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STAROVEŠŤANSTAROVEŠŤAN

V dňoch 16.-18. júna 2017 sa milovníci folklóru mali 
možnosť stretnúť na 41. ročníku Zamagurských folklórnych 
slávností v Červenom Kláštore.

Pre občanov nášho mesta slávnosti začali už v piatok a to 
krojovaným sprievodom mestom, účasťou na sv. omši a krát-
kym programom pred kostolom, čím zachovali obnovenú 
tradíciu piatkového programu v Spišskej Starej Vsi. Progra-
mu, ktorý pripravili a v ktorom účinkovali všetky aktívne 
folklórne súbory, spevácke ľudové skupiny a ľudové hudby 
od Spišských Hanušoviec až po Veľký Lipník, za čo im osob-
ne poďakoval primátor mesta Ing. Jozef Harabin. Svoju tra-
díciu neporušil ani richtár Zamagurčanov v Bratislave doc. 
ThDr. Andrej Filipek, PhD., ktorý aj tento rok ocenil dvoch 
najlepších študentov spišskostaroveského gymnázia.

Aj keď všetky tri dni boli sprevádzané upršaným a stude-
ným počasím, neodradilo to ozajstných milovníkov folklóru 
prísť sa zabaviť, pozrieť veľmi zaujímavú skladbu programu, 
či stretnúť sa s priateľmi.Sme veľmi radi, že tieto slávnosti 

Zamagurské folklórne slávnosti
motivujú súbory nacvičovať celý rok, čím uchovávajú kul-
túrne dedičstvo našich predkov, aby mohli svoju prácu aj 
takto prezentovať, za čo im patrí aj naše veľké poďakovanie.
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Mestské zastupiteľstvo dňa 22. júna 2017 
prerokovalo a: 

Informácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

A/ vzalo na vedomie:
-  správu o plnení uznesení
-  správu o činnosti organizačných zložiek spojenej školy 
 v šk. r. 2016/2017
-  výročnú správu Mesta Spišská Stará Ves za konsolidovaný 
 celok za rok 2016
-  správu o plnení schválených investičných akcií mesta 
 a ďalších aktivít 
-  Správu z kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 
 a efektívnosti v odpadovom hospodárstve mesta v roku 2016
-  program Dní mesta Spišská Stará Ves 2017
-  správu o postupe mestského úradu pri riešení 
 nevysporiadaného majetku mesta
-  informáciu o udelení cien primátora Brigite Froncovej 
 za dlhoročnú, obetavú a príkladnú starostlivosť o ťažko 
 zdravotne postihnuté deti a Mgr. Jánovi Džunkovi za dlhoročnú 
 prácu v školstve

B/ schválilo: 
-  VZN mesta Spišská Stará Ves č. 1/2017, ktorým sa dopĺňa VZN 
 č. 3/2015 o poskytovaní dávok sociálnej pomoci (Dodatok č. 1)
-  organizáciu školy v šk. r. 2017/2018 v Spojenej škole, 
 Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 
-  rozpočtové opatrenie č. 3/2017
-  správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej 
 závierky 
-  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017 
 a poverilo hlavnú kontrolórku vykonaním týchto kontrol
-  odpredaj majetku mesta - ako prípad hodný osobitného 
 zreteľa (ide o pozemky, ktoré sú určené na výstavbu garáži 
 a žiadatelia súhlasia s podmienkami predaja), o ktorom MsZ 
 rozhodne 3/5 – novou väčšinou všetkých poslancov podľa 
 ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
 o majetku obcí v znení neskorších predpisov - novovytvo-
 rených parc.:  
•  1. č. KN-C 748/35 – ostatné plochy o výmere 24 m2, 
 Dušan Mirga, Štúrova 255, Spišská Stará Ves 
•  2. č. KN-C 748/36 – ostatné plochy o výmere 24 m2, 
 Jaroslav Kačmarčík, Štúrova 255/38, Spišská Stará Ves
•  3. č. KN-C 748/37 – ostatné plochy o výmere 24 m2, 

 Rastislav Straka, Štúrova 236/146, Spišská Stará Ves 
•  4. č. KN-C 748/38 – ostatné plochy o výmere 24 m2, 
 Juraj Krempaský, Štúrova 239/147, Spišská Stará Ves
•  5. č. KN-C 748/39 – ostatné plochy o výmere 24 m2, 
 Marcela Horníková, Štúrova 235/143, Spišská Stará Ves 
•  6. č. KN-C 748/40 – ostatné plochy o výmere 24 m2, 
 Zdenko Dudžák, Štúrova 580/171, Spišská Stará Ves
•  7. č. KN-C 748/41 – ostatné plochy o výmere 24 m2, 
 Ing. Mária Výrosteková, Štúrova 237/161, Spišská Stará Ves
•  8. č. KN-C 748/42 – ostatné plochy o výmere 24 m2, 
 Milan Bieľak, Štúrova 209/57, Spišská Stará Ves
•  9. č. KN-C 748/43 – ostatné plochy o výmere 24 m2, 
 Anna Kačmarčíková, Štúrova 244/88, Spišská Stará Ves
•  10 č. KN-C 748/44 – ostatné plochy o výmere 24 m2, 
 Ing. Dominika Potanecká, Štúrova 580/173, Spišská Stará Ves
•  11 č. KN-C 748/45 – ostatné plochy o výmere 24 m2, 
 Ing. Igor Valkovský, Štúrova 237/159, Spišská Stará Ves
•  12 č. KN-C 748/46 – ostatné plochy o výmere 24 m2, 
 Miroslav Krišák, Štúrova 236/149, Spišská Stará Ves
•  13 č. KN-C 748/47 – ostatné plochy o výmere 24 m2, 
 Ing. Michaela Babiarová, Štúrova 580/173, Spišská Stará Ves
•  14 č. KN-C 748/48 – ostatné plochy o výmere 24 m2, 
 Marta Sotáková, Štúrova 587/163, Spišská Stará Ves
odčlenených od parc. KN-C 748/3 – ostatné plochy na základe 
GP č. 3/2015, vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom, geodetom, 
za cenu 10 €/m2

- udelenie: 
•  ceny mesta Mgr. Ladislavovi Eliašovi, in memoriam, za dlho-
 ročnú prácu v školstve, rozvoj športu a cestovného ruchu
•  pridelenie mestského nájomného bytu č. 7 v bytovom dome 
 ul. Štúrova 574/46 Adriane Marhefkovej. Štúrova 222/97
•  zriadenie vecného bremena k slúžiacemu pozemku v pro-
 spech Východoslovenská distribučná, a. s. , Mlynská 31, 
 042 91 Košice, IČO: 36599361 – na pozemku parcela registra 
 C KN, parc. č. 4957/8, druh pozemku – ostatné plochy 
 o výmere 342 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1, 
 vedeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym 
 odborom, pre obec Spišská Stará Ves, katastrálne územie 
 Spišská Stará Ves, v spoluvlastníckom podiele 1/1. Vecné 
 bremeno spočíva strpieť umiestnenie elektro-energetického 
 zariadenia na uvedenom pozemku v rozsahu GP č. 426/2016
•  odmenu zástupcovi primátora mesta Petrovi Minčíkovi 
 za 1. polrok 2017 vo výške 400 €.

Mobilná aplikácia Spišská Stará Ves zdarma do Vášho telefónu!
Mestský úrad neustále hľadá možnos-

ti, ako čo najefektívnejšie informovať 
svojich občanov o dianí v našom meste. 
Našou snahou je poskytnúť informácie 
aj občanom, ktorí sú celý deň v práci 
alebo mimo bydliska a nezachytia infor-
mácie z miestneho rozhlasu alebo úrad-
nej tabule zverejnené v pracovnom čase. 
Priblížiť sa chceme aj častiam, kde zatiaľ 
miestny rozhlas nie je.

