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SAMOSPRÁVA MESTA
Zasadnutia

Mestské zastupiteľstvo sa v roku 2010 zišlo jedenásťkrát.

Mestského

Šesťkrát bolo primátorom zvolané riadne rokovanie, štyrikrát

zastupiteľstva

mimoriadne rokovanie a raz ustanovujúce zasadnutie. Poslanci
prijali celkovo 9 všeobecno-záväzných nariadení, 125 uznesení,
z ktorých prevažná väčšina mala schvaľovací charakter.
Zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa konali:
25. januára

26. augusta

28. januára

9. septembra

18. februára

28. októbra

22. apríla

10. decembra

17. júna

16. decembra

24. júna
Programový

Programový rozpočet mesta na rok 2010 bol, podobne ako v

rozpočet na rok

minulom roku, alokovaný do 11 programov, z ktorých každý mal

2010

definovaný zámer vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia
príslušných cieľov i konkrétne merateľné ciele. Na rok 2010
vyčlenilo mesto na jednotlivé programy celkovo 3 193 748 €.

Administratíva

Program 1: ADMINISTRATÍVA
Podprogram

Rozpočet

1.1. Správa obce

428 985

1.2. Finančná oblasť
Spolu za program

24 186
453 171

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
2.1. Požiarna a civilná ochrana

Rozpočet
2 330

2.2. Verejné osvetlenie

11 000

Spolu za program

13 330
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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 – 11 000

Komunikácie

Program 3: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

a verejné

Podprogram

Rozpočet

priestranstvá

3.1. Správa a údržba MK

159 000

3.2. Správa a údržba verejných priestranstiev

1 900

3.3. Rekonštrukcia námestia a priľahlých priestr.

807 837

Spolu za program

968 737

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

počet výjazdov traktora pri odpratávaní snehu – 20

•

interval údržby MK – 2x ročne

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

počet pracovníkov AČ / vlastní zamestnanci – 10 /2

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

objem finančných prostriedkov – 807 837

Odpadové

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

hospodárstvo

Rozpočet

26 700

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
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•
Bývanie

postupná výmena kontajnerov – 20

Program 5: BÝVANIE
Rozpočet

575 870

Zámer programu: Bytový fond pre všetkých občanov
Cieľ: Zabezpečiť dokončenie výstavby 16 bytovej jednotky
•
Zdravotníctvo

odovzdanie 16 BJ v stanovenom termíne – august 2010

Program 6: ZDRAVOTNÍCTVO
Rozpočet

23 800

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

počet ambulancií v zdravotnom stredisku – 8

Program 7: ŠPORT
Rozpočet

2 650

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

počet aktívnych športových oddielov – 4

Program 8: KULTÚRA
Podprogram

Rozpočet

8.1. Knižnice

700

8.2. Kultúrne služby

29 400

Spolu za program

30 100

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

520 957

9.2. Materská škola

132 885

9.2.1. Rekonštrukcia MŠ

268 868
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9.3. Centrum voľného času
Spolu za program

91 832
1 014 360

Zámer programu: Kvalitný a efektívny školský systém
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávacie služby v MŠ
•

zvýšiť počet detí navštevujúcich MŠ – o 5

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu MŠ
•

objem finančných prostriedkov na rekonštrukciu –
268 868

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

32 500

10.2. Ostatné služby občanom

32 030

Spolu za program

64 530

Zámer programu: Samospráva otvorená pre všetkých občanov
Cieľ: Zabezpečiť vysielanie TKR dostatočným počtom
vysielacích programov
•

počet dostupných televíznych programov – 20

Cieľ: Dokončiť realizáciu výstavby domu smútku a rozšírenia a
cintorína
•
Sociálne služby

objem investovaných finančných prostriedkov – 26 600

Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY
Podprogram
11.1. Opatrovateľská služba

Rozpočet
1 700

11.2. Pomoc občanom

18 800

Spolu za program

20 500

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

počet občanov, ktorí využijú služby TSP – 150

Poskytnutie

Mesto Spišská Stará Ves prostredníctvom dotácií podporilo

dotácií

viaceré spolky a inštitúcie i ich aktivity. Konkrétne išlo o:
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Útulok pre psov v Kežmarku

200 €

FS Maguranka

3 000 €

Divadlo RAMAGU

1 000 €

Zamagurský klub motorkárov

500 €

TJ Slávia Dunajec (stolnotenisový oddiel)

1 650 €

Vydavateľstvo GORALINGA

500 €

Pomoc pri

Okrem toho Spišská Stará Ves vyjadrila solidaritu s okolitými

povodniach

obcami postihnutými povodňami a na odstránenie následkov
povodní v mesiacoch máj a jún poskytla finančné prostriedky:
obci Osturňa

200 €

obci Jezersko

200 €

obci Zálesie

100 €

Fondu Solidarity ZMOS-u

500 €

Voľby do orgánov Dňa 27. novembra 2010 si obyvatelia Slovenska vyberali
samospráv obcí

primátorov, starostov a poslancov mestských i obecných
zastupiteľstiev v 2924 mestách, mestských častiach a obciach.
Túto možnosť využilo 2 191 127 z celkového počtu 4 409 194
oprávnených voličov, čo tvorí 49,69%. Z ôsmych krajských miest
sa primátori vymenili až v šiestich. V Bratislave sa novým
primátorom stal Milan Ftáčnik, v Košiciach Richard Raši, v Žiline
Igor Choma, v Banskej Bystrici Peter Gogola, v Trenčíne Richard
Rybníček a v Trnave Vladimír Butko. Na svojom mieste zotrvali
primátor Prešova Pavel Hagyari a primátor Nitry Jozef Dvonč.
V našom meste sa o post primátora uchádzali dvaja kandidáti,
a to: doterajší primátor Ing. Jozef Harabin ako nezávislý kandidát
a pracovníčka pošty v Osturni Anna Marhefková ako kandidátka
Kresťanskodemokratického hnutia. O post poslancov do
mestského zastupiteľstva sa uchádzalo celkovo 24 kandidátov,
z ktorých si obyvatelia vyberali deviatich.
Volilo sa v dvoch volebných okrskoch, pričom prvý (Štúrova
ulica) sa nachádzal v obradnej miestnosti Mestského úradu
a druhý (ulice SNP, Mlynská, Kukučínova, Tatranská,
Jesenského, 1. mája, Športová a miestna časť Lysá nad
Dunajcom) na prízemí v Dome kultúry. Volieb sa zúčastnilo 941
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z 1814 oprávnených voličov, čo tvorilo 51,87% z celkového
počtu. Platných odovzdaných hlasov pre poslancov mestského
zastupiteľstva bolo 923 a pre primátora mesta 915.
Predvolebná

Počas predvolebnej kampane vydali kandidáti na miesto

kampaň

primátora letáky so svojim volebným programom a uskutočnili sa
aj predvolebné mítingy.

Ing. Jozef Harabin Vo voľbách svoju pozíciu na primátorskom poste obhájil Ing.
opäť primátorom

Jozef Harabin, ktorý získal celkovo 775 hlasov voliacich
obyvateľov mesta. Druhá Anna Marhefková získala 140 hlasov.

Zamagurskí
starostovia

V ďalších zamagurských obciach boli zvolení títo starostovia:
Červený Kláštor – Štefan Džurný
Haligovce – Milan Volček
Havka – Pavol Jabrocký
Jezersko – Ľubomír Vnenčák
Lechnica – Slavomír Majerčák
Lesnica – Ján Gondek
Majere – Rudolf Velička
Malá Franková – Jozef Kromka
Matiašovce – Marián Štefaňák
Osturňa – Kristína Gregoričková
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Reľov – František Dudžák
Spišské Hanušovce – Jozef Dudžák
Stráňany – Viera Kravčáková
Veľká Franková – Ondrej Krempaský
Veľká Lesná – Ján Michna
Veľký Lipník – Štefan Stempák
Zálesie – Jozef Pisarčík
Poslanci

Za poslancov do mestského zastupiteľstva boli obyvateľmi

Mestského

Spišskej Starej Vsi vybraní títo deviati kandidáti:

zastupiteľstva

MDDr. Anton Mačutek, nezávislý kandidát, 503 hlasov
Ing. Jozef Harabin, nezávislý kandidát, 474 hlasov
Ing. Ján Kurňava, SDKÚ-DS, 355 hlasov
Peter Minčík, Slovenská národná strana, 353 hlasov
Ing. Július Lojek, SMER, 336 hlasov
Mgr. Daniel Kostka, Kresťanskodemokratické hnutie, 333 hlasov
Peter Pjontek, Slovenská národná strana, 298 hlasov
Bc. Juraj Krempaský, nezávislý kandidát, 293 hlasov
Peter Mláka, nezávislý kandidát, 284 hlasov.

Ďalší v poradí

Keďže Ing. Jozef Harabin sa stal primátorom na jeho poslanecké
miesto zasadol ďalší v poradí nezávislý kandidát Ján Depta,
ktorý získal celkovo 246 hlasov.
Svojho postu sa vzdal aj Ing. Ján Kurňava, ktorý nastúpil na
uvoľnené miesto na oddelení všeobecnej vnútornej správy,
ekonomiky a kultúry na Mestskom úrade. Jeho poslanecké
miesto zaujal, so ziskom 242 hlasov, nominant Združenia
robotníkov Slovenska Ing. Ján Komiňák.

Neúspešní

Poradie ďalších kandidátov bolo takéto:

kandidáti

Ing. Jozef Hrivko, SMER, 241 hlasov
Ing. Dušan Znanec, nezávislý kandidát, 237 hlasov
Mgr. Jana Krettová, Kresťanskodemokratické hnutie, 230 hlasov
Mgr. Marek Zadjora, Združenie robotníkov Slovenska, 209
hlasov
Ing. Mária Gecašková, nezávislý kandidát, 200 hlasov
Ing. Miroslav Poláček, nezávislý kandidát, 195 hlasov
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Jozef Ovcarčík, nezávislý kandidát, 194 hlasov
Ján Hovaňák, Kresťanskodemokratické hnutie, 185 hlasov
Lukáš Marhefka, nezávislý kandidát, 184 hlasov
Mgr. Ladislav Eliaš, Kresťanskodemokratické hnutie, 140 hlasov
Bc. Matúš Švienty, Kresťanskodemokratické hnutie, 113 hlasov
Mgr. Mária Zavacká, Kresťanskodemokratické hnutie, 90 hlasov
Marta Cisková, Európska demokratická strana, 43 hlasov
Ustanovujúce

Dňa 16. decembra sa zišlo ustanovujúce zasadnutie

zasadnutie

novozvoleného Mestského zastupiteľstva, na ktorom primátor

Mestského

i poslanci zložili predpísaný sľub. Zároveň schválili spoločnú

zastupiteľstva

pracovnú komisiu, ktorá bude plniť úlohy mandátovej, volebnej
a návrhovej komisie. Jej predsedom sa stal Ing. Július Lojek
a členmi Ján Depta a MDDr. Anton Mačutek.

Zástupca

Zastupovaním primátora mesta bol poverený bývalý primátor Ing.

primátora

Július Lojek. Zvolávaním a vedením zasadnutí mestského
zastupiteľstva v určitých zákonom stanovených prípadoch bol
poverený Peter Minčík.

Komisie

Na svojom ustanovujúcom zasadnutí zriadilo mestské
zastupiteľstvo tri komisie, ktoré budú spravovať jednotlivé oblasti
mesta. Ide o komisie:
1. financií, správy majetku, výstavby, podnikateľských činností
a regionálneho rozvoja pod predsedníctvom Jána Deptu
a s členmi Ing. Jánom Komiňákom a Bc. Jurajom
Krempaským,
2. školstva, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva
pod predsedníctvom Ing. Júliusa Lojeka a s členmi Mgr.
Danielom Kostkom a MDDr. Antonom Mačutekom,
3. verejného poriadku, životného prostrednia a dopravy pod
predsedníctvom Petra Minčíka a s členmi Petrom Pjontekom
a Petrom Mlákom.

Personálne zmeny Keďže Ing. Jozef Dudžák, ktorý do volieb pracoval na oddelení
na Mestskom

všeobecnej vnútornej správy, ekonomiky a kultúry na Mestskom
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úrade

úrade, úspešne kandidoval na post starostu v obci Spišské
Hanušovce, bol na uvoľnené miesto vyhlásený konkurz. V ňom
uspel Ing. Ján Kurňava.

Demografický

Počet obyvateľov Spišskej Starej Vsi oproti minulému roku

vývoj

mierne klesol. K 31. decembru žilo v našom meste 2 231 ľudí, čo
je o 18 menej ako v tom istom čase v roku 2009. Spôsobené to
bolo predovšetkým tým, že sa z trvalého pobytu odhlásilo 46
obyvateľov, pričom na trvalý pobyt sa prihlásilo len 28. Detí sa
narodilo 17 a takisto 17 obyvateľov mesta zomrelo. Počas roku
2010 sa v Spišskej Starej Vsi rozhodlo uzavrieť manželstvo 31
párov.

Prešovský

Ešte v minulom roku bol do parlamentu Prešovského

samosprávny

samosprávneho kraja zvolený za poslanca primátor nášho

kraj

mesta Ing. Jozef Harabin. V tomto roku sa ako poslanec stal
členom niekoľkých komisií:

Člen dopravnej

Dňa 19. januára, kedy sa uskutočnilo prvé pracovné zasadnutie

komisie PSK

Prešovského samosprávneho kraja, kde boli zvolení noví
podpredsedovia a komisie, bol zvolený za člena dopravnej
komisie. Zo Zamaguria bol za člena komisie kultúry
a národnostných menšín zvolený aj riaditeľ neziskovej
organizácie Cyprián Ing. Milan Gacík z Červeného Kláštora.

Člen Rady školy

Ako poslanec PSK sa stal primátor nášho mesta aj členom Rady
školy pri Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri Strednej odbornej
škole Garbiarska v Kežmarku a pri Strednej odbornej škole
Pradiarenská v Kežmarku.
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ŠTÁTNA SPRÁVA
Voľby do

Dňa 12. júna sa na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady

Národnej rady

SR č. 36/2010 Z. z. zo dňa 1. februára 2010 konali voľby do

Slovenskej

Národnej rady SR. O priazeň voličov sa uchádzalo celkovo 18

republiky

politických strán i koalícií a 2 297 kandidátov. Z celkového počtu
4 362 369 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 2 566 779,
čo tvorí 58,83%. Najvyššia volebná účasť bola v okrese
Dunajská Streda (67,6%) a najnižšia v okrese Michalovce
(48,4%). Voliť mohli aj občania Slovenskej republiky zdržujúci sa
v cudzine, pričom túto možnosť využilo 5 861 osôb. Vo voľbách
jednoznačne zvíťazila doterajšia vládna strana SMER – sociálna
demokracia, ktorá získala 34,79% hlasov voličov a 62
poslaneckých mandátov, pričom mala prevahu na celom území
Slovenska s výnimkou Bratislavy a štyroch južných okresov
(Galanta, Šaľa, Komárno a Dunajská streda). Viac ako o polovicu
menej hlasov 15,42% dostala najsilnejšia opozičná strana
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická
strana. Tento volebný výsledok jej zabezpečil 28 poslancov.
Treťou najsilnejšou stranou sa so ziskom 12,14% hlasov stala
nová politická strana Sloboda a solidarita, ktorá tak získala 22
poslaneckých kresiel. S tradičným ziskom 8,52% hlasov sa do
parlamentu prebojovalo aj Kresťanskodemokratické hnutie. Ich
poslanci budú mať v parlamente 15 mandátov. Druhou novou
politickou stranou v slovenskom parlamente je MOST-HÍD, ktorú
si ako svojho zástupcu v parlamente vybralo 8,12% voličov, čo
im prinieslo zisk 12 poslancov. Zloženie parlamentu dotvorila
ešte Slovenská národná strana, ktorá prekročila zvoliteľnú
hranicu len o stotiny percenta a so ziskom 5,07% záujmy svojich
voličov obhajuje 9 poslancov.
Spišská Stará Ves patrila do volebného obvodu Kežmarok, kde
sa v 67 okrskoch zúčastnilo volieb 24 166 z 47 986 oprávnených
voličov, čo tvorí 51,57%. V našom meste boli už tradične
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vytvorené dva volebné obvody. Vo voličských zoznamoch bolo
zapísaných 1742 voličov. Možnosť voliť využilo 901 osôb, z toho
dve prostredníctvom návratnej obálky z cudziny. Celkovo sa teda
na voľbách zúčastnilo 51,72% obyvateľov mesta. Platných
hlasov bolo 882. Počet hlasov pre jednotlivé politické strany
zobrazuje tabuľka:
Politická strana
1 Európska demokratická strana
2 Únia - Strana pre Slovensko
3 Strana rómskej koalície - SRK
4

Paliho Kapurková, veselá politická
strana

5 Sloboda a Solidarita
6 Strana demokratickej ľavice
Strana maďarskej koalície Magyar Koalíció Pártja
Ľudová strana - Hnutie za
8
demokratické Slovensko
7

9 Komunistická strana Slovenska
10 Slovenská národná strana
11 NOVÁ DEMOKRACIA
12 Združenie robotníkov Slovenska
13 Kresťanskodemokratické hnutie
14 Ľudová strana Naše Slovensko
Slovenská demokratická a
15 kresťanská únia - Demokratická
strana
AZEN - Aliancia za Európu
16
národov
17 SMER - sociálna demokracia
18 MOST - HÍD
Celkom

SR
10 332
(0,40%)
17 741
(0,70%)
6 947
(0,27%)
14 576
(0,57%)
307 287
(12,14%)
61 137
(2,41%)
109 638
(4,33%)
109 480
(4,32%)
21 104
(0,83%)
128 490
(5,07%)
7 962
(0,31%)
6 196
(0,24%)
215 755
(8,52%)
33 724
(1,33%)
390 042
(15,42%)
3 325
(0,13%)
880 111
(34,79%)
205 538
(8,12%)
2 566 779

Spišská Stará
Ves
3 (0,34%)
3 (0,34%)
3 (0,34%)
2 (0,22%)
50 (5,66%)
22 (2,49%)
2 (0,22%)
35 (3,96%)
4 (0,45%)
64 (7,25%)
0 (0%)
18 (2,04%)
109 (12,35%)
31 (3,51%)
103 (11,67%)
0 (0%)
427 (48,41%)
6 (0,68%)
882

12

(58,83%)

(51,72%)

Časť volebnej komisie na Mestskom úrade

Nová vláda

Napriek jednoznačnému víťazstvu strana SMER-SD nedokázala
zostaviť vládu. Nová vláda tak vznikla zoskupením štyroch
politických strán: SDKÚ-DS, SAS, KDH a MOST-HÍD. Do
premiérskeho kresla si prvýkrát v dejinách samostatnej
Slovenskej republiky zasadla žena – Iveta Radičová (SDKÚ-DS).

