a narazili na kameň,
čo spôsobilo roztrieštenie a následné prevrátenie plte. Na plti sa
viezli českí dôchodcovia, z ktorých väčšina ešte dokázala
doplávať ku brehu. Ďalších z vody zachraňovali iné plte a raftové
člny. Tragédia si bohužiaľ vyžiadala aj obeť, ktorou sa stal jeden
z českých turistov.

Tropické dni

Začiatok júla bol trochu chladnejší, ale od polovice mesiaca sa
teploty takmer každý deň šplhali k tridsiatke, pričom bolo až päť
tropických dní (14. júla 32°C, 15. júla 31°C, 22. j úla 31°C, 23. júla
32°C, 24. júla 31°C) a tri dni s teplotou 29°C. Po čas troch nocí
teploty dokonca neklesli pod 19°C (6. júla, 17. júl a, 24. júla)
Tento trend pokračoval aj v auguste, kedy s výnimkou niekoľkých
zamračených upršaných dní sa teploty pohybovali od 25°C d o
30°C. Koncom mesiaca sa za čalo mierne ochladzovať.

„Babie leto“

Jeseň bola veľmi teplá a koncom septembra dokonca padli
teplotné rekordy, pričom teploty na Slovensku i Zamagurí
dosahovali najvyššie hodnoty od počiatkov merania teplôt.
Napríklad 22. septembra bola nočná teplota 10°C a denná 25°C.

Prvý sneh

V polovici októbra došlo k náhlemu ochladeniu. Najskôr 13.
októbra v meste nasnežilo, v noci sa teplota ochladila na -2°C
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a celý nasledujúci deň husto snežilo. Dňa 15. októbra bolo
v oblasti Zamaguria najchladnejšie počasie, kedy sa denné
teploty pohybovali okolo 0°C. Tento záchvev zimy vš ak netrval
dlho. Už v druhej polovici mesiaca sa začalo otepľovať a sneh sa
roztopil. Veľmi teplé počasie pretrvávalo aj v novembri, kedy sa
plusové teploty udržiavali aj počas noci. Až predposledný
novembrový deň klesla nočná teplota na -1°C. Prvé dva týždne
decembra sa však počas dňa stále udržiavali plusové hodnoty.
Mrazy

Mrazy udreli až 12. decembra, kedy aj slabo nasnežilo. Teploty
boli pod nulou aj počas dní. V noci z 19. na 20. decembra
dosiahla teplota -20°C. Cez de ň bolo -15°C.

Oteplenie

Pred Vianocami sa však opäť začalo otepľovať. Výrazné
oteplenie a zrážky pred Štedrým dňom zvýšili hladiny niektorých
riek na východnom Slovensku. Na prvý sviatok vianočný na
viacerých slovenských miestach padli teplotné rekordy viažuce
sa k tomuto dňu. Relatívne teplé počasie pretrvalo až do konca
kalendárneho roku.

Zhodnotenie

Rok 2009 bol z klimatického hľadiska čo sa týka našej oblasti
veľmi teplý, keď priemerná ročná teplota bola o 1°C vyššia ako
dlhodobý priemer. Zrážkovo to bol tento rok taktiež nadnormálny,
keď v priemere napršalo až 115% dlhodobého priemeru.
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