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STAROVEŠŤANSTAROVEŠŤAN

V Národnom múzeu v Krakove sa v rámci pre-
biehajúcej výstavy ,,Poklady baroka - medzi 
Bratislavou a Krakovom“ koncom marca usku-
točnil ,,Slovenský víkend“. Návštevníci múzea 
si počas neho mohli okrem umelecky nesmier-
ne cennej výstavy pozrieť aj filmovú tvorbu 
významných slovenských režisérov, zúčastniť 
sa na odborných prednáškach, oboznámiť sa 
so slovenskou knižnou tvorbou ako aj s krásou 
a pestrosťou nášho folklórneho umenia. Počas 
prvého dňa ,,Slovenského víkendu“ sa návštev-
níkom múzea vo viacerých vstupoch veľmi 
úspešne prezentovali aj členovia folklórneho 
súboru Maguranka zo Spišskej Starej Vsi. 

 Mesto Spišská Stará Ves v spo-
lupráci s Gminou Nižné Lapše poda-
lo v roku 2016 žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Programu Interreg 
V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 
na realizáciu mikroprojektu s ná-
zvom „Človek v kultúre a prírode 
poľsko-slovenského Spiša“.

Príslušný poľsko-slovenský or-
gán 20. 2. 2017 po náročných fá-
zach posudzovania tento projekt 
schválil a 20. 4. 2017 v Novom Tar-
gu, v Euroregióne Tatry, zástupco-
via projektových partnerov wojtG-
miny Nižné Lapše Jakub Jamróz, 
predseda Rady zväzu Euroregiónu 
Tatry AntoniKarlak a primátor mes-
ta Spišská Stará Ves Ing. Jozef Ha-
rabin podpísali Zmluvu o poskytnutí 
finančného príspevku pre spoločný 
projekt č. INT/ET/TAT//1/I/B/0069.

Realizácia projektu bude od 
apríla 2017 do marca 2018. Pred-
metom projektu je vydanie dvoj-
jazyčnej publikácie a CD nosiča 
s tematikou ochrany kultúrneho 
dedičstva projektových partnerov 
(kroje, zvyky, piesne, reč, tradí-
cie...), realizácia drobnej architek-
túry a vyhliadkových veží, príprava 
a realizácia úvodnej a záverečnej 
konferencie projektu.

Celkové plánované výdavky na 
mikroprojekt sú vo výške 73.720,05 
€. Pre mesto Spišská Stará Ves je 
finančný príspevok v celkovej výške 
36.941,82 €, z toho spolufinancova-
nie zo štátneho rozpočtu vo výške 
3.694,18 € a vlastný vklad z rozpoč-
tu mesta vo výške 1.847,10 €.

K o s t e l n i � á k o v 
o r n a m e n t   2017 

Pozývame Vás na vyhodnotenie  14. ro�níka medzinárodnej výtvarnej sú�aže detí 
a mládeže, ktorú  zorganizovala Spojená škola  Spišská Stará Ves pod záštitou Mesta

Spišská Stará Ves a Miestneho  odboru Matice slovenskej v Spišskej Starej Vsi. 
Vernisáž výstavy s ocenením ví�azov bude 

16. 6. 2017 o 12.00 hod. v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi. 

„Človek v kultúre a prírode poľsko – slovenského Spiša“ 
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Mestské zastupiteľstvo dňa 2. mája 2017 
prerokovalo a: 

Informácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

A/ vzalo na vedomie:
•  správu o plnení uznesení. 
•  stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
•  správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej 
 závierky
• analýzu pohľadávok k 31. 12. 2016 s aktualizáciou k 10. 4. 2017
•  informatívnu správu o plnení Akčného plánu okresu 
 Kežmarok v podmienkach mesta. 
•  správu z kontroly tvorby a použitia vlastných príjmov 
 v organizačných zložkách Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi 
 za rok 2016

B) schválilo:
• záverečný účet mesta za rok 2016 bez výhrad v zmysle § 16 
 ods.1 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
 územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
• celoročné hospodárenie mesta bez výhrad v zmysle § 16 
 ods.10 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
 územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 Výsledkom hospodárenia v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
 zákona 583/2004 je prebytok vo výške 528 326,63 €. Z tohto 
 prebytku sú vylúčené účelové určené finančné prostriedky vo 
 výške 216 790,09 € a vysporiadané schodkové finančné 
 operácie vo výške 179 373,04 € (po vylúčení účelovo 
 určených finančných prostriedkov vo výške 8 000,00 €)
• tvorbu rezervného fondu vo výške prebytku hospodárenia za 
 rok 2016, čo predstavuje sumu 132 163,50 €
• použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových 
 výdavkov do sumy 120 000 €
• rozpočtové opatrenie č. 2/2017
• predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu 
 „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ 
 realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti 
 o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie 
 technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, 
 odborných učební rôzneho druhu v základnej škole, ktorého 
 ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a plat-
 ným programom rozvoja mesta. Žiadaná výška NFP 
 je 180 106,70 EUR
• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

 poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov 
 na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
 celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 
 NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Výška 
 spolufinancovania z vlastných zdrojov je 9 479,30 EUR, zabez-
 pečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 
 z rozpočtu mesta
• zámer odpredať majetok mesta – pozemky na výstavbu 
 garáži – v lokalite sídlisko Magura 2 priamym predajom 
 za cenu vo výške 10,- €/m2 žiadateľom, ktorí splnia stanovené 
 podmienky

C) uložiloMsÚ
• vyzvať všetkých dlžníkov k úhrade dlžných súm do 31. 5. 2017. 
 Ak nedôjde v danom termíne k úhrade, zverejniť v júni zoznam 
 dlžníkov podľa § 52 daňového poriadku (u fyzickej osoby od 
 160,- € , u právnickej osoby od 1 600,- €) na úradnej tabuli 
 mesta, internetovom sídle a v občasníku Starovešťan
• preveriť možnosti vysporiadania vlastníckych vzťahov 
 týkajúcich sa pozemkov mesta formou štátnej objednávky
• pripraviť kvantifikáciu výmer a počtu vlastníkov predmetných 
 pozemkov
• pripraviť úpravu VZN mesta č. 3/2015 o poskytovaní dávok 
 sociálnej pomoci doplnkom č. 1
• zopakovať verejno-obchodnú súťaž pri predaji vozidla VOLVO 
 EČ KK 14 BT za minimálnu cenu 5 500,- €
• pripraviť štúdiu bezbariérového vstupu do kultúrneho domu 
 hlavný vchod do 30. 6. 2017

D) neschválilo: 
• kúpu časti pozemku na parc. č. C 4955/9 a 4955/22 
 od p. Jána Deptu, bytom Štúrova 233/123 Spišská Stará Ves 
• neschvaľuje kúpu pozemku par. č. 5049/7 o výmere 257 m2 

 od p. Evelíny Kovalčíkovej. Doporučuje navrhovateľke 
 odpredaj predmetného pozemku vlastníkovi susedných 
 pozemkov. 