Referendum

Na základe predvolebnej iniciatívy jednej z nových politických
strán Sloboda a solidarita sa v sobotu 18. septembra uskutočnilo
referendum, ktoré vyhlásil prezident SR Ivan Gašparovič
rozhodnutím č. 311/2010 Zb.z. zo dňa 6. júla 2010. V referende
sa občania mohli vyjadriť k týmto šiestim otázkam:
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky
zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb
platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou
televíziou a Slovenským rozhlasom?
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky
zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej
rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky
podľa zákona o priestupkoch?
3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky
ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady
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Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho
volebného obdobia?
4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky
zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať
osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40
tisíc eur?
5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky
ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom
internetu?
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky
zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z
možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?
V pekný jesenný sobotňajší deň sa z 4 369 553 oprávnených
voličov referenda zúčastnilo 998 142, čo tvorí 22,84%. Keďže
k volebným urnám neprišla nadpolovičná väčšina, referendum
bolo neplatné.
V Spišskej Starej Vsi sa hlasovalo v dvoch okrskoch. Z 1802
oprávnených voličov sa referenda zúčastnilo 272, z toho jeden
hlasovací lístok bol neplatný. Celková účasť 15,09% bola teda
nižšia ako celoslovenský priemer.
Odpovede na jednotlivé otázky na Slovensku i našom meste
uvádza nasledujúca tabuľka:
Slovensko
odpoveď

Spišská Stará Ves

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

870 864
(87,24%)
952 281
(95,40%)
925 888
(92,76%)
886 767
(88,84%)
703 336
(70,46%)

90 058
(9,02%)
17 333
(1,73%)
38 450
(3,85%)
61 532
(6,16%)
221 847
(22,22%)

240
(88,23%)
262
(96,32%)
259
(95,22%)
236
(86,76%)
182
(66,91%)

15
(5,51%)
5
(1,83%)
11
(4,04%)
26
(9,55%)
72
(26,47%)

otázka
č.1
č.2
č.3
č.4
č.5

14

č.6

747 983
(74,93%)

134 163
(13,44%)

199
(73,16%)

40
(14,70%)
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ČINNOSŤ PODNIKOV
Zastrova, a.s.

Spoločnosť Zastrova a.s. v priebehu roka 2010 zaujala na
európskych trhoch významné postavenie v oblasti výroby
automobilových návesov, vagónových kostier spodku a
podskupín, tlakových nádob pre brzdu koľajových vozidiel
a rôznych typov zvarencov podľa dodanej výkresovej
dokumentácie. Vysokou kvalitou výroby, dodržiavaním
požadovaných termínov a vysokou flexibilitou výroby, si zaistila
postupný nárast objemov zákaziek hlavne od zahraničných
partnerov.
Predstavitelia spoločnosti sa pritom opierajú o dobré meno
spoločnosti a o osobné kontakty so zahraničnými firmami.
Okrem toho vedenie neustále vyvíja aktivity aj v nadviazaní
nových zahraničných obchodných kontaktov. K presadzovaniu sa
spoločnosti na zahraničných trhoch napomáhajú jej silné stránky
ktoré môžeme charakterizovať nasledovne:
-

privátna spoločnosť

-

dostatok kvalitnej pracovnej sily

-

vysoká úroveň kvality vyrábaných produktov

-

dodržiavanie plnenia termínov podpísaných zmlúv

-

získanie certifikátu kvality a iných oprávnení potrebných pre
špecializovanú výrobu v koľajovej doprave

-

vysoká flexibilita.

Spoločnosť ZASTROVA a.s. v priebehu roka 2010 dodávala
výrobky pre štyroch veľkých a stabilných odberateľov a tlakové
nádoby pre viacerých odberateľov. Je dôležité podotknúť, že sa
jednalo o finančne veľmi silných a spoľahlivých obchodných
partnerov s vysokou finančnou disciplínou.
Podľa slov výkonného riaditeľa spoločnosti Ing. Miloša
Strmenského uplynulé skúsenosti s nedávnym úpadkom
strojárskej výroby v čase hospodárskej krízy, vedenie uistili
o správnosti delimitácie výrobných schopností spoločnosti medzi
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viacerých odberateľov a vzhľadom na počet a kvalitu
obchodných partnerov sa dokázali v podstatnej miere
minimalizovať trhové riziká.
Spoločnosť v roku 2010 dosiahla objem tržieb za vlastné výrobky
v hodnote 7 750 000 € čo je nárast o 40% oproti tržbám za
predchádzajúce obdobie. Prehľad tržieb je nasledovný :
Vagónová výroba ................................................. 2 480 000 €
Rámy automobilových návesov ........................... 2 968 000 €
Súčasti stavebných strojov a manipulátorov ........ 1 984 000 €
Tlakové nádoby ....................................................

318 000 €

V roku 2010 bola Zastrova a.s. naďalej najväčším podnikom
v Spišskej Starej Vsi, pričom zamestnávala v priemere 137
zamestnancov s priemernou mzdou 622 €.
Investície v objeme 108 970 € boli zamerané hlavne na riešenie
dovybavenia výrobných priestorov o nové žeriavové dráhy,
nákupu zváracích poloautomatov a výrobu nových prípravkov pre
výrobné linky.
Vedenie spoločnosti každoročne podporuje a finančne prispieva
tiež na rôzne kultúrno-spoločenské akcie, ktoré sa konajú
v regióne.
Slovenská

Dňa 1. júla sa po vyše šesťdesiatich rokoch zatvorili dvere

sporiteľňa

pobočky Slovenskej sporiteľne v Spišskej Starej Vsi.

zrušená

Zamagurčanom tak zostal v meste iba bankomat a za najbližšou
pobočkou budú dochádzať cez Spišskú Maguru vyše tridsať
kilometrov, buď do Spišskej Belej alebo do Kežmarku. Mestské
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 17. júna síce vyjadrilo svoje
hlboké znepokojenie nad zámerom ukončenia činnosti
pracoviska Slovenskej sporiteľne a žiadalo jej vedenie, aby na
základe petície obyvateľov Zamaguria ešte prehodnotilo svoje
stanovisko, avšak táto snaha bola neúspešná.

Pltníctvo

Pltenie po Dunajci je už dlhé roky jednou z hlavných turistických
atrakcií Zamaguria. Pltníci zo Spišskej Starej Vsi v tomto roku
vyrazili na Dunajec zo všetkých spoločností najneskôr, až 1.
mája. Minuloročná sezóna, ktorá bola poznačená prijatím eura
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a tragickou smrteľnou nehodou, v spojení s hospodárskou krízou
a zlým počasím, neveštila ani v tomto roku nič dobrého. Zlé
predpoklady sa bohužiaľ aj vyplnili. Daždivé leto spôsobilo, že sa
pre vysokú hladinu Dunajca nemohli pltníci plaviť takmer 30 dní.
Návštevníkov bolo taktiež menej. Poliakov, ktorí mali sami
problémy s povodňami, odrádzal aj nevýhodný kurz. Napriek
vzájomným nezhodám, ktoré medzi sebou jednotlivé pltnícke
spoločnosti majú, sa zhodli v jednom a to, že ešte zopár takýchto
sezón a pltníctvo na Zamagurí sa stane minulosťou.
Nové prevádzky

Počas roku 2010 boli v meste otvorené tieto nové prevádzky:
Kresťanská predajňa Anjel – obchod s náboženskými predmetmi
otvoril Miroslav Laincz z Haligoviec,
Manikúra- pedikúra – prevádzku v septembri otvorila
v prenajatých priestoroch Domu služieb Mária Matláková,
Kozmetický salón Soraya – prevádzku otvorila v prenajatých
priestoroch Domu služieb Miroslava Kovalčíková,
Obchod s odevmi – prevádzku v decembri otvorila v prenajatých
priestoroch Domu služieb Andrea Weissová.
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VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU MESTA
Územný plán

Keďže sa mesto Spišská Stará Ves doteraz riadilo územným
plánom, ktorý bol vypracovaný ešte v roku 1992, začal sa už
v roku 2008 proces obstarávania nového územného plánu, ktorý
by vyhovoval novým podmienkam. Jeho cieľom by malo byť
získať dokument pre zabezpečenie rozvoja mesta a jeho
jednotlivých funkcii, funkčne vymedzenie a usporiadanie sídelnej
i 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 na území mesta a v okolí.

Pripomienkovanie V marci tohto roku predložil spracovateľ územného plánu mestu
konceptu

návrh jeho konceptu na pripomienkovanie. Ten bol od 28. apríla
vyvesený na úradnej tabuli a na webovej stránke. Do podkladov
mohol nahliadnuť každý aj priamo na Mestskom úrade. Počas
30-tich dní mohla verejnosť, orgány štátnej správy, správcovia
verejného technického vybavenia územia, fyzické a právnické
osoby podať námietky a pripomienky k predloženému konceptu.
Vzhľadom na veľký počet pripomienok sa nakoniec konalo
stretnutie predstaviteľov mesta a spracovateľa územného plánu.
V súlade so zákonom č. 525/203 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bola
územnoplánovacia dokumentácia mesta určená na hodnotenie
v zmysle uvedených právnych predpisov. Po dohode
s Ministerstvom životného prostredia SR s Obvodným úradom
životného prostredia v Kežmarku bol prijatý záver, aby mesto
zabezpečilo spracovanie vplyvu návrhu strategického dokumentu
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na Ministerstvom životného prostredia SR, čo zvýšilo časovú
i finančnú náročnosť územného plánu.
Nové priechody

Na základe potrieb obyvateľov Spišskej Starej Vsi zabezpečilo

pre chodcov

mesto na vlastné náklady dva nové priechody pre chodcov, a to
medzi lekárňou a rodinným domom Kočinských (č. 17) a medzi
parkoviskom pred nákupným strediskom, kultúrnym domom
a kostolom.

Sídlo PIENAP-u

Ešte v roku 2008 odkúpila Štátna ochrana prírody – Správa
Pieninského národného parku od mesta nevyužívaný objekt
bývalého Domu pionierov a kina (židovskej synagógy), ktorý
v tomto roku začala prestavovať na sídlo správy PIENAP-u.
Projekt s názvom Posilnenie infraštruktúry v Pieninskom
národnom parku pre zabezpečenie plnenia záväzkov súvisiacich
so sústavou NATURA 2000 je spolufinancovaný Európskym
fondom regionálneho rozvoja.
Okrem vonkajších úprav na prízemí a poschodí bola vytvorená
nová sedlová strecha. Namiesto drevenej podlahy v bývalej
synagóge bola daná betónová podlaha s keramickým povrchom.
K budove boli pristavené garáže pre 4 osobné automobily.
Týmito úpravami sa na prízemí vytvorila zasadačka s kapacitou
25 miest na školenia a semináre, na prízemí i prvom poschodí
8 kancelárií pre 13 až 15 odborných pracovníkov. V podkrovnom
priestore pohotovostné ubytovanie v troch dvojlôžkových izbách
pre pracovníkov ŠOP SR, hosťujúcich školiteľov a výskumných
pracovníkov. V zadnej časti by mala byť výstavná miestnosť
s expozíciou ochrany prírody Pienin a Zamaguria prístupná
návštevníkom i školám.
Súčasťou projektu je i vnútorné zariadenie nábytkom, kobercami,
počítačmi, sieťovými rozvodmi, kamerový systém, či informačné
zariadenie s audiovizuálnym príslušenstvom.
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Výstavba sídla Pienap-u (február – máj 2010)

Odovzdanie

V októbri bola skolaudovaná 16-bytová jednotka na Štúrovej ulici

bytovky pri

pri podniku Zastrova a.s. Nachádza sa tu 14 trojizbových bytov

Zastrove

s úžitkovou plochou od 65 do 70 m2 a dva dvojizbové byty
s úžitkovou plochou 45 m2. Bola taktiež skolaudovaná technická
infraštruktúra – napojenie na verejný vodovod, verejnú
kanalizáciu, rozvod plynu a elektrickú prípojku. Bolo upravené aj
okolie bytovky a vystavaný chodník i parkovisko. Okrem
štandardných povrchových úprav bolo potrebné vybudovať
odvodňovací kanál zo západnej časti mesta, aby sa predišlo
prípadnému zatopeniu nových bytoviek. Zatiaľ nebolo doriešené
verejné osvetlenie časti ulice Štúrova smerom ku Zastrove.
Záujemcovia o bývanie si mohli podávať žiadosti o pridelenie
bytu do 15. mája. Nájomné zmluvy boli uzavreté na dobu určitú,
a to na 3 roky.

Nová trafostanica

V marci začala Východoslovenská energetika, a. s. rekonštrukciu
VN a NN a výstavbu trafostanice na sídlisku Magura, v lokalite
pri Zastrove. Nová trafostanica bola skolaudovaná koncom
septembra. Má výkon 250 kVA a bude dodávať elektrickú
energiu pre nové nájomné byty, pričom poistí tiež dodávku na
časti ulice SNP. Výstavbu trafostanice a prípojky realizovala
a financovala Východoslovenská energetika a.s., pričom mesto
zabezpečilo spracovanie technickej dokumentácie, vydanie
stavebného povolenia a uhradilo všetky poplatky podľa výšky
odberov elektrickej energie.

Stavba ďalšej

Už v januári mesto podalo žiadosť na dotáciu a nenávratný
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bytovky

príspevok na Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo výstavby
na ďalší 16-bytový dom, ktorý sa bude nachádzať taktiež pri
Zastrove, a.s. – tzv. blok B. V máji boli následne podpísané
zmluvy o poskytnutí dotácií a úveru. Nová bytovka sa začala
stavať začiatkom augusta a mala by byť daná do užívania
v auguste, najneskôr v septembri nasledujúceho roku. Plánovaná
výstavba tretej bytovej jednotky – tzv. blok C sa zatiaľ neplánuje.

Výstavba Domu

Pokračovalo sa taktiež vo výstavbe Domu smútku na miestnom

smútku

cintoríne.
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Rekonštrukcie

V roku 2010 sa v meste Spišská Stará Ves zrekonštruovalo
viacero dôležitých budov a infraštruktúra. Primátorovi sa na
rekonštrukcie podarilo poväčšine získať dotácie z rôznych
zdrojov. Čo všetko teda zmenilo svoj šat?

Rekonštrukcia

Necelé tri týždne pred otvorením brán Materskej školy pre deti

Materskej školy

prebehlo, dňa 13. augusta, odovzdanie zrekonštruovanej budovy
MŠ. V rámci rekonštrukcie boli v objektoch MŠ vymenené okná,
zateplenie, vymenené výplne okenných otvorov, rekonštrukcia
spojovacích krčkov, úprava povrchov podláh, klampiarske práce,
izolácie striech a interiérové výspravky. Okrem rozpočtových
nákladov boli naviac vykonané ďalšie práce, a to: maľovanie
interiéru, čiastočná rekonštrukcia terasy a spojovacích
prístreškov, montáž žalúzií, dokončenie výmeny okien na CVČ,
vonkajšia výpravka a maľba fasády CVČ, rekonštrukcia schodísk
a čiastočná rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia. Celkové
náklady na rekonštrukciu predstavujú 263 782 €, pri 5%
spolufinancovaní mesta. Nad rámec plánovanej rekonštrukcie
boli obnovené bleskozvody na všetkých troch pavilónoch a ďalšie
práce súvisiace so sanitárnou technikou. Kolaudácia sa
uskutočnila 1. októbra.

Rekonštrukcia

Keďže mesto získalo z rezervy vlády mimoriadnu dotáciu vo
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telocvične

výške 150 000 eur na rekonštrukciu telocvične, začalo sa máji
upresňovanie projektovej dokumentácie a pripravilo sa verejné
obstarávanie na dodávateľa stavby. So samotnou rekonštrukciou
sa začalo počas prázdnin, v júli. Predmetom rekonštrukcie bola
výmena podlahy v celej telocvični, rekonštrukcia strechy,
čiastočná rekonštrukcia sociálnych zariadení, maľovanie
telocvične a šatní, kde bol urobený aj nový obklad a výmena
dvoch sklobetónových okien za otvárateľné. Slávnostne
odovzdanie sa konalo 23. novembra za účasti primátora mesta
Ing. Jozefa Harabina, zástupcov dodávateľskej firmy Profesta
a.s. Poprad a bývalých žiakov, úspešných reprezentantov
Slovenska vo vodnom slalome bratrancov Škantárovcov.

Rekonštrukcia

Počas roka bola zrekonštruovaná aj požiarna zbrojnica, ktorej

požiarnej

väčšiu časť odpredalo mesto riaditeľstvu Hasičského

zbrojnice

a záchranného zboru v Prešove, pričom si pre svoje potreby
ponechalo dve garážové miesta pre veľké vozidlá. V prvej
polovici roka sa začali realizovať niektoré stavebné úpravy.
K zlepšeniu celkového vzhľadu boli vykonané klampiarske práce,
drevené podbitie strechových častí, ošetrenie a vymaľovanie
strešnej krytiny a vymaľovanie plechovej vchodovej brány.

Rekonštrukcia

Po rokovaniach medzi mestom a dodávateľom M-Elektronik sa

rozhlasu a

na jar začalo s rekonštrukciou mestského rozhlasu a televízneho

televízneho

káblového rozvodu. Rozhlas, ktorý bol už v katastrofálnom stave

káblového

v júli úplne zlyhal. Ďalšie opravy boli finančne neefektívne a preto

rozvodu

sa pristúpilo k realizácii nového mestského rozhlasu, ktorá je
založená na úplne inom systéme, avšak riadiace pracovisko
s počítačovým systémom naďalej ostalo v budove Mestského
úradu. Mesto zároveň rozšírilo počet reproduktorových bodov
z 35 na 37, pokrylo aj mestskú časť Lysá nad Dunajcom
a celkovo rozmiestnilo 73 reproduktorov, ktoré akusticky pokryjú
celé mesto. V polovici októbra bol rozhlas odovzdaný do
skúšobného vysielania. Vzhľadom na to, že neprebehla
plánovaná revitalizácia námestia, došlo zatiaľ len k provizórnemu
ozvučeniu sídliska Magura.
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Rekonštrukcia

V súvislosti s revitalizáciou centra mesta bola uskutočnená

miestnych

tiež rekonštrukcia časti miestnej komunikácie na ulici 1. mája

komunikácií

v časti od kantorky po most na ulici Jesenského a rekonštrukcia
chodníkov na ulici SNP. Obnova bola financovaná z predaja
prebytočného majetku mesta.
Pri príprave legislatívy na rekonštrukciu chodníkov na ulici SNP
požiadalo mesto o zápis vecného bremena na tieto chodníky.
Dvaja obyvatelia rodinných domov sa proti tomuto ohradili,
pričom celý prípad bol aj medializovaný. Mesto preto v októbri
pristúpilo k výmazu zápisu vecných bremien.

Rekonštrukcia

V rámci úspešného projektu Program cezhraničnej spolupráce

cesty

PR-SR 2007-2013 sa začala v tomto roku výstavba chodníka

a chodníkov

spájajúceho Spišskú Starú Ves, Lysú nad Dunajcom a štátnu
hranicu, prostredníctvom ktorého sa vytvorilo prepojenie nášho
mesta so zámkom v Nedeci a zároveň sa zlepšila bezpečnosť
dopravy. Celková dĺžka chodníka tvorí na slovenskej strane
1753 m, z čoho 450 m pripadlo na rekonštrukciu už existujúceho
chodníka v miestnej časti Lysá nad Dunajcom. Chodník je od
cesty oddelený zvodidlami a jeho šírka kolíše od 1,5 do 2 m.
Povrchovo je riešený zámkovou dlažbou a v intraviláne obce
zabezpečený odvodňovacím systémom. Súčasťou chodníka je aj
lávka cez Hardinský potok. V nasledujúcom roku by mal byť
chodník osvetlený verejným osvetlením.
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V rámci tohto projektu sa realizujú aj rekonštrukčné práce na
cestách 2. a 3. triedy od križovatky na Červený Kláštor po štátnu
hranicu v celkovej dĺžke 1,6 km. Súčasťou projektu sú aj
dláždené priekopy v celkovej dĺžke 233 m. V rámci projektu bol
zmodernizovaný cestný prieťah mestom Spišská Stará Ves
a cesty z Matiašoviec do Spišských Hanušoviec a odtiaľ na
Osturňu, kde boli zrekonštruované dva drevené mostné objekty.
Celkové náklady na stavbu predstavujú 2 887 954 € pri 5%
účasti Prešovského samosprávneho kraja, pričom náklady
v katastrálnom území mesta a mestskej časti predstavujú sumu
1 490 657 €. Po dohode s PSK sa mesto finančne na stavbe
nepodieľa. Cesta i most tak ostanú majetkom kraja, chodníky by
mali byť bezodplatne prevedené na mesto.
Cyklotrasa

V roku 2010 sa mesto spoločne s obcami Červený Kláštor
a Majere pod hlavičkou Združenia pre rozvoj Pienin a Zamaguria
a v zastúpení Združenia pre rozvoj Pienin a Zamaguria začalo
realizovať prípravné práce až do štádia vydania stavebného
povolenia na plánovanú výstavbu cyklotrasy Spišská Stará Ves
(pred hotelom Eland) – Červený Kláštor. Počas roka prebehli
geodetické práce, bol spracovaný PD a vydané stavebné
povolenie. Financie na technickú dokumentáciu, vrátane výkupu
pozemkov pod cyklotrasu, získalo mesto z Programu
cezhraničnej spolupráce 2009-2013. Na výstavbu atraktívnej
7-kilometrovej trasy, ktorá spojí Nedecký hrad s kartuziánskym
kláštorom však bude potrebných ešte jeden a štvrť milióna eur.

