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Zamagurské folklórne slávnosti sú významným kultúrnym podu-
jatím, ktoré prispieva k obohateniu života nielen obyvateľov, ale i náv-
števníkov regiónu a predstavujú neoddeliteľnú súčasť spoločenského 
života v Zamagurí.

Tretí júnový víkend je užviac, ako štyri desaťročia, strediskom 
tradičnej kultúry Zamaguria a jeho blízkeho okolia. Aj tohto roku sa 
v dňoch 15. -17. júna stretli milovníci folklóru a tradičnej kultúry na 
42. ročníku Zamagurských folklórnych slávností. Organizátori fes-
tivalu Podtatranské osvetové stredisko Poprad, Mesto Spišská Stará 
Ves, obce Červený Kláštor a Lechnica s podporou Prešovského sa-
mosprávneho kraja pripravili pestrofarebný kolotoč zvykov tradičnej 
kultúry nielen malebného Zamaguria, ale aj rôznych kútov Slovenska. 
Tento ročník bol už tretí krát oficiálne otvorený v Spišskej Starej Vsi 
programovým blokom pod názvom „Vitajte v Zamagurí“, ktorý bol 
plne v réžii mesta Spišská Stará Ves.

Festival začal živou pozvánkou domácich súborov vo všetkých 
zamagurských obciach, ktoré sa stretli v Spišskej Starej Vsi a sprievo-
dom mestom, tak pozývali aj občanov mesta. Vedúcich účinkujúcich 
súborov prijali v priestoroch knižnice zástupca primátora p. Peter 
Minčík a  prednosta MsÚ Ing. Ján Kurňava, ktorí poďakovali nosite-
ľom ľudových tradícií za ich elán a nadšenie pri uchovávaní a prezen-
tácii tohto nádherného dedičstva a zároveň im odovzdali upomien-
kové a propagačné predmety tohto podujatia, ako výraz vďačnosti za 
ich prácu. 

Pre občanov nášho mesta slávnosti začali krojovaným sprievodom 
mestom k účasti na sv. omšu, čím zachovali obnovenú tradíciu piat-
kového programu v Spišskej Starej Vsi. Programu, ktorý sme pripra-
vili a v ktorom účinkovali všetky aktívne folklórne súbory, spevácke 
ľudové skupiny a ľudové hudby od Spišských Hanušoviec, cez Malú 
Frankovú, Osturňu, Matiašovce, Spišskú Starú Ves a tento rok sme 
pozvali aj našich cezhraničných susedov z Nedece a Frydmana. Mi-
lovníkom folklóru sa predstavilo celkom 281 účinkujúcich. Svoju 
tradíciu neporušil ani richtár Zamagurčanov v Bratislave doc. ThDr. 
Andrej Filipek, PhD., ktorý aj tento rok ocenil dvoch najlepších štu-
dentov spišskostaroveského gymnázia.

42. ročník ZFS

Aj napriek hrozivo vyzerajúcej predpovedi počasia, ktorá napokon 
nevyšla, mali ozajstní milovníci folklóru pripravenú veľmi zaujímavú 
skladbu programu. Sme veľmi radi, že tieto slávnosti motivujú súbory 
nacvičovať celý rok, čím nielen uchovávajú kultúrne dedičstvo našich 
predkov, aby mohli svoju prácu aj takto prezentovať, za čo im patrí aj 
naše veľké poďakovanie, ale aj inšpirujú príchod nových nadšencov 
do svojich kolektívov.

PREDSEDA PSK NAVŠTÍVIL NAŠE MESTO
Dňa 25. 7. 2018 sa na mest-

skom úrade uskutočnilo stret-
nutie predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja PaedDr. 
Milana Majerského, PhD. so 
svojím tímom a prednostu MsÚ 
Ing. Jána Kurňavu. Za mesto 
sa stretnutia zúčastnila aj Mgr. 
Anna Kromková, riaditeľka 
Spojenej školy Spišská Stará 
Ves. Hlavnou témou stretnutia 
bola otázka stredného škol-
stva, financovanie úhrady na 
stravovanie stredoškolákov v 

podmienkach spojenej ško-
ly. Predseda PSK prisľúbil, že 
od školského roka 2018/2019 
bude PSK v súlade s platnou 
legislatívou uhrádzať náklady 
spojené so stravovaním tých-
to žiakov. Okrem tejto témy sa 
diskutovalo aj o problémoch 
v oblasti dopravy, sociálnych 
vecí, zdravotníctva. Mesto vy-
jadruje poďakovanie predsedo-
vi PSK za jeho ústretový prístup 
k riešeniu diskutovaných otá-
zok. 
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Mestské zastupiteľstvo 
dňa 28. júna 2018 

prerokovalo a: 

