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SPRAVODAJCA MESTA SPIŠSKÁ STARÁ VES

STAROVEŠŤAN

Mestské zastupiteľstvo 
dňa 10. novembra 2016 

prerokovalo a: 

Informácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo pre-
rokovalo a: 
A/ vzalo na vedomie:
• správu o plnení uznesení  
• Informáciu o plnení investič-
ných akcií v roku 2016   
• Správu audítora o overení 
súladu konsolidovanej výroč-

nej správy s konsolidovanou 
účtovnou závierkou k 31. 12. 
2015
• Informáciu o hospodárení 
mesta k 31. 10. 2016 
• Informáciu o rozpočtovom 
opatrení č. 6 
• Správu o vykonaných kontro-
lách hlavnej kontrolórky

B/ schválilo: 
• Komunitný plán sociálnych 

služieb 2016-2023 
• rozpočtové opatrenie č. 7
• úplné znenie Zriaďovacej 
listiny Spojenej školy, Štúrova 
231/123, Spišská Stará Ves 
v znení dodatkov č. 1 zo dňa 
14. 12. 2012, č. 2 zo dňa 14. 4. 
2015 a č. 3 zo dňa 25. 7. 2016   

C/ vyhodnotilo: 
• súťaž Formálna a vizuálna 
prezentácia mesta ako „Mes-

ta úspešných olympionikov“ 
a predložený návrh neschválilo

D /uložilo: 
• MsÚ do konca novembra 
2016 zopakovať súťaž Formál-
na a vizuálna prezentácia mes-
ta ako „Mesta úspešných olym-
pionikov“ s konkretizáciou sú-
ťažných podmienok. Za víťazný 
návrh sa schvaľuje odmena vo 
výške 500 € .

V utorok 18. októbra 2016 roko-
valo zastupiteľstvo Prešovského sa-
mosprávneho kraja (PSK). Predme-
tom 20-bodového programu roko-
vania bolo aj schválenie návrhu na 
udelenie každoročných Cien PSK. 
Tento rok bude toto ocenenie udele-
né bratrancom Ladislavovi a Petrovi 
Škantárovcom (olympijskí víťazi vo 
vodnom slalome), Samuelovi An-
drejčíkovi (paraolympionikovi SR v 
BOCCIO) a Gréckokatolíckej charite 
Prešov. Slávnostné odovzdanie cien 
bude 20. decembra 2016 v Prešove. 
Okrem toho sa poslanci zaoberali 
zmenou rozpočtu PSK na rok 2016 
a v nej schválili aj zvýšenie finanč-
ných prostriedkov na rekonštrukciu 
Kežmarského hradu o sumu 135 433 
EUR. Rovnako sa schválilo podanie 
8 projektov na zníženie energetickej 
náročnosti budov patriacich PSK v 
rámci fondov EÚ. Poslanci schválili 
aj Operačný plán zimnej údržby ciest 
2. a 3. triedy na území PSK. Najviac 
diskutovanou témou bol návrh VZN 
PSK o určení počtu tried pre prvé 
ročníky stredných škôl pôsobia-
cich na území PSK pre školský rok 
2017/2018 (týka sa to aj stredných 
škôl okresu Kežmarok). Predlože-
ný návrh počíta s redukciou počtu 
týchto tried z dôvodu dlhodobého 
znižovania počtu žiakov aj na stred-
ných školách. Po dlhšej diskusii bol 
predložený návrh schválený. Gym-
náziu Spišská Stará Ves bola naďa-
lej schválená jedna trieda žiakov pre 
školský rok 2017/2018.

Zasadalo 
zastupiteľstvo PSK

Vážení spoluobčania,
na konci roku 2016 

Vám prajem príjemné, 
pokojné prežitie 

vianočných sviatkov.
V novom roku 2017 

Vám prajem veľa zdravia, 
pracovnej, rodinnej pohody.

Ďakujem všetkým, 
ktorí v tomto roku pomohli 

rôznym spôsobom samospráve v meste, 
čím sa prispelo ku kvalitnejším podmienkam 

na život v našom mestečku. 

Ing. Jozef Harabin, primátor mesta
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Dňa 7. októbra 2016 sa na 
svojom pracovnom rokovaní 
stretli členovia Regionálneho 
združenia tatranských a pod-
tatranských obcí so sídlom v 
Spišskej Belej.

 Na úvod si prítomní sta-
rostovia a primátori minútou 
ticha uctili pamiatku zosnulého 
bývalého prezidenta SR Mi-
chala Kováča. Po prezentácii 
spoločnosti VÚB a.s., ktorá je 
partnerom ZMOS-u, nasledo-
vala prezentácia aktuálnych 
možností využitia podporných 
finančných nástrojov zo zdro-
jov štrukturálnych a investič-
ných fondov EÚ a zo štátneho 
Mikropôžičkového programu 
MH SR, ktorú predniesol Peter 
Litavec (riaditeľ EuropeDirect 
Poprad). Po týchto prezentá-
ciách nasledovali informácie z 
rokovania Rady ZMOS-u z 13. 
a 14. 9. 2016, ktoré predniesol 
Štefan Bieľak, predseda tohto 
regionálneho združenia. Boli 
to najmä informácie o povin-
nej elektronickej komunikácii 
v mestách a obciach od 1. no-
vembra 2016, o prevádzkovaní 
informačného systému DCOM 
(DATACENTRUM miest a obcí) 
a o analýze súčasného stavu 
školstva s návrhom ďalšieho 
postupu ZMOS-u v tejto oblasti. 
Ďalšie informácie doplnil aj prí-
tomný Michal Sýkora, predseda 
ZMOS-u a podpredseda tohto 
regionálneho združenia. Týkali 

sa prípravy štátneho rozpočtu 
na rok 2017 z pohľadu miest a 
obcí, ako aj kolektívneho vyjed-
návania pre rok 2017. ZMOS 
požaduje v štátnom rozpoč-
te na rok 2017 nájsť finančné 
zdroje na podporu cestovného 
ruchu v rovnakom rozsahu ako 
v roku 2016, na výstavbu obec-
ných nájomných bytov, na pod-
poru budovania cyklotrás ako 
aj na modernizáciu miestnych 
komunikácii. Na tomto rokovaní 
zazneli aj informácie zo spoloč- 
ného rokovania Predsedníctva 
ZMOS-u a Predsedníctva SMO 
Stretli sa starostovia podtat-
ranských miest a obcí ČR z 
21. - 22. 9. 2016 a tiež aktuál-
ne informácie z legislatívneho 
procesu. Veľmi dôležitou a naj-
viac diskutovanou témou bola 
príprava čerpania fondov EÚ 
v podmienkach miest a obcí. 
Diskutovalo sa najmä o zača-
tí implementácie IROP 2014 
- 2020 (prvé výzvy, nastavenie 
hodnotiacich kritérií) a o stave 
implementácie Programu roz-
voja vidieka 2014 – 2020 (hod-
notenie stratégii MAS, výzvy 
7.2, 7.4, 7.5). Prítomní staros-
tovia poukázali aj na problémy 
niektorých obcí s pripojením na 
internet, čo ohrozuje ich povin-
nosť elektronickej komunikácie 
(e-government). Aj tejto téme 
sa chce regionálne združenie 
venovať na najbližšom pracov-
nom stretnutí.

Stretli sa starostovia 
podtatranských miest a obcí

1. Účel súťaže:
 Zámerom súťaže je vytvoriť dielo, ktoré bude obyvateľom a návštev-
níkom mesta pripomínať úspešných olympionikov: zlatých medai-
listov Petra a Ladislava Škantárovcov z LOH Rio 2016 a bronzového 
medailistu zo Sydney 2000 Juraja Minčíka.
2. Podmienky a priebeh súťaže:
a) Výsledkom súťaže bude jeden víťazný návrh, pričom nárok na fi-
nančnú odmenu má autor/ka návrhu umiestnenom na prvom mies-
te.
b) Súťaže sa môžu zúčastniť laici i odborníci, fyzické a právnické 
osoby, študenti vysokých a stredných škôl, jednotlivci aj kolektívy.
c) Do súťaže môžu byť predložené najviac tri návrhy od jedného sú-
ťažiaceho alebo kolektívu.
d) Účasť v súťaži je bezplatná.
e) Súťažné návrhy musia byť pôvodné (neviažu sa k nim autorské prá-
va ďalších osôb), originálne a nesmie ich používať iná organizácia.
f) Každý účastník súťaže súhlasí so spracovaním osobných údajov 
v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
g) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž bezdôvodne zrušiť.
h) Účastníci súťaže nemajú nárok na náhradu nákladov spojených 
s účasťou v súťaži.
i) Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom 
nebude splnená niektorá z podmienok súťaže nebude do súťaže za-
radený.
j) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ná-
vrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu.
k) Predložený návrh nie je možné odvolať.
3. Návrh musí spĺňať nasledujúce podmienky:
a) Moderný, aktuálny a nadčasový dizajn.
b) Nápaditosť, ľahká identifikácia a zapamätateľnosť.
c) Vysoká výpovedná hodnota.
d) Môže obsahovať text.
4. Kritéria hodnotenia
a) Originalita a jedinečnosť návrhu.
b) Zrozumiteľnosť a ľahká zapamätateľnosť.
c) Vyjadrenie myšlienky.
d) Dodržanie formálnych kritérií /súlad s obsahovým zadaním.
5. Odmena
Víťaz získa odmenu vo výške 500 € (päťsto eur).
6. Spôsob prihlásenia do súťaže
6.1. Návrh odovzdajte do 31.1.2017 elektronicky na adresu:
mesto@spisskastaraves.sk
6.2. Návrh musí byť odovzdaný v digitálnej forme vo formáte
.jpg, .pdf vo farebnom vyhotovení.
6,3. Súťažiaci musia k návrhu priložiť: (v samostatnom balíku .zip 
alebo .rar s názvom údaje .rar) meno a vek autora (v prípade ko-
lektívnych prác uveďte mená všetkých zapojených, kontakt len na 
jedného), techniku, ktorou, bola práca zhotovená, stručný popis (vy-
svetlenie, čo návrh symbolizuje, zámer), kontakt (adresu autora alebo 
adresu školy, e-mail, telefónne číslo). 
7. Zverejnenie výsledkov súťaže
Výsledky budú zverejnené dňa 20. 2. 2017 na web stránke www.spis-
skastaraves.sk. Víťaz bude kontaktovaný telefonicky, resp. e-mailom.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať 
na mesto@spisskastaraves.sk alebo v pracovných hodinách 