Hraničný prechod

Napriek zákazu vjazdu motorových vozidiel nad 7,5 tony cez

Nedeca – Lysá

hraničný prechod Nedeca – Lysá nad Dunajcom zaznamenali

nad Dunajcom

obyvatelia tejto mestskej časti v polovici roku zvýšený pohyb
kamiónov, ktoré si takto skracovali tranzit. Mesto síce iniciovalo
zvýšenie kontrol v tejto oblasti, ale keďže pokuta bola nižšia ako
celková úspora nákladov, nemalo toto opatrenie žiadaný efekt.
Hlučné kamióny, ktoré navyše v snahe čím rýchlejšie prejsť tento
úsek nedodržiavali ani primeranú rýchlosť, nielenže porušovali
predpisy, ale spôsobovali obyvateľom a podnikateľom značné
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ťažkosti. Preto mesto dalo podnet na rokovanie za účasti
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade
a Obvodného oddelenia Policajného zboru v Spišskej Starej Vsi,
výsledkom ktorého bolo nielen zvýšenie kontrol, ale aj opatrenie
na základe ktorého vracali kamióny na hraničný prechod
v Mníšku nad Popradom. Po tomto opatrení sa situácia značne
zlepšila.
Mesto zároveň o probléme informovalo aj Ministerstvo životného
prostredia SR, ktoré postúpilo na vybavenie podnet občanov
predsedovi vlády SR. Primátor mesta požiadal tiež
o prerokovanie situácie na Medzivládnej slovensko-poľskej
komisii v Rajeckých Tepliciach, ktorej sa sám zúčastnil.
Výsledkom bolo prehodnotenie významu všetkých hraničných
prechodov s určením kritérií pre cestnú nákladnú dopravu.
Goralské

Koncom roka začala firma TITOL z Bratislavy v lokalite na

apartmánové

Tridsiatku výstavbu dvoch apartmánových domov zrubového

domy

charakteru z dreva, reštaurácie, parkoviska a okolitých terénnych
i sadových úprav.

Revitalizácia

V tomto roku sa malo začať aj s revitalizáciou námestia
a priľahlých priestorov. Prostriedky boli získané z nenávratného
finančného príspevku vo výške 766 945 eur z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR a vlastných zdrojov, ktoré
predstavujú sumu 40 892 eur. Keďže samotná revitalizácia sa
má uskutočniť v piatich na seba nadväzujúcich častiach, bola
zdržaná najmä pri schvaľovaní piatich verejných obstarávaní.
Preto dodávatelia stavebnej časti požiadali v septembri mesto
o preloženie začiatku realizácie na jar roku 2011. Dôvodom sú
jednak ich vyťažené kapacity pri realizácií iných akcií
a prichádzajúca zima, ktorá by tieto práce pravdepodobne
prerušila hneď v úvodnej fáze. Zástupcovia Eurovie, a.s.
a Arprogu, s.r.o. prisľúbili začatie prác ihneď na začiatku roka,
keď to umožnia poveternostné podmienky.

Vodný park

V Spišskej Starej Vsi by mal na hranici s Poľskom vyrásť vodný
park, ktorého súčasťou bude okrem vonkajších a vnútorných
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bazénov aj štvorhviezdičkový 250-lôžkový hotel, viacúčelová
hala a ďalšie služby či atrakcie. Základom vodného parku by mal
byť geotermálny vrt, hlboký 2500 metrov, pričom sa počíta s tým,
že teplota vody na povrchu by mala byť 70-80°C. Stavbu za
26 miliónov eur zrealizuje slovensko-poľská spoločnosť Vodný
park Stará Ves – Vyšné Šromovce.
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ŠKOLSTVO
MATERSKÁ

Začiatok kalendárneho roka bol v materskej škole spojený so

ŠKOLA

sánkovaním, guľovaním, stavaním snehuliakov, ale aj
spoznávaním vlastností snehu a ľadu. Vo februári mohli deti
predviesť čo sa doteraz v škôlke naučili, a to jednak svojim
rodičom počas otvorenej hodiny, ale aj svojim budúcim učiteľom,
keďže 9. februára sa uskutočnil zápis do prvého ročníka ZŠ.

Mesiac knihy

Marec sa už tradične niesol v znamení knihy. Deti navštívili
knižnicu, zúčastnili sa besedy a poniektorí sa už vedeli aj
podpísať do kroniky p. Tiršelovej.

Recitačná súťaž

Koncom marca sa v MŠ konal prvý ročník recitačnej súťaže,
ktorej sa zúčastnili všetky triedy. Víťazi boli odmenení diplomom
a sladkosťami.

Vystúpenia

V apríli vystúpili deti III. triedy MŠ s kultúrnym programom pri
uvítaní detí do života na Mestskom úrade, v máji si zasa pripravili
program na Deň matiek, ktorý prezentovali v kultúrnom dome.

Beseda

Do tajov práce ochranára prírody, ale aj života zvierat zasvätil
deti počas májovej besedy ochranár Pienap-u p. Glevaňák.

Týždeň plný

K Medzinárodnému dňu detí pripravili učiteľky pre deti Týždeň

prekvapení

plný prekvapení. Prvým prekvapením bola rekonštrukcia MŠ,
kvôli ktorej sa deti presťahovali, ale vrátili sa už do krajších
priestorov. Druhým prekvapením bol týždeň farieb, kedy každý
deň patril inej farbe – podľa toho sa obliekli učiteľky, deti
a dokonca i kuchárky prispôsobili svoj jedálniček. Celý deň sa
pracovalo len s touto farbou. Tretím prekvapením boli súťaže
zručnosti v CVČ, vystúpenie tanečného krúžku Lienka a ukážka
zásahu hasičov s možnosťou prezretia vybavenia auta
záchrannej služby. Ďalším prekvapením bol karneval, a hoci sa
sprievod mestom pre nepriaznivé počasie neuskutočnil, deti sa
potešili z diskotéky a fotenia na webovú stránku. Posledným
prekvapením bolo Rozprávkové dopoludnie.
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Tablo III. triedy Materskej školy

Vzdelávanie

V apríli sa p. učiteľky I. Boženská a K. Mláková zúčastnili

učiteľov

semináru na tému Digitálne kompetencie, na ktorom sa okrem
iného oboznámili aj s prácou na interaktívnej tabuli.
Záver školského roka v MŠ bol už tradične spojený s posedením
v cukrárni, opekaním špekačiek i slávnostným odovzdaním kníh
a Osvedčení budúcim prvákom.

Rekonštrukcia

Počas prázdnin prebehla rekonštrukcia vnútorných i vonkajších

MŠ

priestorov MŠ a na školskom dvore sa začal pristavovať altánok
na využitie pri hrách a iných akciách.

Školský rok

V novom školskom roku 2010/2011 rodičia do MŠ prihlásili

2010/2011

76 detí. Keďže aj vďaka novovybudovaným bytovkám pribúdajú
v meste mladé rodiny je predpoklad, že záujem o MŠ by sa
mohol ďalej zvyšovať. Deti boli rozdelené do troch tried:
2-4-ročné deti pod vedením p. uč. K. Graindovej a M. Tomaľovej,
4-6-ročné deti pod vedením p. uč. I. Boženskej a K. Mlákovej
a 5-6-ročné deti pod vedením p. uč. K. Soľavovej a A. Boženskej.

Personálne

V personálnom obsadení nenastali v novom roku žiadne zmeny.

obsadenie

V MŠ pracovalo 6 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov
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a vzdelávanie

a 5 nepedagogických zamestnancov. M. Tomaľová úspešne
ukončila bakalárske štúdium na univerzite v Ružomberku
a v štúdiu naďalej pokračuje aj I. Boženská, ktorá sa v októbri
zúčastnila výtvarných a hudobných tvorivých dielní v Prešove.
K. Mláková absolvovala školenie zdravotníkov v Spišskej Sobote
i vzdelávania pedagogických zamestnancov v Poprade.
V novembri sa riaditeľka MŠ A. Boženská zúčastnila školenia
riaditeliek v Poprade a I. Boženská s K. Soľavovovou pokračovali
v priebežnom vzdelávaní na tému Rozvíjanie komunikatívnych
kompetencií.

Spolupráca

V novom školskom roku pokračovala MŠ v spolupráci s CVČ,
kde deti navštevovali tanečné krúžky Rovinka a Lienka,
Domovom sociálnych služieb, základnou školou či knižnicou.
Raz mesačne MŠ navštevovala logopedička Š. Sčensná.

Vynovená MŠ

Deti nastúpili už do vynovenej zrekonštruovanej budovy MŠ,
pričom neboli skrášlené len vonkajšie, ale aj vnútorné priestory,
ktoré kreatívne upravili učiteľky. Z projektu rekonštrukcie
a národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
materských škôl ako súčasť vzdelávania pribudli do MŠ dve
počítačové zostavy, tlačiareň, televízor, fotoaprát, MP3, lego
stavebnica – dom a interaktívna tabuľa. Veľkým prínosom je aj
nový inventár – stoličky, pracovné stolíky, didaktické stavebnice
či desať nových počítačov so softvérom.

Predstavenia

Okrem aktivít v MŠ sa deti zúčastňovali aj akcií mimo školy.
V septembri navštívili divadelné predstavenie O Dorotke
a v októbri kreslenú rozprávku Schrek 3 v priestoroch kultúrneho

Návšteva ZŠ

domu. V novembri už tradične deti II. a III. triedy navštívili
základnú školu a družinu, aby sa zoznámili so svojim budúcim
pôsobiskom.

Šalátový deň

Koncom októbra sa konala obľúbená akcia tzv. Šalátový deň.
Počas nej sa deti predstavili rodičom s krátkym programom, po
ktorom sa už všetci dali do ochutnávania šalátov a iných dobrôt.

Šarkany

Jesenné obdobie je vhodné na výrobu a púšťanie šarkanov a tak
sa aj október v MŠ niesol v tomto duchu. Deti s učiteľkami
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a rodičmi pripravili šarkany, z ktorých urobili v každej triede
nástenku.
Mikuláš

Dňa 6. decembra navštívil deti v škôlke Mikuláš. Tie ho v každej
triede pozdravili krátkym programom, za čo ich on odmenil
sladkým balíčkom.

Vianoce

Koniec kalendárneho roka sa niesol v duchu Vianoc. Triedy boli
vyzdobené vianočnou výzdobou a po celej škôlke sa niesol spev
kolied.

ZÁKLADNÁ

Základná škola v Spišskej Starej Vsi po vzájomnej písomnej

ŠKOLA

dohode medzi mestom Spišská Stará Ves a štatutárnymi
zástupcami obcí, ktoré nezriadili školy, zaradila do svojho
školského obvodu žiakov vo veku plnenia školskej dochádzky
z obcí Lechnica, Červený Kláštor, Majere, Havka, Matiašovce,
Zálesie, Osturňa, Malá Franková, Veľká Franková, Reľov
a ostatné okolité obce. Základná škola je zároveň povinná
zákonným zástupcom žiakov z týchto obcí z prostriedkov
štátneho rozpočtu uhradiť náklady na dopravu žiaka do ZŠ
v Spišskej Starej Vsi a späť do miesta trvalého bydliska vo výške
hromadnej dopravy.

Eland Cup

V januári škola v spolupráci s hotelom Eland usporiadala
lyžiarske preteky v obrovskom slalome. Žiaci ZŠ sa umiestnili na
popredných priečkach.

Zápis prvákov

Zápis do prvého ročníka v tomto roku pripadol na 9. február.
Zapísaných bolo celkovo 21 žiakov.

Karneval

Pred jarnými prázdninami sa v telocvični ZŠ uskutočnil
fašiangový karneval. Takmer 140 masiek bolo odmenených
sladkosťami a tí najlepší aj zvláštnymi cenami.

Nové lavice

Po jarných prázdninách sa žiaci prvého stupňa mohli potešiť
z nových lavíc.

Monitor

Dňa 10. marca sa žiaci deviatych ročníkov zúčastnili
celoslovenského testovania vedomostí Monitor 2010.
V matematike dosiahli v priemere 8,53 bodov, čo tvorilo 42,6% a
zo slovenského jazyka 12,18 bodov, čo tvorilo 60,9%.
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Prvácky stromček Ku Dňu Zeme prišiel žiakom porozprávať o ochrane prírody
pracovník Štátnych lesov p. Glevaňák. Rozprávanie spestril
premietaním videofilmu. Na záver si žiaci vysadili svoj „prvácky“
stromček. Bol to už tretí ročník tejto akcie.
Návšteva ministra Dňa 21. mája navštívil ZŠ podpredseda vlády, minister školstva
a poverený minister výstavby a regionálneho rozvoja Ján Mikolaj.
Bol v sprievode svojej manželky a bývalej žiačky tejto školy
Janky Mikolajovej, člena školského výboru a poslanca NR SR
Valentína Švidroňa, prednostu Krajského školského úradu
v Prešove Jaromíra Paulíka, odborného radcu na metodickom
oddelení spomínaného úradu Bibiany Šabekovej, odborného
radcu na oddelení odborných a metodických činností Vladimíra
Wittnera a prodekana Trnavskej univerzity, rodáka zo Spišskej
Starej Vsi Andreja Filipka. Vzácnu návštevu privítali primátor
mesta, riaditeľka školy a žiaci krátkym programom. Potom si
všetci prezreli zrekonštruovanú ZŠ a telocvičňu, ktorú v tom čase
rekonštrukcia ešte len čakala. Minister venoval škole tabule so
štátnymi symbolmi, knihy, výtvarné pomôcky a interaktívnu
tabuľu.
Deň karpatských

Desať žiakov ZŠ sa 25. mája zúčastnilo na Dni karpatských

parkov

parkov Pieninách. Pri tejto príležitosti navštívili infocentrum
Pieninskiego Parku Narodowego v Szczawnici a súťažili
v rôznych aktivitách zameraných na spoznávanie fauny a flóry
Pienin.

Deň detí

Keďže počasie v tomto roku neumožnilo vykonávať aktivity na
Deň detí vonku, konali sa v telocvični. Išlo o rôzne hry a súťaže.
Žiaci si tiež mohli v bufete zameniť svoje jednoeurové poukazy,
ktoré im darovalo rodičovské združenie.

Výsledky za

ZŠ v Spišskej Starej Vsi k 30. júnu navštevovalo 351 žiakov,

školský rok

z ktorých dvaja nepostúpili do vyššieho ročníka. Až 65 žiakov

2009/2010

dosiahlo vynikajúci priemer 1,0. V rámci správania malo znížené
známky 22 detí. Celkovo žiaci vymeškali 16 787 hodín, z toho
516 neospravedlnených.

Nový školský

Nový školský rok 2010/2011 sa začal 2. septembra slávnostným
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rok 2010/2011

otvorením, na ktorom sa prítomným prihovoril aj primátor mesta.
Do školy nastúpilo celkovo 344, ktorí absolvovali vyučovanie v 16
triedach a 3 oddeleniach školskej družiny. Do prvého ročníka
nastúpilo 18 žiakov. Zo všetkých študentov bol jeden anglickej
národnosti, všetci ostatní sa hlásili k slovenskej národnosti.
Najčastejším chlapčenským menom na škole bol
Ján, dievčenským zas Michaela.

Nový učiteľ AJ

V súvislosti so školskými reformami, podľa ktorých sa anglický
jazyk vyučuje už od tretieho ročníka, bol prijatý nový učiteľ
angličtiny Mgr. Ján Gemza.

Krúžky

Žiaci si v novom školskom roku mohli vybrať z 26 krúžkov
športového, umeleckého, humanitného či prírodovedného
charakteru.

Rekonštrukcia

Keďže takmer do konca novembra prebiehala v telocvični

telocvične

rekonštrukcia, žiaci počas dobrého počasia cvičili vonku alebo
mali náhradný program. Slávnostné otvorenie vynovenej
telocvične sa uskutočnilo 23. novembra za účasti primátora
mesta, zástupcov dodávateľskej firmy i bývalých žiakov,
úspešných reprezentantov Slovenska vo vodnom slalome
bratrancov Škantárovcov. Novú telocvičňu uviedli do života
priateľským zápasom, ktorý odohralo družstvo deviatakov pod
taktovkou p. učiteľa Babíka a družstvo učiteľov a bývalých
žiakov.

Zamagurské

Keďže telocvičňa bola v septembri už v rekonštrukcii

športové hry

Zamagurské športové hry sa uskutočnili iba v atletických
disciplínach. V tomto roku získala putovný pohár ZŠ Spišská
Stará Ves.

Európsky deň

V októbri sa už tradične uskutočnil Európsky deň rodičov a školy,

rodičov a školy

kde mohli rodičia ochutnať šaláty, ktoré im pripravila školská
jedáleň a taktiež „cechovačka“ prvákov, po ktorej sa stali obrazne
riadnymi žiakmi ZŠ.

Medzinárodný deň V posledný októbrový pondelok sa ZŠ už tradične zapojila do
školských knižníc

Medzinárodného dňa školských knižníc. V tomto roku žiaci

bol najlepší

hľadali osobnosti a udalosti, ktoré sa spájajú s týmto dňom – 25.
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v Spišskej

októbrom. Najviac ich zaujal Pablo Picasso, ktorému vyrobili

Starej Vsi

kubistickú sochu, ale taktiež maľovali obrazy, či skladali básne.
Prváci sa zase venovali Mirovi Nogovi, ktorému napísali
blahoželania a počúvali ním nahraté rozprávky. Vo vestibule
urobili výstavku k nedožitým 80. narodeninám Viktora Majerika
a žiaci 6.A vydali svoju prvú „knihu“ o Zamagurí. Toto podujatie
bolo Ministerstvom školstva vyhlásené za najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice na Slovensku a odmenené sumou
1000 €, za ktoré boli nakúpené ďalšie zaujímavé knihy do
školskej knižnice.

Úspechy

Počas školského roka získalo viacero žiakov ZŠ pekné

žiakov

umiestnenia v týchto regionálnych i nadregionálnych súťažiach:

a školy

- geografická olympiáda: 3. miesto v obvodnom kole
v Kežmarku (Andrej Matlák),
-

Po stopách Ladislava Medňanského (slovensko-poľská
výtvarno-literárna súťaž): 3. miesto,

-

prednes poézie v nemeckom jazyku: 3. miesto v okresnej
súťaži v Kežmarku (Katarína Brejčáková – 9. roč.),

-

Kostelničákov ornament (celoslovenská výtvarná súťaž): 1.
miesto (Sandra Gancarčíková – 9. roč.),

-

Mladý záchranár CO: 2. miesto v obvodnom kole súťaže
v Kežmarku s postupom na krajské kolo, ktoré sa bude konať
na jar 2011.