Informácie zo zasadnutia 
mestského zastupiteľstva

A/ schválilo:  
- predloženie žiadosti o NFP na 
Slovenskú inovačnú a energe-
tickú agentúru, Bajkalská 27, 
827 99 Bratislava v rámci výzvy 
OPKZP–PO4–SC441–2018– 39 
na realizáciu projektu „Vypra-
covanie regionálnej nízkouhlí-
kovej stratégie pre región Za-
maguria a Predmaguria.“, ktorý 
je realizovaný Mestom Spišská 
Stará Ves, zabezpečenie reali-

zácie projektu v súlade s pod-
mienkami poskytnutia pomoci 
a výšku maximálneho celkové-
ho spolufinancovania projektu 
vo výške 5% (2.771,00 €) zo 
strany Mesta Spišská Stará 
Ves z celkových oprávnených 
výdavkov (55.415,00 €)
- rozpočtové opatrenie č. 4/
2018
- udelenie Ceny mesta MO SRZ 
pri príležitosti 100-tého výročia 
založenia aza dlhoročnú vzor-
nú činnosť spojenú s chovom, 
ochranou a lovom rýb v reví-
roch Zamaguria. 

Mestské zastupiteľstvo 
dňa 25. septembra 2018 

prerokovalo a: 

A/ vzalo na vedomie: 
- Správu o plnení uznesení
- Správu o činnosti mestskej 
knižnice
- Správu o vykonaných kontro-
lách hlavnej kontrolórky
- Konsolidovanú výročnú sprá-
vu Mesta Spišská Stará Ves za 
rok 2017
- Monitorovaciu správu progra-
mového rozpočtu k 30. 6. 2018
- Informáciu o čerpaní rozpočtu 
spojenej školy a mesta Spišská 
Stará Ves k 31. 7. 2018 
- Informáciu o organizácii spo-
jenej školy v šk. r. 2018/2019
- Správu o investičných akci-
ách v meste

B/schválilo:  
- rozpočtové opatrenie č. 5/
2018 
- zámer odpredaja novovytvo-
reného pozemku vzniknuté-
ho odčlenením od pozemku 
parc.  KN - C 460/1 6 zasta-
vané plochy a nádvoria o vý-
mere    o výmere 266 m2, KN 
- C parc. č. 461 – trvalé trávne 
porasty o výmere 202 m2 a KN 
– C parc. č. 5067 vodná plo-
cha o výmere 1 676 m2 v k. ú. 
Spišská Stará Ves. Odpredaj 
vykonať v súlade s  § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov
- odpredaj majetku mesta ako 
prípad hodný osobitného zre-
teľa (ide o pozemok, ktorý tvorí 
prístup k nehnuteľnosti žiada-
teľa), 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 
- novovytvorená parcela KN 
C č. 273/28 o výmere 52 m2  - 
zast. plochy a nádvoria v k. ú. 
Spišská Stará Ves odčlenená 
od parcely registra C 271/1, 
na základe GP č. 59/2018 vy-
hotoveného Ing. Jánom Furco-
ňom, geodetom kupujúcemu 
Richard Pješčák, kúpna cena 
520,- €
- prenájom majetku mesta 
ako prípad hodný osobitného 
zreteľa (ide o pozemky, ktoré 
tvoria prístup k hraničnej rieke 
Dunajec, žiadateľ využíva na 
nástup- spúšťanie malých pla-
vidiel), 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- 
pozemkov parc. KN-C č. 99/1 
zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 253 m2, KN – C č. 
99/2 zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 167 m2,  KN 
– C č. 99/3 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 201 m2, 
KN - C č. 99/4 zastavané plo-
chy a nádvoria o výmere 212 
m2, KN - C č. 99/5 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 64 
m2, KN - C č. 95/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 
917 m2 v katastrálnom území 
Lysá nad Dunajcom nájomco-
viStanislavovi Škantárovi, cena 
nájmu za rok 0,1 €/m2.Prená-
jom realizovať v súlade so zá-
konom č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí podľa § 9a ods. 9 
písm. c).