na tel. 0904 599 359.

S Ú Ť A Ž
Formálna a vizuálna prezentácia mesta ako 

„Mesta  úspešných olympionikov“
Vyhlasovateľ

Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 
e mail: mesto@spisskastaraves.sk

   Na základe záverov rokovania Výkonného výboru o. z. 
Tatry-Pieniny-Lag zo dňa 9.11.2016 sa vo štvrtok- 24.11.2016 
uskutočnilo v kongresovej sále Kultúrneho domu v Spišskej 
Starej Vsi IV. riadne zasadanie Valného zhromaždenia o. z. 
Tatry-Pieniny-Lag. Občianske združenie má v súčasnej dobe 64 
členov, z toho 30 obcí a miest - tzv. verejný sektor a 34 subjektov, 
ktoré tvoria neverejný sektor. Územne sú to subjekty zo 
Zamaguria včítane ľubovnianskej časti a pred Zamaguria po línii 
Ždiar, Lendak, Rakúsy, Spišská Belá, Krížová Ves. Na valnom 
zhromaždení boli prerokované činnosti a hospodárenie od 
posledného Valného zhromaždenia. Hlavným bodom dokovania 
však bola úprava už vypracovanej stratégie občianskeho 
združenia ešte z decembra 2015. Zmena stratégie bola vyvolaná 
novou výzvou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
na predkladanie žiadostí o priznanie štatútu „Miestnej akčnej 
skupiny“. Valné zhromaždenie schválilo stratégiu, ktorej celkové 
zdroje z programu rozvoja vidieka a integrovaného operačného 
programu budú vo výške 3 149 000,00 eur.

VI. zasadanie Valného 
zhromaždenia občianskeho 

združenia TATRY-PIENINY-LAG
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Dňa 24. novembra 2016 sa v Stredisku poľ-
sko-slovenskej spolupráce v Novom Targu 
konala medzinárodná konferencia, ktorej orga-
nizátorom bolo Európske zoskupenie územnej 
spolupráce TATRY (EZÚS TATRY). 

Tematický rozsah konferencie bol sústre-
dený na úlohu spolupráce samospráv poľsko-
-slovenského pohraničia v právnom systéme 
a zahraničnej politike štátu a na inštituciona-
lizované formy spolupráce v realizácii medzi-
národnej spolupráce jednotiek územnej samo-
správy, ako sú euroregióny alebo Európske 
zoskupenia územnej spolupráce. Obzvlášť je 
viditeľná v oblasti európskej územnej spolu-
práce, ktorá sa v každodennom živote realizuje 
v početných spoločných projektoch, zámeroch 
a iniciatívach samospráv. V priebehu rokov sa 
táto spolupráca a jej rozsah menili, dosahovali 
stále vyššiu právnu a organizačnú úroveň, zís-
kavali nové možnosti podpory. Je dobré to pri-
pomenúť pri ukazovaní doterajších úspechov 
samospráv poľsko-slovenského pohraničia 
v rozsahu spolupráce a potenciálu samospráv 
a inštitúcií ako napr. euroregióny alebo EZÚS 
v ďalšom upevňovaní medzinárodnej spoluprá-
ce a partnerstiev samospráv. Vidieť to na príkla-

de strategického projektu výstavby Cyklistickej 
cesty okolo Tatier, ktorý bol iniciovaný Eurore-
giónom „Tatry“ a realizovaný skoro dvadsiatimi 
poľskými aj slovenskými samosprávami a jeho 
koordinátorom bol EZÚS TATRY. Naplánované 
prednášky, prezentácie, príspevky poľských 
a slovenských expertov umožnili systema-
tizovať poznatky od právnych aspektov cez 
analýzu doterajších skúsenosti až po určenie 
perspektív. Diskusia a vypracované spoločné 
závery sa budú môcť využiť ako nástroje pre 
miestne, regionálne a štátne orgány pri zavá-
dzaní zlepšených riešení realizácie zahraničnej 
politiky a zvýšenia významu úlohy subjektov 
ako sú EZÚS. Efektivita cezhraničnej spolu-
práce jednotiek územnej samosprávy v oblasti 
poľsko-slovenského pohraničia môže byť totiž 
zintenzívnená vďaka praktickému využitiu po-
tenciálu EZÚS ako nástroja pre jednotky územ-
nej samosprávy na realizáciu projektov v rámci 
územnej spolupráce. 

Konferencie, ktorá bola organizovaná v rám-
ci Európskeho týždňa miest a regiónov OPEN 
DAYS 2016 ako miestne podujatie pod heslom 
„Európa v mojom regióne“, sa zúčastnil aj pri-
mátor mesta Ing. Jozef Harabin. 

Medzinárodná konferencia

 Slovenský červený kríž, územný spolok Poprad dňa 23.11. 2016 
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade slávnostne odo-
vzdal vyznamenania SČK mnohonásobným darcom krvi z okresu 
Poprad a Kežmarok. Medzi desiatkami vyznamenaných darcov 
boli aj občania nášho mesta:
Meno a priezvisko         Počet odberov                     Plaketa
1. Lazišťan Jozef  10  bronzová JP
2. Lutz Jozef  10  bronzová JP
3. Papson Erik  10  bronzová JP
4. Penxa Ján, Ing.  10  bronzová JP
5. Depta Ján  20  strieborná JP
6. Trulíková Marcela  20  strieborná JP
7. Znanec Juraj, Ing.  20  strieborná JP
8. Želonka Ján  20  strieborná JP
   Na odovzdávaní ocenení sa zúčastnili aj starostovia a primáto-
ri okresov Kežmarok a Poprad. Naše mesto zastupoval primátor 
mesta Ing. Jozef  Harabin. Primátor poďakoval  za vysoko humán-
nu činnosť vyznamenaným občanom nášho mesta na stretnutí, 
ktoré sa konalo 30.11.2016 na mestskom úrade.

Ešte raz im všetci blahoželáme a ďakujeme.

Mesto v uplynulých týždňoch 
podľa nového dopravného pro-
jektu osadilo na miestnych ko-
munikáciách nové značky, tak-
tiež vykonalo časť vodorovného 
dopravného značenia, t. j. vy-
značenie parkovísk. Vodorovné 
dopravné značenie bude ukon-
čené na jar v r. 2017. Dopravný 
projekt unikátnym spôsobom 
riešil dopravnú situáciu na kri-
žovatke Mlynská s vyústením 
na ulicu Slov. nár. povstania a 
1. mája osadením 4 dopravných 
zrkadiel. V priebehu jedného 
týždňa, v dvojdňovom intervale, 
však zatiaľ neznámy páchateľ 2 
zrkadlá rozbil. Mesto dalo pod-

Mnohonásobní darcovia krvi

V Spišskej Starej Vsi 
dňa 24. 11. 2016 v kultúr-
nom dome – kongresovej 
sále sa uskutočnil XVI. 
Snem ZPRRPZ. Na sneme 
bola prerokovaná správa 
o činnosti združenia za 
posledné obdobie a návrh 
plánu činnosti na rok 2017. 
Taktiež bola podaná sprá-
va o hospodárení, ako aj 
správa dozornej rady. Snem 
zhodnotil svoju činnosť 
v celku pozitívne, najmä 
s ohľadom, že  bol hlavným 
subjektom, ktorý vytváral 
podmienky pre vznik ob-
čianskeho združenia Tat-
ry-Pieniny-Lag. Hlavným 
záverom rokovania bolo 
aj to, že v prvom štvrťroku 
2017 bude potrebné vzhľa-
dom na končiace volebné 
obdobie, zvoliť nové orgány 
združenia a zvoliť správnu 
stratégiu pre využívanie 
všetkých foriem v novom 
programovom období.