GYMNÁZIUM

Gymnázium v tomto roku prešlo viacerými turbulentnými
zmenami.

Personálne

Prvého januára 2010 nastala zmena na poste riaditeľa

zmeny

školy, ktorým sa stal Mgr. Daniel Kostka. V Rade školy ho ako
zástupcu pedagogických zamestnancov nahradila Mgr. Margita
Čačíková. Štatutárnym zástupcom riaditeľa školy sa stala RNDr.
Mária Semančíková, ktorú v Rade školy nahradil Mgr. Marek
Zadjora.
Do konca šk. roku 2009/2010 absolvovala na Gymnáziu
absolventskú prax Mgr. Miroslava Čarnogurská, ktorá vyučovala
náboženskú výchovu.
35

Rada školy

Po voľbách do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
stratili poslanecký mandát niektorí bývalí členovia Rady školy,
zástupcovia zriaďovateľa z radov poslancov PSK Mgr. František
Hanáček a Mgr. Ľubomír Mačko. Predseda PSK v súlade so
zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení delegoval za kategóriu zástupca zriaďovateľa do
rady školy v marci 2010 Ing. Jozefa Harabina, JUDr. Štefana
Bieľaka a miesto bývalého člena Ing. Dušana Znanca Kristínu
Gregoričkovú. Za rodičov zotrvali v Rade školy Ing. František
Krempaský, Ing. Slavomír Majerčák a Jaroslav Tomaľa.
Zástupcom žiackej rady bola Monika Šiserová.
Rada školy sa počas školského roka zišla štyrikrát. Na svojich
stretnutiach prerokovala a schválila školský vzdelávací program,
správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch, plnenie rozpočtu,
kritériá na prijímacie skúšky do štvorročného a osemročného
gymnázia, správu o hospodárení, dala stanovisko k plánu
výkonov, zrealizovala výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa školy, zaujala podporné stanovisko k 100%-nému
dofinancovaniu školy v roku 2010 a k ponechaniu majetku v
správe Gymnázia Spišská Stará Ves. Okrem toho sa zaoberala
finančnou situáciou a ďalšími aktuálnymi problémami školy.
Každé zasadnutie rady školy bolo uznášaniaschopné.

Prírodovedný deň Prírodovedný deň sa už stal na Gymnáziu tradíciou. Tento rok sa
uskutočnil 30. marca. Študenti na ňom predstavili výsledky
svojich projektov zameraných na čistotu zamagurských riek
a čierne skládky. Okrem toho si pripravili prezentácie o srbskom
fyzikovi Nikolovi Teslovi a jeho výskume rezonancie, operačných
systémoch Linux a Windows, vynálezoch starých Grékov,
vzdialených kontinentoch Ázia, Afrika a Austrália či biologických
objavoch. Nechýbal samozrejme ani šachový turnaj.
Deň narcisov

Študenti Gymnázia sa aktívne zapojili aj do akcie Pomoc
Zamaguria ku Dňu narcisov a 17. apríla v Spišskej Starej Vsi,
Spišských Hanušovciach, Matiašovciach, Jezersku, Majeroch,
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Červenom Kláštore, Veľkej Lesnej, Veľkej a Malej Frankovej
vyzbierali 1371,58 €.
Maturitné skúšky

Maturitné skúšky sa konali v dňoch 17.-19. mája, pričom celkovo
maturovalo 43 žiakov, z toho 41 v riadnom termíne. Priemer
školy na ústnych maturitných skúškach bol 1,7. Na priebeh
maturitných skúšok dohliadala predsedníčka školskej maturitnej
komisie, učiteľka Gymnázia v Starej Ľubovni Mgr. Františka
Frívaldská. Pod jej vedením pracovalo 12 predmetových
maturitných komisií, ktorých činnosť riadili ich predsedovia.
Ústnym maturitným skúškam predchádzala externá časť
maturitných skúšok, ktorá sa konala v dňoch 16. až 18. marca zo
slovenského jazyka a literatúry, z anglického, nemeckého,
francúzskeho a ruského jazyka a z matematiky. Z anglického
jazyka maturovalo 23 žiakov, z toho 22 na úrovni B1 a 1 na
úrovni B2. Z nemeckého jazyka maturovalo 19 žiakov, z toho 17
na úrovni B1 a 2 na úrovni B2. Z francúzskeho jazyka maturovalo
5 žiakov, z toho všetci na úrovni B1. Zo slovenského jazyka a
literatúry a z cudzích jazykov sa konala aj písomná forma internej
časti maturitných skúšok. V porovnaní s inými strednými školami
na Slovensku je v nemčine lepších len 18,4% škôl a matematike
dokonca len 15,1% škôl.
V mimoriadnom termíne 6. a 7. septembra 2010 maturovali dvaja
žiaci, keďže obaja na konci školského roku neprospeli z dvoch
predmetov a opravné skúšky vykonali až po riadnom termíne
ústnych maturitných skúšok. Obaja požiadali o povolenie
vykonať maturitnú skúšku v mimoriadnom termíne. Jeden z nich
úspešne vykonal maturitnú skúšku v mimoriadnom termíne,
druhý neprospel z anglického jazyka.

Ocenenie Klubu

Ocenenie Klubu Zamagurčanov, spojené s finančnou odmenou,

Zamagurčanov

odovzdal v tomto roku ThDr. Andrej Filipek maturantke Zuzane
Kriššákovej, ktorá počas celého štúdia nevymeškala ani jednu
vyučovaciu hodinu a nádejnému fyzikovi Ondrejovi Pisarčíkovi.

Športové aktivity

Medzi tradičné športové aktivity, ktoré sa konajú na Gymnáziu
každoročne patrí Športový deň či plavecký a lyžiarsky kurz.
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Bohatý na športové udalosti bol taktiež mesiac jún. Začiatkom
mesiaca sa volejbalisti zúčastnili turnaja v partnerskej škole
v poľskom Kroszczenku a atléti zase na okresnom a krajskom
kole základných a stredných škôl.
Výsledky

Koniec školského roka pripadol na 30. jún. Keďže dvaja žiaci

školského

počas roka prestúpili do iných škôl, klasifikovaných bolo celkovo

roka 2009/2010

215 študentov. Priemerný prospech za školu bol 1,82, z toho
v štvorročnom štúdiu 1,91 a v osemročnom štúdiu 1,84. V
správaní sa popri bežných priestupkoch vyskytli i opakované a
závažné porušenia školského poriadku školy, ktoré viedli k
výchovnýcm opatreniam, a to 14 pokarhaniam triednym učiteľom
a riaditeľom školy, k zníženým známkam zo správania - 10
žiakov malo zníženú známku 2. stupňa a 1 žiak 4. stupňa. Za
výborný prospech, vzornú dochádzku počas celého školského
roka a za reprezentáciu školy bolo žiakom udelených 82
knižných odmien a pochvál riaditeľom školy.

Úspešnosť

Zo 42 absolventov, ktorí ukončili Gymnázium bolo prijatých na

absolventov

štúdium na vysokej škole 34, čo tvorí takmer 81%, dvaja začali
vykonávať absolventskú prax, jeden sa stal poberateľom
invalidného dôchodku a piati boli evidovaní na Úrade práce.

Projekty

Počas roku 2010 bolo Gymnázium v Spišskej Starej Vsi ako
subjekt i jeho žiaci zapojení do viacerých projektov. Jedným
z významnejších a dlhodobejších bol projekt Premena tradičnej
školy na modernú – „Moderná škola – brána do sveta“, ktorý sa
realizuje už od októbra 2009 a ktorého cieľom je modernizácia
vzdelávania, učebných osnov a jednotlivých predmetov tak, aby
sa pri ich výučbe podporoval rozvoj kľúčových kompetencií
študentov a tým sa zabezpečila ich lepšia pripravenosť pre
potreby spoločnosti. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho
sociálneho fondu a prostriedkov štátneho rozpočtu. Doposiaľ bol
rámci projektu vypracovaný inovovaný školský vzdelávací
program pre Gymnázium Spišská Stará Ves a s ním súvisiaca
pedagogická dokumentácia, ktorou sa začlenia novovytvorené
výstupy do oficiálneho dokumentu. Taktiež sa pracovalo na
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inovácii učebných pomôcok, pričom bol tento proces zameraný
na vytvorenie interaktívnych učebných pomôcok najmä
v prírodovedných predmetoch a jazykoch. Pri tvorbe inovovaných
učebných pomôcok a učebných textov – pracovných listov,
cvičení, DVD a ďalších pomôcok bolo odpracovaných vyše 4550
hodín. Vďaka práci kolektívu pedagógov a zamestnancov školy
v projekte „Moderná škola - brána do sveta“ získalo Gymnázium
Spišská Stará Ves finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia
školy v hodnote 23 719 €. Škola nadobudla aj ďalšie vybavenie
do IKT – 8 počítačov, 8 notebookov, dataprojektor, interaktívnu
tabuľu, kameru a mnoho ďalších pomôcok.
V rámci Konta Orange sa pokračovalo v realizácii už začatých
projektov: Dajte škole zelenú – Stromy - zelené dedičstvo nás
všetkých, Lepšie miesto pre život – Podaj mi ruku človek, Školy
pre budúcnosť – Myslieť prírodou, Učme sa inak – Hlava v škole,
škola v hlave, Zdravie v školách – Zelená pre zdravie, Zelená pre
seniorov – Konfrontácie, Učme sa jazyky inak - Našich sedem
divov Slovenska, E-learning v prírode, ekológii a škole.
Medzi najúspešnejšie medzinárodné projekty v tomto roku patrili:
Socrates – S rozprávkami prekonáme hranice, Das Bild den
Anderen – Obraz tých druhých, V4 youth – Konin, Euroscola,
Šachy pre každého a Priateľské kraje v zjednotenej Európe.
Zahraničné

Počas druhého polroku školského roku 2009/2010 sa študenti

pobyty

Gymnázia zúčastnili na viacerých zahraničných pobytoch.
V apríli boli na výmennom pobyte vo francúzskych Alpách
a taktiež, v rámci projektu Euroscola, sa zúčastnilo 25 študentov
a 3 učitelia návštevy európskeho parlamentu v Štrasburgu.
V máji sa uskutočnil zájazd do Talianska, študenti III. OG
absolvovali výmenný pobyt v poľskom Rzeszowe a koncom
mesiaca aj exkurziu do Osvienčimu. V dňoch 13.-18. júna sa
v rámci projektu Obraz tých druhých študenti I.A a II.A. zúčastnili
na výmennom pobyte v dánskom Nortborgu.

Nový školský

Dňa 2. septembra nastúpilo na Gymnázium 188 žiakov. Keďže
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rok 2010/2011

sa do prvého ročníka osemročnej formy štúdia prihlásilo len
5 žiakov, bola v tomto roku otvorená iba prvá trieda štvorročnej
formy štúdia, do ktorej nastúpilo 14 žiakov, z toho dve žiačky so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V tejto súvislosti
bola prijatá ako ich asistentka Beáta Babiaková. Na gymnázium
v Kežmarku odišla dlhoročná vyučujúca a riaditeľka
spišskostaroveského gymnázia Daniela Žabková. V škole teda
pôsobilo 17 interných a 3 externí pedagogickí pracovníci a 5
nepedagogických pracovníkov.
V rámci voľnočasových aktivít si študenti mohli vybrať
z osemnástich krúžkov humanitného, prírodovedného alebo
športového zamerania.

Deň otvorených

Začiatkom novembra navštívilo Gymnázium, v rámci Dňa

dverí

otvorených dverí, 65 deviatakov zo Spišskej Starej Vsi,
Spišských Hanušoviec, Spišskej Belej, Haligoviec i Veľkého
Lipníka. Na úvod ich riaditeľ oboznámil so zameraním školy,
jej činnosťou, najmä s úspešnými medzinárodnými projektmi,
výmennými pobytmi a podobne. Potom sa nádejní uchádzači
mohli zoznámiť s bývalým absolventom Gymnázia Jurajom
Minčíkom, ktorý je úspešným reprezentantom Slovenska vo
vodnom slalome. Na záver si pozreli vyučovanie na jednotlivých
hodinách a podľa dotazníka až 86% z nich by si vedelo
predstaviť štúdium na tejto škole.

Úspechy

Svoje vedomosti a zručnosti študenti predviedli na viacerých

študentov

súťažiach, pričom obsadili aj tieto popredné miesta:

a školy

-

Euroscola: 1. miesto v rámci celého Slovenska;

-

Pytagoriáda: 1. miesto v okresnom kole a 7. miesto v rámci
celého Slovenska (M. Irha);

-

Korešpondenčný semiár z fyziky: 4. miesto v rámci celého
Slovenska (O. Pisarčík);

-

SOČ: 2. miesto na krajskom kole (L. Dermová, A.
Ovcarčíková);

-

Mladý Európan: 3. miesto v krajskom kole (L. Dermová, A.
Ovcarčíková a F. Doblej);
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-

Beh na 800 m: 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto
v krajskom kole (Anna Kostková);

-

Cezpoľný beh: 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto
v krajskom kole (družstvo dievčat);

-

Šach: 1. miesto v okresnom kole (D. Gallik a družstvo ZŠ);

-

Futbal: 1. miesto v obvodnom kole (družstvo chlapcov);

-

Volejbal: 1. miesto v obvodnom kole (družstvo chlapcov);

-

Študentská míľa: 1. miesto v okresnom kole (A. Kostková,
družstvo dievčat, družstvo školy);

Gymnázium v Spišskej Starej Vsi sa stalo taktiež jednou zo
vzorových škôl Planéty vedomostí.
Zánik Gymnázia?

Koncom kalendárneho roku postihla Gymnázium v Spišskej
Starej Vsi nepríjemná správa, a to, že bude pravdepodobne
vyradené zo siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja, čo v praxi znamená, že už
nim nebude financované a teda bez pomocnej ruky mesta je jeho
ďalšia existencia nereálna.

Centrum voľného

Centrum voľného času Šťastenko aj v novom roku ďalej

času Šťastenko

pokračovalo vo svojich aktivitách. Pracovali všetky krúžky, a to
nielen v samotnej v Spišskej Starej Vsi, ale aj v pobočkách
v Spišských Hanušovciach, Haligovciach a Veľkej Lesnej.
V januári tu odohrali šachisti až štyri turnaje a záujemcovia
o trochu aktívneho oddychu mimo Spišskej Starej Vsi sa
zúčastnili na korčuľovaní v Kežmarku. Vo februári si deti už
tradične pripravovali „Valentínky“ – kreslili, lepili a robili
v priestoroch CVČ výstavky svojich prác. Počas fašiangov sa tu
piekli fašiangové šišky. CVČ bolo taktiež spoluorganizátorom
športového podujatia Staroveská biela stopa. Marec sa niesol
v znamení výtvarnej súťaže k svetovému dňu vody, prednese
poézie a prózy i výroby korbáčov. V apríli sa už tradične
uskutočnila akcia Čisté hory a deti sa taktiež naučili vyrábať
píšťalky z vŕby. V máji usporiadalo CVČ ku Dňu matiek program
pod názvom Mojej mame. Detské folklórne súbory Pieniny
a Rovinka zas predviedli svoje umenie na Zamagurských
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folklórnych slávnostiach v Červenom Kláštore. Záver mája patril
rozlúčke s maturantmi. Deň detí sa síce kvôli počasiu presunul
do priestorov CVČ, ale i tu sa konalo množstvo zaujímavých
súťaží. Celkovo tu v školskom roku 2009/2010 pracovalo 46
záujmových útvarov, ktorých našlo uplatnenie 720 detí, pod
vedením 3 interných a 37 externých zamestnancov.
Počas prázdnin sa uskutočnili dva prímestské tábory. Prvý
v dňoch 6.-9. júla. Deti počas neho navštívili kúpalisko
hrad, skanzen a vojenský tábor v Starej Ľubovni a zúčastnili sa
20. ročníka EĽRO v Kežmarku. Druhý, tzv. plavecký tábor, sa
konal v dňoch 12.-16. júla. V rámci tohto tábora deti navštívili
bazény v Starej Ľubovni a Poprade, vykonávali rôzne športové
aktivity, vrátane pešej túry k priehrade do Nedece.
Nový školský rok 2010/2011 začínal s obavami, či bude dostatok
financií, keďže už v máji bolo prijaté nariadenie vlády č.
276/2010, ktorým sa do 1. januára 2011 zmenilo financovanie
Centier voľného času. Keďže nakoniec primátor prisľúbil, že
financie na činnosť budú, otvorili v CVČ 36 záujmových krúžkov,
a to:
Šikovné ruky - p. Ľ. Kostková
Športový - p. Šoltész
Futbalový 2 - p. Michna
DFS Rovinka - s. M. Kolendová
Vodný slalom - p. Škantár
Biblický - p. Gondeková
Geografický - p. Pisarčíková
Matematický - p. Jurková
Šikovné ruky - p. Ľ. Kostková
Tanečný Lienka - s. Boženská
Tanečný SH – p. A. Kostková
Lyžiarský SH - p. J. Kostka
Kulturistický - p. Michna
Počítačový 1 - p. Babiaková
DFS Pieniny - p. M. Kostková
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Hokejbal - p. Michna
Literárno-dramatický - s. Benediková
Nemčina SH - p. Graindová
Výtvarný - p. Glevaňáková
Spevácky - p. Čenščáková
Kulturistický (8.,9.) - p. Michna
Stolno-tenisový - p. Stanko
Digitálna fotografia - p. Michna
Plavecký - p. Ľ. Kostková
Zdravotnícky - p. Markovičová
Počítačový 2 - p.Poláček Mich.
Rybársky - p. Fuchsová
Poľovnícky(strelecký) - p. Tomaľa
Kulturistický (8.,9.) - p. Michna
Šachový - p. Cisko
Turisticko-športový - p. Ľ. Kostková
Futbalový SSV (MŽ/SŽ) - p. Michna
Turistický - p. Poláček Mir.
Fitnes klub - p. Michna
Internet klub - pracovníci CVČ
Klub CVČ Šťastenko - pracovníci CVČ
Krúžky viedli traja interní a 25 externých pracovníkov, pričom
záujem o ne prejavilo celkovo 537 detí zo Spišskej Starej Vsi,
Spišských Hanušoviec a Haligoviec, ktoré môžu CVČ
navštevovať denne od 10.00 do 17.00. Zápisné do jednotlivých
krúžkov bolo 1,10 € mesačne.
Otvorenie nového školského roka začalo v CVČ diskotékou. Ešte
v septembri sa stihli deti zúčastniť hokejbalového turnaja
v Podolínci a 2. októbra na akcii Čisté hory v Pieninách, na ktorej
vyčistili brehy rieky Dunajec od amfiteátru až po Hutu.
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Deti z CVČ na akcii Čisté hory a potoky

Oficiálne otvorenie krúžkovej činnosti začalo futbalovým turnajom
Zamaguria. Začiatok novembra sa niesol v znamení boja proti
drogám. 8. októbra sa uskutočnil Beh mestom a začala výtvarná
súťaž pod názvom Zober loptu, nie drgoy. V polovici mesiaca sa
konala beseda o drogách s príslušníkmi Policajného zboru
v Spišskej Starej Vsi. V novembri svoje súťaže rozohrali aj
šachisti a uskutočnila sa plavecká súťaž. Šiesteho decembra, tak
ako každý rok, navštívil CVČ Mikuláš, ktorý spolu s čertom
a anjelom prešiel mestom a pred kultúrnym domom zasvietil
Vianočný stromček. Kalendárny rok zakončili predvianočnou
výzdobou CVČ a vianočno-novoročným futbalovým turnajom
Zamaguria.
Základná

Základná umelecká škola v Spišskej Starej Vsi naďalej fungovala

umelecká

ako pobočka Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej, pričom

škola

jej riaditeľom bol František Kačica. Žiaci pokračovali v hudobnom
vzdelávaní, ktoré prebiehalo v piatich triedach v priestoroch MŠ.
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Počas mája pripravili študenti ZUŠ pod vedením Slávky
Pisarčíkovej verejný koncert ku Dňu matiek a pod vedením
Františka Kačicu koncert pre dôchodcov žijúcich v Domove
sociálnych služieb.
V máji sa taktiež uskutočnil zápis žiakov do ZUŠ na nasledujúci
školský rok, na základe ktorého boli v Spišskej Starej Vsi
v novom školskom roku otvorené tieto hudobné odbory:
hra na gitare (František Kačica)– 11 žiakov
hra na husliach (František Kačica) – 8 žiakov
hra na keyboarde (Lucia Kosturová) – 6 žiakov
hra na klavíri (Lucia Kosturová) – 11 žiakov
hra na klavíri (Klára Petijová) – 14 žiakov
hudobná náuka (Slávka Pisarčíková) – 8 žiakov.
Výška školného za prvý polrok (september – december) bola
takáto:
prípravné štúdium – 16,60 €
základné štúdium – 19,90 €
štúdium pre dospelých – 49,80 €

Žiaci ZUŠ v Domove sociálnych služieb
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KULTÚRA
Kultúrny dom

V roku 2010 bolo v kultúrnom dome uskutočnených celkovo 126
podujatí, z toho 33 výchovno-vzdelávacích, 56 kultúrnospoločenských a 37 podujatí iného charakteru. Tieto akcie
navštívilo celkovo 10 716 ľudí.