Pokiaľ máte k dispozícií mobilný tele-
fón s operačným systémom Android ale-
bo Apple, odteraz máte možnosť stiahnuť 
si zdarma z Google Play (Obchod Play) 
alebo AppStore aplikáciu ‘Spišská Stará 
Ves’. Formou bleskových správ budete 
informovaní notifikáciami o výpadkoch 

prúdu, plynu či vody, organizovaných 
športových či spoločenských akciách. 
Pokiaľ nemáte dostupný miestny rozhlas 
na Vašej ulici, alebo ste práve na dovo-
lenke či kdekoľvek mimo mesta, alebo 
chcete mať všetky dôležité aktuálne in-
formácie na jednom mieste stále po ruke, 
aplikácia Spišská Stará Ves je tu pre Vás.

Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla 
(aplikácia má iba 2 MB) a jednoduchá, 
nevyžaduje žiadne prihlasovanie alebo 
registráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie 
v Google Play alebo AppStore stačí zadať 
kľúčové slová ‘spisskastara ves’. Snahou 
autorov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú 
a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové 
kategórie občanov. 

Hlavné funkcie aplikácie:
• Automatické okamžité upozornenie 

na novú správu priamo na Vaše mobilné 
zariadenie formou vlastnej ikony (erbu 
Spišskej Starej Vsi) v lište notifikácií. Sprá-
vy sa nezamiešajú medzi iné notifikácie a 
správy v rámci iných aplikácií.

• Kontakty na samosprávu a iné sub-
jekty v Spišskej Starej Vsi.

• Odpočet dní do predmetného dňa. 
• Identifikácia neprečítaných správ.
• Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie 

o nových správach sa nestratia a budú 
doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí 
na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie 
a správy majú minimálnu veľkosť.

Ing. Ján Kurňava, prednostaMsÚ
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V poradí 23. Kongres Združenia 
Euroregión Tatry sa v tomto roku usku-
točnil dňa 1. júna 2017 v priestoroch 
Mestského kultúrneho strediska v Kež-
marku. Úvod rokovania najvyššieho 
orgánu Združenia Euroregión Tatry za-
čal Správou o činnosti združenia, ktorú 
predniesol predseda združenia Ján 
Ferenčák. Správa sumarizovala všetky 
aktivity, ktoré sa za jeho predsedníctva 
vykonali a že ich nebolo málo dokazuje 
aj počet schválených projektov a tak-
tiež pomoc pre mestá a obce, ktorým 
tieto projekty pomohli pri rôznych akci-
ách. Či už to bolo v rámci dobudováva-
nia cyklistickej infraštruktúry na území 

združenia, alebo realizácia na strategic-
kom projekte pod názvom Historicko – 
kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier, 
či príprava hospodárskeho fóra, ktorý 
sa v roku 2016 konal už pätnásty krát. 
XXIII. Kongres Združenia Euroregión 
Tatry vyhodnotil aj výsledky kontroly 
hospodárenia a nakladania s finančný-
mi prostriedkami za rok 2016, schválil 
Návrh rozpočtu združenia na rok 2017 
a Plán činnosti Združenia Euroregión 
Tatry na rok 2017.

 Na rokovaní združenia bola ria-
diteľkou kancelárie Európskeho zo-
skupenia územnej spolupráce (EZÚS) 
TATRY pani Agnieszkou Pyzowskouz 

Noweho Targu poskytnutá informácia 
o úlohách tejto organizácie pre rok 
2017, ktorá má právnu subjektivitu 
podľa práva Európskej únie. Pre čle-
nov tohto zoskupenia je to nástroj na 
uľahčenie cezhraničnej, medzinárodnej 
a medziregionálnej spolupráce. Toto 
zoskupenie organizuje a riadi cezhra-
ničné opatrenia s finančným príspev-
kom Európskej únie a je zložené z 
dvoch členov – Združenie Euroregión 
Tatry (na slovenskej strane) a Zväzok 
Euroregión „Tatry“ (na poľskej strane). 
Na kongrese vystúpil aj predseda Zhro-
maždenia EZUS TATRY Štefan Bieľak, 
ktorý poukázal na aktuálne možnos-

ti rozvoja cezhraničnej spolupráce. 
Záver Kongresu patril príhovorom 

hostí a poďakovaniu pánovi Antonimu 
Nowakovi, súčasnému riaditeľovi kan-
celárie Zväzku Euroregión „Tatry“ na 
poľskej strane v Nowom Targu, ktorý v 
tomto roku končí svoju činnosť v tom-
to zväzku (odchodom do dôchodku). 
Verejné poďakovanie mu adresoval 
aj primátor Spišskej Belej Štefan Bie-
ľak, ktorý zdôraznil, že 23 rokov jeho 
pôsobenia sa veľmi silne zapísalo do 
slovensko-poľských cezhraničných 
vzťahov, nakoľko Antoni je dušou tohto 
cezhraničného zväzku a neustálym ini-
ciátorom nových zámerov a aktivít.

Miestna akčná skupina Tatry Pieniny LAG sa pripravuje na čerpania financií z EÚ
   V Spišskej Starej Vsi sa vo štvrtok 8. júna 
stretli členovia miestnej akčnej skupiny 
TATRY – PIENINY LAG na zasadnutí Valné-
ho zhromaždenia. Mesto Spišská Stará Ves 
ako člena združenia zastupoval na tomto 
zasadnutí primátor Jozef Harabin. Podni-
katelia, zástupcovia miest a obcí i občian-
skych združení schváli novú stratégiu tejto 
miestnej akčnej skupiny, ktorú predložia do 

30. júna na schválenie Ministerstvu pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR. V prípa-
de jej schválenia by miestna akčná skupina 
získala 2,6 mil. EUR z fondov EÚ na rôzne 
malé projekty v oblastirozvoja vidieka na 
jej území. Z uvedenej sumy je 1 mil. EUR 
určených pre mestá a obce a 1,2 mil. EUR 
pre súkromný sektor. Súčasťou tejto akč-
nej skupiny je aj Mesto Spišská Stará Ves 

a jeho územie, čo umožní podnikateľom i 
občianskych združeniam zo Spišskej Starej 
Vsi sa uchádzať o financie z tejto stratégie 
na základe vypísaných výziev. Výzvy bude 
vyhlasovať miestna akčná skupina v zmysle 
stratégie. V prípade schválenia tejto straté-
gie sa prvé výzvy na predkladanie projektov 
predpokladajú koncom tohto roka. Viac in-
formácii získate na www.tatry-pieniny.com/

XXIII. Kongres Združenia Euroregión Tatry v Kežmarku

S bolesťou v srdci a nádejou 
na stretnutie vo večnosti 

oznamujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, že náš 

milovaný otec a deduško 
Dr. Ján Kubáň

nás opustil 26. mája 2017 
vo veku 76 rokov.

OZNAM

Smútiaca rodina

Keď sa žiaci 4.B a 5. A dozvedeli, že 
ich spolužiačkam Sabrinke a Simonke 
zomrel otec, rozhodli sa im finančne 
pomôcť. Žiaci 5.A zorganizovali zbierku, 
ktorej výťažok v hodnote 105 eur zaslali 
na bankový účet vytvorený za účelom 
výstavby nového domčeka, ktorý zriadil 
starosta obce Havka. Žiačky 4.B zho-
tovili pokladničku a oslovili miestnych 
podnikateľov a okoloidúcich občanov 
v našom meste, aby prispeli dobrovoľ-
nou sumou. Dievčatám sa podarilo vy-
zbierať 370,40 eur. Časť peňazí sa využi-
la na nákup hygienických a zdravotníc-
kych potrieb do domácnosti. Časť bude 
využitá na potravinovú pomoc rodine. 
Tretia časť eur bude využitá na uhrade-
nie poplatkov spojených so začiatkom 
školského roka a nákup školských po-
trieb pre obe dievčatá. Všetkým darcom 
patrí srdečná vďaka. Veríme, že týmto 
malým projektom aspoň trochu pomô-
žeme rodine v tejto ťažkej situácii. 