E) zrušilo: 
• uznesenie č. 61/7-12/16 zo dňa 15. decembra 2016

D) súhlasilo: 
• s poskytnutím osobitnej jednorazovej dávky Margite 
 Bolcárovej vo výške 270,- €.

P�R�Í�J�M�Y V�Ý�D�A�V�K�Y
Rozpo�et Skuto�nos� % Rozpo�et Skuto�nos� %

������������������������������������������Bežné�príjmy ����������������������������������Bežné�výdavky
1�982�673,00 1�968�592,96 99,29 1�796�980,00 1�725�336,98 96,01

Mesto�����������1�934�338,00 1�920�208,97 99,26 Mesto������������692�326,00 620�672,27 89,65
Školy������������������48�285,00 48�383,99 98,99 Školy����������1�104�654,00 1�104�664,71 100,00
��������������������������������������Kapitálové�príjmy �����������������������������Kapitálové�výdavky

334�620,00 331�488,48 99,06 49�090,00 46�417,83 94,56
Finan�né�operácie �������������������������������Finan�né�operácie

44�860,00 52�488,12 117,00 223�920,00 223�861,16 99,97
�������SPOLU �����SPOLU

2�362�153,00 2�352�569,56 99,59 2�069�990,00 1�995�615,97 96,41
Výsledok�rozpo�tového�hospodárenia 356�953,59
Mimorozpo�tové�finan�né�prostriedky 116�020,41

SPOLU 472�974,00

Hospodárenie Mesta Spišská Stará Ves za rok 2016
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   Mesto Spišská Stará Ves v rám-
ci plnenia priorít Akčného plánu 
okresu Kežmarok podalo v mesia-
ci marec 2 žiadostí na poskytnutie 
regionálneho príspevku. Obidve 
žiadosti boli prerokované v Kež-
marskej rozvojovej rade (KRR), 
ktorej členom je aj primátor mes-
ta. KRR obidve žiadostí schválila 
a poslala vládnemu splnomoc-
nencovi pre najmenej rozvinu-
té okresy. Konečným orgánom, 
ktorý obidve žiadostí prerokuje 
a schváli, je tzv. Rada pre najme-

nej rozvinuté okresy pozostávajú-
ca z 9 členov ústredných orgánov 
a 9 zástupcov KRR. 
Mesto poslalo tieto žiadostí: 
   1. Vytvorenie troch centier in-
tegrovanej zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti (CIZSS) v okrese 
Kežmarok, pričom jedno cen-
trum bude v Spišskej Starej Vsi. 
CIZSS nadväzujú na tradíciu 
zdravotných stredísk, ktorú sú-
časne posúvajú na novú generač-
ne a kvalitatívne vyššiu úroveň. 
Hlavné aktivity financované z re-

gionálneho príspevku (RP) sú 
príprava podkladových materiá-
lov pre CIZSS, vytvorenie centra 
v súlade s potrebami spádovej 
oblasti celého Zamaguria, vy-
pracovanie žiadosti o NFP podľa 
riadiacej dokumentácie a meto-
diky. Žiadosť o RP bola schvále-
ná vo výške 20 tis. €. 
   2. Zlepšenie kvality verejných 
služieb – zvýšiť možnosť vzdelá-
vania detí a mládeže v oblasti Za-
maguria s prihliadnutím na roz-
šírenie ponuky študijných a učeb-

ných odborov v rámci duálneho 
vzdelávania a potrieb trhu práce 
v regióne Zamaguria, Zlepšiť in-
formovanosť a poradenstvo pri 
príprave a realizácii projektových 
zámerov v regióne Zamaguria, 
zlepšiť cezhraničnú spoluprácu 
s PR. Na  tento účel má slúžiť zre-
konštruovaná budova gymnázia 
z hľadiska stavebno-technických 
a interiérových riešení. Požiadav-
ka na finančné zdroje bola vo výše 
137 tis. € z celkových nákladov 
150 tis. €. 

Plnenie Akčného plánu okresu Kežmarok v podmienkach mesta

Dňa 21. marca 2017 na 
mestskom úrade v Spišskej 
Starej Vsi zástupcovia poľskej 
Gminy Czosztyn Dr. inž. Tade-
usz Wach a Podtatranskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s. 
Poprad Ing. Peter Ďuroška, za 
prítomnosti primátora mesta 
Ing. Jozefa Harabina podpísali 
zmluvu o prevode vlastnícke-
ho práva k pozemkom nachá-
dzajúcim sa na pravom brehu 
rieky Dunajec pri sútoku s po-
tokom Rieka, po ľavej strane 
štátnej cesty Spišská Stará 
Ves – Červený Kláštor. 

Podpísaním zmluvy sa za-
vŕšili niekoľkoročné rokovania 
zástupcov oboch strán vo veci 
majetkovoprávneho usporiada-
nia vzťahu k dotknutým pozem-
kom, k čomu v nemalej miere 
prispel aj primátor mesta. 

Na pozemkoch sa nachá-
dzajú vodné zdroje regionál-
neho významu, ktoré tvoria 
súčasť skupinového vodovodu 
vybudovaného v rokoch 1968 
– 1974. Z vodných zdrojov sú 
zásobovaní obyvatelia Spiš-

skej Starej Vsi, prímestskej 
časti Lysá nad Dunajcom a ob-
ce Matiašovce.