Knižnica

Mestská knižnica v Spišskej Starej Vsi fungovala v roku 2010
naďalej pod vedením Márie Mrázovej. Počas roku využilo služby
knižnice celkovo 12 238 návštevníkov, pričom 4 981 bolo
používateľov internetu. Čitateľský preukaz malo 395 ľudí, z toho
195 detí do 15 rokov, 126 mládežníkov, 58 dospelých a
16 dôchodcov. Čitatelia knižnice si vypožičali celkovo 16 523
kníh, pričom najväčší záujem bol o beletriu. Členský poplatok
ostal nezmenený, t.j. 0,66 € pre deti, 1 € pre mládež
a dôchodcov a 1,66 € pre dospelých.
V roku 2010 získala knižnica z Ministerstva kultúry SR grant na
nákup knižničného fondu vo výške 800 €. Mesto prispelo na
nákup nových kníh sumou 150 € a darom získala knižnica
35 zväzkov. Ku koncu roka 2010 sa tak v knižničnom fonde
nachádzalo 12 072 zväzkov kníh. Knižnica objednávala alebo
dostávala celkovo 8 titulov periodík, ktoré boli prístupné v čitárni.
Ako každoročne bolo v priestoroch knižnice usporiadaných
niekoľko besied so spisovateľmi. Medzi úspešné akcie už
tradične patrila beseda s Erikou Matonokovou, ale aj beseda so
spisovateľkou populárnych ženských románov Petrou
Džerengovou-Nagyovou. V spolupráci s CVČ sa v priestoroch
knižnice uskutočnil prednes poézie a prózy.

Kino

V jedinom zamagurskom kine Magura v Spišskej Starej Vsi bolo
v roku 2010 odvysielaných 19 celovečerných filmov, ktoré
navštívilo 759 návštevníkov. Priemerná cena vstupenky bola
2,19 €.

Káblová televízia

Káblová televízia funguje v meste už od roku 1993 a počas tohto
obdobia si vyžiadala už viacero rekonštrukcií. Keďže v tomto
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roku bola potrebná ďalšia nevyhnutná rekonštrukcia, spojená so
zavedením nových služieb, rozhodlo sa mesto pre prenajatie
televízneho káblového rozvodu Spišská Stará Ves
prevádzkovateľovi – firme M-Elektronik, s.r.o. Martin a prenájom
podmieniť rozšírením programovej ponuky a zavedením
internetu. Nájomca s podmienkami súhlasil a od 1. apríla
prevádzkuje v meste káblovú televíziu. V rámci modernizácie
preložil Hlavnú stanicu do priestorov Mestského úradu, čím
vybudoval nové pracovisko hlásateľne mestského rozhlasu
a pracovisko pre miestne televízne vysielanie. Následne
kompletne zrekonštruoval siete káblovej televízie a nahradil staré
koaxiálne trasy novým optickým vedením, zrušil sekundárne
vedenia a nahradil ich samostatnými prípojkami pre každého
abonenta zvlášť.
Internet

V spolupráci so spoločnosťou ComShop zo Spišskej Starej Vsi
bol v káblovej sieti spustený internet s rýchlosťou 5 Mb/s.

Rozhlas

Taktiež mestský rozhlas je od 15. októbra šírení po káblovej sieti,
čím boli odbúrané neestetické vzdušné drôtové vedenia
a zároveň bolo umožnené napojiť neobmedzený počet
reproduktorov. Dokonca je tu možnosť počúvať mestský rozhlas
prostredníctvom rádia, naladením na frekvenciu 93,9 MHz
a pripojením na účastnícku zásuvku.

Starovešťan

V roku 2010 vyšlo celkovo šesť čísel cyklostylovaného občasníka
pod názvom Starovešťan vydávaného Mestským úradom, ktorý
bezplatne informuje obyvateľov Spišskej Starej Vsi o dianí
v meste a udalostiach mesta sa bezprostredne týkajúcich. Je
čiernobiely, vo formáte A4, majúci zvyčajne 4 a viac strán.

Webová stránka

V roku 2010 bola zmenená aj webová stránka mesta
http://www.spisskastaraves.sk/, ktorá sa stala zaujímavejšou,
farebnejšou a prehľadnejšou.

Dotované

S finančnou podporou mesta Spišská Stará Ves vyšlo v roku

publikácie

2010 viacero publikácií, čo svedčí o tom, že naše mesto
prispieva nielen na materiálny, ale duchovný rozvoj a tento jeho
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rozmer a vôbec samotnú existenciu si iste povšimnú všetci
čitatelia týchto diel:
MAJERIKOVÁ, I. – MAJERIKOVÁ, M.: Doživotná umiestenka.
Pamätnica k nedožitým 80. narodeninám Viktora Majerika.
Krakov : Goralinga, 2010.
Nepokojná hranica. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie „Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937-1947“.
Zost.: M. Majeriková, Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010.
KUBÁŇ, J.: Za vôňou Zamaguria a Pienin. Kežmarok : KubkoGoral, 2010.
FS Maguranka

Folklórny súbor Maguranka v tomto roku oslavoval 30. výročie
svojho založenia a oslávil to ako sa patrí – spevom, tancom
a rozdávaním radosti. Už začiatkom roka – 6. februára – sa
členovia zúčastnili na Plese Zamagurčanov v Bratislave, kde
reprezentovali obec Osturňa, ktorá nemá svoj vlastný folklórny
súbor a preto si vypomohla Starovešťanmi. Počas roku sa
zúčastnili viacerých podujatí na Slovensku – v Toporci (Deň
rodákov), Kolačkove, Sabinove či Spišskej Belej. Tradične
vystupovali na Zamagurských folklórnych slávnostiach a Dňoch
mesta Spišská Stará Ves. Začiatkom leta obohatili zamagurským
folklórom rakúsku Viedeň a počas leta sa zúčastnili na Nedeckej
Vatre i Dňoch slovenskej kultúry v Malopoľsku v Krempachoch,
ktorých XVII. ročník zorganizoval Spolok Slovákov v Poľsku.
Koncom augusta svoje umenie predviedli na XIII. ročníku
Festivalu mestských folklórnych súborov v Ostrave, kde okrem
nich vystúpili súbory z Ruska, Turecka, Kapverdských ostrovov,
Chorvátska, Brna, Nového Jičína, Opavy a Ostravy.
V septembri boli súbor a jeho vedúci Peter Zelina poctený, pri
príležitosti 30. výročia založenia, plaketou mesta Spišská Stará
Ves, ktorú im odovzdal primátor.
V októbri mohla FS Maguranka konečne naplno oslavovať, keď
mesto v spolupráci s vydavateľstvom Goralinga zorganizovali
galaprogram k 30. výročiu založenia súboru a k výročiu
nedožitých 80. narodenín jeho zakladateľa Viktora Majerika. Na
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túto príležitosť si nacvičili tradičné goralské choreografie z pera
svojho zakladateľa, ale aj zemplínske tance, ktoré prvýkrát
predviedli práve v plnej sále kultúrneho domu v Spišskej Starej
Vsi. Do daru od Spolku Slovákov v Poľsku dostali aj peknú
kroniku, vyrobenú zvlášť na túto príležitosť, a tak dúfajme, že kus
svojho umenia a histórie odteraz zapíšu aj pre našich potomkov.

FS Maguranka na ZFS v Červenom Kláštore

Divadlo RAMAGU Divadelníci zo zoskupenia RAMAGU, ktoré bolo vytvorené na
jeseň minulého roku pod krídlami miestneho odboru Matice
slovenskej, pod vedením spišskostarovestkého rodáka,
nádejného študenta VŠMU v Bratislave Lukáša Marhefku, sa aj
v tomto roku naplno pustili do práce. Na spišskostaroveských
doskách debutovali s divadelnou hrou Obrátenie Juraja Zahraja,
v ktorej bravúrne zvládol hlavnú úlohu Zdeno Dudžák, ktorý je
rovnako tanečníkom folklórneho súboru Maguranka. Divadelnú
hru Obrátenie Juraja Zahraja napísal a zrežíroval Lukáš
Marhefka. Hra bola úspešná a pripísala si na konto asi 800
spokojných divákov. V júli sa predstavili počas Dní mesta
s divadelnou hrou Jánošík a v auguste sa zúčastnili divadelného
maratónu v kláštore kartuziánov v Červenom Kláštore. Na
októbrový galaprogram k 30. výročiu založenia FS Maguranka
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a 80. výročiu nedožitých narodenín Viktora Majerika divadelne
spracovali rozprávku Viktora Majerika Chudobný Jendruš
a bohatá Haľka. Divadlo bolo tiež jedným z hlavných
organizátorov Vianočného galavečera talentov, ktorý sa
uskutočnil 26. decembra.
Medzi stabilných členov divadla v súčasnosti patria: scenáristka,
herečka a gitaristka Lívia Dermová, ktorá pre divadlo zložila
viacero piesní a napísala hry Vianočná idylka a Keď láska nejde
cez žalúdok, herec Zdenko Dudžák, ktorý pochádza z Reľova
a zvyčajne stvárňuje hlavné postavy, herečka Simona
Bombarová, herec a muzikant Adam Dlhý, herečka Magdaléna
Česelská, herec Róbert Duda, herec Kamil Krempaský a ďalší.
Takmer všetci herci sú aj členmi FS Maguranka.
Divadlo má svoju internetovú stránku www.divadloramagu.sk,
kde informuje o svojich aktivitách.

Divadelníci RAMAGU po skúške

Spolupráca

Od 1. januára mesto začalo v spolupráci s gminným kultúrnym

v rámci

strediskom v Nedeci a gminou Nižné Lapše realizáciu

Euroregiónu

mikroprojektu Spišský kalendár podujatí – spoločné korene,
spoločné horizonty (Spiskie kalendarium imprez – wspólne
korzenie, wspólne horyzonty). Tento projekt je realizovaný
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
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cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Poľskou republikou
2007-2013 prostredníctvom Euroregiónu Tatry.
Spisz kraina

Prostredníctvom Euroregiónu Tatry bola vydaná tiež publikácia

wielu kultur

Spisz kraina wielu kultur, kde sa okrem iného píše aj o Spišskej
Starej Vsi. Publikácia je plná poľských propagandistických
názorov o akejsi pôvodnej poľskosti Zamaguria. Taktiež jej
slovenský preklad je po jazykovej stránke na katastrofálnej
úrovni. Je škoda, že peniaze Euroregiónu sú zneužívané na
vydávanie takýchto publikácií, podľa ktorých budú možno budúce
generácie považovať obyvateľov Zamaguria za Poliakov
a miesto zbližovania národností v nich podnecujú opačné pocity.

Staroveský ples

Dňa 13. februára sa v reštaurácii NOVA konal prvý ročník
Staroveského plesu, ktorý organizovalo mesto v spolupráci
s miestnym odborom Matice slovenskej. Cena vstupenky bola
22 €. Na plese vystúpil domáci FS Maguranka.

110. výročie

Pri príležitosti 110. výročia narodenia jedného z najznámejších

narodenia

spišskostarovestkých rodákov Štefana Leonarda Kostelničáka sa

Š. L. Kostelničáka v miestnom kultúrnom dome uskutočnila 1. marca slávnostná
akadémia. Zúčastnili sa jej viacerí významní hostia ako
podpredseda Matice slovenskej Dr. Alexander Števík, autorka
knihy o Š.L. Kostelničákovi Čaro ornamentu Dr. Anna
Kostelničáková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Spišskej
Novej Vsi Mgr. Ružena Dorčáková, členka Domu Matice
slovenskej v Košiciach Dr. Gabriela Čiasnohová, riaditeľ
Etnografického múzea v Košiciach Juraj Barla, riaditelia firiem
a škôl v Zamagurí, vedúca školského úradu Mgr. Mariana
Huszárová či starostka Osturne Kristína Gragoričková.
Prítomným sa prihovoril primátor Ing. Jozef Harabin, ktorý
predniesol, ktorému pri tejto príležitosti odovzdal podpredseda
Matice slovenskej Dr. Alexander Števík pamätnú medailu Cyrila
a Metoda za starostlivosť o národné kultúrne dedičstvo. V
programe sa predstavili žiaci základnej školy, žiaci ZUŠ a
folklórne súbory Pieniny a Maguranka.
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Zamagurské

Tridsiaty štvrtý ročník Zamagurských folklórnych slávností sa

folklórne

v tomto roku uskutočnil v Červenom Kláštore dňoch 21.-23.

slávnosti

mája. Dôvod na ich presunutie z júna na máj kvôli počasiu sa
zdá bol opodstatnený, aj keď sobotu predsa len trochu pršalo.
Ako zvyčajne slávnosti začali už posledný deň v týždni, kedy
domáce folklórne súbory pozývali obyvateľov Zamaguria na
program. Podvečer sa všetci zišli v Spišskej Starej Vsi, aby
položili vence k pamätníku Š. L. Kostelničáka a uvítali prvých
návštevníkov podujatia. V uvítacom programe, v kultúrnom
dome, vystúpili FS Maguranka a rómsky FS Kesaj z Kežmarku.
Večerným ťahákom, najmä pre mládež, bolo vystúpenie
populárnej slovenskej kapely Desmod na amfiteátri v Červenom
Kláštore.
Sobotné ráno privítali návštevníkov v areáli amfiteátra stánky
s ľudovými výrobkami či občerstvením a folklórny súbor Mali
Swarni z Nového Targu, na nádvorí stredovekého kláštora zas
sprievodné programy ľudových hudieb. Na samotnom amfiteátri
pod Troma korunami sa poobede uskutočnila prezentácia
tradičnej kultúry partnera Prešovského samosprávneho kraja
Malopoľského vojvodstva v podaní vystúpenia FS Juhasy zo
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Szczawnice. Po nich vyšiel na javisko tohtoročný oslávenec FS
Maguranka, ktorý predviedol výber z výročného programu.
Počasie v tomto roku opäť nedovolilo splav účinkujúcich a hostí
na pltiach. Napriek neprajnému počasiu sa otvárací program
konal v amfiteátri pod Troma korunami. Pri neveľkej účasti
divákov boli oficiálne otvorené Dní tradičnej kultúry na Slovensku
a predstavený región Liptov. V Programe účinkovali FS
Maguranka, FS a FS Senior Jánošík zo Svitu, FS Liptov
z Ružomberka, FS Lipa z Bratislavy, FS Olšava z Uherského
brodu, DZPiT Juhasy z Poľska a FS TABOA z Gruzínska.
V nočnom programe sa mala predstaviť speváčka ľudových
piesní z Liptova Anna Hulejová, ktorá však zo zdravotných
dôvodov neprišla. Na pódiu ju nahradil známy spevák
evergreenov z osemdesiatych rokov Peter Stašák. Milovníkov
ľudovej piesne však predsa potešila Gurľsko Muzyka Zbuje, ktorá
v kláštornej krčme Pod lipami spríjemňovala atmosféru do
neskorých nočných hodín.

Večerný program

Posledný deň slávností sa počasie umúdrilo a tak sa po sv. omši
v kostole sv. Antona Pustovníka v kláštore mohli návštevníci,
ktorých slniečko prilákalo v hojnom počte, pri hudbe ZPiT Hyrni
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z Nového Targu opäť pokochať ľudovými výrobkami na trhu
remesiel v amfiteátri. Na pravé poludnie začal program detských
folklórnych súborov, kde okrem domácich DFS Pieniny zo
Spišskej Starej Vsi a Kútniček zo Spišských Hanušoviec,
vystúpili aj DFS Goralik z Kežmarku a DFS Štrbianček zo Štrby.
V záverečnom programe 34. ročníka ZFS sa predviedli FS
Maguranka, FS Vagonár z Popradu, FS Šarišan z Prešova, FS
Lipa , FS Olšava a ZPiT Hyrni.
Sprievodnými výstavami boli počas troch dní výstavy prác
remeselníkov z Liptova pod názvom Drevené figurálne plastiky
a výstava Miloslava Semančíka pod názvom Rezané do dreva.
Tohto ročníka ZFS sa zúčastnilo viac ako 800 účinkujúcich a 24
remeselníkov.
Dni mesta Spišská V tomto roku sa Dni mesta uskutočnili v dňoch 16.-18. júla 2010.
Stará Ves

Piatok už tradične patril najmä mladším obyvateľom. Ráno sa
v CVČ konali rôzne športové súťaže pre družstvá i jednotlivcov
a šachový turnaj o pohár primátora. Na námestí deti zas mohli
prezentovať maľovaním na chodník svoj výtvarný talent,
prípadne sa mohli dať pomaľovať na tvár. Večer sa v Dome
kultúry predviedol divadelný súbor RAMAGU s divadelnou hrou
Jánošík, ktorej scenár napísal a zároveň režíroval Lukáš
Marhefka a na druhej strane mesta – v ski parku hotela Eland –
sa konal 2. zamagurský motozraz, kde okrem ukážok
kaskadérskych jázd vystúpili rôzne rokové kapely ako Hospital
Bukra, Iné Kafe revival, System of a down revival. Deň bol
ukončený diskotékou v reštaurácii NOVA.
Druhý deň Dní mesta sa niesol v športovom duchu. Ráno začal
v areáli gymnázia tenisový turnaj v štvorhre, doobeda v Ski parku
hotela Eland Slovakia Stunt cup – boj o titul majstra Slovenska
v jazde zručnosti v kaskadérskom jazdení a poobede na ihrisku
futbalový zápas generácií. Podvečer v športovom areáli TJ
Dunajec pokračoval 2. zamagurský motozraz rôznymi súťažami
a vystúpeniami skupín Shake Rock, Horkýže slíže revival
a Kabát revival. Prívrženci folklóru mohli v tom čase v amfiteátri
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pri kultúrnom dome sledovať vystúpenie krajanského folklórneho
súboru Zelený Javor z Krempách a domáceho súboru
Maguranka. Bodku za druhým dňom slávností dala ľudová
veselica v reštaurácii NOVA.
Nedeľa sa začala jarmokom a tvorivými dielňami na staroveskom
námestí. O jedenástej sa konala sv. omša a trhy pokračovali
prezentáciou tradičných zamagurských jedál. Na pravé poludnie
sa začali preteky dobrovoľných hasičských zborov o putovný
pohár primátora mesta spojené s ukážkami činnosti
integrovaného záchranného systému. Poľovníci na zlepšenie
nálady navarili pri parčíku reštaurácie NOVA poľovnícky guľáš
a rybári zase haláslé. Nechýbali prirodzene ani výstavy
poľovníkov, rybárov a včelárov v Dome kultúry. Podvečer už
patril Anderovi z Košíc a ľudovej hudbe Ondreja Kandráča.
Potom mohli obyvatelia ešte pookriať na filmovom predstavení
Dažďová víla v kine Magura a Dni mesta boli ukončené opäť
diskotékou v reštaurácii NOVA.
Kostelničákov

Koncom septembra ožili priestory mestskej knižnice výtvarnými

ornament

dielami žiakov z celého Slovenska. Dňa 24. septembra tu totiž
bolo otvorenie výstavy Kostelničákov ornament, spojené
s vyhodnotením tejto výtvarnej súťaže. Témou 8. ročníka bola
Motlidba. Podujatia sa zúčastnili viacerí vzácni hostia: správca
Matice slovenskej Mgr. Ján Eštok, riaditeľka Domu Matice
slovenskej v Spišskej Novej Vsi Mgr. Ružena Dorčáková, PhDr.
Anna Kostelničáková a primátor mesta Ing. Jozef Harabin.
Správca MS pri tejto príležitosti odovzdal pamätné plakety
a ďakovné listy primátorovi mesta i p. Kostelničákovej, ďakovný
list obdržala aj riaditeľka ZŠ matka myšlienky usporiadania tejto
súťaže Mgr. Anna Kromková.