Projekt pomoci

   Zariadenie sociálnych služieb Jasoň so sídlom 
v Spišskej Starej Vsi poskytuje sociálne služby a 
starostlivosť vrámci špecializovaného zariadenia 
a domova sociálnych služieb. Vďaka schváleným 
kapitálovým výdavkom sa v najbližšom období 
zrealizuje modernizácia priestorov v tomto objek-
te. Prostredníctvom plánovanej nadstavby budú 
zreteľne podporené a zlepšené prevádzkové pod-
mienky a celkový štandard kvality poskytovaných 
služieb a to konkrétne cez vytvorenie terapeutic-
kej miestnosti, skladovacích priestorov na oboch 
podlažiach, zakomponovanie výťahu s dvomi 

vstupmi, zrušenie trojlôžkových izieb a vytvorenie 
jedno až dvojlôžkových izieb so spĺňaním metráž-
nej plochy podľa požiadaviek legislatívy, vytvore-
nie kuchynského kúta pre prijímateľov sociálnych 
služieb a tým pádom aj vytvorenie priestoru pre 
posedenie s ich príbuznými, či návštevou.Záujem 
o poskytované sociálne služby sa stretáva s pozi-
tívnym ohlasom širokej verejnosti, nielen v okolí 
Zamaguria, preto je aj naďalej našim úsilím, čo v 
najlepšej kvalite tak po odbornej, personálnej ako 
aj prevádzkovej stránke podporiť túto úroveň a 
kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Zariadenie sociálnych služieb JASOŇ

Mesto Spišská Stará Ves 
vyslovuje smútiacej rodine 

úprimnú sústrasť.
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Plť Zamaguria do sveta pláva  
/Milan Budzák/

Plť z dreva zhotovená do sveta
pláva. Jej drevo, vôňu kraja, kde
hrdý Goral  svoje hniezdo má,
až po Balt roznáša.
Keď na jej palube miesto máš,
mlč a tečúcu vodu, ktorá
ťa na svojich vlnách  do sveta
unáša, počúvaj. Ona ti stíšeným
hlasom o kráľovstve Goralov
bude rozprávať.
 
Spievajúce lesy súčasťou jej
kráľovstva sú. Snívaj, keď hlas
neba vták ohnivák čo sólo má,
ti posiela. Keď plť s kapitánom
na palube kráľovstvo opúšťa,
vstaň, pozdvihni nad hlavu
goralský klobúk, perlami
obložený a svojej mladosti
zamávaj. Jej duch ťa aj keď
búrka občas príde, sprevádzať
bude.
 
Domovina moja, vo svojom lone
si ma vychovala, si Bohom
žehnaná. Tvoje piesne moje
srdce sprevádzať budú.
Červená strecha kláštora,
na ktorej zástava priateľstva veje,
to je maják kráľovstva Gorala.
 
Boh náš, tú krásu, čo podobu
tvojej záhrady má, žehnaj.
Goral, pevnú zem kameňmi
pretkanú pod nohami máš,
nemal by si sa ako plť, čo sa
na nej do sveta poberáš,
z boka na bok nahýnať.

K takémuto vyznaniu básni-
ka inšpirovalo podujatie – uve-
denie do života knihy Deti od 
autorov Milana Budzáka a Voj-
techa Rušína, ktoré bolo v pia-
tok 19.5.2017 v mestskej knižnici 
v Spišskej Starej Vsi. Kniha vyšla 
vo vydavateľstve Spolku Slovákov 
v Poľsku v Krakove v  máji 2017 
a v Spišskej Starej Vsi bolo 1. pre-
zentovanie tejto knihy. Autori ju 
budú predstavovať ešte  v Popra-
de aj v Tatranskej Lomnici.

Hostia autorov knihy, príbuz-
ní,  priatelia, rovesníci, študenti aj 
známi sa po zvukoch nádherných 
tónov, ktoré zahrali pedagógovia 
zo ZUŠ Spišská Stará Ves so svoji-
mi žiakmi, dozvedeli niečo o živo-
te a tvorbe autorov knihy, pretože 
títo autori  nepôsobia ako autor-
ská dvojica. Toto bol ich prvý spo-
ločný počin, možno nie posledný. 
Asi  najvýstižnejšie o tom hovorí 
Prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc z 
Trnavskej univerzity, ktorý reago-

Uvedenie do života knihy Deti
val na ich knihu listom, z ktorého 
vyberáme:

„Najskôr asi boli emotívne foto-
grafie astronóma RNDr. Vojtecha 
Rušína z jeho ciest za slnkom po 
celej našej planéte. Hovoriace tvá-
ričky skoro 70-tich, prevažne tma-
vých detí  fascinujú už presved-
čivou  úprimnosťou.  Ing. Milan 
Budzák ich dopĺňa sprievodným 
slovom básnika.  A takto súhrou 
skúseného fotografa a básnika go-
ralskej duše,  doplnená podtónmi 
básnika tajomstiev života a smrti 
prof. Karola Kapellera vznikla 
nádherná kniha, ktorej 
dalo tvár vydavateľ-
stvo Spolku Slo-
vákov v Poľsku.  
Aspoň tu treba po-
vedať, že činnosť  tohto 
vydavateľstva sa stáva 
významnou  aj  pre sloven-
skú literatúru, kultúru i vedu 
(prevzalo takmer celú edičnú 
a publikačnú úlohu vedeckej tvor-
by Trnavskej univerzity - čo je na 
štátnu cenu!). Je symbolické, že au-
tori venovali knihu Jánovi Rušino-
vi, vojenskému pilotovi, zaradené-
mu do Air TrnasportEurope, ktorý 
zahynul (50 ročný) pri záchrane 
ľudského života pri obci Strelníky 
7. 9. 2016. Vďaka zato je vyjadre-
ním, že aj našu driemajúcu, mož-
no už spiacu dušu prebudiť chceli. 
Súhra príbuzných duší v nezištnej 
zostave vrátane chápajúceho vy-
davateľa vie byť tvorcom zázraku. 
Táto kniha je toho dôkazom.“

Právo prvého slova dali autori 
prof. Karolovi  Kapellerovi, ktorý 
v úvodnej básni (i v záverečnom 
texte na zadnej obálke) povedal 
- a povedal to z duše všetkých 
budúcich čitateľov  tejto zbier-
ky: „Deti sú spojenia sŕdc a duší“  
a obidvaja autori to rozviedli: Oči 
dieťaťa nech sú majákom Tvojho 
života, sú nepoškvrnené... Deti 
milované aj nechcené. Biele, žlté 
aj čierne. Všetky bez rozdielu 
pleti, farby, rasy a náboženstva... 

jedno majú spoločné - sú nevinné 
s obrovskou túžbou po živote...“ 
Možno len dodať: deti sú najväč-
ším zázrakom nášho života.