Ministerstvo zdravotníctva Slo-
venskej republiky ako sprostred-
kovateľský orgán pre Integrovaný 
regionálny operačný program v 
zastúpení Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky ako riadiaceho orgánu 
pre IROP vyhlásilo výzvu IROP-
-PO2-SC212-PZ-2018-8 na pred-
kladanie projektových zámerov za 
účelom integrácie primárnej zdra-
votnej starostlivosti formou budo-
vania centier integrovanej zdravot-
nej starostlivosti (ďalej len CIZS).

Cieľom projektu je v horizonte 
dvoch rokov komplexne zrekonštru-
ovať budovu zdravotného strediska 
v Spišskej Starej Vsi, vybudovať 

bezbariérový prístup a v budove 
zriadiť výťah. Ministerstvo zdra-
votníctva nám na základe nami 
predloženého projektového zámeru 
vydalo pozitívnu hodnotiacu sprá-
vu. Maximálna výška príspevku na 
projekt je 700 000 Eur, finančná 
spoluúčasť mesta na uskutočnenie 
projektu je päť percent z celkových 
oprávnených nákladov. Cieľom je 
zvýšiť počet lekárov primárneho 
kontaktu i špecialistov na danom 
mieste. Vytvoriť ambulantnou for-
mou aj priestor pre poskytovanie 
sociálnych služieb a zabezpečiť 
dôstojné podmienky pre pacientov, 
ako aj poskytovateľov zdravotníc-
kych služieb. 

Mesto Spišská Stará Ves 
sa zapojilo do výzvy Ministerstva 

zdravotníctva SR

Cieľom projektu je celková re-
konštrukcia budovy kuchyne v ma-
terskej škole. Rekonštrukciou pavi-
lónu kuchyne MŠ sa zlepší technic-
ký stav budovy, zníži sa energetická 
náročnosť celej prevádzky (zate-

plenie obvodové plášťa budovy, vý-
mena okien, radiátorov, rekonštruk-
cia elektroinštalácie.) Maximálna
žiadaná výška finančných pros-
triedkov na daný projekt je 247 000 
Eur.                        Ing. Ján Kurňava

Mesto Spišská Stará Ves pripravuje
zámer na rekonštrukciu budovy

kuchyne v materskej škole
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Samosprávne orgány mesta Spišská Stará Ves v spolupráci so svo-
jimi organizačnými zložkami,  v spolupráci s organizáciami a združe-
niami pôsobiacimi v meste zorganizovali v dňoch 14.-15. 7.2018 už 12. 
ročník „Dní mesta Spišská Stará Ves“ a zároveň sme si takto pripome-
nuli 710. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste.

Tento ročník začal už tradične v areáli základnej školy ROZHO-
VORAMI S PRÍRODOU, v ktorých pracovníci Správy PIENAP-u 
pripravili pohybové a vedomostné aktivityz oblasti rastlín, živočíchov, 
ochrany prírody či názorne predviedli záujemcom odchyt a krúžkova-
nie spevavcov.

Sobota patrila Miestnejorganizácii Slovenského rybárskeho zväzu, 
ktorá si v tomto roku pripomína 100. výročie svojho založenia.Preto 
celý deň patril hlavne im.Tieto oslavy sa začali o jedenástej hodine 
svätou omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie, nasledovalood-
halenie pamätného kameňa pred kultúrnym domom a potom celý rad 
sprievodných podujatí, kde boli ocenení dlhoroční členovia tejto orga-
nizácie, v kultúrnom programe sa predstavili naši mladí umelci Lívia 
Dermová a Igor Valkovský, súťaž v lovení rýb v bazéne, rôzne detské 
atrakcie, nechýbali halásle,údené ryby, poľovnícky guláš a ľudová ve-
selica. Veľké poďakovanie v mene MO SRZ Sp. St. Ves patrí aj všetkým 
sponzorom a ľuďom, ktorí čo i len malou mierou prispeli k tejto krás-
nej oslave rybárstva nielen v našom meste, ale aj v celom Zamagurí.

Sobota ďalej patrila tradične aj športovým súťažiam ako tenisový 
turnaj a hokejbal pod taktovkou TJ Dunajec. V pizzerii Taverna mal 
úspech bowlingový turnaj s hodnotnými cenami pre víťazov.