Nové dopravné značenie
net Obvodnému oddeleniu PZ 
v Spišskej Starej Vsi na zistenie 
páchateľa. K času vydania Sta-
rovesťana páchateľ nebol mestu 
ako poškodenému oznámený, 
sú však indície, že sa to tak sta-
ne v najbližších dňoch. Páchateľ, 
resp. páchatelia, budú v ďalšom 
čísle Starovešťana zverejnení.   

XVI. Snem Združenia 
pre rozvoj regiónu 

Pienin a Zamaguria 
/ZPRRPZ/
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Už piaty krát sa vybrali košic-
kí matičiari po stopách Štefana 
Leonarda Kostelničáka. Zorga-
nizovali zájazd, ktorého trasa 
viedla až do nášho mestečka, kde 
na námestí stojí od roku 2002 
pomník venovaný majstrovi or-
namentu Š.L.Kostelničákovi.

Štefan Leonard KOSTEL-
NIČÁK sa narodil 14. 2. 1900 v 
Spišskej Starej Vsi v rodine An-
tona a Márie, rodenej Rajtárovej. 
Bol najmladším zo šiestich sú-

 Projekt Zviditeľňujú naše Zamagurie – tradície v speve spojené s finančnou podporou Matice slovenskej

Po stopách Š. L. Kostelničáka 2016
rodencov. Už v detských rokoch 
prejavoval neobyčajné nadanie 
na kreslenie a maľovanie, preto 
ho rodičia dali po ukončení ľu-
dovej školy študovať na levočské 
gymnázium, ktoré pre 1. svetovú 
vojnu nedokončil a narukoval. 
Po vojne sa vrátil do svojho ro-
diska a  bol prvým človekom, 
ktorý do Zamaguria priniesol 
správu o vzniku Českosloven-
skej republiky. V štúdiu pokra-
čoval v reholi u františkánov. Tu 

vstúpil do rádu dekana Herbsta 
a prijal rehoľné meno Leonard, 
ktoré z kresťanského presved-
čenia používal celý život. 
Bol však národovcom 
a celým srdcom spojený 
s dušou národa. Svoje po-
slanie videl v službe náro-
du umením. Preto odišiel 
s porozumením svojich 
rehoľných bratov z klášto-
ra a vydal sa na cestu odkrývania 
ornamentálnej tvorby. Začal sa 
venovať osvetovej práci, ktorej 
cieľom bolo zvýšenie vzdelanost-
nej úrovne a národného povedo-
mia zamagurského ľudu. V roku 
1921 založil spolok Ústredie ma-
gurských Slovákov. Významným 
činom spolku bolo založenie 
časopisu Naša Magura, ktorého 
príspevky boli v slovenčine, ale aj 
v goralskom nárečí.

V roku 1925 odišiel do Ko-
šíc, začal študovať u výtvarného 
pedagóga Eugena Króna. Táto 
škola významne ovplyvnila roz-
voj jeho sociálneho a výtvarného 
cítenia a dala mu pevnú ideovú, 
hodnotovú a národnú orientáciu. 
Už roku 1926 si tu umelec založil 
svoj ateliér a venoval sa ornamen-
tu a keramickej tvorbe. Pôsobil 
aj v Prahe a Brne, ale základom 
pre celú jeho tvorbu mu boli ľu-
dové ornamenty zo Zamaguria.

Kostelničák mal svoje atelié-
ry postupne v rôznych mestách. 
(Bratislava, Štrbské Pleso, Lúčky, 
Ružomberok, Starý Smokovec). 
Nakoniec sa usadil v Lúčkach. 
Mal aj vydavateľstvo umeleckých 
reprodukcií v Poprade, kde sa na 
istý čas aj usadil. Zomrel náhle 
19. 9. 1949 u svojho brata v Koši-
ciach, pochovaný je na cintoríne 
v Spišskej Starej Vsi.

Tohtoročné stretnutie pri 
príležitosti úmrtia umelca 

bolo zorganizované zo strany 
MO MS v Spišskej Starej Vsi 
s finančnou podporou Mati-
ce slovenskej v rámci projektu 
Zviditeľňujú naše Zamagurie 
–tradície v speve spojené. 

Pri pamätníku umelca 
bola krátka pietna spo-
mienka, kde speváci z MO 
MS Košice zaspievali 
hymnu a národné piesne, 
prítomným sa prihovoril 
vedúci zájazdu Ing. Mgr. 
Anton Metenko, Phd. Po-

tom sa ujala slova PhDr. Gabrie-
la Čiasnohová, ktorá je autorkou 
myšlienky týchto zájazdov. Pri-
vítala ich aj Mgr. Anna Krom-
ková, ktorá najprv pozdravila 
prítomných aj v mene PhDr. 
Anny Kostelničákovej z Brati-
slavy, vďaka ktorej húževnatos-
ti a vytrvalosti stojí pamätník 
umelca v našom meste. Hlavne 
pre nových účastníkov zájazdu 
spomenula genézu vzniku súťaže 
Kostelničákov ornament, ktorú 
robí škola od roku 2003 na za-
chovanie odkazu majstra orna-
mentu. Vyjadrila potešenie, že 
aj v Košiciach začali organizovať 
súťaž so zameraním na ornamen-
ty a že spoločným úsilím odkaz 
majstra ornamentu nepadne do 
zabudnutia.

Tak sa presunuli účastníci do 
kultúrneho domu, kde im bola 
premietnutá prezentácia o živote 
a diele Š. L. Kostelničáka. Násled-
ne navštívili Kostol Nanebovza-
tia Panny Márie, kde ich čakalo 
uvítacie prekvapenie – spev Zbo-
ru A. M. Chmeľa pod dirigent-
skou taktovkou Stanislava Baku. 
Košičania boli nadšení zo spevu 
aj pohostenia, ktoré im zbor pri-
pravil. Samozrejme, že spievali aj 
matičiarski speváci a bol to nád-
herný zážitok. Slovom ich v kos-
tole sprevádzal pán kaplán Mgr. 
Marek Ondra. Porozprával im 
zaujímavosti z histórie kostola. 
Po požehnaní si urobili matičia-
ri a zboristi spoločnú fotografiu 
a matičiari sa pobrali za svojím 
ďalším programom. Navštívili 
ešte Galériu Ferdinanda Katonu 
a miesto posledného odpočinku 
umelca na miestnom cintoríne. 

Plní spokojnosti odchádzali 
domov. Odnášali si nielen zážitky, 
ale aj tlačoviny o umelcovi a súťa-
ži Kostelničákov ornament, ktoré 
im venoval MO MS, a pán Ferko 
Kubenko pripravil pre účastní-
kov zájazdu farebnú pohľadnicu , 
ktorú im prišla odovzdať pani Fe-
renčáková . Podľa slov pani Čias-
nohovej, už sa tešia na zájazd Po 
stopách Š.L.Kostelničáka 2017. 

Mgr. Anna Kromková

Matičiari položili veniec ku pomníku.

Deviati žiaci druhého stupňa našej základ-
nej školy a jedna štvrtáčka navštívili pri príle-
žitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH 
KNIŽNÍC Zariadenie sociálnych služieb Jasoň v 
Spišskej Starej Vsi, kde trávia jeseň svojho živo-
ta seniori z blízkeho okolia. Stretnutie sa nies-
lo v duchu spomienok, hlavne tých na knihy a 
školské roky deduškov a babičiek. Pôvodne 
plánovaná jedna vyučovacia hodina sa predĺ-
žila na dve, otázkam a spomienkam nebolo 
konca - kraja a žiaci odchádzali zo zariadenia 
s nevôľou. Radi by počúvali zážitky, spomien-
ky a príhody ešte dlho. Uvedomili si, že kniha, 
ktorá je pre žiaka samozrejmosťou a niekedy aj 
nutným zlom, bola a je pre seniorov skvostom, 

vzácnosťou, zdrojom poznania. V ich detstve 
častokrát jediným. S neskrývaným úžasom ne-
vedeli pochopiť, ako sa mohla jedna kniha čítať 
niekoľkokrát dookola v jednej rodine všetkými 
jej členmi. Neprirodzené bolo i to, že tak, ako 
dnes túžia po novom mobile a tablete, túžili ľu-
dia po novej knihe a vzácnej chvíli môcť si ju 
nerušene prečítať. Krásne okomentovali vraca-
júc sa do školy fakt, že beseda so seniormi im 
otvorila oči, ponúkla nový pohľad na starobu a 
čítanie ako také a nestačili sa diviť, aké vedo-
mosti starší ľudia majú. Ďakujeme klientom za-
riadenia, že pomohli zaštepiť v našej vzorke ži-
akov túžbu po čítaní, poznaní a vedomostiach. 
Tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