Galaprogram k

Dňa 16. októbra ožilo mestečko Spišská Stará Ves spomienkami.

30. výročiu

Do miestneho kultúrneho domu začali už podvečer pred šiestou

FS Maguranka

hodinou v hojnom počte prichádzať obyvatelia mesta i okolitých

a 80. výročiu

obcí, aby si zaspomínali na folklórny súbor Maguranka a jeho

nedožitých

zakladateľa, etnografa, učiteľa a kultúrneho pracovníka Viktora
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narodenín

Majerika. Mesto totiž spoločne s vydavateľstvom Goralinga, ktoré

Viktora Majerika

vlastní dcéra Ingrid Majeriková, zorganizovali celovečerný
galaprogram pri príležitosti 30. výročia založenia folklórneho
súboru a výročia nedožitých 80. narodenín jeho zakladateľa. Vo
vstupnej hale si mohli návštevníci prezrieť výstavu fotografií,
ktorá ukazovala vývoj FS Maguranka a prezentáciu
vydavateľstva Goralinga. V rámci programu, ktorý uvádzala
známa moderátorka televízie JOJ Aneta Parížková, sa v tzv.
Goralských variáciách predstavili folklórne súbory Maguranka,
Pieniny a Flisocek s choreografiami, ktoré pripravil Viktor Majerik.

Potom sa už pristúpilo k prezentácii pamätnice k nedožitým 80.
narodeninám tohto etnografa, ktorá vyšla z pera jeho dcér Ingrid
a Milice, vo vydavateľstve Goralinga, pod názvom Doživotná
umiestnenka. Príjemným prekvapením bola dramatizácia
rozprávky Viktora Majerika Chudobný Jendruš a bohatá Haľka,
ktorú pripravilo divadlo RAMAGU pod vedením Lukáša
Marhefku. Pri príležitosti týchto okrúhlych výročí sa mestské
zastupiteľstvo rozhodlo udeliť niekoľko ocenení. Cenu mesta za
veľký prínos pri udržiavaní folklórnych tradícií odovzdal primátor
mesta Ing. Jozef Harabin Marte Česelskej a terejšiemu
vedúcemu FS Maguranka Petrovi Zelinovi. Okrem toho bolo
udelených aj šesť pamätných plakiet za veľký prínos pri
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udržiavaní folklórnych tradícií Agnese Dlhej, Martine Kostkovej,
Štefanovi Moravčíkovi, Emílii Soskovej, Darine Zelinovej
a Milanovi Želonkovi. Pamätnou plaketou mesta za publikačnú
činnosť o Spišskej Starej Vsi a Zamagurí boli odmenené Ingrid
Majeriková a Milica Majeriková. Záver programu patril
oslávencovi FS Maguranke, ktorá vystúpila so zemplínskymi
tancami pripravenými na túto príležitosť. A keďže Maguranka
oslavovala, nechýbali ani gratulanti. Za Spolok Slovákov
v Poľsku zaželal súboru všetko dobré generálny tajomník PhDr.
Ľudomír Molitoris a priniesol tiež darčeky v podobe veľkého
baneru zobrazujúceho FS Maguranaku a kroniky vyrobenej
výlučne pre tento súbor k tomuto výročiu. Za Podtatranské
osvetové stredisko prišiel súboru pogratulovať etnograf Juraj
Švedlár. Po skončení galaprogramu sa plné hľadisko s oživenými
spomienkami rozišlo do svojich domov alebo na ľudovú zábavu.
Mesiac úcty

Tak ako už niekoľko rokov, aj v tomto roku v rámci mesiaca

k starším

úcty k starším, zorganizoval mestský úrad a Aktív pre občianske
záležitosti stretnutie s dôchodcami. Konalo sa 22. októbra
v školskej jedálni základnej školy, pričom pozvaných bolo
150 dôchodcov vo veku nad 70 rokov. Na úvod sa im prihovoril
primátor mesta. Okrem občerstvenia bol pre prítomných
pripravený kultúrny program, kde sa im predstavili deti z Ľudovej
školy umenia a detský folklórny súbor Pieniny.

Prijatie jubilantov

Dňa 28. októbra sa na pozvanie primátora uskutočnilo najskôr

a novorodencov

slávnostné prijatie novonarodených detí s rodičmi a potom
jubilantov, ktorí oslávili okrúhle životné jubileum. Na tomto
znovuobnovenom peknom zvyku po príhovore primátora vystúpili
s programom pre prítomných deti z Materskej školy.

Ocenenia

Počas roku 2010 bolo ocenených niekoľko spišskostarovestkých
rodákov, ale taktiež samotné mesto.

Jozef Miloň

Dňa 18. marca ocenil vyslanec veľvyslanca Ruskej federácie
Genadij Askaldovič na Obvodnom úrade v Poprade pri príležitosti
65. výročia víťazstva Veľkej vlasteneckej vojny jedenásť členov
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Medailu Ruskej
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federácie, ktorú udelil konzul Ruskej federácie v Bratislave dostal
aj spišskostarovestký rodák Jozef Miloň. Na Slovensku bolo
touto medailou ocenených celkovo 800 protifašistických
bojovníkov.
Andrej Vojs

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 22. apríla schválilo
udelenie pamätnej plakety významnému slovenskému
elektrotechnikovi, prvému prezidentovi Slovenského
elektrotechnického zväzu, zanietenému vlastencovi a rodoľubovi
svojho kraja Andrejovi Vojsovi.

Mesto Spišská

Pamätnou medailou bolo ocenené aj samotné mesto. Medailu za

Stará Ves

starostlivosť o národné kultúrne dedičstvo udelila Spišskej Starej
Vsi Matica slovenská. Z rúk jej podpredsedu Dr. Alexandra
Števíka ju prevzal primátor mesta Ing. Jozef Harabin na
slávnostnej akadémii pri príležitosti 110. výročia narodenia Š. L.
Kostelničáka.

Vianočný

Vyššie uvedené ocenenia potvrdzujú, že v Spišskej Starej Vsi sa

galavečer

narodilo už viacero talentovaných ľudí. O tom, že máme mladé

talentov

talenty aj v oblasti umenia svedčí Vianočný galavečer talentov,
ktorý 26. decembra zorganizovalo mesto v spolupráci s divadlom
RAMAGU.
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V kultúrnom dome sa predstavili spišskostaroveskí rodáci Mgr
Art. Daniel Výrostek, Bc. Rastislav Zelina, Ľubomír Škantár DiS.
Art., František Kačica, Matúš Kačica, Ferko Kačica ml., Mgr.
Daniel Kostka, Rudolf Dlhý, Divadlo Ramagu, FS Maguranka
a ďalší. Galavečer uvádzal Daniel Výrostek, ktorý pôsobí ako
herec v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene,
pričom je na Slovensku známy aj v oblasti dabingu a mladý
študent Filmovej a televíznej fakulty na VŠMU v Bratislave Lukáš
Marhefka.
Privítanie Nového Privítanie Nového roka 31. decembra sa už pomaly stáva
roka

tradíciou. Aj tento rok sa posledný deň o 23.30 začali pomaly
schádzať obyvatelia mesta pred kultúrnym domom, kde na nich
čakal ohňostroj, po ktorom nasledovala hymna a príhovor
primátora Ing. Jozefa Harabina. Potom si už všetci pochutnali na
novoročnom punči a s nádejou vykročili do nového roku 2011.
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ZDRAVOTNÍCTVO
Poliklinika

V priestoroch polikliniky v roku 2010 každodenne pôsobili dvaja
praktickí lekári pre dospelých, praktická lekárka pre deti a dorast
a dvaja stomatológovia. Dvakrát v týždni prichádzal aj internista
a chirurg.

Praktickí lekári

Ambulancie praktického lekára pre dospelých prevádzkovali

pre dospelých

MUDr. Pavel Puobiš a MUDr. Jana Víznerová, ktorá každodenne
dochádzala z Kežmarku.

Pediater

Ambulanciu praktického lekára pre deti a dorast prevádzkovala
MUDr. Dáša Kostková.

Interná

V priestoroch polikliniky ordinoval dvakrát do týždňa (pondelok a

ambulancia

streda od 7.00 do 15.00) internista MUDr. Martin Magera so
zdravotnou sestrou Annou Jackovičovou z Nemocnice Dr.
Vojtecha Alexandra v Kežmarku.

Chirurgická

Dvakrát do týždňa (pondelok a streda od 10.00 do 14.00)

ambulancia

prichádzal z Kežmarku do nášho mesta aj chirurg MUDr. Štefan
Volák so zdravotnou sestrou Janou Tyrpákovou.

Stomatológovia

Jednu zo zubných ambulancií naďalej prevádzkovala MUDr.
Magdaléna Puobišová.

Ukončenie

Po vyše päťdesiatich rokoch ordinovania v Spišskej Starej Vsi

ambulancie

zavrel dvere svojej zubárskej ambulancie MUDr. Milan Novotný.

MUDr. Milana

Do Spišskej Starej Vsi prišiel v roku 1958 a napriek tomu, že tu

Novotného

neplánoval zotrvať dlhšie, oženil sa a prežil v našom meste celý
svoj život. Začiatkom šesťdesiatych rokov bol jediným zubárom
pre celé Zamagurie, čo predstavovalo 10 500 pacientov. Napriek
veľkej vyťaženosti bol známy tým, že bol ochotný pomôcť
každému a kedykoľvek a neodmietol pacienta ani keď za ním
prišiel cez víkend či v noci.

Nový stomatológ

Ambulanciu po MUDr. Milanovi Novotnom prevzal mladý
spišskostaroveský rodák MDDr. Anton Mačutek, ktorý ju
zmodernizoval. Ako sestrička pri ňom ostala naďalej pôsobiť
Mária Kretová.
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Zubná ambulancia MDDr. Antona Mačuteka

Lekáreň Cyprián

Lieky na recept i bez receptu, zdravotnícky materiál a doplnkový
sortiment naďalej ponúkala jediná zamagurská lekáreň Cyprián,
ktorú vlastní Monika Plevíková.

Zariadenie

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Spišskej

pre seniorov

Starej Vsi bolo aj v roku 2010 plne obsadené a poskytovalo

a domov

svoje služby šestnástim seniorom z mesta a okolia. V riaditeľskej

sociálnych

funkcii je Ing. Jozef Krivoňák. Úsek sociálnej práce a

služieb

opatrovateľskej starostlivosti mala na starosti Mgr. Jana
Kuchtová a Úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky Jana
Krempaská. O pohodlie a spokojnosť seniorov sa staralo celkovo
13 pracovníkov. Kroniku ZS a DSS s množstvom fotografií píše
klientka M. Krišandová.
V januári praxovalo v zariadení sedem praktikantov a podľa slov
seniorov bol ich prístup milý i láskavý. Na záver svojej praxe
niektorí z nich usporiadali pre klientov Valentínske posedenie,
počas ktorého vyrábali valentínske pohľadnice pre svojich
blízkych a obdarovali seniorov valentínskymi darčekmi.
Február sa niesol v znamení fašiangov, ktoré seniorom
pripomenuli roky mladosti. Vyrobili si pekné i smiešne masky,
kuchárky im napiekli chutné šišky, uvarili guľáš či čaj s rumom.
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Zahrali si taktiež pamäťové hry i hry zamerané na zručnosť
a nakoniec zaspievali ľudové pesničky. Posedenie sa konalo aj
v marci, a to ku Dňu žien, kedy klientky dostali kytičku i srdiečko.
V dňoch 15. – 21. marca sa zariadenie zapojilo do
medzinárodnej akcie „Týždeň mozgu“, ktorú na Slovensku už
tretíkrát organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť
v spolupráci s Nadáciou Memory a Neuroimunologickým
ústavom SAV a ktorej cieľom je hovoriť o mozgových
ochoreniach, spôsoboch ich liečby a prevencii. V rámci tohto
týždňa bol zorganizovaný seminár pre zamestnacov s cieľom
získať nové informácie ohľadom prístupu k dementným
pacientom, komunikácie s nimi a využitie terapeutických
postupov pri starostlivosti o takýchto ľudí. Pre klientov bola
určená prednáška o mozgu, jeho funkciách, pamäti, demencii
a tom ako jej najúčinnejšie predchádzať. Súčasťou boli tiež
praktické cvičenia na tréning pamäte. V nasledujúcich dňoch sa
potom konali tri vedomostné kvízy zamerané na pamäť,
koncentráciu a pozornosť. Prestávky medzi úlohami boli
vyplnené ukážkami reminiscenčnej terapie (liečba spomienkami)
a pohybovo-relaxačnými cvičeniami. Keďže akcia vzbudila veľký
záujem, začali sa takéto cvičenia na tréning pamäte konať raz
týždenne. Na záver akcie boli odmenení traja najaktívnejší
seniori a zhotovená nástenka z akcie.
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Koncom marca sa klienti zo všetkých domovov Prešovského
kraja zišli na veľkonočných trhoch v Prešove, kde vystavovali
svoje s veľkonočnou tematikou.
V máji pripravili pracovníci seniorom pekný program ku Dňu
matiek. Okrem pohostenia a gratulácii im premietli na plátno
básne o ženách spojené s príjemnou hudbou. Koncom mája zas
usporiadali v spoločenskej miestnosti súťaž na zlepšenie
motoriky, zmyslového vnímania, pamäti a pozornosti.
Začiatkom júna sa časť klientov zúčastnila tzv. spomienkovej
terapie, kedy pri vôni sviečok, čaju a orientálnej hudby vyvolávali
spomienky a rozvíjali komunikáciu. Dňa 12. júna si všetci klienti
s trvalým pobytom v meste splnili svoju občiansku povinnosť
a vhodili do urny, s ktorou do zariadenia prišla volebná komisia,
svoj hlas a podobne to bolo aj počas novembrových
komunálnych volieb.
Aby sa počas roka nezabudlo aj na sviatky mužov, pripravili
20. júna pracovníčky pohostenie ku Dňu otcov. O dva dni neskôr
potešil svojou návštevou novokňaz zo Spišských Hanušoviec
Ján Grivalský, ktorý tu neskôr odslúžil aj omšu a taktiež žiačky
gymnázia, ktoré prišli poďakovať za spoluprácu na projekte
a priniesli seniorom malé darčeky. Koncom júna si seniori založili
v zariadení Malé kresťanské spoločenstvo. Pripomínali si
významné cirkevné sviatky, zúčastňovali sa omší, ktoré im do
zariadenia prišiel odslúžiť zvyčajne kaplán a prijímali hostie od
miništrantov.
Mesiac júl sa niesol v znamení aktivizácie. Každé dva týždne
začali v zariadení uskutočňovať tréningy pamäte a kreativity,
konali sa športové hry a ošetrovateľky porozprávali niečo
o zdravom životnom štýle.
Október si v zariadení pripomenuli ako mesiac úcty k starším.
Navštíviť seniorov s programom prišli deti zo základnej školy
i miestny dekan Ján Hudák, ktorý tu odslúžil svätú omšu.
Začiatkom decembra zavítal do zariadenia s p. dekanom aj
Mikuláš a deti z CVČ prezlečené za anjelikov a čertov.
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Predvianočnú náladu v zariadení vyvolali svojimi koledami
i ľudovými piesňami žiaci ZUŠ so svojimi pedagógmi a taktiež
deti z MŠ. Počas vianočných dní sledovali seniori omše
v televízii a pod stromčekom si našli tiež skromné darčeky.
Posledné dni roku 2010 im spríjemnili žiaci základnej školy
a dekan s kostolníkom a miništrantmi.
V roku 2010 oslávilo niekoľko klientov ZS a DSS svoje významné
životné jubileá. 5. februára sa Jozef Lopata dožil deväťdesiatich
rokov, 12. apríla oslávila svoje osemdesiate narodeniny Katarína
Halčinová a 22. septembra ten istý vek oslávila Angelika
Gončárová.
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CIRKEVNÝ ŽIVOT
Nový kaplán

V roku 2010 nastala na farskom úrade v Spišskej Starej Vsi
zmena na poste kaplána. Z tohto pôsobiska odišiel Mgr. Ladislav
Hostinský a nahradil ho Mgr. Peter Túry. Nový kaplán sa narodil
v roku 1974 a bol ordinovaný v roku 2002. Od toho času
účinkoval ako kaplán v Mútnom, Liesku a Toporci. Spišská Stará
Ves je teda jeho štvrtým pôsobiskom.

Filiálky

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie obhospodarovala aj svoje
filiálky v Havke, Majeroch a Lysej nad Dunajcom, kde sa konali
omše o 8:00 a o 9:30.
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SPOLKY A ORGANIZÁCIE
Dobrovoľný

Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Starej Vsi pracoval

hasičský zbor

v roku 2010 pod tým istým vedením ako v predchádzajúcom
roku. K 31. decembru mal 53 členov, z ktorých sa viacerí zapájali
do čistenia lesov a výsadby stromčekov, čím prispeli k zlepšeniu
finančnej situácie DHZ. Členovia sa zapájali aj do vylepšovania
a prerábania zásahovej techniky. Veľa hodín odpracovali tiež pri
výrobe ľadovej plochy pri Gymnáziu.
Ako už v minulých rokoch bola veľmi dobrá spolupráca
hasičských dobrovoľníkov a primátora mesta, ktoré okrem iného
zakúpilo pre zbor čerpadlo využiteľné najmä pri stále častejšie sa
opakujúcich povodniach. Okrem mesta podporili DPZ aj ďalší
sponzori, a to distribútor požiarnej techniky Tatra Commerce,
ktorý zakúpil pre členov športové oblečenie, súkromný podnikateľ
Ondrej Žemba, ktorý zakúpil športové prúdnice a Ekodom.sk,
ktorý spolupracoval pri výrobe drevených základní pre požiarny
útok.