Nedeľa začala svätou omšou, pokračovala staroveským jarmokom, 
spoločenským dopoludním pre deti, mládež i dospelých, rôznymi sú-
ťažami, maľovaním na tvár, streľbou zo vzduchovky, jazdou na poní-
koch, poľovníckym gulášom, ochutnávkou staroveskej kuchyne a pod 
taktovkou pracovníkov ŠL Tanapu atraktívnymi aktivitami.

Novinkou tohto ročníka bola súťaž vo varení gulášu o „Putovnú 
varechu“, do ktorej sa prihlásili 4 súťažné družstvá a to: Osturňania, 
Zastrova, DHZ a Babiakovci. Súťaž prebiehala podľa vopred určených 
pravidiel, víťazom podľa poroty sa stalo družstvo Osturňania. Atmosfé-
ra bola vynikajúca, pre nás boli víťazmi všetky družstvá, preto veríme, 
že na budúci rok sa prihlási viac súťažných družstiev a guláš možno 
vystrieda kapustnica.

Počas dní mesta si pripomíname a oceňujeme tých ľudí, ktorí pre 
mesto a jeho okolie niečo významné urobili, pripomíname si tých, ktorí 
celoživotnou prácou prispeli k hodnotám, ktoré zlepšili situáciu v rôz-
nych oblastiach. Preto počas kultúrneho programu zástupca primátora 
p. Peter Minčík na základe uznesenia MsZ odovzdal tieto ocenenia: 

Cenu  mesta SPIŠSKÁ  STARÁ  VES: 
Ing. JOZEFOVI  HARABINOVI - in memoriam
za dlhoročnú prácu v samosprávnych orgánoch mesta ako poslanec 
a primátor mesta poslanec Prešovského samosprávneho kraja a za rozvoj 
mesta Spišská Stará Ves a regiónu Zamaguria 
Cenu  mesta SPIŠSKÁ  STARÁ  VES:
MO Slovenského rybárskeho zväzu pri príležitosti 100-tého výročia 
založeniaa za dlhoročnú vzornú činnosť spojenú s chovom, ochranou 
a lovom rýb v revíroch Zamaguria

V kultúrnom programe sa nám predstavili: v úvode - hudobno-zá-
bavná skupina TRAKY, folklórna skupina TREPSIS a folklórny súbor 
AUKSTAITUKAS z Lotyška, potom prebiehalo žrebovanie tomboly 
a záver programu patril kapele ŠARIŠANCI. Celý kultúrny program 
bravúrne moderoval Mgr. Art. Danko Výrostek, za čo mu ešte raz sr-
dečne ďakujeme.

 Občania i návštevníci mesta mali k dispozícii aj sprievodné podu-
jatia a to: ponuka návštevy INFOCENTRA a expozície Pienap-u, vý-
stavu rybárskeho zväzu, výstavu prác žiakov ZUŠ, bola otvorená Galé-
ria Ferdinanda Katonu.

DNI MESTA



4 STAROVEŠŤAN OKTÓBER 2018

Nízkouhlíková stratégia 
pre región Zamaguria

Mesto Spišská Stará Ves podalo projekt na vypracovanie a implementáciu 
regionálnej nízkouhlíkovej (energetickej) stratégie pre spádovú oblasť Zama-
guria a Predmaguria. Ide o projekt, ktorý má byť spolufinancovaný z fondov 
EÚ – z operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt je rovnako 
súčasťou aktivít Akčného plánu okresu Kežmarok.

Dlhodobým cieľom tohto projektu je prispieť k vzniku koordinovanej 
energetickej politiky samospráv v okrese Kežmarok, ktorý patrí do kategórie 
najmenej rozvinutých okresov Slovenska. Aj v našom okrese sú zjavné nega-
tívne dôsledky živelného vývoja energetiky, vysokej energetickej náročnosti, 
nevyužívania potenciálu obnoviteľných energetických zdrojov, nedostatočné-
ho zvyšovania miery energetickej sebestačnosti okresu. Dôležitým krokom 
v tomto smere je vypracovanie základných strategických dokumentov pre 
okres Kežmarok. A takým dokumentom je aj regionálna nízkouhlíková (inak 
povedané energetická) stratégia. A práve hlavnou aktivitou tohto projektu je 
vypracovanie a následná implementácia tejto energetickej stratégie. Predlože-
ný projekt rieši časť územia okresu Kežmarok a bude sa týkať mesta Spišská 
Stará Ves a ďalších  samospráv okresu. Podobný projekt podalo Mesto Kež-
marok a Mesto Spišská Belá.