Medzinárodný deň školských knižníc v ZSS JASOŇ
Matičiari položili spievali v kostole.
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Kapitoly zo staroveskej kroniky (29)
Maďarizácia
 Pod týmto pojmom rozumie-
me súbor opatrení vlády a 
ostatných inštitúcií Uhorska na 
pomaďarčenie nemaďarského 
obyvateľstva. Príčinou maďari-
zácie bola myšlienka jediného 
politického maďarského náro-
da, zrejme vzhľadom na nízky 
počet Maďarov v Uhorsku, kto-
rých bolo menej ako tretina. 
Prvé takéto snahy sa objavili už 
koncom 18. storočia.
 Úradným jazykom pôvodne v 
Uhorsku bola z dôvodu národ-
nostnej a jazykovej rôznorodos-
ti latinčina, prechodne nemči-
na. Na Slovensku sa používala 
aj biblická čeština a slovenské 
nárečia, na Spiši, ale aj v iných 
regiónoch paralelne s latinči-
nou aj nemčina. Po uzákone-
ní spisovnej slovenčiny v roku 
1843 začali slovenskí vzdelanci 
a národní buditelia požadovať, 
aby slovenčina bola uznaná za 
základ verejného, školského a 

cirkevného života. Požiadav-
ky boli formulované a prijaté 
v Martine v júni 1861 ako Me-
morandum národa slovenské-
ho. Po predložení Memoranda 
panovníkovi v decembri 1861 
dostával Štefan Moyses ako 
vedúci slovenského národného 
vyslanstva pozdravné listy. Ta-
kýto list odoslali 1. septembra 
1863 aj zamagurské obce. Za 
Starú Ves ho podpísali Ján Ko-
hút, richtár, Ján Zaďora, prísaž-
ný a Ján Čupka, učiteľ a notár. 
Proces maďarizácie zosilnel 
po rakúsko-maďarskom vyrov-
naní v roku 1867. Dôsledkom 
bol národnostný zákon z roku 
1868, ktorý vyhlásil maďarský 
jazyk za štátny a úradný jazyk. 
Najdôležitejším prostriedkom 
maďarizácie bolo školstvo. 
Znemožnenie vyučovania v 
materinskom jazyku malo zá-
roveň zlikvidovať slovenskú 
národnú inteligenciu. Preto sa 
postupne zavádzalo povinné 

FEJTÓNOVÝM PEROM

OSTRO SLEDOVANÉ VOĽBY
Správy z tlače: 

12. januára – Na jeseň sa uskutočnia ostro sledované 
voľby prezidenta v Novej Namyslénii. Kandidovať bude Do-
nald Žltovlas a Hillary Podvedená. Voľby budú vyrovnané, 
stávkové kancelárie vypísali kurzy na víťazov 1 : 1.

7. apríla – Prevalila sa aféra so sledovaním emailov Hil-
lary Podvedenou. Zároveň sa zistilo, že Donald Žltovlas má 
parochňu a jeho vlasy nie sú jeho. V dôsledku tohto zistenia 
sa jedna dôchodkyňa od žiaľu ožrala pod obraz boží.

19. mája – Na políciu prišlo oznámenie, že Donald Žlto-
vlas sa správal k ženám otravne. Kurzy na jeho víťazstvo 
prudko poklesli po tom, čo v reakcii na túto správu vyjadrili 
podporu Hillary tieto organizácie: Podpora žien, Medzinárod-
ný fond na ochranu slušnosti, Svetová banka pre okrádanie, 
Afroázijská únia slabších a ktovieprečo aj Združenie zbera-
teľov rybacích šupín.

29. júla – Do online hlasovania o víťaza volieb sa zapojil 
prvý Slovák. Stalo sa to potom, čo v televíziách na Sloven-
sku odvysielali 564. diel spravodajskej relácie s témou vo-
lieb a celková dĺžka minút, ktorými otravovali našich obča-
nov s touto témou presiahla 1 000.

5. októbra – Konečne sú tu voľby. Výsledky boli veľmi 
vyrovnané a sledovalo ich s napätím aj päť bezdomovcov, 
ktorí sa ohrievali na vlakovej stanici v Starej Bambulárni, 
kde ŽSR zabudli jeden funkčný televízor. Merače sledova-
nosti následne dokázali, že to boli aj jediní Slováci, ktorých 
to zaujímalo. Preto Vás, milí čitatelia, nebudem zaťažovať 
informáciou, kto vyhral.                     Mgr. Miloslav Cisko
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vyučovanie maďarského jazy-
ka na školách. To znamenalo 
vytlačenie slovenského jazyka 
zo škôl, zrušenie slovenských 
gymnázií, spolkov a združení, 
zavádzanie vládnych poma-
ďarčovacích spolkov (napr. 
FEMKE), zákaz Matice sloven-
skej. Materinskú reč sa deti 
mohli učiť len na niektorých 
ľudových cirkevných školách. 
V Starej Vsi ešte roku 1888 uči-
telia Ján Fabián Slovik a Fran-
tišek Sekerák učili v spisovnej 
slovenčine, i keď boli bisku-
pom označení za panslávov. 
Za akékoľvek prejavy „pan-
slávizmu“ boli Slováci často 
trestaní väzením a vysokými 
pokutami. Zlom k horšiemu na-
stal po vydaní zákonov ministra 
Apponyiho v roku 1907, keď sa 
po maďarsky muselo učiť aj 
na cirkevných ľudových ško-
lách. Naviac staroveská škola 
bola v tomto roku poštátnená. 
Do škôl boli prijímaní učitelia, 

ktorí neovládali slovenčinu. 
Dôsledkom toho bolo, že deti 
neovládali ani maďarčinu, ani 
slovenčinu. Pomaďarčovaniu 
podliehali najmä Nemci a Ži-
dia, teda národnosti, ktoré žili 
zväčša v mestách. Uhorská 
vláda naviac v roku 1909 vyda-
la nariadenie vyučovať aj nábo-
ženstvo len v maďarčine. Farár 
Ladislav Herbst, horlivý Slovák, 
ktorý prišiel do Starej Vsi v ro-
ku 1911, napísal žiadosť na 
ministerstvo školstva, o zacho-
vanie slovenčiny v škole, ktorú 
podpísalo aj niekoľko desiatok 
obyvateľov mesta. Všetci pod-
písaní boli pokutovaní a žia-
kom prikázané, aby medzi 
sebou, aj doma hovorili iba po 
maďarsky. Koniec maďarizácie, 
ktorá smerovala k asimilácii 
slovenského národa prišiel až 
po rozpade Rakúsko-Uhorska 
a vzniku ČSR v roku 1918. 

Spracoval: 
Ing. Eduard Pavlik
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SPOJENÁ ŠKOLA SPIŠSKÁ STARÁ VES  
  org. zložka :Základná umelecká škola 

 
Vás  

srdečne pozýva  
na  

 
                    

   4. PREDVIANOČNÝ KONCERT  
 
 

 
 
 
 

Kedy?   11. december 2016 o 14 : 00 hod. 
Kde?     v  Rímsko - katolíckom kostole  Nanebovzatia Panny Márie 
                  v Spišskej Starej Vsi 
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 Vianočné trhy  
Mesta Spišská Stará Ves  

17.12.2016 o 15:30 hod.  
Námestie A.M. Chmeľa 

Program: Divadlo Okadlo Zvolen  
FS Zelený Javor - Poľsko 

FS Maguranka Spišská Stará Ves 
Herci Divadla J.G.Tajovského a ich koncert 

predaj vianočných kaprov a rýb, varené vínko, vianočný punč, vianočné dekorácie, 
sladkosti, vianočné oblátky, cigánska pečienka, bohatá TOMBOLA 

.        
Pozývame Vás naladiť sa na Vianoce s programom  

Čaro Vianoc 
18.12.2016 o 14.30 v kultúrnom dome. 

Tento program je neodmysliteľnou súčasťou  Vianoc v našom meste  už  
niekoľko rokov,  

 pripravujú  ho  žiaci a pedagógovia zo všetkých organizačných zložiek 
spojenej školy. Nebude tomu ináč ani tohto roku. 
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Človek je krásny nielen vte-
dy, keď má pružný krok. Člo-
vek je krásny podľa múdrosti, 
čo zračí sa mu v oku, podľa 
vrások a bielych vlasov, podľa 
slov, keď ponára sa v hovore s 
deťmi do rokov, keď aj on bol 
mladý. Človek je krásny vtedy, 
keď ho ľudia majú radi, hovorí 
jedna ľudová múdrosť.

Jeseň, ktorej obdobím mo-
mentálne prechádzame, je až 
poeticky krásna. Nádherný čas, 
kedy sú stromy okolitých lesov 
odeté do pestrofarebných šiat 
a v diaľave už belejú končiare 
vrchov. Všetko je jasné, prie-
zračné a čisté. Ostré slnečné 
lúče prerážajú chladné závany 
vetra a hladia naše tváre. Jeseň 
je naozaj krásna. A v jednom 
zo svojich mesiacov, nám pri-
pomína jednu z najvzácnejších 
cností, ktorá môže byť zrodená 
v duši človeka.