Po krátkych vyznaniach auto-
rov  knihy bol samotný akt uvede-
nia knihy do života a za prítom-
ných  vystúpil Ing. Ján Kurňava, 
prednosta MsÚ v Spišskej Starej 
Vsi aj Ing. Ján Kostka, riaditeľ 
ZŠ s MŠ v Spišských Hanušov-
ciach. Ing. Ján Kurňava  srdečne 
poďakoval  našim rodákom, Za-
magurčanom a goralom za to, 

že vo svojej tvorbe nezabúdajú 
na svoj rodný kraj aj napriek 

tomu , že mnoho rokov žijú 
mimo Zamaguria. Ďalej 

v mene mesta pove-
dal: „Sme poctení , 

že uvedenie novej 
publikácie, knihy 

Deti, sa uskutočni-
lo v Spišskej Starej Vsi, 

ktorá je centrom Zamagu-
ria. Novej knižnej publikácií 

prajem čo najviac čitateľov a veľkú 
obľúbenosť. Do ďalšej publikačnej 
činnosti Vám prajem veľa energie, 
aby sme sa čím skôr stretli pri pre-
zentácií nového knižného diela.“    

 Ing. Ján Kostka:  „Hneď na 
úvod chcem poďakovať za tú veľ-
kú  česť a dôveru, že si ma vybrali 
autori knihy Deti na to, aby som 
ju uviedol do života.“ Obidvaja 
skromní, veľmi skromní, pritom 
významní ľudia. Milan – básnik, 
ktorý vydal už 10 zbierok a Vojto 
– astronóm, ktorý bol na 21 pozo-
rovaniach zatmenia Slnka, vedec, 
po ktorom je pomenovaný aj as-
teroid v Slnečnej sústave. Tým sa 
môže pochváliť len málo ľudí.

Obidvaja autori sú Zamagur-
čania, jeden rodák z Jezerska, 
druhý zo Spišských Hanušoviec. 
Zamagurčania - Gorali. A ho-
ci trvale nebývajú v Zamagurí, 
veľmi často a radi sa vracajú do 
rodného kraja a z ich vyjadrení 
je zrejmé, že sa tu naozaj cítia ako 
doma, vo svojej rodnej domovine. 

Prešli obrovský kus sveta (zvlášť p. 
RNDr. Vojtech Rušin), ale doma 
– v Zamagurí – je doma. Často 
spomínajú na svoju mladosť, na 
pasenie kráv, na gazdovanie, po-
moc pri poľných prácach svojim 
rodičom v ťažkých zamagurských 
podmienkach, ale aj na rozličné 
chlapčenské „zbojstvá“.

Prajem tejto knihe život me-
dzi ľuďmi, medzi deťmi...!

Nech je pre všetkých táto kni-
ha:
1. Vďačnosťou – za dar života, za 
deti a ich rodičov
2. Zamyslením – máme všetko, čo 
potrebujeme pre život (živobytie 
– jedlo, pitie, oblečenie, bývanie, 
všetky vymoženosti techniky, ale 
aj krásu prírody, života...). Vážime 
si to?! Využívame to na prospech 
čím viacerých – všetkých ľudí?!
3. Usmernením – viaceré tváre detí 
v tejto knihe sa aj nás pýtajú: Uro-
bili ste vy, dospelí, ktorí máte všet-
ko,...urobili ste všetko aj pre nás?

Aby bol tento svet a náš život 
na ňom:
- Šťastnejší a krajší?
- Bezpečný a pokojný?
- Radostný a naplnený láskou?
- Zmysluplný? : bohatý na prácu, 
primeranú zábavu, oddych a krá-
su prírody?

Nedávate väčší dôraz na svoje 
egoistické záujmy, materiálne bo-
hatstvo...

V prepychu sa hašteríte, zbro-
jíte, bojujete a na nás, deti, náš ži-
vot a našu budúcnosť kašlete?!

Dúfam, že aj táto kniha 
prispeje k tomu, aby bol život na 
Zemi, život našich a všetkých detí 
sveta lepší, radostnejší, pokojnejší 
– jednoducho: ľudsky a detinsky 
krajší.“

Obidvaja títo hostia  dali štart 
do života knihe posypaním ihli-
čím borovice. 

Všetci želáme autorom ešte 
veľa tvorivých síl, nápadov a in-
špirácie,  a nám, čitateľom, veľa 
krásnych, pútavých stránok 
a riadkov publikácií.

Mgr. Anna Kromková
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Kapitoly zo staroveskej kroniky (32)

FEJTÓNOVÝM PEROM

Vznik ČSR (2)
Poľské vojsko bolo ubytova-

né v ľudovej škole ešte celé dva 
týždne, načo po dopočutí sa o 
približovaní československé ho 
vojska opustilo Spišskú Starú 
Ves i celé Zamagurie. V škole 
ostala po nich spúšť. Škody či-
nili 19 000 korún.

Prvé československé vojsko 
prišlo do Starej Vsi pešo 14. ja-
nuára 1919. Bol to 29. strelecký 
prá por pod velením poručíka 
Dvorského. V mene všetkého 
obyvateľstva priví tali jednotku 
František Ogibovič-Rozaľa a 
Kvirín Ovšonka. Časť vojenskej 
jednotky sa ubytovala v staro-
veskom špitáli naproti okres-
nému súdu a časť v kúpeľoch 
Červený Kláštor. Zamagurčania 
si vydýchli v nádeji, že spor o 
hranice s Poľskom je ukončený 
a prob lém vyriešený. Ale nebo-
lo tomu tak, pretože Poliaci sa 
chystali na nové akcie. Veľmi 
agilným a neúnavným organi-
zátorom hnutia za pripojenie 
Oravy a Spiša k Poľsku bol 

najmä oravský kňaz Ferdinand 
Machay, ktorý 5. marca viedol 
delegáciu Spišiakov a 0ravcov 
k anglickému plukovníkovi Wa-
demu, členovi anglickej misie v 
Poľsku, hneď nato k anglickému 
veľvyslancovi Noulensovi do 
Poznane a napokon 16. marca 
do Paríža k Medzinárodnej kon-
ferencii, aby sa na najvyššom 
fóre domohli pridelenia Spiša 
a Oravy k Poľsku. V Paríži sa 
členovia delegácie dostali až k 
americkému prezidentovi Wil-
sonovi, čo vyvolalo u nás zvlášť 
veľké rozhorčenie.

 V júli došlo z rozkazu veľmo-
cí k československo-poľským 
poradám v Krakove. Poliaci žia-
dali zo Spiša celý Kežmarský, 
Staroveský, Staroľubovniansky 
okres a polovicu Levočského a 
Popradského okresu. Rokova-
nia neviedli ku koncu a tak 27. 
septembra mierová konferen-
cia vyhlásila, že spor sa rozhod-
ne plebiscitom, ktorý sa mal na 
Spiši us kutočniť v Spišskosta-
roveskom okrese a v Javorine. 