Odkúpené pozemky v cel-
kovej výmere 21 575 m2 
tvoria ochranné pásmo vod-
ných zdrojov I. stupňa, ktoré 
bolo vyhlásené rozhodnutím 
Okresného národného výboru 
v Poprade – odbor poľnohos-
podárstva, lesného a vodného 
hospodárstva dňa 27.12.1988. 
Na území ochranného pásma 
sa nachádza čerpacia stanica 
z ktorej je pitná voda prečerpa-
ná výtlačným potrubím do vo-
dojemu o objeme 400 m3 vybu-
dovaným na Šibeničnej hore. 

Pozemky boli v čase výstav-
by skupinového vodovodu vo 
vlastníctve poľskej obce Sro-
mowce Wyzne. Napriek snahe 
sa s pôvodnými vlastníkmi ne-
podarilo usporiadať pozemky. 
Neskôr sa vlastníkom stala 
Gmina Czorsztyn, ktorá vstú-
pila do rokovaní o usporiada-
ní pozemkov s Podtatranskou 
vodárenskou spoločnosťou, 
a. s. v roku 2014.

Vodné zdroje Spišská Stará Ves 

Vďaka ústretovosti oboch 
strán sa podarilo pripraviť ná-
vrh kúpnej zmluvy už koncom 
roka 2016 a po splnení záko-
nom stanovených podmienok 
mohla byť zmluva v marci 2017 
podpísaná. 

Podtatranská vodárenská
spoločnosť, a. s. plánuje v nasle-
dujúcich rokoch rekonštrukciu

a zvýšenie kapacity vodných 
zdrojov, čo by nebolo bez uspo-
riadanie vlastníckych vzťahov 
k pozemkom možné.

Veríme, že aj tento krok po-
môže rozvoju regiónu a vytvo-
ria sa podmienky na rozšírenie 
skupinového vodovodu do obcí 
kde je nedostatok miestnych 
zdrojov pitnej vody.

Vo veku 63 rokov náhle zomrel 4. apríla 
2017 v Spišskom Štiavniku, kde žil a tvoril, 
akademický sochár a pedagóg Štefan Hu-
dzík.

Hudzík sa narodil 28. januára 1954. V 
rokoch 1963 – 1973 navštevoval Strednú 
školu umeleckého priemyslu v Bratislave 
v odbore rezbárstvo u LudwikaKorkoša 
a neskôr pokračoval v štúdiu na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave v od-
bore figurálne sochárstvo u Jána Kulicha.

Od roku 1996 sám pôsobil ako pedagóg 
na Strednej priemyselnej škole drevárskej v 

Spišskej Novej Vsi. Za svoju prácu bol oce-
nený Cenou Slovenského fondu výtvarných 
umení za sochársku tvorbu, absolventskou 
cenou Martina Benku, bol laureátom ceny 
FraAngelica.

Pre jeho sochársku tvorbu je charak-
teristický historický portrét a tiež reliéfy s 
náboženskou tematikou.

Vo svojej tvorbe prechádzal z realistic-
kého zobrazenia do abstrakcie, čím sa jeho 
diela stali nadčasovými. Mnohé z nich sú 
zastúpené v zbierkach Spišského múzea v 
Levoči, Galérie umelcov Spiša v Spišskej 

Novej Vsi, Tatranskej galérie v Poprade, 
Slovenskej národnej galérie v Bratislave, 
Biskupského úradu v Spišskom Podhradí, 
ale tiež v súkromných zbierkach doma i v 
zahraničí.

Hudzík realizoval aj monumentálne 
práce v architektúre vo viacerých mestách 
a obciach na Spiši a tiež pamätné medaily s 
cirkevnou tematikou. Medzi jeho výnimoč-
né umelecké diela patrí napr. socha Alojza 
Máriu Chmeľa v centre nášho mestečka, či 
podobizeň Krista na kríži na vrchole Spiš-
skej Magury. Česť jeho pamiatke.
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Predmetom predaja je nákladné motorové vozidlo s nasledovnými údajmi:
• ZNAČKA: VOLVO
• Evidenčné číslo: KK014BT
• ROK VÝROBY: 1998
• ČÍSLO MOTORA: D4A140
• FARBA: BIELA
• STAV TACHOM. K 1.2.2017: 402 000 km
• TYP/VARIANT/VERZIA: FLC/L42R/
• Platnosť EK a STK: 17.02.2018

Všeobecná hodnota: 5 500 EUR.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mestského úradu a v masovoko-
munikačných médiách dňa: 03.05.2017.
2. Nákladne auto  bude predané tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
3. Návrh (ponuku) do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, kde 
uvedie meno, adresu účastníka a označenie: 

„Neotvárať – obchodná verejná súťaž – VOLVO“.  
V obálke účastník uvedie:
- meno a priezvisko
- návrh kúpnej ceny
   V prípade schválenia odpredaja, záujemca je povinný celú kúpnu cenu uhradiť na účet 
mesta najneskôr do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy.
   Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
  Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné. Záujemcovia podaním ná-
vrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných údajov pre účely pre-
rokovania, rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia a na účel uzavretia 
zmluvy. 
   Záujemcovia môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po uplynutí lehoty na pred-
kladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje:
- právo odmietnuť všetky predložené ponuky
- meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť
5. Obálka musí byť doručená na Mestský úrad Spišská Stará Ves cez podateľňu tak, aby 
jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr dňa 30. 06. 2017 do 14.30 hod.  
  Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená niektorá 
zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
Miesto a čas otvárania obálok:
Mestský úrad Spišská Stará Ves, Štúrova 228,/109, 
dňa  02. 07. 2017 o 13.00  hod.
Obhliadka: tel. č.052/4180411, 052/4180415, 052/4180432
Vyhlasovateľ bude písomne informovať všetkých účastníkov súťaže o výsledku súťaže. 
Uvedená ponuka je zverejnená na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke www.spis-
skastaraves.sk

Kontakt: JUDr. Penxová, tel. 052/4180432

Mesto Spišská Stará Ves 

Verejná obchodná súťaž

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú 

súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na predaj nákladného automobilu VOLVO