Je ňou úcta k starším. Úcta 
k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby 
sa nám žilo lepšie. Úcta     k 
tým, ktorí sa každý deň vzdávali 
radostí, ktoré im život ponúkal, 
aby urobili šťastnými nás, ich 
deti. Úcta k naším otcom a k 
naším mamám. K naším pra-

Dňa 5. októbra 2016 sa na pozvanie primátora nášho mesta 
uskutočnilo slávnostné prijatie novonarodených detí a ich rodi-
čov. V ten istý deň sa na pozvanie primátora mesta uskutočnilo 
aj slávnostné prijatie obyvateľov nášho mesta - jubilantov, ktorí 
oslávili, alebo ešte len oslávia svoje okrúhle životné jubileum - 
narodeniny. Jubilantom ako aj rodičom novonarodených detí 
v kultúrnom programe vystúpili žiaci Spojenej školy. 

Stretnutie so seniormi
rodičom. Ku všetkým, ktorí si 
zodrali svoje ruky, aby naše zo-
stali hladké a nepoškvrnené.

Každý malý chlapec bude 
raz aj dedko. Dedka všetci v 
úcte majú, dedko vie vraj všet-
ko, píše sa v jednej básni. Ne-
pochybujme, že niečo podob-
né platí aj pre ženy. Bolo by 
nedôstojné, aby sme zabúdali. 
Všetci raz budeme starí. Ale 
starší ľudia nie sú menejcenní. 
Sú krásni. Krásni vďaka svojej 
múdrosti. Prejavujme im úctu, 
pretože nám ešte vždy majú čo 
dať. Človek sa učí celý život. A 
najlepším učiteľom sú jeho naj-
bližší. Rodina. Rodičia či starí 
rodičia.

Je tu mesiac, kedy si tých-
to ľudí a to, čo pre nás urobili, 
pripomíname. Nikdy na nich 
nesmieme zabudnúť. Nikdy. A 
nepripomínať si ich iba v jeden 
deň alebo v jeden mesiac, ale 
každý deň v roku. Dovolím si ci-
tovať niekoľko slov v mene tých, 
ktorým tieto dni patria: Tak ne-
zabúdajme a vážme si ich. A 
budeme požehnaní.... „Nech sú 
požehnaní tí, čo majú pochope-

preteplené vďačnosťou nás 
všetkých. Nech je vaša jeseň 
plná plodov, krásna, pokojná 
a slnečná, lebo človek je krás-
ny nielen vtedy, keď má pružný 
krok. Človek je krásny vtedy, 
keď ho majú ľudia radi. Prajeme 
Vám pevné zdravie, veselú my-
seľ, veľa úsmevu, elánu a rados-
ti zo života. Nech je pre Vás je-
seň života plná farieb, z ktorých 
každá bude znamenať jedno 
krásne prežité obdobie života. 

Aktív pre občianske záleži-
tosti pri MsÚ si tento „Mesiac 
úcty k starším“ pripomenul  
spoločným posedením so se-
niormi mesta dňa 25. 10. 2016 
pri kultúrnom programe žiakov 
a učiteľov Spojenej školy Spiš-
ská Stará Ves. 

Prijatie jubilantov a novonarodených 
obyvateľov mesta

nie s mojou neistou chôdzou a 
trasľavými rukami. Nech sú po-
žehnaní tí, čo uznávajú, že moje 
uši sa už musia napínať, aby za-
chytili slová. Nech sú požehnaní 
tí, čo si uvedomujú, že môj zrak 
zoslabol a moje myslenie už nie 
je také bystré. Nech sú požeh-
naní tí, čo mi prepáčili, že sa mi 
dnes vyliala káva.“ 

Želáme Vám veľa zdravia, 
radosti a životného optimizmu. 
Roky, ktoré máte pred sebou, 
prežite obklopení láskou, úctou a 
pozornosťou svojich najbližších. 
Buďte ešte dlhé roky medzi 
nami šťastní. V pokoji užívajte 
život v kruhu svojich blízkych. 
Nech sú dni vášho zrelého veku 

PRVÁCKA CECHOVAČKA 2016 
Prváci našej školy mali 19. 10. 2016 slávnostný deň. Ži-
aci štvrtého ročníka ich prijímali do cechu žiakov školy. 
Nebolo to zadarmo. Všetci museli preukázať svoju šikov-
nosť a odvahu a prežiť DOBU ĽADOVÚ. Môžeme smelo 
prehlásiť, že máme šikovných prvákov. Hravo zvládli ni-
elen triedenie zeleniny a ovocia, prechod cez lávku počas 
záplav, hľadanie dinosaurích vajec v tajomnej jaskyni, 

ale majú aj dob-
rý rytmus, vedia 
spievať a ľúbia 
šaláty zo školskej 
kuchyne. Táto 
akcia bola súčas-
ťou už tradičného 
Európskeho dňa 
rodiny a školy.
 

BUĎ MÚDREJŠÍ AKO OHEŇ
    Dňa 18. 10. 2016 navštívila žiakov 2. ročníka Ing. Kolodzejová,  profesionálna 
hasička, a 
v spolupráci s ich  triednymi učiteľkami Mgr. Rakovou a Mgr. Škantárovou ot-
vorila projekt  „Buď múdrejší ako oheň.“ Projekt pozostáva z piatich stretnutí: 1. 
Hasiči - október, 2. Pyrotechnika - december, 3. Evakuácia - február, 4. Nebez-
pečná hra s ohňom – apríl, 5. Desatoro bezpečného prežitia letných prázdnin 
– jún.  Na stretnutiach žiaci získajú základné teoretické vedomosti a praktic-

ké zručnosti. Dozvedia sa, čo je 
úlohou hasičov, ako reagovať pri 
požiari, pri manipulácií so zábav-
nou pyrotechnikou. Vyskúšajú si, 
ako urýchlene opustiť nebezpeč-
ný priestor. Hasiči tiež názornými 
ukážkami predvedú, ako bezpečne 
prežiť letné prázdniny a na čo by si 
žiaci počas leta mali dávať pozor.
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Mestská knižnica v Spišskej Starej Vsi je verejnou 
regionálnou knižnicou, ktorá v súlade so zákonom 
o knižniciach č.126/2015 vytvára, dopĺňa, odborne 
eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva 
a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje kniž-
nično-informačné služby, napomáha uspokojovať 
kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby použí-
vateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie, 
informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj bez 
ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a 
rasovú príslušnosť. Jej zriaďovateľom je Mesto Spiš-
ská Stará Ves. Knižnica má v súčasnosti vo svojom 
fonde 13653 knižničných jednotiek. Súčasťou fondu 
je aj periodická tlač, ktorá je umiestnená v čitárni. 
Služby knižnice využíva v priemere 300 čitateľov. 
Tvoria ich dospelí čitatelia, žiaci a študenti škôl, či-
tatelia v produktívnom veku ale aj dôchodcovia.

 Dôležitou súčasťou knižničnej práce je infor-
mačná činnosť podľa požiadaviek čitateľov.

Nákup knižného fondu sme v roku 2016 realizo-
vali samostatnými nákupmi prihliadajúc na schvá-
lený rozpočet. Získali sme grant na nákup kníh 
z Fondu na podporu umenia vo výške 2500 € so 
spoluúčasťou Mesta Spišská Stará Ves. 

 Od 1.1.2016 Mestská knižnica pracuje v progra-
me KIS Mask . Základom aplikácie tohto systému 
je nekomerčný databázový a rešeršný systém UNE-
SCO CDS/ISIS a nadstavbový program firmy CEIT. 
Bol vyvinutý s cieľom umožnenia knižniciam budo-
vanie a využívanie elekronického katalógu v knižni-
ci, vyhľadávanie, vypožičiavanie a tvorba štatistík.

 Služby používateľom sú základnou funkciou 
knižnice zameranou na uspokojovanie potrieb pou-
žívateľov. Počas roka boli služby zamerané na tieto 
úlohy:
- poskytovanie literatúry
- poskytovanie informácií
- sprostredkovanie literatúry prostredníctvom 
  medziknižničnej výpožičnej služby
- kolektívne formy práce. 

 Okrem kníh si naši čitatelia nájdu v knižnici aj 
časopisy, dennú tlač, máme prístup na internet, po-
skytujeme kopírovacie služby. 

 V Mestskej knižnici sme zorganizovali niekoľko 
aktivít, napr.: Beseda a prezentácia knihy eXtrémy, 
so spisovateľom, pracovníkom SAV, pánom Vojte-
chom Rušinom, slávnostný zápis a pasovanie za 
čitateľov malých prváčikov, Prednes poézie a prózy 
so Šťastenkom, Noc s Andersenom, Výstavku ruč-
ných prác - Háčkované Vianoce, ponúkli sme litera-
túru klientom ZSS Jasoň, ...

 Mestská knižnica obnovila svoj šat v podobe no-
vých kresiel, koberca, žalúzii. 

 A kde nás nájdete? Mestská knižnica sídli Na 
ulici SNP v budove Domu kultúry. 
Otváracie hodiny: 
Pondelok: 8.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 17.00
Streda: Zatvorené pre verejnosť (8.00 – 14.00)
Štvrtok: 8.00 – 16.00
Piatok: 8.00 - 17.00

On-line katalóg nájdete na stránke: mask.snk.
sk, máme stránku na facebooku- mestská knižnica 
Spišská Stará Ves.

 S radosťou Vás privítame v útulnom prostredí 
Mestskej knižnice Spišská Stará Ves.