Bola utvorená medzinárodná 
plebiscitná komisia, ktorá za 
deň plebiscitu určila 20. júl 
1920. Napriek týmto skutočnos-
tiam nebolo v Starej Vsi obáv že 
by propoľská časť obyvateľstva 
mohla dosiahnuť väčší vplyv 
na verejnú mienku. Nemalú 
zásluhu na tom malo utvorenie 
Národného slovenského výboru 
krátko po príchode čsl. vojska. 
Členovia výboru organizovali 
uvedomovaciu kampaň a starali 
sa o udržiavanie verej ného po-
riadku. Po vyhlásení plebiscitu 
stalo sa Zamagurie zemou ni-
koho. Čsl. vojsko opustilo Sta-
rú Ves už v auguste a miesto 
neho prišlo niekoľko francúz-
skych vojakov. Poliaci rozo-
slali celé zástupy dobre plate-
ných agentov, zväčša učiteľov, 
úradníkov, vysokoškolákov po 
všetkých dedinách. Začali vša-
de rozdávať zadarmo múku, 
petrolej, soľ, cukor, teda tovar, 
ktorý v obchodoch už dlhší čas 
chýbal. Za to, pravda, chceli, 
aby ľudia pri plebiscite odo-

vzdali svoje hlasy pre Poľsko.
 Medzitým dochádzalo k pre-

beraniu úradov čsl. orgánmi. 
Dote rajší štátni úradníci mohli 
zostať na svojich miestach, ak 
zložili sľub vernosti Českoslo-
venskej republike. Viacerí to 
však odopreli, preto boli svojich 
funkcií pozbavení a na ich mies-
ta boli vymenovaní noví, ktorý-
mi boli výlučne Česi. Hlavným 
slúžnym zostal naďalej Baltazár 
Mattyasovszky. So staroves-
kých učiteľov bol čsl. správou 
prevzatý len dote rajší správca 
Pavel Vaksmonský kým Vero-
nika Mohlová a Šarolta Barnová 
boli pre úplnú neznalosť jazyka 
slovenského zo školských slu-
žieb prepustené. Učiteľ Bernát 
Marosi a okresný lekár Dr. Jan-
kura odopreli zložiť sľub vernos-
ti a s rodinami sa vysťahovali do 
Maďarska.

Rok 1919 bol rokom stáleho 
nedostatku múky, soli, tabaku 
a petroleja; hlavným jedlom boli 
zemiaky.
Spracoval: Ing. Eduard Pavlik

Jožo Fošnár nebol veľmi dobrým žiakom. V škole ho 
nič nebavilo, mal zlé známky a bolo mu to jedno. Prácu 
si nehľadal, občas našla ona jeho. Stále bol nespokojný. 
Priveľa práce za málo muziky, tak hovorieval kamarátom 
a neúnavne im vysvetľoval, že on veru nie je taký spros-
tý, aby makal ako šrubka a na účte mal iba pár stovák.

Doba sa však zmenila a Jožo zacítil šancu. Skoro kaž-
dé správy sa hmýrili šotmi o korupcii. O tom, ako strašne 
treba s ňou bojovať. Ako je to nebezpečné a ako je dôle-
žité, aby sa zapojili aj občania. Napokon bolo vyhlásené, 
že treba korupciu nahlasovať a „hlásiči“ budú odmenení. 
Vtedy sa Jožo poškrabal za uchom a dal sa do práce. 
Taký povaľač, a odrazu aký pracovitý! Najprv si spísal 
zoznam podozrivých. Na zoznam dal mená všetkých tých, 
o ktorých si myslel, že sa nezúčastnili výberových kona-
ní. Potom tam pridal ešte aj tých, ktorých nemal rád. 
A nakoľko stále nebolo mien dosť, pripísal aj všetkých, 
ktorým závidel, všetky dievčatá, ktoré ho nemali rady, 
všetkých učiteľov, ktorí mu dávali pätorky, a napokon aj 
všetkých susedov. Pre istotu a pokoj duše.

A tak Jožo Fošnár utekal odniesť svoj siahodlhý 
zoznam a tak slávne zničil korupciu na Slovensku. Určite 
mu už ktosi stavia sochu. Aj bez výberového konania.

Miloslav Cisko

Ako Jožo Fošnár zničil
korupciu na Slovensku

SPOLOČENSKÁ RUBRIKASPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NOVÍ OBČANIA MESTA

ROZLÚČILI SME SA

JUBILANTI  II. štvrťrok 2017
70 rokov:  Júlia Ovšonková, Marta Babíková
75 rokov: Anna Petrásová, Mgr. Margita Krišandová, 
80 rokov:  Mária Paľarová
85 rokov:  Anna Ovcarčíková, Žofia Vojsovičová, Ján Kmeč, 
 František Zamieška
95 rokov:  Emil Fabian 

Nina Kozubová, Sandra Labantová, AmiaKurňavová,
Jakub Markovič, Eliška Gazdová, Michal Ladislav Eliáš, 

Peter Draxler, EllaPlavcová, Karol Plávka, Tamara Takáčová, 
Zuzana Výrosteková, Lenka Jabrocká  

Anna Dermová vo veku 87 rokov, 

Mgr. Ladislav Eliaš vo veku 65 rokov, 

Dušan Žemba vo veku 19 rokov, 

Štefan Bolcár vo veku 56 rokov, 

Jozef Lopata vo veku 52 rokov, 

Anna Bieľaková vo veku 64 rokov, 

Andrej Žembovič vo veku 77 rokov, 

Ján Štefaniak vo veku 74 rokov
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V roku 2016 vstúpila SpoŠ do svojej existencie s definitívnym modelom 
možnosti fungovania. Gymnázium od septembra 2016 funguje so 4 trie-
dami štvorročného štúdia  odbor gymnázium (bez špeciálneho zamerania, 
teda pripravuje žiakov na vysoké školy). V gymnáziu ukončilo úspešnou 
maturitnou skúškou štúdium 18 maturantov, 14 chlapcov a 4 dievčatá. 
Pred odchodom na akademický týždeň boli prijatí u pána primátora, vrátili 
sme sa ku tradičnej rozlúčke v telocvični, na ktorej sa zúčastňujú aj mladší 
spolužiaci. Na priebeh maturitných skúšok v riadnom období dohliadala 
predsedníčka školskej maturitnej komisie Mgr. Daniela Žabkováz Gymná-
zia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku. Pod jej vedením pracovalo 
10 predmetových maturitných komisií, ktorých činnosť riadili predsedo-
via jednotlivých predmetových maturitných komisií. Ústnym maturitným 
skúškam predchádzala externá časť maturitných skúšok a písomná forma 
internej časti maturitnej skúšky v dňoch 14. až 16. 3. 2017. Konala sa zo slo-
venského jazyka a literatúry, z anglického jazyka a z matematiky. Z anglic-
kého jazyka maturovalo 18 žiakov na úrovni B2. Z matematiky maturovalo 
6 žiakov. Zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka sa konala 
aj písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Na ústnych maturitných 
skúškach bol priemer priemerov z  predmetov  1,999 a priemer známok bol 
1,986, z toho s prospechom v predmetoch skončilo: výborný( 29ž.), chváli-
tebný(18ž.), dobrý(22ž.), dostatočný(4ž.).  Päť žiakov dosiahlo v maturite 
priemer známok 1,00 (Dávid Barľák, Matej Cisko, Zuzana Džurná, Marek 
Kostka, Zuzana Trebuňová). Všetci žiaci školy zmaturovali úspešne. Pe-
dagogická rada navrhla Zuzanu Trebuňovú na ocenenie najúspešnejšieho 
maturanta školy -  na ocenenie študenta Gymnázia SSV v školskom roku 
2016/2017 Klubom Zamagurčanov v Bratislave.

Na prijímacie  skúšky  do 1. ročníka gymnáziasme mali prihlásených 
31 žiakov 9. ročníka ZŠ, 28 sa ich zúčastnilo na prijímacom konaní, 1 žiačka 
bola  prijatá bez prijímacej skúšky v súlade s kritériami na prijatie (splnila 
90% limit v Monitore  9 z obidvoch predmetov). Zapísaných je 20 žiakov do 
1. ročníka. Počet žiakov- študentov v budúcom školskom roku bude 89.