   „Sú dni všedné a sviatočné. Tých svia-
točných je oveľa menej a jeden z nich patrí 
práve vám, milí naši učitelia,“ takto začala 
svoj príhovor študentka maturitného roč-
níka nášho gymnázia Zuzka Trebuňová 
na slávnosti pri príležitosti Dňa učiteľov. 
Pokračovala úprimným poďakovaním za 
prácu,ktorá formuje žiakov a študentov 
pripravených na najťažšiu skúšku – ŽI-
VOT. Svoj hrejivý príhovor ukončila že-
laním:„Veľa pevného zdravia, trpezlivosti 
a radosti, keď sa niekedy pochválite, že ste 
nás kedysi pripravovali na cestu životom 
a my sme vás v ničom nesklamali. Všetko 
spomenuté vystihuje nádherný citát od 
Fichteho: O hodnote človeka nerozhoduje 
to, čo vie, ale to, čo koná.“ Ale nielen slo-
vá našej študentky hriali pri srdci. Potešili 
nás aj naši speváci zo speváckeho zboru 
pri ZUŠ Spišská Stará Ves pod vedením 
pána učiteľa Františka Gricha, aj príhovor 
zástupcu rodičov, Ing. Jána Trebuňu, či 
zástupcu primátora pána Petra Minčíka. 
Zástupca primátora Peter  Minčík spolu 
s prednostom MsÚ Ing. Jánom Kurňavom 
odovzdali pamätné plakety pri príležitosti 
Dňa učiteľov jubilujúcim zamestnancom 
Ing. Jánovi Bachledovi, Mgr. Margite Ča-
číkovej, Irene Kostúrovej, Márii Kovalčí-
kovej, Lýdii Ovšonkovej, Mgr. Viere Stan-
kovej, Mgr. Márii Škantárovej za dlhoroč-
nú obetavú prácu v školstve.

14. a 15. 3. 2017 sa uskutočnilo okresné 
kolo Pytagoriády pre žiakov 3. – 8. roční-
ka . Krásny úspech získal tretiak Samuel 
Poláček, ktorý sa umiestnil na 2. mieste. 
Úspešným riešiteľom bol aj Jakub Kostka, 
žiak 5. ročníka.

Úspechy našich žiakov  v matematic-
kých súťažiach pokračovali 4.4.2017. Na 
okresnom kole Matematickej olympiády 
pre 6.,7.,a 8. ročník získali žiaci viacero 
výborných umiestnení. Žiačka 6.B  trie-
dy  Barbora Staneková sa umiestnila na 1. 
mieste vo svojej kategórii,žiak 7.A triedy 
Gregor Kuchta sa umiestnil na 3. mieste 
a jeho spolužiačka Juliana Čarnogurská 
bola úspešnou riešiteľkou,žiačka 8.A trie-
dy Lucia Majerčákovása umiestnila na 1. 
mieste a jej spolužiak  Alexander Ovšonka 
bol úspešným riešiteľom.

Tešíme sa a, že žiaci našej školy získava-
jú úspechy a popredné umiestnenia nielen 
v športových, ale ja vo vedomostných súťa-
žiach. Všetkým gratulujeme a prajeme veľa 
energie do ďalšej práce.

Deň učiteľov 

Ďalšie matematické 
úspechy žiakov ZŠ 



5STAROVEŠŤANMÁJ 2017

Kapitoly zo staroveskej kroniky (31)
Vznik ČSR (1)

Podľa rozprávania starých 
ľudí prvým zvestovateľom sprá-
vy o vzniku československej re-
publiky bol Štefan Kostelničák, 
ktorý ako 18-ročný študent 
gymnázia v Levoči narukoval a 
po skončení vojny sa v unifor-
me maďarského vojaka, ale na 
čiapke už s čsl. trikolórou vrá-
til domov k rodičom. Keďže o 
zmenených pomeroch nevedel 
nič ani hlavný slúžny Baltazár 
Mattyaszovszky ani žandár-
sky veliteľ AlexiusHollossy, bol 
Kostelničák oboma varovaný 
pred šírením poplašných správ. 
Čoskoro sa však ukázalo, že 
správy boli pravdivé.

Kým koniec svetovej vojny 
bolprijatý s jednoznačnou ra-
dosťou, v prípade zániku mo-
narchie a vzniku ČSR tomu tak 
nebolo. Radosť vládla len v uve-
domelejšej časti obyvateľstva 
na čele s miestnym farárom La-
dislavom Herbstom, ktorý veľmi 
ťažko znášal šírenie maďarčiny 
medzi svojimi veriacimi, najmä 
medzi školopovinnou mláde-
žou. U nemeckej, maďarskej 
a židovskej časti obyvateľstva 

zavládol smútok, ktorý najmä v 
radoch úradníctva prechádzal 
postupne v nenávisť k nové-
mu štátu. Ostatné obyvateľstvo 
tvárilo sa ľahostajne, ale po od-
chode maďarských žandárov 
prejavilo aktivitu tak, ako inde 
na východnom Slovensku, keď 
sazačali aj tu rabovať židovské 
obchody na čele s demobilizo-
vanými vojakmi. Predstavitelia 
úradov, ktorí zložili sľub maďar-
skej „ľudovej vláde“, snažili sa 
splniť nariadenie o utvorení ma-
ďarskej národnej rady a občian-
skej stráže, proti čomu sa však 
postavila slovenská inteligencia 
na čele s faráromHerbstom, 
Františkom Kleinom, farárom 
vo Veľkej Lesnej a staroves-
kým staviteľom Petrom Martin-
čekom. Svedčí o tom protest 
obyvateľov Starej Vsi, uverej-
nený dňa 12. decembra 1918 v 
Národných novinách: „My ako 
Slováci nemôžeme súhlasiť s 
takou národnou radou. My sme 
Slováci a nechceme mať nič 
spoločného s Maďarmi. My ani 
k Poliakom sa nechceme pripo-
jiť. My sme verní česko-sloven-
skému štátu“. Pre Zamagurie 