Mária Dlhá, MsK

Mestská knižnica

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
   Zaujímavé a podnetné utorkové popo-
ludnie strávili naši žiaci hudobného od-
boru ZUŠ, ŠKD a ZŠ v Zariadení soci-
álnych služieb Jasoň v Spišskej Starej vsi 
so seniormi. Pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším ľuďom žiaci navštívili babičky 
a dedkov a odovzdali im darčeky, ktoré 
vlastnoručne vyrobili. Samozrejmosťou 
boli básničky, pesničky, milé slovo a 
úsmev, ktoré všetkých naplnili pocitom 
úcty, spolupatričnosti, radosti a spo-

SVETOVÝ DEŇ SRDCA 
   Tradícii  púšťania šarkanov zostal 
Školský klub detí našej spojenej školy 
verný i tento školský rok. Šarkaniáda sa 
konala 27. 9. 2016 na lúke za školou. Ve-
trom sa niesli šarkany kúpené i vlastno-
ručne vyrobené. Žiaci predviedli svoje 
zručnosti pri ich zhotovovaní a púšťaní. 
Jesennú oblohu ovládal vietor a pestré 
farby, okolím sa niesol detský smiech 
a radosť. Aj takýmto podujatím sme si 
pripomenuli Svetový deň srdca a pohy-

bom prispeli k svojmu zdraviu. Odniesli 
sme si nové zážitky i nové kamarátstva 
a s príchodom ďalšej jesene sa určite 
stretneme znova. 

   Naši druháci aj v tomto školskom roku 
pokračujú v úspešnom Environprojekte 
„Miluj prírodu a nie drogu“.  Prvé stret-
nutie sa uskutočnilo dňa 26.09.2016 v 
Infocentre Pieninského národného par-
ku, ktoré otvorila a srdečne nás privítala 
Ing. Margaréta Malatinová. V úvodnom 
stretnutí  žiakom priblížila globálne pro-
blémy ľudstva, ktoré sa dotýkajú každého 
národa, štátu – sveta. Po rozhovore sme 
navštívili výstavu, kde boli tieto globál-
ne problémy zobrazené na fotografiách 
s popisom. Žiaci si vyberali fotografie, 
ktoré ich najviac zaujali a vzájomne dis-
kutovali o hlade, chudobe a znečistenom 

životnom prostredí. Z prvého stretnutia 
žiaci opäť odchádzali o poznanie bohat-
ší. Tešíme sa na ďalšie stretnutia, ktoré 
sa budú uskutočňovať pravidelne každý 
mesiac počas celého školského roka.
 

ENVIRONPROJEKT „MILUJ PRÍRODU A NIE DROGU“

16. OKTÓBER 
„SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY“
16. októbra si pripomíname Svetový 
deň zdravej výživy. Výživa je významný 
faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňu-
je zdravie a spolu s fyzickou aktivitou 
a genetickou dispozíciou sa podieľa na 
výslednom výživovom stave jedinca. 
Celý týždeň sa žiaci 1. stupňa ZŠ veno-
vali tejto téme. Dozvedeli sa základné 
informácie o význame telesnej výchovy, 
dôležitosti oddychu, striedaní pasívne-
ho a aktívneho oddychu. Hovorili sme 
aj o vyhýbaní sa  stresu a tiež o význame 
spánku, o pozitívnom vplyve dodržiava-

nia pitného režimu. Povedali sme si tiež 
to, ktoré potraviny sú zdravé a žiaci by 
ich mali pravidelne konzumovať. Hovo-
reným slovom a zaujímavými aktivitami 
sme sa so žiakmi zas posunuli o krôčik k 
ochrane vlastného zdravia. 
 

ZÁLOŽKA DO KNIHY 
SPÁJA ŠKOLY

   Žiaci ZŠ a ZUŠ sa počas októbra znova 
zapojili do 7. ročníka česko-slovenského 
projektu Záložka do knihy spája školy. 
Plne využili fantáziu a výtvarné nadanie 
a vytvorili veľké množstvo pekných a 
zaujímavých záložiek. 90 z nich sme vy-

brali a poslali do partnerskej školy v Bre-
zovici na Orave, odkiaľ sme začiatkom 
novembra dostali na výmenu  rovnaké 
množstvo záložiek pre našich žiakov.
   Chceme pripomenúť, že v tomto škol-
skom roku boli záložky mimoriadne 
pekné a nápadité. Ďakujeme všetkým 
žiakom aj učiteľom za účasť. 

kojnosti. So seniormi sa žiaci rozlúčili 
s prísľubom, že čoskoro sa opäť stretnú 
a obohatia sa navzájom o svoje radosti 
a skúsenosti.
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Začala 4. liga v šachu mužov, naši v pozmene-
nej zostave s remízou v Starej Ľubovni

Nový ročník šachovej ligy začali naši „muži“ 
už tradične v pozmenenej zostave. Opätovný od-
chod viacerých hráčov na vysokoškolské štúdium 
poznamenal aj súpisku, z ktorej vypadli niektoré 
tradičné opory. Vďaka dobrému zázemiu (krúžok, 
klub) bolo družstvo TJ Dunajec doplnené a bude 
bojovať o popredné priečky. Na súpiske je znovu 
trojica mužov, s nimi 11 študentov SŠ alebo VŠ a 6 
žiakov ZŠ. Na súpisku sa nedostalo ďalších 18 čle-
nov krúžku, takže o budúcnosť sa nemusíme báť. 

Už prvé kolo naznačilo veľkú vyrovnanosť sú-
ťaže: Kežmarok – Poprad D 4,5:3,5, Bijacovce 
–  Spišská Teplica 5:3, Smižany – Poprad C  4,5:3,5, 
Stará Ľubovňa – Spišská Stará Ves 4:4. V našom 
družstve svoje partie vyhrali: Matej Cisko, Tomáš 
Hudáček, Miloslav Cisko starší a Pavol Stolár. Ku 

Čo nové, šachisti? ďalším oporám budú patriť: Miloslav Cisko mladší, 
Dalibor Gallik, Martin Irha, Filip Doblej, Ján Šte-
faňák, Alex Derma a Dalibor Kafka, spomedzi detí 
Samko Cisko, Matúš Mačutek, Jáchim Martančík 
a Viky Irhová. 

Ďalší program súťaže: 20.11. SSV – Bijacovce, 
11.12. Smižany – SSV, 8.1. SSV – Poprad C, 12.2. 
Spišská Teplica – SSV, 26.2. SSV – Poprad D, 12.3. 
Gelnica – SSV, 26.3. SSV – Kežmarok.

Okresné kolo v šachu žiakov základných škôl 
s našou účasťou

Jedenásty november bol dňom D pre naše druž-
stvo žiakov, ktoré sa zúčastnilo okresného kola 
v Lendaku. Naši hráči boli jednoznačne najmladší, 
ale napriek tomu sa v partiách so staršími súpermi 
nestratili. Družstvo v zložení Samko Cisko, Jáchim 
Martančík, Viky Irhová a Zuzka Kronová skončilo 
na výbornom 2. mieste medzi piatimi školami. Vi-
díme, že nás čaká riadna fuška – o rok skončiť o jed-
no miesto lepšie...   Mgr. Miloslav Cisko

ŽIVÉ REMESLÁ 
SEVERNÉHO SPIŠA
   Žiaci 3. a 4. ročníka našej ZŠ 
sa zúčastnili výchovno- vzde-
lávacieho programu v Nestville 
Parku - Hniezdnom v duchu 
tradičných ľudových remesiel 
severného Spiša. Zažili inter-
aktívnu prehliadku remesiel so 
skutočnými remeselníkmi - ko-
váčmi, rezbárom, košikárom, 
hrnčiarkou,...Videli ako sa spra-
cúva ľan na plátno, mali mož-
nosť ochutnať tradičné výrobky z 
mlieka a ovocia. V závere navští-
vili novootvorenú čokoládovňu. 
Napriek nepriaznivému počasiu 
bol program nezabudnuteľným 
zážitkom pre všetkých žiakov.

OKTÓBER- MESIAC 
ZDRAVÝCH ZUBOV

   Okrem iných prívlastkov patrí 
októbru i tento prívlastok. Den-
tálna hygiena je neodmysliteľnou 
preventívnou súčasťou dnešnej 
modernej stomatológie. U nás na 
Slovensku začali pracovať prvé 
dentálne hygieničky v roku 1993, 
stomatológovia pravdaže o niečo 
skôr. So žiakmi 1. stupňa sme si 
povedali, že za všetko zlé v ús-
tach „vďačíme“ baktériám, ktoré 
sa nachádzajú v mäkkom bielom 
povlaku. Tieto baktérie vytvárajú 
kyseliny, ktoré naleptávajú zubnú 
sklovinu a vytvárajú zubné kazy. 
Baktérie sa nedajú úplne zlikvido-
vať z našich úst, no musíme redu-
kovať ich množstvo na minimum. 
Nič lepšie ako mäkká zubná kefka 
s rovno zastrihnutými štetinkami 
na tento boj neexistuje! K zubnej 
kefke neodmysliteľne patrí i med-
zizubná kefka a zubná niť. Až si 
budeme vedieť dôsledne vyčistiť 
naše zuby za pomoci tých správ-
nych pomôcok, až vtedy sa bude-
me môcť tešiť zo zdravého a pek-
ného úsmevu. Želám Vám len tie 
najkrajšie aj najzdravšie úsmevy.    

      INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociál-
ne reformy každoročne zverejňuje hospodárenie 
miest, obcí a VÚC. V týchto dňoch bolo zverejne-
né hospodárenie za rok 2015. 
      Finančné zdravie je hodnotené za posledné 
štyri roky podľa týchto hlavných indikátorov:
- Základná bilancia
- Dlhová služba
- Celkový dlh
- Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
- Okamžitá likvidita.

       Mesto Spišská Stará Ves za roky 2012 – 2015 
dosiahlo hodnotu celkového finančného zdra-
via 5,2 z možných 6 bodov, čo podľa hodnotenia 
INEKO predstavuje výborné finančné zdravie. 
Toto hodnotenie zaradilo Mesto Spišská Stará 
Ves na 32. miesto v hodnotení hospodárenia 
všetkých 138 miest Slovenska. 
     Pre porovnanie za roky 2011 – 2014 hodno-
ta finančného zdravia bola 4,9. Mesto Spišská 
Stará Ves bolo na 46. mieste v hodnotení miest 
Slovenska.

�

Hodnotenie finančného zdravia mesta

Čítajte nás aj na
www.spisskastaraves.sk
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Prvý novembrový víkend skončili svoju jesennú časť 
okresné futbalové súťaže, v ktorých pôsobia  

mužstvá TJ Dunajec Spišská Stará Ves
:::. Žiaci  ::: 3. liga – U15 - PFZ
   Ako prví uzavreli polsezónu v novej súťaži žiaci a zimujú na 6. mies-
te. Najlepším strelcom so 4 gólmi sa stal Adrián Závacký, no v muž-
stve sa ukazuje viacero šikovných futbalistov.
   Za mužstvo žiakov ďalej v súťažných zápasoch nastupovali: Jakub 
Budzák, Filip Majerčák, Miroslav Bednarčík, Dávid Bednarčík, Jo-
zef Kron, Šimon Kostka, Jakub Kostka, Matúš Frankovský, Filip Pe-
truščák, Adam Krempaský, Jozef Pisarčík, Sebastián Dunka, Tomáš 
Gašparovič, Miroslav Stuchlák, Kevin Kovalčík, Samuel Cisko, Matej 
Kron, Adrián Michna, Jakub Tatkovský a Kristián Závacký.
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:::. Dorast  ::: 4. liga – U19 – PFZ
   Najlepšie výsledky dosahovali dorastenci, ktorí obsadili v 4.lige sk. 
„B“ 1. miesto a na jar ich čaká boj o potvrdenie prvenstva v tabuľke. 
Z dorastencov pravidelne nastupovali za A mužstvo Miloslav Cisko, 
Dalibor Výrostek a Michal Leško.  Verme, že zapracovaním mla-
dých hráčov žiackeho tímu sa kvalita dorastu zvýši a opäť pripraví 
do budúcna zopár talentovaných hráčov pre A - mužstvo. Najlepším 
strelcom s 13 gólmi sa stal Dalibor Výrostek. 
   Za mužstvo dorastu ďalej v súťažných zápasoch nastupovali: Milan 
Zibura, Maroš Plavec, Miloslav Cisko, Matej Cisko, Adam Krišák, Da-
libor Výrostek, Ronald Duda, Martin Kostur, René Kostur, Peter Čar-
nogurský, Michal Leško, Mário Bednarčík, Dominik Pisarčík, Andrej 
Pisarčík, Ján Potanecký, Sebastián Labovský, Dušan Žemba, Samuel 
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:::. Muži ::: 6. liga –  PFZ
   Mužstvo dospelých ako nováčik 6.ligy skončilo po jesennej časti 
na predposlednom mieste s bilanciou dve výhry, tri remízy a deväť 
prehier. Nebyť pár smolných domácich zápasov, kedy sme nedoká-
zali skórovať ani z vyložených gólových príležitosti , mohlo byť muž-
stvo dospelých v tabuľke ešte vyššie. Tešiť nás môžu výborné výkony 
dorastencov Miloslava Ciska a Dalibora Výrosteka, ktorí pravidelne 
nastupovali za mužstvo dospelých. Počas zimnej prestávky je nutné 
káder doplniť a posnažiť sa o zotrvanie v 6.lige. Treba však pripo-
menúť, že vyššia súťaž je po športovej stránke omnoho náročnejšia. 
Športovou métou je udržiavať a vytvárať podmienky na kvalitnú a sta-
bilnú výkonnosť mužstva, nakoľko sme sa už pred pár rokmi mohli 
presvedčiť, že i menšie zaváhanie môže stáť klub účasť vo vybojovanej 
súťaži. Najlepším strelcom s 5 gólmi sa stal Pavol Bolcár.
   Za mužstvo dospelých ďalej v súťažných zápasoch nastupovali: Ró-
bert Plavec, Ľubomír Duda, Radomír Babiak, Marek Papson, Roman 
Knapík, Tomáš Fecko, Peter Polák, Štefan Bolcár, Karol Rozmuš, To-
máš Chmúra, Pavol Rusnačík, Ivan Dluhý, Vladimír Fabián.

Ing. Ján Kurňava, predseda TJ
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Po 7. kole na čele 4. ligy – Podtatranskej TJ DUNAJEC! 
VSSTZ Košice - 4. liga, Podtatranská, muži

1. kolo : MŠK Adento Svit A - TJ Dunajec Spišská Stará Ves A 5:13 
(M. Šebest 3, M. Benko st. 1, L. Markovič 1 - Š. Kostka 3.5, R. Novotný 
3.5, K. Kowalczyk 3.5, J. Stanko 2.5)
2. kolo: TJ Javorinka Levoča C – TJ Dunajec Spišská Stará Ves A 
11:7 (P. Jinda 4, M.Černický 3, J.Seman 3, D. Hanisko 1 - R. Novotný 
3.5, K. Kowalczyk 1.5, D. Kostka 1.5, J. Stanko 0.5)
3. kolo: TJ Dunajec Spišská Stará Ves A - STO Švábovce A 16:2 (R. 
Novotný 4.5, K. Kowalczyk 4.5, Š. Kostka 3.5, J. Stanko 3.5 - S. Lipták 
1, J. Chovanec 1)
4. kolo: STO Spišské Bystré A - TJ Dunajec Spišská Stará Ves A 
1:17 (F. Bednár 1 - Š. Kostka 4.5, R. Novotný 4.5, D. Kostka 4.5, K. 
Kowalczyk 3.5)
5. kolo: TJ Dunajec Spišská Stará Ves A - TJ STO Slovenská Ves B 
13:5(R. Novotný 4.5, K. Kowalczyk 4.5, Š. Kostka 2.5, D. Kostka 1.5 
- J. Pašinský 2, M. Strišovský 1, J. Belončák 1, P. Roth 1)
6. kolo :  TJ Tatran Nová Lesná A - TJ Dunajec Spišská Stará Ves A 
3:15 (Rezničák 1.5,  Mlej 1, Knižka 0.5 - R. Novotný 4.5, J. Stanko 4.5, 
K. Kowalczyk 3, D. Kostka 3)
7.kolo: TJ Dunajec Spišská Stará Ves A - Fortuna Kežmarok B 11:5 
(D. Kostka 3.5, K. Kowalczyk 2.5, R. Novotný 2, 3xWO - K. Kovalčík 
2, 3xWO)

Stolný tenis PSTZ Poprad - 5. liga, muži 
1. kolo: ŠK Veterán Poprad B - TJ Dunajec Spišská Stará Ves B 12:6 
(J. Maliňák 4, R. Funket 3.5, T. Valluš 2.5, M. Kancír 2 - Š. Kostka 3.5, 
J. Dubiel st. 2, T. Gašparovič 0.5)
2. kolo: TJ Javorinka Levoča D – TJ Dunajec Spišská Stará Ves B 
12:6 (S. Taratuta 4, M. Krajňák 4, J. Rusnák 3, E. Taratuta 1 - J. Dubiel 
st. 2.5, Š. Kostka 1.5, J. Čarnogurský 1.5, M. Stropkay 0.5)
3. kolo: TJ Dunajec Spišská Stará Ves B - Pieniny Lesnica A 5:13 (J. 
Dubiel st. 2.5, J. Čarnogurský 1.5, A. Šebestová 1 - A. Hovana ml. 4, S. 
Strakula 3.5, P. Hovana st. 3.5, A. Hovana st. 2)
4. kolo: TJ Severka Kežmarok B - TJ Dunajec Spišská Stará Ves 
B 15:3 (O.Koša 4, M. Kvasňák 3.5, M. Groman 3.5, A. Funket 3, R. 
Vnenčák 1 - J. Dubiel st. 1.5, T. Gašparovič 1, J. Čarnogurský 0.5)
5. kolo: TJ Dunajec Spišská Stará Ves B - STO Spišské Bystré B 8: 
10 (J. Dubiel st. 3.5, A. Šebestová 2, J. Čarnogurský 1.5, T. Gašparovič 
1 - J. Petruľa 4.5, J. Šimonovič 3.5, J. Teplický 2)
6. kolo : AŽ STK Chmelnica A - TJ Dunajec Spišská Stará Ves B 
7:11 (L. Duffala 4.5, P. Dufala 2.5 - Š. Kostka 3.5, J. Čarnogurský 3, A. 
Šebestová 2.5, J. Dubiel st. 2)
7. kolo : TJ Dunajec Spišská Stará Ves B - Fortuna Kežmarok C 9:9 
(J. Dubiel st. 4, Š.Kostka 3, J. Čarnogurský 1, A. Šebestová 1 - J. Lešun-
dák 3.5, T. Kovalčík 2.5, M.Harabin 2.5, M. Škára 0.5)

Stolný tenis 

Po 7.kole na �ele 4. ligy – Podtatranskej TJ DUNAJEC!  