Predpokladá sa, že  projekt vytvorí podmienky najmä pre znižovanie emisií 
skleníkových plynov do atmosféry (znižovanie celkovej energetickej spotreby, 
rast účinnosti využívania spotrebovaných palív a energie a zvyšovaním vyu-
žívania nefosílnych obnoviteľných zdrojov energie). Tento projekt má vytvoriť 
podmienky aj pre úspory verejných aj súkromných financií (vďaka budúcej 
realizácii opatrení na zníženie spotreby palív a energie v budovách, doprave, 
inováciách v organizácii a logistike prevádzky verejného sektora atď.). Rovna-
ko realizácia niektorých opatrení tejto stratégie by v budúcnosti mala vytvárať 
lokálne finančné príjmy z využívania miestnych obnoviteľných zdrojov pre 
miestne samosprávy (takže nielen ušetriť, ale aj zarobiť).

Po prvýkrát by mohli mať mestá a obce k dispozícii zrozumiteľné, hod-
noverné a konkrétne informácie o ekonomických prínosoch koordinovaného 
rozvoja udržateľnej energetiky a odpoveď na otázku, do akej miery a za akých 
podmienok môže byť náš región energeticky sebestačný.

Na základe tohto projektu a vypracovanej stratégie sa majú vytvoriť pod-
mienky aj pre vznik pracovných príležitostí. A veľmi dôležitou úlohou bude 
zvyšovanie energetickej gramotnosti obyvateľov ako predpoklad racionálneho 
energetického správania, ale aj rastu dopytu po novej cieľavedomej regionál-
nej energetickej politike. Dobrá nízkouhlíková stratégia vypracovaná v aktívnej 
súčinnosti s lokálnymi partermi (ľuďmi z daného územia) je predpokladom 
vzniku systematickej regionálnej energetickej politiky, čo by malo byť  jed-
nou z vízii samospráv. Ale to nepôjde bez budovania odborných (ľudských) 
kapacít v oblasti komunálnej (regionálnej) energetiky, a teda bez vytvárania 
pozícii komunálnych energetikov, aby sa zabezpečila dlhodobá udržateľnosť 
takéhoto prístupu k oblasti energetiky.

Celkové náklady projektu sú predpokladané vo výške 47 460 EUR, pričom 
95 % z týchto výdavkov v prípade úspešnosti projektu uhradí EÚ a štát, t. j. 
sumu 45 087 EUR a spolufinancovanie z rozpočtu mesta bude vo výške 2 373 
EUR. V prípade schválenia sa projekt bude realizovať po dobu 18 mesiacov.

 Mesto Spišská Stará Ves sa 
uchádzalo o poskytnutie finanč-
ných prostriedkov z Fondu na 
podporu umenia v rámci výzvy 
č. 9/2018, v podprograme 5.1.3 
Akvizícia knižníc.

Náš projekt s názvo-
m: „Kniha- môj priateľ“. Po-
dali sme projekt z celkovým 
rozpočtom 4 500 € a spolufinan-
covaním 500 €. Tešíme sa, že bol 
tento projekt tak ako po minulé 
roky, tak aj tento rok úspešný a 
znovu nám budú poskytnuté fi-
nančné prostriedky na kúpu no-
vých knižných titulov. Na rozší-

renie nášho knižničného fondu 
v mestskej knižnici nám bo-
la poskytnutá dotácia 3 000 € a 
spolufinancovanie mesta bude 
vo výške 500 €. Na tento účel sa 
nakúpia rôzne druhy kníh – ja-
zykové a výkladové slovníky, en-
cyklopédie, populárna, odborná 
a náučná literatúra, detská lite-
ratúra,  slovenská pôvodná tvor-
ba a tvorba slovenských autorov. 
Z poskytnutej dotácie budú za-
kúpené aj knihy vydané s pod-
porou Fondu na podporu ume-
nia. Projekt budeme realizovať 
od 1.7.2018 do 30.6.2019.

Z Fondu na podporu umenia 
3 000 EUR pre našu knižnicu

   Hasičská zbrojnica, ktorú využíva Mestský hasičský zbor (MHZ), 
sa dočká rekonštrukcie. Na tento účel samospráva získala dotáciu 
30 000 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra SR. Projekt rieši zväčšenie otvorov 
v obvodových konštrukciách z dôvodu nových garážových brán, 
elektroinštaláciu vnútorných rozvodov, vykurovanie objektu, te-
pelnú izoláciu obvodových konštrukcií, tepelnú izoláciu soklové-
ho muriva a tepelnú izoláciu stropnej a strešnej konštrukcie. 