boli už v tom čase najnebez-
pečnejšie poľské plány na včle-
nenie celého severného Spiša 
až po rieku Poprad do Poľska. 
Kvôli tomu sa utvorila v Starej 
Ľubovni Národná rada spišská, 
ktorá spolu s Výborom pre Spiš 
a Oravu v Novom Šonci začala 
vyvíjať agitačnú činnosť v doline 
Popradu i Dunajca za pripoje-
nie k Poľsku. Neostalo len pri 
agitácii. Poliaci využili situáciu, 
keď čsl. vojsko ešte neobsadilo 
východ Slovenska. Poľské voj-
sko vtrhlo na Spiš a20. decem-
bra 1918obsadiloStarú Ves. 
Ubytovali sa v budove ľudovej 
školy. V ďalších dňoch sa im 
podarilo obsadiť aj Matiašov-
ce a po prestrelke s oddielom 
„Gardy slovenskej slobody“ aj 
Spišské Hanušovce, a tak ani 
Vianoce roku 1918 neboli sviat-
kami radosti a pokoja.

Po prevrate, v posledných 
mesiacoch roku 1918 sa v Sta-
rej Vsi nič nezmenilo. Úrady i 
škola pôsobili naďalej ako do-
siaľ a maďarčina ostávala ďalej 
úradnou rečou. Hlavnoslúžnov-
ský úrad viedol hlavný slúžny 
Baltazár Mattyaszovszky, ktoré-

mu boli podriadení dvaja úrad-
níci Hubay a Ujházy a pisárka 
Weiszová. V daňovom úrade 
pracovali Braun (prednosta), 
Pála Liščák.Notársky úrad vie-
dol Jozef Kraliček, v trojtried-
nej ľudovejškole bol správcom 
Pavel Vaxmonský, ktorý bol 
súčasne organistom. Okrem 
neho učili ešte ŠaroltaBarno-
vá a Veronika Mohlová, ktoré 
vôbec neovládali slovenčinu. 
Okresný súd viedol okresný 
sudca Gustáv Szovény, ktorý 
bol súčasne aj školským in-
špektorom. Okresným lekárom 
bol MUDr. Mikuláš Jankura, 
ktorý v Starej Vsi pôsobil od 
roku 1913.„Spišskostaroveskú 
sporiteľňu“ viedol naďalej jej 
riaditeľ Gejza Pollner, účtov-
níkom bol Alojz Krempassky. 
Napokon vo svojej činnosti po-
kračovala aj Hlinkova „Ľudová 
banka, filiálka v Spišskej Starej 
Vsi“, ktorej správu viedli Jozef 
Novák, Anton Kovalský a Šte-
fan Ogibovič, v ktorého dome 
bola filiálka aj umiestnená. 
Richtárom v roku 1918 bol Ján 
Pjontek.                   Spracoval: 

Ing. Eduard Pavlik

Čas: 14. 8. – 18. 8. 2017.
Miesto: Centrum voľného času, Spišská Stará Ves

Popis zariadenia: Centrum voľného času ako súčasť 
Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi je plne vybaveným 
miestom s množstvom materiálu pre oddychovú, športo-
vú, turistickú i šachovú činnosť. Malo by slúžiť ako miesto 
podujatí, pobytu, spánku  a v prípade nepriaznivého po-
časia ako útočisko. V blízkosti je detské ihrisko a telocvič-
ňa.

Právo účasti: chlapci a dievčatá narodení v roku 2005 
a mladší. Individuálne výnimky sú možné. V prípadezáuj-
mu prekračujúceho kapacitu 32 účastníkov rozhoduje dá-
tum kompletnej prihlášky. Za kompletnú prihlášku 
považujeme riadne vyplnenú prihlášku  odo-
vzdanú organizátorovi spolu s poplatkom. Naj-
neskorší termín odovzdania prihlášky je 30. jún 2017. 
V prípade nedostatočného záujmu tábor nebude.

Cena: 30 € pre denných účastníkov s obedom, 40 € 
prenocujúcich s celodennou stravou.V cene je program, 
strava, pitný režim, cestovné a vstupné náklady, vedúci, 
materiál na športovú a záujmovú činnosť, odmeny na sú-
ťaže, lekárnička, úrazové poistenie.

-  aktivity v družstvách (8 detí) rozdelených podľa 
 veku, rodinnej príslušnosti a predpokladanej 
 šikovnosti pod vedením medailistov z MSR v šachu 
 a pedagóga Spojenej školy Miloslava Ciska, vždy 
 ochotných pomôcť a niečo vás naučiť. Zoznam 
 ďalších vedúcich bude priebežne aktualizovaný podľa 
 záujmu detí a rodičov o tábor 
-  turnaje v šachu, ringu, basketbale, futbale a iných 
 športoch
-  turistika
-  testy samostatnosti, odvahy, odolnosti, kamarátstva
-  bodovacia súťaž družstiev vo všetkých disciplínach
-  orientačná hra v prírode spojená s jej poznávaním
-  súťaže v telocvični, na ihrisku a v CVČ
-  a samozrejme pribudnú aj nejaké prekvapenia. 
 Kto sa chystá nudiť, má jednoducho smolu ☺.

2. ročník Letného tábora Dve Veže
Program 2. ročníka 

Letného tábora Dve Veže:

Kontakt: 
Organizátor: Mgr. Miloslav Cisko, 

Štúrova 236/149, Spišská Stará Ves
tel: 0904202755, mail: ajlo@pobox.sk
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„Čítanie knihy je neustály dialóg, 
pri ktorom nás kniha oslovuje 

a naša duša jej odpovedá.”
                                             (André Maurois)

Marec – mesiac knihy bol prvykrát vyhlá-
sený v roku 1955 ako snaha o udržanie  a 
podporenie trvalého záujmu o knihy. Dnes už 
úlohu Mateja Hrebendu plnia knižnice, ktoré 
sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po 
celý rok.

V Mestskejknižnici v Spišskej Starej Vsi sme 
pripravili pre svojich čitateľov i návštevníkov 
niekoľko, dúfajme, zaujímavých aktivít.

1. marca sme privítali v knižnici tých naj-
menších – škôlkárov.