V roku 2010 sa členovia DHZ ako jednotlivci alebo v družstvách
zúčastnili viacerých súťaží, v ktorých často obsadzovali
popredné priečky. Tatranský pohár Poprad, ktorý sa skladá
z niekoľkých kôl družstvo DHZ Spišská Stará Ves celkovo
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vyhralo. V okresných previerkach pripravenosti vo Veľkej Lomnici
skončili na druhom mieste, v okresnej lige na štvrtom mieste a na
majstrovstvách SR v hasičskom športe v Nitre zo 130 súťažiacich
obsadil Jozef Mláka, ml. 52. miesto a Michal Semančík 75.
miesto.
V auguste sa uskutočnil v ukrajinskom meste Doneck šiesty
ročník Majstrovstiev sveta v hasičskom športe, kde sa medzi
štrnástimi družstvami zúčastnilo aj družstvo zo Slovenska.
V tomto desaťčlennom družstve malo zastúpenie aj naše
mestečko, a to prostredníctvom Petra Mláku. V celkovom
hodnotení skončila naša reprezentácia na 6. mieste, ale
v hasičskom útoku bola najrýchlejšia, a tak získala majstrovský
titul.

DPZ v Spišskej Starej Vsi si samozrejme plnil aj úlohy na úseku
požiarno-bezpečnostnej ochrany majetku obyvateľstva. Pri
požiari zasahovalo mužstvo dvakrát, a to v Červenom Kláštore
pri horiacej streche a v Matiašovciach, kde zhorela kamenárska
dielňa. Oceniť treba tiež nezištnú pomoc dobrovoľníkov pri
májových a júnových záplavách.
Rybársky zväz

V roku 2010 registrovala Miestna organizácia rybárskeho zväzu
v Spišskej Starej Vsi 99 členov, z toho 11 dôchodcov, 14
mládežníkov (od 15 do 18 rokov) a 31 detí (do 15 rokov).
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Doteraz je to najväčší počet registrovaných členov organizácie
od jej založenia.
Sedemčlenný výbor sa v tomto roku zišiel na pracovných
poradách celkovo dvanásťkrát, pričom sa zmenili dvaja členovia Michala Strnáda a Karola Šebesta nahradili Ondrej Ferenčák
a Rastislav Kováčik. Zmeny nastali aj v zložení rybárskej stráže,
kde pribudol jeden nový člen Ján Glevaňák, a tak má stráž už
celkovo 9 členov. Napriek tomuto počtu vykonávali hliadky
zvyčaje len dvaja–traja.
Hlavnou náplňou pracovných porád výboru bola príprava
a plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením plynulého chodu
organizácie. V apríli prebiehali práce na vypúšťaní vodnej nádrže
v Červenom Kláštore, ktoré sa ukončili výlovom. Tento výlov
výrazne obohatil kaprové vody, ktoré spravuje organizácia,
kaprom vlastnej produkcie.
Májové povodne spôsobili v revíri MO škody, ktoré im sčasti
nahradila Rada Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline tým,
že dodala kapra v hodnote 518 €. Celkové náklady na
zarybnenie boli 4 706,4 €. Pomer zarybnenia a úlovkov
v jednotlivých lokalitách zobrazuje nasledujúca tabuľka (Ú –

Vodná

Vodná

Rybník

jec

nádrž

nádrž

Červený

Nokle

Majere

Kláštor

Z

Ú

Ú

Z

Ú

24/15

–-

6/4

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

2850 ks

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

kg/ks

Duna-

10/12

úlovky, Z – zarybnenie):

Ú

Z

Z

Rieka

Lipni-

Ostur-

čanka

nianka

Ú

Z

Ú

Z

Ú

Z

Jalec

Podustva
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–-

3/3

200 kg

3/4

200 kg

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

8/49

70 kg

2/12

30 kg

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

Amur

–-

Pleskáč

–-
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–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

5/53

––––-

21/10
40 kg
34/16
30 kg

2/1

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

500 kg

–-

–-

–-

–-

1400/581

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

1/2

jazerný

–-

–-

–-

–-

–-

–-

10 000 ks

–-

54/31

76/33

Lipeň

–-

50/5

ryba

–-

dúhový

Pstruh

–-

–-

68/24

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

1/3

–-

102/40

–-

147/58

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

511/194

potočný

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

19/45

50 kg

13/28

–-

3/9

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

10/18

Mrena

Šťuka

Zubáč

Hlavátka

Biela

–-

1/1

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

253/632

1350 kg

25/69

550 kg

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

–-

Úhor

–-

Kapor

V júli sa členovia rybárskeho zväzu podieľali na organizácii Dní
mesta Spišská Stará Ves, keď už tradične predseda
s hospodárom navarili pre obyvateľov mesta halászlé.
V roku 2010 mal každý člen rybárskeho zväzu odpracovať tri
brigády, ktorých hlavnou náplňou bolo kosenie trávy okolo
revírov, čistenie prítokov do vodných nádrží, osadzovanie lavíc,
výsadba stromčekov, výlov vodnej nádrže v Červenom Kláštore,
vybudovanie a úprava hrádze na vodnej nádrži Majere
a odstraňovanie škôd bobrom. Avšak tak ako v minulom roku, nie
všetci členovia si túto svoju povinnosť splnili.
Počas roka 2010 sa uskutočnili aj štyri súťažné rybárske preteky:
Rybník v Červenom Kláštore (18. apríl) – poradie:
1. Mária Fuchsová
2. Ján Džunko
3. Jakub Pichnarčík
Vodná nádrž Nokle (1. máj) – detské preteky – poradie:
1. Tadeáš Švienty
2. Marián Želonka
3. Martin Mačutek
Dunajec (29. august) – mucha – poradie:
1. Matúš Laskovský
2. Marek Kuruc
3. Ján Kozub st.
Vodná nádrž Nokle (12. september) – plávaná – poradie:
1. Ján Kozub st.
2. Milan Kozub
3. Daniel Kozub
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V novembri sa predseda s hospodárom zúčastnili ako delegáti
MO celoslovenského snemu Slovenského rybárskeho zväzu
v Žiline. Počas zimy spočívala činnosť výboru najmä
v zazimovaní rýb vo vodných nádržiach, čistení a kontrole
prítokov.
Zväz včelárov

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov mala
v decembri tohto roku 28 členov, ktorí pestovali 449 rodín včiel.
Štyrom včelárom, z toho na Osturni dvom a na Havke a Lechnici
po jednom, v tomto roku zničil včelstva medveď. Rozloženie
včelárov podľa bydliska a umiestnenia včelstiev podľa katastrov
bolo nasledovné:
Kataster

Počet včelárov Počet včelstiev

Spišská Stará Ves

10

91

Červený Kláštor

1

10

Havka

0

41

Jezersko

0

18

Lechnica

1

0

Matiašovce

4

55

Malá a Veľká Franková

6

76

Osturňa

2

0

Spišské Hanušovce

5

141

Zálesie

0

17

Výbor v roku 2010 pracoval nezmenenom zložení a schádzal sa
podľa potreby. Tajomník Július Dlugolinský sa zúčastnil
zasadnutí Regionálnej rady v Levoči a v Humennom. Pokladník
Ing. Ján Gemza sa zúčastnil školenia administrátorov webových
stránok a ZO SZV sprístupnila v tomto roku svoju webovú
stránku www.spisskastaraves.vcelari.sk.
Poľovnícke

Výbor Poľovníckeho združenia Dunajec zasadal počas roka 2010

združenie

v nezmenenom zložení celkovo osemkrát. V januári zhodnotili
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Dunajec

jeho členovia odstrel zveri za predchádzajúci rok a riešili prípravu
druhého ročníka Poľovníckeho plesu, ktorý sa konal 24. januára
v reštaurácii Nova.

Poľovníci na poľovníckom plese

V marci pripravili a zorganizovali sčítanie zveri v revíri, ktoré sa
uskutočnilo počas nasledujúceho mesiaca. Počas celého roka sa
uskutočnilo niekoľko brigád na výstavbu nových poľovníckych
zariadení a taktiež pre jednotlivé lesné subjekty nachádzajúce sa
na území poľovníckeho združenia. PZ Dunajec spolupracovalo aj
pri organizácií Dní mesta Spišská Stará Ves, počas ktorých
zorganizovali výstavu poľovníckych trofejí a navarili poľovnícky
guľáš. V zime sa členovia postarali o prikrmovanie zveri, a to aj
napriek tomu, že sa im nepodarilo zohnať, kvôli tohtoročnej
neúrode zemiakov, dostatočné množstvo krmovín. Tu treba
vyzdvihnúť aktivitu jednotlivých členov (najmä Bystríka Kisku
a Petra Kutarňu), ktorí zabezpečili aspoň náhradné krmivo.
Spoločné poľovačky boli v roku 2010 naplánované tri, avšak pre
nepriaznivé počasie sa jedna z nich, a to v novembri,
neuskutočnila. Druhej poľovačky, ktorá sa konala v polovici
decembra na Havke, sa zúčastnila menej ako polovica členov.
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Najúspešnejšia bola „silvestrovská“ poľovačka v Lysej nad
Dunajcom, kde spoločne lovilo 83% členov.
Zväz záhradkárov V miestnej organizácii Slovenské zväzu záhradkárov v Spišskej
Starej Vsi sa v roku 2010 v personálnom zložení neuskutočnili
žiadne zmeny. Výročná členská schôdza sa konala 6. marca.
Počas nej bol schválený nový osadový poriadok.
Členovia zväzu sa ako každoročne sústredili na drobné činnosti
spojené s využívaním svojich pozemkov a zabraňovaniu šírenia
buriny, najmä nebezpečného boľševníka. Opravili taktiež vstupnú
bránu a prístupovú cestu do záhradkárskej oblasti, ktoré boli
poškodené počas záplav. Dňa 20. marca navštívili miestnu
skupinu predseda a hospodár Okresného výboru SZZ v Poprade
Ján Korenko a Jozef Lesičko, aby predviedli odbornú ukážku
jarného rezu ovocných drevín.
Podľa slov tajomníčky Mgr. Heleny Leškovej určitá zmena
nastáva postupne v orientácii - jednotlivci sa viac zameriavajú na
pestovanie okrasných rastlín s cieľom relaxovať, ako na
pestovanie zeleniny a teda mať ekonomický efekt. V dôsledku
toho sa mení aj vzhľad záhradiek.
Horská služba

Činnosť Horskej služby Pienap-u v roku 2010 vyplývala

Pienap-u

predovšetkým z jej náplne ako záchrannej služby. V zimnej
sezóne členovia slúžili v Ski Parku v Spišskej Starej Vsi, kde
zasahovali 18-krát a v letnej sezóne v Pieninách, kde zasahovali
23-krát. V súčinnosti s Horskou záchrannou službou mali po
prvýkrát vysunuté stredisko aj v Lesnici.
Na úseku školení odbornej spôsobilosti absolvovali záchranári
HS školenie a preskúšanie OS pre záchranu na lyžiarskej trati.
Ku koncu roku mali dvaja členovia odbornú spôsobilosť pre
pozemnú záchranu, štyria pre základnú záchranársku činnosť a
dvadsiati pre záchranu na lyžiarskej trati. Všetci členovia mali
prirodzene tiež platný kurz prvej pomoci. Niektorí absolvovali aj
výcvik lezeckej techniky vo Vysokých Tatrách a Dreveníku
a Kluškovciach.
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V apríli čistili Pieniny na každoročnej akcii Čisté hory a o týždeň
nato boli pri otvorení letnej turistickej sezóny v Červenom
Kláštora a Lesnici.
V júni reprezentovali naše mesto na Medzinárodnom
volejbalovom turnaji horských záchranárov v Nowom Sąnczi,
ktorý vyhrali. V tom istom mesiaci zorganizovali tiež prechod
Pieninami. V júli všetci členovia úspešne absolvovali letné
kondičné testy.
V jeseni s kolegami z poľskej GOPR s.s. zabezpečovali hladký
priebeh zamagurského duatlonu a začiatkom novembra
zorganizovali tradičnú pietnu spomienkovú akciu venovanú
obetiam Pienin, ktorej sa zúčastnili aj kolegovia z GOPR.
Najbohatší na akcie bol mesiac december. Šiesteho decembra
zorganizovali Medzinárodný volejbalový turnaj horských
záchranárov tentokrát v Spišskej Satrej Vsi, pričom opäť zvíťazili.
Od 17. do 19. decembra sa niektorí členovia zúčastnili školení
OS v Jasnej, kde absolvovali aj zimné kondičné testy v
skialpinizme.
HS sa podarilo získať dotácie nielen z MV SR, ale aj zo
štrukturálnych fondov EÚ, za čo bola kúpená výstroj, zaplatili sa
školenia, výcvik členov a prevádzka.
Matica

Miestny odbor Matice slovenskej fungoval v roku 2010

slovenská

v rovnakom zložení. Predsedníčkou bola Mgr. Anna Kromková,
tajomníčkou Agnesa Dlhá a hospodárkou Viera Jurkovičová. Na
Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 25. mája 2010, bol výbor
doplnený o kronikárku Alžbetu Boženskú. Počet členov bol 27.
V novembri sa predsedníčka MO zúčastnila na valnom
zhromaždení Matice slovenskej v Martine, kde bol zvolený nový
predseda Marián Tkáč.

Výtvarný klub

V rámci výtvarného klubu zorganizovali členovia v spolupráci
s mestom a miestnou ZŠ 1. marca slávnostnú akadémiu pri
príležitosti 110. výročia narodenia Štefana Leonarda
Kostelničáka. Spišská Stará Ves si tak dôstojne pripomenula
ornamentalistu, vlastenca a skutočného národovca, ktorý sa
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narodil v Spišskej Starej Vsi 14. februára 1900. V novembri zas
pripravili vernisáž a vyhodnotenie súťaže Kostelničákov
ornament, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia Členského ústredia
a Domov Matice slovenskej.
Literárny klub

Literárny klub Knihomoľko zorganizoval v septembri vzdelávacie
podujatie o živote a diele Š. L. Kostelničáka. Účastníci navštívili
hrob a miesta posledného odpočinku majstra. V októbri to zas
bolo stretnutie so spisovateľkou Erikou Matonokovou v miestnej
knižnici a v decembri recitačné a hudobné pásmo na vianočný
program.

Divadelný klub

V rámci divadelného klubu fungovalo divadlo RAMAGU.

Tanečný klub

V rámci tanečného klubu fungovali folklórny súbor Maguranka,
detský folklórny súbor Pieniny a malé mažoretky Nezábudky,
ktoré vystúpili na oslavách 110. výročia Š. L. Kostelničáka aj na
programe ku Dniu Dziecka v Nedeci.

Zamagurský klub

Na území mesta pôsobí tiež Zamagurský klub motorkárov, ktorí

motorkárov

založili nadšenci motoriek ešte v minulom roku. Oficiálne bol
Ministerstvom vnútra SR zaregistrovaný ako občianske
združenie už 22. apríla 2009. Ešte v tom istom roku zorganizovali
prvý ročník medzinárodného zamagurského motozrazu. V tomto
roku, už s väčšími skúsenosťami, akciu zopakovali a druhý
ročník motozrazu sa stal súčasťou Dní mesta Spišská Stará Ves.
Naše mestečko sa vďaka tomu stalo aj centrom boja o titul
majstra Slovenska v jazde zručnosti v kaskadérskom jazdení –
Slovakia Stunt Cup, ktoré sa uskutočnilo Ski parku hotela Eland.
K ďalším ušľachtilým aktivitám klubu patrí tzv. Podtatranská
moto-darovačka, kedy na výzvu motorkárov prídu darovať ľudia
krv. V tomto roku sa akcia konala 8. mája v Národnej transfúznej
stanici (NTS) v Poprade. Členovia klubu boli už navštíviť aj deti
v detskom domove v Spišskej Belej, zorganizovali zimný Motoples a dokonca aj Moto-svadbu. Svoje aktivity predstavujú na
webovej stránke http://www.zkm.sk/.
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TELOVÝCHOVA A ŠPORT
FUTBAL

Futbalový klub Slávia Dunajec Spišská Stará Ves fungoval
v sezónach 2009/2010 i 2010/2011 naďalej pod vedením
predsedu Ing. Júliusa Lojeka a vedúceho mužstva Karola
Šebesta. Hlavným organizátorom domácich zápasov bol Ján
Baka. V jednotlivých súťažiach Podtatranského futbalového
zväzu pôsobili družstvá žiakov, dorastencov a dospelých.

Žiaci

Žiaci hrali v sezóne 2009/2010 prvú triedu futbalovej ligy. Na
začiatku sa im však veľmi nedarilo a po jesennej časti sa bez
jediného víťazstva, s troma remízami a ôsmimi prehrami ocitli na
poslednom mieste. V jarnej časti sezóny päťkrát zvíťazili, takže
nakoniec sa v súťaži udržali a s devätnástimi bodmi skončili na
celkovom desiatom mieste (viď tabuľka).

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

Klub
ĽUBICA
VÝBORNÁ
STRÁŽE
VEĽKÁ LOMNICA
TOPOREC
L.TEPLIČKA
HRANOVNICA Slavoj SP.BELÁ
KRAVANY
VIKARTOVCE
SPIŠSKÁ STARÁ VES
VYSOKÉ TATRY
SPIŠSKÁ TEPLICA

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

V
20
18
14
12
11
7
8
6
6
5
4
3

R
1
3
6
3
1
5
2
2
2
4
5
2

P
1
1
2
7
10
10
12
14
14
13
13
17

Skóre
104 : 12
127 : 19
64 : 23
57 : 44
53 : 43
37 : 43
69 97
37 : 71
33 : 91
45 : 86
28 : 50
27 : 102

Body
61
57
48
39
34
26
26
20
20
19
17
11

Sezónu 2010/2011 začali žiaci s takmer úplne zmeneným
kádrom, čo sa prejavilo aj na hernom nasadení. Po jesennej
časti, ktorá skončila v prvý novembrový víkend, boli s 25 bodmi
na treťom mieste, pričom na vedúcu Výbornú strácali len 5
bodov.
Dorastenci

Dorastenci hrali v sezóne 2009/2010 v dorasteneckej B skupine
Podtatranského futbalového zväzu, pričom hneď v úvode
zaknihovali deväť výhier a len jednu prehru a tak boli po jesennej
časti s 27 bodmi suverénne na čele tabuľky. Vynikajúcu formu sa
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im podarilo udržať aj v jarnej časti súťaže, a tak nakoniec
s celkovým počtom devätnásť víťazstiev a len jednou prehrou
súťaž suverénne vyhrali (viď. tabuľka). O postup do vyššej
súťaže však neprejavili záujem.