Mesto získalo dotáciu 
na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice

Mesto Spišská Stará Ves 
získalo nenávratný finančný 
prostriedok (NFP) na zníženie 
energetickej náročnosti budo-
vy mestského úradu (MsÚ).

Ministerstvo životného pros-
tredia SR poskytlo v rámci Ope-
račného programu Kvalita život-
ného prostredia NFP vo výške 
212.469,51 Eur, spoluúčasť mes-
ta na financovaní predstavuje 
11.182,61 Eur.       

Cieľom projektu je zníženie 
energetickej náročnosti budo-
vy mestského úradu realizáciou 
optimálnej kombinácie opatrení 
vyplývajúcich z energetického 
auditu. Rekonštrukcia je zame-
raná na zlepšenie tepelnej 

ochrany objektu budovy MsÚ 
a na jej celkovú energetickú úspo-
ru. Zlepšia sa tepelno-technické 
vlastnosti obalových konštrukcií, 
zateplí sa obvodový plášť, stropy 
pivničných priestorov a podlahy 
podkrovia.       

Budova prejde kompletnou 
výmenou okien, rekonštruovať sa 
bude vykurovanie a ohrev teplej 
úžitkovej vody.  V rámci projektu 
sa vybuduje bezbariérový prístup 
do budovy MsÚ.

Stavebné práce budú ukon-
čené do 10.10. 2018.

 Občanov mesta vzhľa-
dom na prebiehajúce rekon-
štrukčné práce žiadame o zho-
vievavosť a pochopenie.

Mesto získalo NFP na zníženie 
energetickej náročnosti budovy MsÚ

   Prvý júnový týždeň boli v meste osadené stojany na bicyk-
le. Stojany sa nachádzajú pri cintoríne, zdravotnom stredisku, 
dome služieb, mestskom úrade, kultúrnom dome, supermarkete 
Coop Jednota a v priestoroch materskej školy.  Veríme, že  sto-
jany na bicykle budú prínosom pre cyklistov a nie lákadlom 
pre vandalov.

Pribudli nové stojany na bicykle
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Rekonštrukcia na futbalovom štadióne ukončená
Dňa 20. 8. 2018 bola ukončená realizácia projektu v cel-

kovom náklade 16 930,35 Eur, ktorý zahŕňal rekonštrukciu 
a modernizáciu troch šatní spolu s priestorm na sprchovanie 
a tiež bola rekonštruovaná šatňa pre rozhodcov na futbalom 
štadióne v Spišskej Starej Vsi.

Mesto Spišská Stará Ves sa  roku 2018 uchádzalo o finančný 
príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby 
futbalovej infraštruktúry, financovaného Ministerstvom škol-
stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spoluprá-
ci so Slovenským futbalovým zväzom. Na realizáciu projektu 
rekonštrukcie troch šatní a hygienických zariadení v adminis-
tratívnej budove futbalového štadióna a šatní pre rozhodcov 
získalo mesto dotáciu 12 000 Eur. Futbalisti majú v šatniach 
nové podlahy, nátery, elektroinštaláciu, svietidlá a nové okná. 
Taktiež sprchy prešli kompletnou rekonštrukciou. Projekt bol 
zrealizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Na slávnosti uvítania detí do života a životných jubileí pozýva-
lo dosiaľ mesto na základe vlastnej centrálnej evidencie. Zákon 
o ochrane osobných údajov však oklieštil tieto možnosti tak, že 
mesto už zo zákona nemá právo využívať tento spôsob pozývania 
občanov.Preto bude musieť ísť tentoraz iniciatíva od občanov. Ak 
budú chcieť rodičia, aby sme ich  dieťa uviedli do života, budú mu-
sieť potvrdiť tento svoj záujem.

Rovnako jubilanti vo veku 70, 80, 90 a viac rokov sa budú musieť 
vopred prihlásiť telefonicky, emailom alebo osobne na matričnom 
úrade  mestského úradu.

Životné jubileá a slávnosť uvedenia dieťatka do života budú v me-
siaci október 2018.