15. marca sme pasovali prvákov za čitate-
ľov knižnice, zložili čitateľský sľub. Deti mali 
možnosť prihlásiť sa za čitateľa.

16.marca navštívili knižnicu škôlkári so svo-
jimi pedagógmi.

17.marca sme v spolupráci s p. učiteľkou 
Vierkou Stankovou pripravili besedu so spi-
sovateľom Martinom Danišom – O chlapcovi, 
ktorý hľadal vôňu čokolády. Beseda sa konala 
pod záštitou rodáčky Ingrid Majeríkovej a vy-
davateľstva Goralinda. Podujatie malo veľký 
úspech u detí.

20. marec patril seniorom. Knižnicu nav-
štívili obyvatelia zariadenia sociálnych služieb 
v Spišskej Starej Vsi. Posedenie sa nieslo v 
príjemnej atmosfére spomienok.

21. marca sme v knižnici pripravili popolud-
nie s knihou – Prednes poézie a prózy. Podu-
jatie má už dlhoročnú tradíciu, z roka na rok je 
účastníkov viac, čo nás samozrejme teší.

29. marec patril opäť seniorom, tentoraz zo 
Spišských Hanušoviec. Strávili smes poločne 

veľmi príjemný čas, pospomínali na mladosť, 
zaspievali zopár pesničiek, vypožičali si knihy.

30. marca smeu končili mesiac Marec opäť 
škôlkármi – Malý recitátorik. Deti prednášali 
básničky sebaisto, dôstojne.

     Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj 
Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila 
Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a 
pravidelne sa organizuje posledný marcový 
týždeň. Cieľomtejto akcie je pripomenúť, že aj 
v období informatizácie, moderných informač-
ných technológií a počítačov má kniha svoje 
opodstatnenie a význam.

Počas celého mesiaca marec sa odpúšťa-
li poplatky za upomienky (niekedy sa knižka 
„pozabudne“ doma na polici dlhšiu dobu). 
Noví čitatelia v mesiaci marec majúčlenské na 
1 rok grátis. 

V mesiaci marec sme vyčerpali financie, 
ktoré sme získali z projektu Fondu na podporu 
umenia so spolufinancovaním mesta. Zakúpili 
sme 306 kníh, z toho beletrie pre dospelých 
157 kusov, pre deti 115 kusov, detskej náuč-
nej literatúry 9 kusov a náučnej literatúry pre 
dospelých 25 kusov. Informácie o nových kni-
hách čitatelia získajú priamo v MsK, na face-
bookovej stránke knižnice, v online katalógu 
MsK, na nástenke v knižnici. 
A na záver:
Kniha prosí:
1.  Zober ma do čistých rúk
2.  Som smutná, keď ma položíš navlhké 
     a mastné miesto
3.  Neohýbaj moje rožky
4. Vložená ceruza a pero medzi listami 
 ma poškodzujú
5. Nečítaj ma prijedení
 … a už vôbec netrhaj moje listy.

Ako každý rok, aj tohto roku 
si žiaci Spojenej školy Spiš-
ská Stará Ves  pripravujú 
program, ktorým chcú pote-
šiť naše mamičky. 14. 5. 2017 
o 14.30 hod. rozvonia sálu 
kultúrneho domu pásmo spe-
vu, tanca, hudby, hovoreného 
slova. Z úprimného srdieč-
ka  zaznejú tie krásne slová: 
„Mama, mám ťa rád.“ 

Ďakujem Ti, 
mama!

Gymnázium 
informuje

17. marca 2017 sa v školskom 
kole chemickej olympiády 
v kategórii B úspešnými rieši-
teľmi stali Radovan Filip No-
votný (2.A) a Tatiana Krettová 
(1.A). Obaja študenti boli po-
zvaní na krajské kolo, ktoré sa 
uskutočnilo 7.4.2017 vo Svite. 
Radovan sa umiestnil na 15. 
mieste a Tatiana na 21. mieste. 

11. 4.2017 na krajskom kole 
matematickej olympiády zís-
kala Ivona Irhová (2.A) ôsme 
miesto v kategórii A.

26. apríla sa 2 tímy našej školy 
prebojovali do celoslovenskej 
súťaže IHRA, ktorá sa kona-
la na Prírodovedeckej fakulte 
UPJŠ v Košiciach. Maturanti 
Marek Kostka a Matej Cisko 
získali diplom za najlepšiu 
packman hru a druhý tím 
v zložení Miroslav Plavec, Ja-
kub Soľus, Jerguš Kolodzej 
(3.A) a Matúš Semančík (2.A) 
diplom za najlepšiu puzzle 
hru.

11. apríla 2017 sme  v spolu-
práci s Mobilnou  transfúznou 
jednotkou už po 14. krát zor-
ganizovali akciu Darovanie 
krvi. Tentokrát sme mali  25 
odberov. Nielen naši študenti, 
ale aj obyvatelia Zamaguria 
opäť svojou účasťou potvrdili, 
že sú ochotní pomáhať. Patrí 
im za to jedno veľké ĎAKU-
JEME.

Darovanie 
krvi

Marec – mesiac knihy

Aktivity Mestskej knižnice v marci 2017
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25. 4. 2017 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka ZŠ Spišská Stará 
Ves. Prišlo 28 natešených detí so svojimi rodičmi. V klubovni ich už 
čakali staršie žiačky a mali pre deti  pripravené rôzne hry. Kým rodi-
čia uskutočnili administratívny úkon zápisu, detičky sa zúčastnili na 
zápise pri  pani učiteľkách. Ukázali, čo už vedia,  aké sú šikovné a že 
môžu ísť do 1. ročníka. Zápis prebehol v pokoji, priateľskej atmosfé-
re a vyzeralo to, že sa im ani nechce domov. Sme radi, že sa na školu 
tešia. V septembri prekročí bránu našej školy 27 nových prvákov, 
takže otvoríme 2 prvé triedy. 