Pedagogická rada pri gymnáziu   prerokovala dňa 26.6.2017  ocenenie 
študentov, ktorí  dosahujú výborné študijné výsledky  a vzorne reprezento-
vali  školu na súťažiach:

Miloslav Cisko, žiak 3.A, za výborný prospech v školskom roku 2016/
2017, 9. miesto v krajskom kole v šachu, volejbal 1. miesto v okrese, úspeš-
ný riešiteľ i- Bobor – percentil 96, 25. miesto Fyziklání online, 6. miesto 
v krajskom kole geografickej olympiády, reprezentácia v matematickej 
olympiáde,

Matúš Semančík, žiak 2.A.Úspešný riešiteľ i Bobor(percentil 100), re-
prezentácia školy v celoslovenskej súťaži IHRA,INVEST HUNT – 1. miesto, 
2. miesto na krajskom kole Olympiády v informatike, 25. miesto na medzi-
národnej súťaži -Fyziklání on line, korešpondenčný seminár z programova-
nia, súťaž o olympizme.

Máme aj študentov, ktorí majú výborné študijné výsledky, priemer zná-
mok 1,0. V 1.AG je to : Veronika Ziburová a Darina Čupková, v 2. A je to 
Katarína Kaňuková.

V tomto školskom roku škola odmenila za úspechy, reprezentáciu školy 
a výborné študijné výsledky študentov aj predplatným časopisu Vesmír žia-
kov: Jozef Sičár, Jakub Dlhý, Matúš Semančík, Ivona Irhová, Miloslav Cisko, 
Tatiana Krettová, Veronika Ziburová, Lenka Drienovská, Michaela Ovšon-
ková, Miroslav Plavec.

Počas školského roka  žiaci vymeškali 7999  hodín z toho neospravedl-
nených je 33. Počet vymeškaných hodín na jedného žiaka je 91,97 .  O 345 
hodín menej ako v minulom roku. čo je zlepšenie. Priemer neospravedlne-
ných hodín na jedného žiaka je 0,42.

Školským rokom 2016/2017 do organizačnej zložky ZUŠ prešli aj  žiaci, 
ktorí boli  v elokovanom pracovisku ZUŠ Spišská Belá a vytvorili sme aj 
elokované pracovisko ZUŠ v Spišských Hanušovciach. Fungujeme s hudob-
ným, tanečným a výtvarným odborom. 

Žiaci ZUŠ sa prezentovali na rôznych podujatiach. V čase Vianoc sprí-
jemnila výzdoba javiska prostredie K.D v Spišskej Starej Vsi. Pričinili sa o ňu 
žiaci 2. roč. ZUŠ. V júni sa naši žiaci predstavili svojimi prácami  v priesto-
roch  KD, kde bola inštalovaná výstava ročníkových prác žiakov výtvarného 
odboru a tiež výstava Kostelničákov ornament.  Zapojili sme  sa aj do súťaže 
Vesmír očami detí, , Záložka do knihy spája školy, Ochranárik...

Tanečný odbor –prípravka  Rovinka prezentoval svoju činnosť na via-
nočnom programe, na  programe ku Dňu matiek aj na ZFS, kde predviedli 
svoju celoročnú usilovnú prácu vo folklórnej choreografii na hlavnom det-
skom programe. Rovinkerobí hudobný sprievod na akordeóne ZuzanaRu-
šinová, žiačka ZUŠ.  V budúcom školskom roku plánujeme sa zúčastniť na 
okresnej postupovej súťaži a prehliadke súborov Deti deťom. 

Tanečný odbor so zameraním na moderný tanec – Teniskáči  v 1.polro-
ku školského roka vystúpilna vianočnom programe s choreografiou Jinglle-
Bells. Po úspešnom predstavení sa práca so žiakmi zameriavala na súťažnú  
prehliadku nefolklórneho tanca vo Svite, ktorá sa konala 17.marca 2017.  
Žiaci sa umiestnili dvakrát na 3..mieste s choreografiou „A ja taká dzivoč-

Spojená škola v školskom roku  2016/2017 ka“, „Dessert on thedancefloor“  a jedenkrát na 2.mieste s choreografiou In-
kognito.S touto choreografiou vystúpili aj na Deň matiek, aj na prehliadke 
v rámci projektu Hľadáme umelecké perly.

Žiaci hudobného odboru absolvovali v rámci prezentácie triedne kon-
certy v zimnom aj letnom období, vystúpili na vianočnom koncerte v kos-
tole v Spišskej Starej Vsi, na Deň matiek, na školskej akadémii. 11.6. 2017 
sme mali absolventský koncert prvých 19 absolventov,  ktorí už v tomto 
školskom roku končili  celé vzdelávanie v ZUŠ alebo len 1. časť 1. stupňa.

V materskej škole bolo v školskom 2016/ 2017  zapísaných 70 detí , sú 
v 3 triedach. 22 detí odchádza do 1. ročníka ZŠ, 1 dieťa má odklad škol-
skej dochádzky o 1 rok. Rodičia mali možnosť zapísať  deti do MŠ v máji 
, konkrétne od 2.5.2017 do 17.5.2017,záujem o umiestnenie detí v MŠ na 
školský rok 2017/2018: vydali sme 25 rozhodnutí o prijatí detí do MŠ a 11 
rozhodnutí bolo so zamietavým stanoviskom. Neboli prijaté deti, ktoré boli 
najmladšie, teda nemali ešte 3 roky, 1 dieťa dokonca nemalo ani 2 roky, 
aj takúto prihlášku sme museli zaevidovať, bola podaná elektronickou for-
mou. Vzhľadom k tomu, že nie je  istota, že deti vo veku 2- 3 ročné, by 
navštevovali MŠ pravidelne, sme myšlienku vytvorenia 4. triedy zavrhli ako 
nerentabilnú. Pre budúci školský rok , teda 2017/2018 budeme mať 3 triedy 
s počtom detí 72.

V ZŠ sme mali 281  žiakov, z toho 115 na 1. stupni, 166 na 2. stupni 
ZŠ.Aj napriek tomu, že  počet žiakov sa znižuje, počet tried ostáva.

Testovanie piatakov T-2016 – zúčastnilo sa na ňom 29 piatakov, teda 
všetci žiaci 5. ročníka. Na Testovaní 9- Monitor 2017  sa zúčastnilo 23 de-
viatakov. 

Všetci končiaci žiaci, ktorí si podali prihlášku na ďalšie štúdium, boli 
prijatí. 

Na školskej akadémii boli na návrh riaditeľky školy odmenení primá-
torom mesta žiačky 9.ASofia Eva Graindová, Kristína Kaňuková, Sophia 
Petra KrišákováaTímeaRegecová za dosiahnuté vzdelávacie výsledky v ZŠ 
Spišská Stará Ves od 1. až po 9. ročník s priemerom 1,0. Lenku  Kováčiko-
vú, žiačku 8.B triedy, navrhla riaditeľka školy na ocenenie za vzornú  re-
prezentáciu na súťažiach a hlavne za  1. miesto v  Zimnej kalokagatii 2017 
v lyžovaní.

Vo 4. ročníku je 11 žiakov, ktoré počas ročníkov 1.- 4. mali priemer 
známok 1,0. Sú to:zo 4.A: Samuel Cisko,  Karolína Čarnogurská, Viktória 
Danielčaková, Ema Džurná, František Hamráček, zo 4.B: Karin Kaňuková, 
Vanesa Kosturáková, Simon Matlák, Nikola Regecová, Alex Soska, Laura 
Weissová
Žiaci so 100% dochádzkou počas školského roka 2016/17
Monika Holbusová(2.A), Timea Klimeková (2.A),Marianna Krettová (2.B) 
Klaudia Mačutková (2.B), Barbora Kušniráková (5.A), Bibiána Nováková 
(5.A),SaskiaHoward (6.A), Veronika Navalanýová (7.A),Diana Trulíková 
(7.B).
Dochádzka: vymeškali spolu  19 213 hod, z toho 616 neospravedlnených 
- žiaci 2. st.,
ospravedlnené:  5935 žiaci 1.-4. roč., 13278 hod žiaci 2. stupňa.