Uvítanie detí a jubilanti
   Uvítanie najmenších Starovešťanov patrí už k tradičným a obľú-
beným zvykom Mestského úradu v Spišskej Starej Vsi. Avšak, kým 
dosiaľ to bola iniciatíva mesta, teraz sa to bude musieť otočiť. Po-
zývať už nebude radnica, prihlásiť sa budú musieť rodičia. Týkať sa 
to bude aj jubilantov, ktorí budú mať záujem oslavovať so svojím 
mestom.

Až po prihlásení

Už je to 7 rokov, čo sme prevzali prevádzku televízneho káblového 
rozvodu (TKR) vo Vašom meste po spoločnosti M-elektronik, s.r.o. a 
od roku 2011 poskytujeme televízne služby občanom mesta Spiš-
ská Stará Ves. 

Slovanet už pred vstupom do Spišskej Starej Vsi disponoval skú-
senosťami s podobnými, úspešne realizovanými projektami v iných 
mestách a obciach, potrebnými odborníkmi, technológiami, inves-
tičnými zdrojmi a tiež obchodnými a marketingovými skúsenosťami, 
žiadúcimi pre realizáciu takýchto projektov.

Úspešná prevádzka TKR by nebola možná bez spolupráce 
s Mestom, za čo by som chcel poďakovať jej predstaviteľom za 
úspešnú spoluprácu. Pri tak dlhej spoločnej ceste sa vyskytnú aj 
situácie, kedy sa vzťahy naštrbia, poprípade sa vyskytnú technické 
problémy, ale vo vzájomnej spolupráci sme vedeli všetky problémy 
vyriešiť k spokojnosti obidvoch strán a hlavne k spokojnosti občanov 
mesta, našich zákazníkov. 

Spoločnosť Slovanet je obchodná spoločnosť oprávnená posky-
tovať verejné elektronické komunikačné služby v zmysle § 76 ods. 
4 zákona č. 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov na zákla-
de licencie vydanej Telekomunikačným úradom SR č. 9673/2002 
zo dňa 4.12.2002, ktorá nadobudla právoplatnosť a účinnosť dňa 
19.12.2002.

Ďakujem Vám za Vašu doterajšiu priazeň a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu.

   Nové auto s plne elektrickým 
pohonom by malo slúžiť pre 
potreby mestského úradu. Pod-
mienka je získanie štátnej dotácie 
z Environmentálneho fondu SR.
Environmentálny fond vyhlásil 
výzvu na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie v oblasti 

Elektomobilita.Maximálna výš-
ka podpory projektu formou do-
tácie je 30.000 eur pri dodržaní 
podmienky spolufinancovania 
zo zdrojov prijímateľa vo výške 
najmenej 5 percent z oprávne-
ných nákladov projektu.

Ing. Ján Kurňava

Mestu bola schválená dotácia na 
vybavenie odborných učební v ZŠ

   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo vý-
sledky hodnotenia predložených projektov. V rámci Prešovského kra-
ja bolo predložených 98 projektov v hodnote 9 633 239,83 € (zdroje 
EÚ). Po ich vyhodnotení bolo schválených 67 projektov v hodnote 
7 374 744,17 € (zdroje EÚ).
Názov projektu: Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Stará 
Ves.
Stručný popis projektu: 
- obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cu-
dzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v 
inom jazykovom prostredí
- obstaranie prírodovedných učební 
- obstaranie polytechnických učební
- obstaranie IKT učební
- obstaranie školskej knižnice vrátane priestorov pre ďalší rozvoj žia-
kov
Celkové náklady tohto projektu boli schválené vo výške 186 435,67 
EUR, mesto získa finančný príspevok z EÚ a štátneho rozpočtu vo 
výške 177 113,89 EUR (95 %) a z rozpočtu mesta prispeje sumou 
9172 EUR (5 %).                                                            Ing. Ján Kurňava

Mesto podalo žiadosť o dotáciu
na kúpu elektromobilu
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Pri počutí názvu knihy mi 
zišli na um verše známej balady 
Išli hudci horou, horou javorovou. 
Vlastne aj tí hudci prišli, boli to 
Furcoňovci z Matiašoviec (ľudo-
vá kapela), aby spríjemnili úžas-
né podujatie, uvedenie do života 
knihy Milana Budzáka. Horúce 
sobotné popoludnie  a príjem-
né priestory motorestu v Reľove 
– Hágoch vítali ľudí, ako hovorí 
Milan Budzák: „Všetkých, koho 
mám rád a všetci, ktorí mohli 
prísť.“  Bola to náhoda alebo zá-
mer, že knihu autor uvádzal do 
života v deň svojich narodenín?