Dňa 19. 4. 2017 aj napriek nepriaznivému počasiu žiaci 1.A a 1.B 
uskutočnili tradičné podujatie pri príležitosti Dňa Zeme – sadenie 
prváckeho stromčeka. Odborný pracovník PIENAP-u, p.Glevaňák, 
deťom priniesol stromček- borovicu limbovú. Poučil ich  o tom, kde 
tieto stromy rastú, akú starostlivosť si tento strom bude vyžadovať 
a nakoniec stromček spoločne zasadili. Deti spestrili podujatie pek-
nou básničkou o prírode a na záver si pozreli rozprávku o tom, ako 
malý diviačik zachránil svoju chorú mamičku práve vetvičkou z bo-
rovice limbovej.

ŠKD dňa 11. 4. 2017 usporiadalo športové popoludnie s názvom 
Športom za zdravím. Keďže počasie tomuto podujatiu neprialo, usku-
točnilo sa v telocvični ZŠ. Začalo sa menšou rozcvičkou na zahriatie 
a potom sa žiaci rozdelili do dvoch družstiev. Súťažili v driblovaní, 
prevliekaníhula hop kruhu, nosení pingpongovej loptičky na lyžičke... 
Športové výkony boli ocenené radostnými pokrikmi spoluhráčov. Sú-
boj bol vyrovnaný a víťazom sa stal každý, kto si toto popoludnie užil, 
pretože nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a zabaviť sa. 

Školský rok 2016/17 nesie podtitul Rok čitateľskej gramotnos-
ti. V rámci toho robí naša škola rôzne aktivity, aby sme nielen splnili 
ciele tohto roka, ale hlavne, aby sme zlepšili čítanie našich žiakov a 
ich vzťah ku knihám. 

Starší žiaci čítali vybrané knihy a spracovali jednotlivé kapitoly ako 
miniprojekty. 5.A trieda čítala Staré grécke povesti a báje a Povesti 
o slovenských hradoch. Žiaci 8.A,8.B prečítali a urobili rozbor kníh 
Malý princ a Za siedmimi divmi sveta. Práce boli vystavené na ná-
stenných novinách, aby sa tým inšpirovali aj iní žiaci.

V rámci projektu „Miluj prírodu a nie drogu“ sme si so žiakmi 2. 
ročníka pripomenuli Svetový deň divej prírody, ktorý sa slávil 3. 
marca. V Infocentre PIENAPu nám Ing. Malatinová porozprávala 
o divo žijúcich zvieratách v našej prírode. Tiež pripomenula dôleži-
tú prácu ochranárov a ich starostlivosť o tieto zvieratá. Dôležité uda-
losti týkajúce sa divo žijúcich zvierat sú napríklad: jarná migrácia 
žiab, sčítavanie motýľa Jasoňačervenookého, prvá pomoc porane-
ným zvieratám... Zaujímavou aktivitou bolo vlastnoručné vyrobenie 
zvieratka, ktoré žiaci niekedy videli vo voľnej prírode. Ukázalo sa, 
že žiaci sú veľmi šikovní a rôzne sovy, zajace,či iné zvieratká sa im 
vydarili. Naši druháci sú vďaka tomu opäť o trochu viac vnímavejší 
a pozornejší k našej prírode. 

Blíži sa koniec školského roka a s ním aj vyhodnotenie obľúbenej sú-
ťaže v zbere papiera. Zber bude ukončený 15.6.2017, takže kto chce 
súťažiť o pekné ceny, nech sa poponáhľa.  Papier je možné odovzdať 
každý deň od 7.00 do 15.00 Ing. Bachledovi. Prosím označiť  balík 
menom a triedou žiaka.  Vyhodnotenie súťaže O najlepšieho zbera-
ča školy bude na školskej akadémii 29.6.2017.

Zo života Základnej školy
Mesiac knihy rezonoval v našej škole aj medzi žiakmi 1. stupňa. 
Cvičili sme si svoju výdrž v čítaní. Počas niekoľkých hodín v škole 
i doma sme trénovali hlasné čítanie.Prváci, keďže už zvládli všetky 
písmenká, konečne sa dočkali chvíle, keď sa mohli pochváliť čítaním 
svojej prvej knižky Na prváckom kolotoči.Druháci navštívili mest-
skú knižnicu 22. 3. – na Deň vody. Pri tej príležitosti si čítali príbeh 
Vodník  Čľupko a potom vypracovali pracovný list zameraný na či-
tateľskú gramotnosť.Aj tretiaci strávili v knižnici zážitkovú hodinu 
čítania. V triede si vyrobili  dlhú čitateľskú stonožku z krúžkov fa-
rebného papiera. Každý krúžok predstavuje čas trávený čítaním kni-
hy. Žiaci 4. ročníka nadviazali na besedu s M. Danišom a maratón-
sky zvládli knihu O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády. Sledo-
vali navzájom svoje čítanie a vytvorili plagát s vlastnými postrehmi 
a ilustráciami ku  knihe.Veríme, že aj tieto aktivity pomohli žiakom 
v chuti odklínať príbehy a zažívať nové dobrodružstvá  v ďalších 
knihách individuálnym čítaním.

V utorok 21. marca 2017 sa zišlo 60 účastníkov matematickej olym-
piády z celého kraja, úspešných na okresných kolách. Našu školu re-
prezentovali Tímea Regecová, druhá v okresnom kole, a Sophia Petra 
Krišáková, štvrtá v okresnom kole. Náročné úlohy preverili schop-
nosti najlepších matematikov – deviatakov. Sme radi, že medzi úspeš-
nými riešiteľmi sa objavila so 14 bodmi aj naša Sophia. Srdečne bla-
hoželáme a želáme jej veľa podobných úspechov počas plánovaných 
štyroch rokov jej gymnaziálneho štúdia na našom gymnáziu.

27. marca 2017 reprezentovali našu školu v okresnom kole spe-
váckej súťaže Slávici z lavice VaneskaKosturáková zo 4.B, Viktória 
Kostková z 5.A a Lenka Kováčiková z 8.B triedy. Dievčatá spievali 
karaoke moderné piesne a Lenka Kováčiková získala piesňou „Your 
song“ krásne druhé miesto. Srdečne gratulujeme!