Klub
1. Slávia Dunajec SP. ST. VES
2. OŠK SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
3. FK Thermal Park Vrbov
4. ŠK 06 SLOVENSKÁ VES
5. Tatran MLYNČEKY
6. TOPOREC
7. Tatran HUNCOVCE
8. OFK NIŽNÉ REPAŠE - TORYSKY
9. TATRANSKÁ LOMNICA
10. OFK JÁNOVCE
11. Požiarnik VLKOVCE

Z
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
19
15
12
10
8
8
8
7
7
7
1

R
0
1
3
2
2
2
1
2
0
0
1

P
1
4
5
8
10
10
11
11
13
13
18

Skóre
122 : 22
58 : 24
57 : 38
52 : 53
44 : 41
39 : 44
37 : 54
44 : 52
35 : 62
48 : 77
25 : 100

Body
57
46
39
32
26
26
25
23
21
21
4

Aj jesennú časť novej sezóny 2010/2011 začalo družstvo
dorastencov pod trénerskou taktovkou Pavla Knapíka veľmi
dobre a po ôsmych výhrach a jednej remíze na ihrisku tretej
Levoče boli po jesennej časti na prvom mieste s náskokom
piatich bodov pred druhými Mlynčekmi.
Dospelí

Mužstvo dospelých hralo v sezóne 2009/2010 pod trénerskou
taktovkou Rudolfa Veličku a jeho asistenta Ing. Jána Kurňavu
prvú Kamzík triedu najvyššej oblastnej súťaže Podtatranského
futbalového zväzu. Po odohratí jesennej časti boli na 12 mieste.
Na jar si veľmi nepolepšili a tak nakoniec s deviatimi výhrami,
šiestimi remízami a pätnástimi prehrami obsadili konečné na
13. miesto (viď. tabuľka). Najlepším strelcom mužstva bol Lukáš
Bednarčík, ktorý nastrieľal 9 gólov, pričom sa medzi všetkými
strelcami tejto súťaže celkovo umiestnil na 27 mieste.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Klub
J
OFK KRAVANY
e
TATRANSKÁ
LOMNICA
FK Thermal
Park
Vrbov
s
FK VEĽKÁ LOMNICA
e MLYNČEKY
Tatran
MŠKnSlavoj SP.BELÁ
ŠM VEĽKÝ SLAVKOV
0ŠK nSPIŠSKÝ ŠTVRTOK
TJ Baník
HORKA
ú
OFK JÁNOVCE
OFK VIKARTOVCE
ŠK Zemedar
Poprad - STRÁŽE
č
Slávia Dunajec SP. ST. VES
a
TJ Partizán VERNÁR
s
TJ Družstevník
BATIZOVCE
FK ŽAKOVCE
ť

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

V
22
20
18
16
15
11
12
10
11
11
11
10
9
10
8
7

R
2
5
6
6
7
8
5
9
4
4
3
5
6
1
3
2

P
6
5
6
8
8
10
13
11
15
15
16
15
15
19
19
21

Skóre
105 : 45
68 : 39
75 : 46
87 : 50
62 : 43
57 : 48
56 : 68
51 : 53
61 : 65
58 : 77
64 : 79
52 : 63
52 : 69
43 : 64
55 : 90
63 : 110

Body
68
65
60
54
52
44
41
39
37
37
36
35
33
31
27
23

Sezónu 2010/2011 začalo mužstvo dospelých veľmi dobre a po
troch kolách s plným počtom bodov viedli. Postupne však začali
strácať kontakt s vedúcou skupinou a tak prezimujú v strede
tabuľky, na siedmom mieste s celkovým počtom 26 bodov.
Ľoky liga

Päť dní pred koncom kalendárneho roka sa odohralo prvé kolo
futbalovej Ľoky ligy, do ktorého sa prihlásilo 8 mužstiev. V prvom
kole odohrali po dva zápasy, pričom najúspešnejšie je zatiaľ
mužstvo Reštaurácie Nova, ktoré oba zápasy vyhralo s celkovým
skóre 9:2.

Súťaže sa zúčastnilo aj mužstvo Blue Extreme
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Do konca roku sa stihlo odohrať ešte aj druhé kolo. Súťaž bude
mať celkovo 7 kôl a víťaza sa dozvieme v marci nasledujúceho
roku.
STOLNÝ TENIS

Počas roku 2010 boli do stolnotenisových súťaží v Podtatranskej
skupine zapojené dve družstvá dospelých a družstvo starších
žiakov zo Spišskej Starej Vsi.

TJ Dunajec

Družstvo Spišská Stará Ves A pokračovalo v roku 2010 vo

Spišská Stará

svojom pôsobení v IV. lige Podtatranskej skupiny. Začiatkom

Ves A

roku bolo po dvanástich kolách, kedy sa mu podarilo len dvakrát
zvíťaziť a raz remizovať, na nelichotivej predposlednej priečke,
pričom posledná Lesnica na nich strácala len dva body.
Nakoniec sa im však podarilo v súťaži zotrvať a obsadili konečné
deviate miesto z dvanástich účastníkov. Sezónu 2010/2011 teda
začali v tej iste lige. Koncom kalendárneho roka mali na svojom
konte, po desiatich kolách, 5 výhier, 1 remízu a 4 prehry.
S celkovým počtom 21 bodov sa tak pohybovali v pohodlnom
strede tabuľky – na šiestom mieste.

TJ Dunajec

Družstvo Spišská Stará Ves B bolo začiatkom roku 2010 po

Spišská Stará

dvanástich kolách na poprednom treťom mieste VI. ligy

Ves B

Podtatranskej skupiny. Do konca sezóny však hráči poľavili
a obsadili tak konečné piate miesto, avšak Jaroslav Čarnogurský
sa s úspešnosťou 88,4% umiestnil na druhom mieste TOP
desiatky najúspešnejších stolných tenistov vo svojej skupine.
Sezónu 2010/2011 začalo naše béčko vcelku úspešne. Do konca
kalendárneho roka zaknihovali celkovo 7 výhier, 2 prehry a 1
remízu a po desiatich kolách tak boli s počtom 25 bodov na
peknom treťom mieste.

Starší žiaci

Starší žiaci pokračovali v pôsobení v II. lige B Podtatranskej
skupiny. Po piatich kolách základnej skupiny skončili celkovo na
10. mieste z 15 účastníkov a hrali nadstavbovú časť
o umiestnenie na 9.-12. mieste. Bez jedinej výhry, či remízy
a teda s troma prehrami skončili štvrtý, a teda nakoniec výsledne
na 12. mieste. Novú sezónu 2010/2011 v októbri začali vcelku
úspešne – dvoma výhrami. Koncom kalendárneho roka boli po
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troch kolách základnej časti s piatimi výhrami a troma prehrami
na šiestom mieste, len o skóre pred siedmym Popradom
a ôsmym Kežmarkom.
ŠACH

Šachisti Šachového klubu mesta a CVČ Spišská Stará Ves
pokračocvali aj v tomto roku vo veľmi dobrých výsledkoch.

Medzikrajské kolo Šesť najúspešnejších šachových mládežníckych družstiev
dorasteneckej ligy z Prešovského a Košického kraja sa 30. januára zišlo v CVČ v
v šachu

Spišskej Starej Vsi na medzikrajskom kole dorasteneckej ligy v
šachu. Družstvá bojovali o tri postupové miesta do semifinále
dorasteneckej ligy, ktorú tvorí 12 najlepších družstiev Slovenska.
Turnaj bol veľmi vyrovnaný a družstvu Spišskej Starej Vsi,
v zložení Filip Doblej, Dominik Želonka, Matej Cisko a Slávka
Galovičová, sa nakoniec podarilo postúpiť z tretieho miesta
medzi 12 najúspešnejších šachových klubov Slovenska, čo je
obrovský úspech. Celkové poradie družstiev na turnaji bolo
nasledovné:
1. Slávia PU Prešov – 11 bodov
2. ŠO ŠKM Stará Ľubovňa – 9 bodov
3. ŠKM CVČ Spišská Stará Ves – 7 bodov
4. ŠO UPJŠ Košice A – 6 bodov
5. ŠO Slovan Gelnica – 5 bodov
6. ŠO UPJŠ Košice B – 0 bodov

Liga mládeže

Dňa 24. apríla v Poprade v priestoroch ZŠ Dostojevského

Spiša

vyvrcholila Liga mládeže Spiša v šachu záverečným 5. kolom v
sezóne 2009/2010. Turnaja na 7 kôl sa zúčastnilo 80 mladých
šachistov zo spišského regiónu, Starej Ľubovne, Bardejova,
Stropkova a Košíc. Veľmi všetkých potešila aj účasť mladého
extraligového hráča s vysokým ratingom - Štefana Mazúra
z Michaloviec, ktorý sa na turnaj prišiel len pozrieť, ale nakoniec
neodolal a zasadol za šachovnicu. Tak sa siedmim mladým
šachistom naskytla možnosť zahrať si s najlepším hráčom na
Slovensku do 18 rokov. Je potešujúce, že v tomto kvalitne
obsadenom turnaji zvíťazil Štefan Mazúr z Michaloviec pred
Patrikom Nemergutom zo Starej Ľubovne a Daliborom Gallikom
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zo Spišskej Starej Vsi. Filip Doblej z tímu ŠKM CVČ Spišská
Stará Ves sa stal majstrom Spiša vo vekovej kategórii do
20. rokov.
Majstrovstvá

Vo februári sa konali v Ružomberku šachové majstrovstvá

Slovenska

Slovenska. I tu mal ŠKM CVČ Spišská Stará Ves svoje

v Ružomberku

zastúpenie v podobe Miloslava Ciska, ktorý sa dokázal presadiť
medzi 28. najlepšími mladými slovenskými šachistami a obsadil
vynikajúce 8. miesto.

IV. liga mužov

Vo IV. lige mužov mal ŠKM CVČ Spišská Stará Ves veľmi dobrý
začiatok. Po štyroch kolách mal na konci kalendárneho roku 4
víťazstvá, pričom Filip Doblej bol som 100% úspešnosťou
najlepším hráčom. Po 4. kole, ktoré sa odohralo 12. decembra
vyzerala tabuľka takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kanoistika

Tabuľka po 4.kole
SKM CVC Spišská Stará Ves
4
4
SK TJ LS VD Poprad LS B
4
4
SO Slovinky
4
2
SK Bijacovce B
4
2
Slovan CVC Gelnica
3
2
SK Hranovnica
3
1
MSK KdV Kezmarok C
4
1
SK CVC Lendak
4
1
Poprad CVC B
4
1
SO Spisska Teplica
4
0

0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
1
2
1
1
3
3
3
4

25.5
24.5
19.5
14.5
11.0
13.0
16.0
15.5
8.0
4.5

12
12
7
6
6
4
3
3
3
0

Staroveskí rodáci Ladislav a Peter Škantárovci vybojovali na
XI. majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Čunove v C2
pre Slovensko rekordnú piatu zlatú medailu. Je to pre nich
celkovo siedmy vzácny kov z ME, z toho piaty individuálny.
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Staroveská biela

Dňa 13. februára mesto Spišská Stará Ves v spolupráci s CVČ

stopa

a DHZ pripravilo prvý ročník lyžiarskej súťaže pod názvom
Staroveská biela stopa. Podujatie sa začalo o 9.00 pred
Mestským úradom. Súťažilo sa v troch kategóriách: deti do
15 rokov, mládež do 18 rokov a dospelí, pričom účastníci prvej
kategórie zabehli 3 km, druhej 5 km a tretej 10 km. Na
25 pretekárov čakalo v cieli občerstvenie, účastnícke listy a pre
víťazov aj diplomy. V kategórii deti zvíťazil Jarko Kačmarčík,
druhý skončil Jakubko Dlhý. V kategórii žien súťažila jediná
účastníčka Zuzana Cihrayová. V kategórii mužov bolo takéto
poradie: 1. miesto Pavol Faix, 2. miesto Ján Oravec, 3. miesto
Peter Mláka.

Hokej

Vo februári sa uskutočnil na kežmarskom zimnom štadióne
hokejový turnaj generácií o pohár primátora mesta Spišská Stará
Ves. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá: do 25 rokov, do 35 rokov,
do 45 rokov a nad 45 rokov. Zvíťazilo mužstvo do 45 rokov, ktoré
vyhralo nad každým zo svojich súperov, pričom ich celkové
aktívne skoré bolo 16 : 9. Na druhom mieste skončilo mužstvo do
35 rokov a tretie bolo najmladšie mužstvo do 25 rokov. Najlepším
strelcom bol Štefan Derma, ktorý nastrieľal 5 gólov, najlepším
obrancom Ján Depta ml. a najstarším účastníkom Ján Depta st.

Víťazi hokejového turnaja
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POČASIE
Striedavé počasie Prvý štvrťrok roku 2010 bol na Zamagurí charakteristický
striedaním teplejších a veľmi studených dní i nocí. Zatiaľ čo
v prvej polovici januára občas vystupovali denné teploty aj nad
bod mrazu, od 20. januára udreli mrazy a v noci z 26. na 27.
dosiahla nočná teplota až -21°C. Taktiež denné teploty v tom
čase dosahovali hodnoty pod -5°C. Mierne otep ľovanie začalo už
koncom prvého februárového týždňa, ale po opätovnom
ochladení bolo možno zaznamenať definitívne plusové denné
teploty od 16. februára. V dňoch 24.-25. sa denné teploty
vyšplhali až na +10°C. No čné teploty sa pohybovali okolo 0°C.
Začiatok marca bol znovu veľmi chladný. Od 5. až do 9. bola
dňom i nocou teplota neustále pod bodom mrazu a 8. marca
dosiahla nočná teplota až -15°C. Mierne postupné otep ľovanie
v druhej polovici mesiaca vyvrcholilo koncom marca a začiatkom
apríla nadpriemerne teplým počasím.
Letný čas

Dňa 28. marca o 2.00 nastala zmena zimného času na letný
a hodiny sa posunuli na 3.00.

Májové záplavy

Stred mája bol charakteristický každodennými zrážkami, čo
nakoniec vyvrcholilo do lokálnych záplav na celom území
Slovenska. Povodne postihli tiež celú oblasť Zamaguria, vrátane
severných obcí, ktoré sú dnes v Poľsku. Tretí stupeň povodňovej
aktivity vyhlásili v Jezersku, Lechnici, Lesnici, Červenom
Kláštore, Veľkej Frankovej, či na Osturni, kde voda 16. mája
zobrala most vedúci ku miestnemu kostolu.
Povodniam sa nevyhlo ani naše mesto. Následkom intenzívnych
dažďov 16. a 17. mája došlo k značnému zvýšeniu hladín
v odvodňovacích kanáloch nad mestom a k ich pretečeniu.
Zaplavené boli priestory pred Zdravotným strediskom, suterén
Mestského úradu, pivničné priestory Kultúrneho domu, priestory
Zastrovy a.s. a voda zaplavila tiež štátnu cestu č. II/542 v časti
pri Zdravotnom stredisku i miestnu komunikáciu na Štúrovej ulici.
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Ešte 16. mája zmobilizoval primátor mesta 15 mužov a príslušnú
techniku na prekopanie provizórneho kanála okolo budovy
Zdravotného strediska, čím sa dosiahlo odvodnenie celého
areálu, vrátane cesty. Okolo budovy boli uložené aj vrecia
s pieskom. Neutíchajúci dážď však spôsoboval ďalšie škody a
s prosbou o pomoc začali prichádzať obyvatelia mesta, ktorým
voda zaliala pivnice. Obhliadkou sa zistilo, že na Rieke, pri moste
ku hotelu Cyprián, bola poškodená protipovodňová ochrana.
Poškodený bol aj most v mestskej časti Lysá nad Dunajcom
a breh pri moste smerom do obce Havka. Preto primátor vyhlásil
17. mája o 5.00 hodine ráno tretí stupeň povodňovej aktivity,
ktorý trval až do 12.00 hodiny dňa 20. mája.

Záplavy pri zdravotnom stredisku

Júnové záplavy

Začiatkom júna opäť zavládlo daždivé počasie a záplavy s ešte
väčšou intenzitou. Podľa meteorológov nebolo takéto počasie na
Slovensku za posledných 140 rokov. V okresnom meste
Kežmarok sa vylial Ľubický potok, zaplavil takmer celé mesto
a spôsobil obrovské škody na majetkoch.
V Spišskej Starej Vsi v období 1. – 4. júna opäť stúpla hladina
Rieky a primátor mesta vyhlásil druhý stupeň povodňovej aktivity.
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Najväčšie škody tentokrát voda napáchala pred a za mostom na
Havku, kde nastalo ďalšie poškodenie oporného múru, pri moste
smerom k hotelu Cyprián a na ľavom brehu Rieky na ulici SNP
pri domoch číslo 83 až 85.
Počas oboch povodní bola jedným z najväčších nedostatkov
nedostatočná funkčnosť odvodňovacieho kanála od autobusovej
zastávky okolo Zdravotného strediska smerom ku športovému
areálu. Pri odstraňovaní škôd sa zistilo, že príčinou jeho
nedostatočného prietoku boli rôzne predmety ako napríklad
dosky, stočené plechy rozmerov 1x1 meter, 20-litrová nádoba od
farby, množstvo plastových fólií, či dokonca obrazovka od
televízora!
Pri záplavách nezištne pomáhali členovia dobrovoľného
hasičského zboru v Spišskej Starej Vsi, príslušníci OR HaZZ
v Kežmarku – stanica Spišská Stará Ves i niektorí obyvatelia
mesta.
Oteplenie a

Upršaný bol takmer celý mesiac jún, ale už počas druhého

tropické dni

júnového týždňa sa výrazne oteplilo. Slnko sa na dlhšiu dobu
v Spišskej Starej Vsi ukázalo až 27. júna a do 5. júla sa
denné teploty šplhali nad 27°C. Tento trend pokra čoval takmer
celý mesiac, počas ktorého sme v Spišskej Starej Vsi
zaznamenali až 8 tropických dní kedy teplota vystúpila nad
+30°C. Na konci júla nastalo mierne ochladenie, avš ak už
2. augusta bolo na teplomeri opäť +30°C. Pekné slne čné počasie
trvalo do polovice mesiaca kedy sa ochladilo nad +20°C
a slnečné počasie narušovali ranné hmly a občasné búrky.

Jesenné počasie

Pre september bolo typické jesenné počasie. Striedali sa slnečné
dni s daždivými a postupne sa ochladzovalo. Ešte predposledný
septembrový týždeň boli denné teploty okolo +20°C, avšak už
koncom septembra sa teploty na Zamagurí pohybovali len okolo
+10°C.

Ochladenie

Druhý októbrový týždeň sa začalo postupne ochladzovať. V noci
zo 7. na 8. októbra bola teplota 0°C a následne sa nočné teploty
udržiavali už len pod bodom mrazu.
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Zimný čas

Posledný októbrový deň došlo k zmene z letného na zimný čas a
ručička na hodinkách sa posunula z 3.00 na 2.00.

Babie leto

Koniec októbra a začiatok novembra bol v tomto roku extrémne
teplý. Na sviatok zosnulých ľudia chodili v tričkách a tenkých
sakách. Teplota cez deň sa na Zamagurí pohybovala nad +10°C
a na mnohých miestach Slovenska padali teplotné rekordy. Ešte
14. novembra bolo cez deň +15°C a v noci sa teplota udržala
nad nulou!

Ochladenie

K výraznejšiemu ochladeniu došlo až v posledných novembroch
dňoch, kedy nočné i denné teploty nevystúpili na bod mrazu. Dňa
27. novembra napadol prvý sneh, ktorý sa vďaka nízkym
teplotám a ďalšiemu sneženiu udržal.

Mrazy

V polovici decembra udreli silné mrazy. V noci zo 16. na 17. bolo
-20°C. Cez de ň -12°C.

Oteplenie

Pred vianočnými sviatkami sa bohužiaľ znovu oteplilo a
22. decembra vystúpila denná teplota až na +10°C. P odobne to
bolo i na samotný Štedrý deň a ku vysokej teplote sa pridal ešte
dážď a vietor. Ochladzovať sa začalo až počas druhého
vianočného sviatku, kedy aj znovu nasnežilo. Snežilo aj počas
posledného dňa v roku, pričom nočná teplota sa pohybovala
okolo 12°C.
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