Zber papiera 2016/2017       Spolu žiaci nazbierali: 
ZŠ 13 483 kg,  1.st. 5 290,5 kg, 2.st. 8  192,5kg
Najlepší jednotlivci:    ZŠ                                                G
1.  Natália Žembovičová 6.B 1632,5 kg     Ivona Irhová, 2.A  150 kg
2. Vanesa Karabinová 9. A 1395 kg Michaela Bednarčíková,1.A 146 kg
3. Teraza Kováčiková 2.B  801,5  kg Miriama Poláčeková, 2.A 130 kg

Najlepšia trieda ZŠ 9.A  1999 kg         G 1.A 725 kg

Ďalšie informácie o vzdelávacích výsledkoch a aktivitách  školy budú 
podrobne rozpísané v správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za škol-
ský rok.

V ŠKD  sme  mali 56 žiakov, boli v 2 oddeleniach, v budúcom školskom 
roku to bude podobne. Žiaci sa v rámci svojej odpoludňajšej činnosti po-
dieľali na príprave výzdoby školy aj na príprave programu na akadémie.

V CVČ pracovalo v školskom roku 2016/2017 23 krúžkov pod vedením 
pedagogických zamestnancov školy aj  odborníkov z praxe. V lete bude ob-
medzená činnosť,  zamestnanci CVČ budú čerpať dovolenku, od 14.8. do 
18.8.2017 bude v priestoroch CVČ prebiehať letný tábor Dve veže, ktorý bol 
minulý rok 1. krát a tohto roku je oňho veľký záujem.  Vedúcim v tábore je 
Mgr. Miloslav Cisko.

testovanie
po�et
testovaných
žiakov 

MAT
body

SJL
body

MAT
%

SJL
%

T-5-2016 29 priemer  SR 18,7 18,9 62,3% 63,1% 
 priemer  ZŠ 17,1 17,3 57,1% 57,8% 

T-9-2017 23 priemer  SR 11,3 15,3 56,4% 61,2% 
  priemer  ZŠ 12,8 14,4 61,2% 57,6% 
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Dorastenci TJ Dunajec Spiš-
ská Stará Ves po víťazstve 4. ligy 
skupiny „B“ museli o postup do 
tretej ligy odohrať barážový zápas 
s víťazom skupiny „A“, družstvom 
FK Vysoké Tatry, zloženým z hrá-
čov širokého okolia, vrátane prvo-
ligových. Stretnutie sa odohralo 
v stredu 14. júna na ihrisku v Ľu-
bici.Vo veľmi teplom počasí sa tu 
odohral zápas, ktorý sa v riadnom 
hracom čase skončil 0:0. O víťa-
zovi napokon rozhodli pokuto-
vé kopy, v ktorých naši chlapci 
prehrali 13:12 a ich sen o 3. lige 
sa aspoň pre tento rok rozplynul. 

Nešťastný výsledok, ktorý sa 
zrodil po približne troch hodi-
nách, nenastal kvôli horšej hre 
alebo nižšej individuálnej kvali-
te. Jedenástky sú napokon vždy 

o šťastí. Bolo však veľkým zážit-
kom sledovať chlapcov, ako pre-
žívajú svoje zápolenie. Mládenci, 
považovaní niekedy za ľahostaj-
ných frajerov, odrazu bojovali ako 
o život, nechali na ihrisku všetky 
sily, hrali aj so zraneniami (po zá-
pase sa ukázalo, že aj s pomerne 
vážnymi), pomáhali si, fandili. 
Počas rozhodujúcich minút pre-
žívali obrovský stres spoločne 
a nebolo tomu inak ani po zápase. 
Napokon som ani nenašiel vhod-
né slová, aby som ich utešil v ich 
sklamaní. Niekedy to však tak v ži-
vote býva: nevyhráva ten lepší...

To, čo som videl po zápase, ma 
jednoznačne presvedčilo, čo mám 
robiť. Bolo mi cťou, chlapci, a ak 
bude záujem, rád vás budem tré-
novať aj o rok.       Miloslav Cisko

Nešťastné rozuzlenie dorasteneckej 4. ligy
   Ligy v šachu sa hrávajú podobne ako vo futbale systémom jeseň – jar 
a tak jarné vyvrcholenie 4. ligy v šachu mužov prebehlo v posledných týž-
dňoch. Naši mladí hráči víťazstvom v poslednom zápase naplnili stanovené 
ciele. Celkovo sme vo vyrovnanej súťaži prehrali iba dvakrát a konečné 2. 
miesto je určite úspechom. Hlavným pozitívom je fakt, že sa nám podarilo 
zapojiť do šachového zápolenia aj veľmi mladých hráčov, medzi ktorými 
vynikali Samuel Cisko, Matúš František Mačutek, JáchimMartančík a Vi-
kiIrhová. Najviac bodov pre družstvo však získali osvedčené opory: Ján 
Štefaňák 6 bodov, Pavol Stolár 5 bodov, Miloslav Cisko starší 3,5 bodu 
a Miloslav Cisko mladší 3 body. Do zápasov nastúpili aj Dalibor Kafka, 
Terézia Kučerová, Martin Irha, Dalibor Gallik a Matej Cisko.
Konečné poradie ročníka 2016/2017:
1. TJ Slovan Smižany  8  7  1  0  22  40,5
2. TJ Dunajec Spišská Stará Ves  8  5  1  2  16  37,5
3. Slovan Gelnica  8  5  1  2  16  35,0
4. KdV Kežmarok  8  5  0  3  15  35,0
5. TJ VD Poprad „C“  8  4  1  3  13  37,5
6. SKM Stará  Ľubovňa  8  2  2  4    8  28,5
7. TJ VD Poprad „D“  8  2  1  5    7  28,0
8. SK Bijacovce                   8   2  0  6      6   25,0
9. SO Spišská Teplica              8   0  1  7      1   21,0   

Skončila sa 4. liga v šachu mužov, pre našich úspešne

V dňoch 12. – 16. júna 2017 
sme sa zapojili do 3. ročník celoná-
rodnej kampane „Do školy na bicykli 
2017“. 

Hlavným cieľom kampane bolo pre-
dovšetkým podporiť u detí a mládeže 
využívanie bicykla ako plnohodnotné-
ho dopravného prostriedku a podnietiť 
záujem o využívanie bicykla, kolobež-
ky či iného udržateľného spôsobu do-
pravy (napr. kolieskové korčule) ako 
zdravého, ekologického a ekonomic-
kého dopravného prostriedku pri kaž-
dodennom dochádzaní za vzdelaním.
Túto kampaň podporil úspešný slo-
venský reprezentant Peter Sagan, kto-
rý predstavuje pozitívny vzor žitia pre 
mnohých ľudí na celom svete. 

Na základe tejto aktivity sme vy-

Do školy na bicykli 2017
hlásili školskú súťaž medzi triedami 
a jednotlivcami v doprave do školy 
na bicykli, kolobežke či inom udr-
žateľnom spôsobe dopravy (napr. 
kolieskové korčule). Vypracovali sme 
Štatút školskej súťaže, ktorý zahŕňal 
rôzne súťaže a aktivity: súťaž v rých-
losti, zručnosti a obratnosti na bicykli, 
súťaž v počte najazdených km jed-
notlivcov aj samotných tried, získaní 
Kariet Petra Sagana, či propagačnej 
jazde na bicykli ulicami nášho mesta.