V dňoch 14. - 15. marca 2017 sa na Štrbskom Plese konala ZIMNÁ 
KALOKAGATIA - olympiáda detí a mládeže z celého Slovenska. 
Súťažilo sa v zjazdovom lyžovaní, snowboarde, biatlone, vo výtvar-
nej súťaži a fotografii na tému MÁM RÁD ZIMNÉ ŠPORTY. 
   Aj Základná škola v Spišskej Starej Vsi tam mala svoje zastúpe-
nie. Reprezentovala nás na tejto súťaži žiačka 8.B triedy LENKA 
KOVÁČIKOVÁ. Súťažila v kategórii mladších žiačok v zjazdovom 
lyžovaní.V slalome sa umiestnila na veľmi peknom 3. mieste. V ob-
rovskom slalome obsadila 1. miesto a stala sa víťazkou Zimnej 
kalokagatie. Lenka Kováčiková nás veľmi dobre reprezentovala aj 
v Tatranskej lyžiarskej lige, kde súťažili lyžiari nielen z našej pod-
tatranskej oblasti, ale aj lyžiari z Poľska. Vo svojej kategórii v obrov-
skom slalome  Lenka celkove obsadila znova 1. miesto
   K dosiahnutým výsledkom jej srdečne blahoželáme,  ďakujeme za 
vzornú reprezentáciu školy a  želáme veľa úspechov do ďalšej sezóny!

   Pri príležitosti Mesiaca knihy naši prváci dňa 14.03.2017 po prvý 
krát navštívili  mestskú knižnicu. S úsmevom na tvári ich tu privíta-
la  vedúca knižnice p. Mária Dlhá. Najprv si prezreli  priestory kniž-
nice a usporiadanie kníh. Potom sa pohodlne  usadili na koberec 
a pozorne počúvali. Dozvedeli sa o význame knižnice, jej fungovaní 
a správaní sa ku knižkám. Nasledovalo čítanie pútavého príbehu 
„Vladko, kde si?“ tetou knihovníčkou a následne prvé pokusy hlas-
ného čítania prvákov na verejnosti. Potom bolo slávnostné  paso-
vanie za čitateľa knižnice a odovzdanie pamätného preukazu.  Na 
záver p. knihovníčka vyjadrila presvedčenie, že sa naši prváci stanú 
ozajstnými návštevníkmi a čitateľmi staroveskej knižnice.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Prvácky stromček

Športom za zdravím

Rok čitateľskej gramotnosti

Miniprojekty

Svetový deň divej prírody

Zber papiera

Čitateľský maratón

Úspešná riešiteľka krajského 
kola Matematickej olympiády

Slávici z lavice

Máme majsterku Slovenska

Slávnostné pasovanie prvákov 
za čitateľov knižnice
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Zápis do ZUŠ Spišská Stará Ves
hudobný odbor 
– hra na hudobnom nástroji: akordeón, husle, gitara, klavír, keyboard
výtvarný odbor 
tanečný odbor

15. - 19.5.2017 od 12.00 do 16.00 h
v priestoroch ZUŠ Spišská Stará Ves  

(v 1. pavilóne na prízemí MŠ)
Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

Prihlášku si môžete vyplniť priamo na stránke  
https://zusssv.edupage.org/register/

alebo ju vyplníte počas talentových skúšok v ZUŠ.

V nedeľu 9. apríla posledným kolom nadstavbovej časti skončila 4. 
liga Podtatranská mužov v stolnom tenise. Družstvo TJ Dunajec „A“ 
dosiahlo historický úspech, keď sa stalo víťazom 4. ligy Podtatranskej 
mužov a zabezpečilo si účasť v nasledujúcej sezóne v 3. lige. Poďako-
vanie patrí všetkým našim hráčom, ktorí odviedli výborné výkony 
počas celej sezóny podporené bojovnosťou a nasadením. Stolnoteni-
sový oddiel TJ Dunajec reprezentovali títo hráči: Radovan Novotný, 
Krištof Kowalczyk, Daniel Kostka, Šimon Kostka, Ján Stanko, Ján Du-
biel, Jaroslav Čarnogurský.Všetkým týmto hráčom, ktorí nastupovali 
za „A“ mužstvo TJ Dunajec ako aj ostatným hráčom, ktorí nastupo-
vali za „B“ družstvo a družstvo žiakov patrí poďakovanie za vzornú 
reprezentáciu TJ Dunajec a mesta Spišská Stará Ves. 

Ing. Ján Kurňava, predseda TJ
Tabuľka súťaže - O 1. - 6. miesto

Historický úspech stolných 
tenistov TJ Dunajec

Por. Mužstvo Záp. V R P K Skóre Body 

1 TJ Spiš. Stará Ves A 21 17 0 4 0 261 : 115 55

2 TJ Požiarnik Rakúsy A 21 16 1 4 0 225 : 153 54

3 TJ Javorinka Levo�a C 21 11 4 6 0 211 : 167 47

4 STO Spišské Bystré A 21 9 5 7 0 191 : 187 44

5 MŠK Adento Svit A 21 8 2 11 0 180 : 198 39

6 STK Stará �ubov�a B 21 5 4 12 0 149 : 229 35

  Dňa 17. marca 2017 sa 
v Mestskej knižnici v Spiš-
skej Starej Vsi konala 
beseda so spisovateľom 
Martinom Danišom. Túto 
vzácnu návštevu sme 
privítali pri príležitosti me-
siaca marec, známeho 
ako Mesiac kníh. Na úvod 
sme spisovateľa privítali 
goralskými piesňami, re-
citáciou a čokoládovou 
vôňou, z čoho bol veľmi 
nadšený a dojatý.  Autor 
predstavil svoju knihu „O 
chlapcovi, ktorý hľadal 
vôňu čokolády“ neobyčaj-
nou, jedinečnou a veselou 
formou s poriadnou dáv-
kou humoru a zábavy. Na 
besede sa zúčastnili žiaci 
tretieho a štvrtého ročníka. Deti boli aktívne zapojené do deja celej 
besedy, kde ich autor úžasným spôsobom zoznámil s postavič-
kami tohto príbehu. Zahrnuli spisovateľa množstvom otázok, na 
ktoré im ochotne odpovedal. Martin Daniš priniesol medzi nás veľa 
veselej a pozitívnej energie, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

Beseda so spisovateľom 
Martinom Danišom