VSSTZ Košice - 4. liga, Podtatranská, muži 

1. kolo : MŠK Adento Svit A - TJ Dunajec Spišská Stará Ves A 5 : 13 (M.Šebest 3, M.Benko 
st. 1, L.Markovi� 1 - Š.Kostka 3.5, R.Novotný 3.5, K.Kowalczyk 3.5, J.Stanko 2.5) 
2. kolo: TJ Javorinka Levo�a C – TJ Dunajec Spišská Stará Ves A 11 : 7 (P.Jinda 4, 
M.�ernický 3, J.Seman 3, D.Hanisko 1 - R.Novotný 3.5, K.Kowalczyk 1.5, D.Kostka 1.5, J.Stanko 
0.5) 
3. kolo: TJ Dunajec Spišská Stará Ves A - STO Švábovce A 16 : 2 (R.Novotný 4.5, 
K.Kowalczyk 4.5, Š.Kostka 3.5, J.Stanko 3.5 - S.Lipták 1, J.Chovanec 1) 
4. kolo: STO Spišské Bystré A - TJ Dunajec Spišská Stará Ves A 1 : 17 (F.Bednár 1 - 
Š.Kostka 4.5, R.Novotný 4.5, D.Kostka 4.5, K.Kowalczyk 3.5) 
5. kolo: TJ Dunajec Spišská Stará Ves A - TJ STO Slovenská Ves B 13 : 5(R.Novotný 4.5, 
K.Kowalczyk 4.5, Š.Kostka 2.5, D.Kostka 1.5 - J.Pašinský 2, M.Strišovský 1, J.Belon�ák 1, P.Roth 
1)
6. kolo :  TJ Tatran Nová Lesná A - TJ Dunajec Spišská Stará Ves A 3:15 (Rezni�ák 1.5,  
Mlej 1, Knižka 0.5 - R.Novotný 4.5, J. Stanko 4.5, K.Kowalczyk 3, D.Kostka 3) 
7.kolo: TJ Dunajec Spišská Stará Ves A - Fortuna Kežmarok B 11 : 5 (D.Kostka 3.5,  
K.Kowalczyk 2.5, R.Novotný 2, 3xWO - K.Koval�ík 2, 3xWO) 

Por. Mužstvo Zápasy V R P K Skóre Body 

1 TJ Spiš. Stará Ves A 7 6 0 1 0 92 : 32 19

2 TJ Požiarnik Rakúsy A 7 5 1 1 0 82 : 44 18

3 MŠK Adento Svit A 7 5 1 1 0 72 : 54 18

4 STK Stará �ubov�a B 7 4 2 1 0 71 : 55 17

5 STO Spišské Bystré A 7 3 1 3 0 59 : 67 14

6 STO Poprad Ve�ká A 7 3 1 3 0 62 : 64 14

7 Fortuna Kežmarok B 7 3 0 4 0 57 : 67 13

8 TJ Javorinka Levo�a C 7 2 2 3 0 61 : 65 13

9 TJ Spišský Štiavnik A 7 2 1 4 0 48 : 78 12

10 TJ STO Slovenská Ves B 7 2 0 5 0 59 : 67 11

11 STO Švábovce A 7 1 1 5 0 52 : 74 10

12 TJ Tatran Nová Lesná A 7 0 2 5 0 39 : 87 9

�
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�

�

PSTZ Poprad - 5. liga, muži

1. kolo: ŠK Veterán Poprad B - TJ Dunajec Spišská Stará Ves B 12 : 6 (J.Mali�ák 4, R.Funket 
3.5, T.Valluš 2.5, M.Kancír 2 - Š.Kostka 3.5, J.Dubiel st. 2, T.Gašparovi� 0.5) 
2. kolo: TJ Javorinka Levo�a D – TJ Dunajec Spišská Stará Ves B 12 : 6 (S.Taratuta 4, 
M.Kraj�ák 4, J.Rusnák 3, E.Taratuta 1 - J.Dubiel st. 2.5, Š.Kostka 1.5, J.�arnogurský 1.5, 
M.Stropkay 0.5) 
3. kolo : TJ Dunajec Spišská Stará Ves B - Pieniny Lesnica A 5 : 13 (J.Dubiel st. 2.5, 
J.�arnogurský 1.5, A.Šebestová 1 - A.Hovana ml. 4, S.Strakula 3.5, P.Hovana st. 3.5, A.Hovana st. 
2)
4. kolo: TJ Severka Kežmarok B - TJ Dunajec Spišská Stará Ves B 15 : 3(O.Koša 4, 
M.Kvas�ák 3.5, M.Groman 3.5, A.Funket 3, R.Vnen�ák 1 - J.Dubiel st. 1.5, T.Gašparovi� 1, 
J.�arnogurský 0.5) 
5. kolo: TJ Dunajec Spišská Stará Ves B - STO Spišské Bystré B 8 : 10 (J.Dubiel st. 3.5, 
A.Šebestová 2, J.�arnogurský 1.5, T.Gašparovi� 1 - J.Petru�a 4.5, J.Šimonovi� 3.5, J.Teplický 2) 
6. kolo : AŽ STK Chmelnica A - TJ Dunajec Spišská Stará Ves B 7 : 11 (L.Duffala 4.5, 
P.Dufala 2.5 - Š.Kostka 3.5, J.�arnogurský 3, A.Šebestová 2.5, J.Dubiel st. 2) 
7. kolo : TJ Dunajec Spišská Stará Ves B - Fortuna Kežmarok C 9 : 9 (J.Dubiel st. 4, 
Š.Kostka 3, J.�arnogurský 1, A.Šebestová 1 - J.Lešundák 3.5, T.Koval�ík 2.5, M.Harabin 2.5, 
M.Škára 0.5) 

Por. Mužstvo Zápasy V R P K Skóre Body 

1 ŠK Veterán Poprad B 7 7 0 0 0 98 : 28 21

2 TJ Severka Kežmarok B 8 5 0 3 0 87 : 57 18

3 TJ Sokol Jakubany A 7 5 0 2 0 79 : 47 17

4 STO Spišské Bystré B 7 5 0 2 0 71 : 55 17

5 TJ Severka Kežmarok C 8 4 0 4 0 72 : 72 16

6 OŠK Spišský Štvrtok B 7 4 0 3 0 73 : 53 15

7 Pieniny Lesnica A 7 4 0 3 0 63 : 63 15

8 TJ Spišský Štiavnik B 7 4 0 3 0 52 : 74 15

9 TJ Javorinka Levo�a D 7 2 1 4 0 54 : 72 12

10 TJ Spišská Stará Ves B 7 1 1 5 0 48 : 78 10

11 Fortuna Kežmarok C 7 0 2 5 0 42 : 84 9

12 AŽ STK Chmelnica A 7 0 0 7 0 35 : 91 7

V súvislosti s týmto sviatkom sa v minulosti v mestách 
konali mikulášske trhy. Na nich sa predávalo rozličné pe-
čivo, figúrky a iné drobné hračky, typické práve pre túto 
dobu. Boli zo sušeného ovocia, nepálenej hliny alebo z 
kúskov dreva. Mikulášska tradícia pretrváva  niekoľko sto-
ročí až dodnes a má svoje pevné miesto. Preto do nášho 
mesta aj tohto roku príde Mikuláš. Bude to presne 6.12.  
Dobré deti v MŠ a v ZŠ navštívi dopoludnia. Vianočný 
stromček na Námestí A. M. Chmeľa rozsvieti popoludní  o 
15.30. Vo svojom veľkom vreci bude mať sladkosti, ktoré 
bude rozdávať   všetkým dobrým deťom.

Odkaz pre rodičov: Mikulášske vrece je pripravené v 
mestskej knižnici a možnosť jeho napĺňania je od 5.12. 
2016 do 6.12. 2016 do 15. hodiny.

Mikuláš v našom meste„Mikulášku, dobrý strýčku,
modlím sa ti modlitbičku.
Zlož tu svoju plnú nošku,
daj nám z tvojich darov trošku.
Či koníčka medového,
či koláčka makového.
Veď ty, strýčku Mikuláš,
mnoho dobrých vecí máš.“