Do jednotlivých foriem súťaže sa 
spolu zapojilo 55 žiakov (83,33%), 
ktorí spolu prešli na bicykli či kolies-
kových korčuliach 2179,4 km. Je po-
tešujúce, že do tejto aktivity sa zapojili 
aj 5 učitelia (50%), ktorí spolu nakrútili 
na bicykli 153 km.

Výsledky jednotlivých súťaži
Jazda na bicykli v rýchlosti, obrat-
nosti a zručnosti – dievčatá
1. miesto Poláčeková Miriama 2.A
2. miesto Krempaská Jana 1.A
3. miesto Novotná Viktória 2.A
Jazda na bicykli v rýchlosti, obrat-
nosti a zručnosti – chlapci
1. miesto Sičár Jozef 1.A
2. Novotný Filip Radovan 2.A
3. Drienovský Marek 2.A
Dosiahnutie najväčšieho počtu najaz-
dených km - žiaci
1. miesto Tužáková Bernadeta – 200 
km 3.A
2. miesto Štefaňák Samuel – 140 km 1.A
3. miesto Ziburová Veronika – 120 km 
1.A
Dosiahnutie najväčšieho počtu najaz-
dených km – učitelia
1. miesto Krejgerová Daniela – 48 km

Začiatkom júna nás veľmi potešil tento E-mail:
S potešením Vám oznamujeme, že Vaša žiačka Kata-
rína Kušniráková sa umiestnila v striebornom pásme 
v 10. ročníku súťaže HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK 
2017 na tému Ako zostať sám sebou – zachovať korene.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 
20.6.2017 (utorok) o 10:00 v Pálffyho paláci na Zá-
mockej ulici v Bratislave.
Katka vyhodnotenia zúčastnila so svojou vyučujúcou 
Mgr. A. Skotzke a doniesla si ocenenia a mnoho zá-
žitkov. 
10. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový 
článok 2017
Ako zostať sám sebou – zachovať korene.
Autorka: Katarína Kušniráková    Trieda: 8.B

Čo môže byť krajšie, ako návrat do rodného kra-
ja? Na miesto, ktoré dôverne poznám, kde sa nikdy 
nestratím a vždy tam budem doma. Kam sa obzriem, 
vynoria mi nejaké spomienky z detstva, zo školských 
čias, chvíle všedné i sviatočné. Lúky, kde sme sa ako 
deti naháňali a robili si venčeky z púpav, autobusová 
zastávka, kde som sa ako prváčka nevedela doč-
kať autobusu, kostol, kde sa každú nedeľu a sviatok 
stretáva celá dedina. A práve kostol je miestom, kde 
sa udržiava výnimočná tradícia, lebo na bohosluž-
by prichádzaj niektorí  ľudia ešte stále v  krojoch. 
A chorál Hospodi pomiluj slávnostne znie, jeho tóny 
sa vznášajú s ozvenou po neveľkom chráme. Môže 

byť krajšia tradícia? A aj my mladí ju zachovávame. 
Niekoľkokrát do roka počas výnimočných sviatkov 
chodíme tam vystupovať s folklórnym súborom tiež v 
krojoch. Vtedy sa celý kostol len tak ligoce. Nie, u nás 
zatiaľ nehrozí, že nebodaj zabudneme na naše korene. 
Máme ich hlboko v zemi. V tej, ktorú storočia obrábali 
jednoduchým spôsobom naši predkovia a ktorá ich 
živila, aj keď bola málo úrodná. Títo ľudia mali biedny 
život, lebo práca na lúkach a poliach roztrúsených po 
kopcoch a aj doma na gazdovstve bola ťažká. Ľudia 
boli však skromní a napriek osudu sa vedeli tešiť aj 
z toho mála, čo mali a dokázali byť popritom aj veselí. 
Radi žartovali, prekárali sa, tancovali a nevynechali ani 
jednu dedinskú zábavu. No a nikdy nestrácali nádej 
na lepší život. Boli vďační za chvíle, keď mohli oddy-
chovať a tento čas využívali intenzívne. Samozrejme 
si pri každej príležitosti spievali. Pri práci na poli, pri 
uspávaní detí, na priadkach, na svadbách... Na kaž-
dú veselú aj vážnu príležitosť mali naporúdzi piesne. 
A o láske ich asi bolo najviac. A deti? Ako smeti. Tých 
bolo naozaj v rodinách oveľa viac ako dnes. Lenže deti 
museli rodičom pomáhať. Pásli kravy, ovce, alebo po-
máhali s rôznymi drobnými prácami. A až potom sa 
mohli hrať. A veru bolo vtedy vraj veselo. Nemali kedy 
sa hádať. Museli sa rýchlo dohodnúť na spoločnej hre. 
A tak sa naháňali, skrývali, dievčatá tancovali a chlap-
ci sa, ako ináč, pasovali. A z lúk a pasienkov sa ozýval 
smiech a krik. 

Áno, zvyky a tradície. Máme ich veľa a ja určite 
o všetkých ešte neviem. Ale tie, ktoré poznám, sa 
mi páčia. Mám rada Vianoce, nielen kvôli stromče-
ku, darčekom, kope koláčov a krásnym koledám, ale 
pre neopakovateľnú atmosféru v rodine. Fašiangy sú 
plné zábavy a krásnych masiek.  No a na Veľkú noc 
vykračujeme s plným košíkom jedál na posvätenie 
do kostola. Svätia aj sa bahniatka, voda a najveselšia 
je oblievačka a šibačka. Slávime aj odpust, Všetkých 
svätých, Mikuláša, ale aj Silvestra a Nový rok. A po-
čas  Vianoc chodí kňaz so sprievodom po kolede po-
svätiť naše príbytky.

V súčasnosti ožívajú ľudové piesne a tradície aj 
v televíznych programoch. Nezabúda sa ani na tradič-
né recepty, na tance a kroje, ktorých nádheru každý 
obdivuje a niekedy sa nedá od nich ani oči odlepiť. Aj 
do nich ženy všívali svoje túžby, nádeje a možno ich 
niekedy aj slzami pokropili. V tejto dobe považujem 
všetko, čo je spojené so zvykmi a tradíciami nášho 
národa za sviatočné. A čo je sviatočné, je vzácne. 
Tak musíme pokračovať v šľapajach tých, ktorí po-
zdvihli folklór z prachu a naďalej zachovávať posol-
stvo našich predkov. Buďme im vďační za všetko, čo 
nám zanechali. Za ich múdrosť bez škôl a univerzít, 
za usilovnosť, neúnavnosť, vynaliezavosť, za všetky 
zvyky a tradície, z ktorých sa budú môcť tešiť aj ďalšie 
generácie. Verím, že v mnohých kútoch Slovenska je 
to podobne. Buďme hrdí na to, že sme Slováci.

2. miesto Semančíková Mária – 40 km
3. miesto Čarnogurská Mária – 36 km
Konečné poradie tried
1. miesto 1.A 241 bodov
2. miesto 3.A 172,5 boda
3. miesto 2.A 96,5 boda
 Dňa 19.6.2017 bolo urobené vyhod-
notenie súťaže za účasti všetkých žia-
kov školy, zástupcu RŠ a ostatných 
vyučujúcich. Odmenené triedy a jed-
notlivci dostali športové poháre, cyklis-
tické bundy a tričká, malé upomienko-
vé cyklistické darčeky a sladkosti.
 Na tieto ceny prispeli: Mesto Spišská 
Stará Ves, ZRPŠ pri Gymnáziu v Spiš-
skej Starej Vsi a MUDr. Anton Mačutek.
 Netrpezlivo čakáme na vyhodnotenie 
tohto podujatia v rámci celonárodnej 
kampane, ktoré bude do 30.6.2017.

PhDr. Miroslav Zelina, 
školský koordinátor
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