Náš hostiteľ a oslávenec Milan 
Budzák, goralako repa, sčítaný 
pán, ktorý má históriu Jezerska 
a celého Zamaguria v malíčku, je 
absolventom Vysokej školy eko-
nomickej v Bratislave, členom 
Spišského dejepisného spolku 
v Levoči. Písať začal ako 65-roč-
ný, po tom, čo sa dozvedel o smrti 
jeho obľúbeného básnika Milana 
Rúfusa.Dnes má na svojom kon-
te viac ako 10 kníh poézie a mo-
nografiu o rodnej dedine. Svoje 
námety čerpá hlavne z rodného 
Zamaguria. Je veľmi skromný, po-
važuje sa za amatéra, ale to, že sa 
26. januára 2018 stal 716. členom 

Spolku slovenských spisovateľov, 
svedčí o inom. Za svoju tvorbu sa 
mu dostalo ocenenia od význam-
ných ľudí, ako je pán profesor  
Karol Kapeller, prof. Rybak, prof. 
Šimončič, Ing. Márian Tkáč, ale 
hlavne od ľudí, ktorí jeho básne, 
poviedky a fejtóny čítajú.Svojou 
tvorbou prispieva aj do časopi-
su Život, ktorý vydáva Spolok 
Slovákov v Poľsku, do časopisu 
Tatry, občas do Zamagurských 
a pravidelne do Vydrníckych 
novín. Najnovšie je pravidelným 
prispievateľom aj do občasníka 
Starovešťan.

Trinástej knihe v poradí, kto-
rou je Hora javorová,predchádza-
li knihy: Srdce gorala, Dedinka 
v údolí jazera, Zamagurie, láska 
moja, Pohladenie, Spievajúce srd-
ce, Nebeský rozhlas vysiela, Guraľu, 
tu je švjat tvuj, Udupaná hranica, 
Zamagurské nebo, Šepkanie srd-
ca, Brázda, Deti.Po gratuláciách 
úvodnú báseňzarecitoval Mgr. 
Martin Jurči, kaplán zo Štrby. 
Potom sa oslávencovi a ostatným 
prítomným prihovoril starosta 
obce Spišské Hanušovce Ing. Jo-
zef Dudžák. Ako sám povedal, 
necíti sa byť kompetentným po-
sudzovať tvorbu Milana Budzáka 

HORA JAVOROVÁ
z odbornej stránky, citoval preto 
prof. MUDr. Karola Kapellera, 
DrSc., ktorý  sa ku knihe vyjadril 
takto: „Básnik, prozaik, Ing. Milan 
Budzák aj napriek zdravotným 
ťažkostiam odovzdáva obdiv, lás-
ku svojim rodákom. Odovzdáva sa 
svojmu ľudu v prózach, vo voľných 
veršoch tak, ako v mnohých pred-
chádzajúcich dielach, tak to robí 
aj v tejto zbierke. Dojímavo píše 
o láske k Bohu, o láske  k svojmu 
severoslovenskému, hornatému, 
tatranskému kraju. Píše o láske už 
skôr narodeným dušiam, aby im 
prinášal úsmev, zdvíhal ich dôs-
tojnosť, a tak dal im sily nádeje, 
uvoľniť radosť z bytia. Potrebuje 
sa vyznať, preto musí písať. Mi-
luje, a preto neustále tvorí. Sme 
radi, že ho máme.Najviac sa mi 
na jeho tvorbe páči jeho dob-
romyseľnosť a ušľachtilosť jeho 
myšlienok, bohatá, územčistá 
obrazotvornosť. Ďalej pravidelné 
striedanie prízvučných a neprí-
zvučných slabík. Jeho tvorba, to je 
vlastenecká hymna narodný kraj 
a jeho ľud. Nezabúda zabočiť, aby 
nás  rozveselil fejtónmi o huncút-
stvach doby, ktorú prežil a preží-
va. Potrebuje sa vyznať z lásky. 
Potrebuje zo seba do sveta vypus-
tiť veľkú, celoživotnú oddanosť 
k zamagurskému kraju, jehoľudu 
aj blízkym Slovákom v Poľsku, čo 
sa ráno neprebudia na Slovensku.
Je vlastenec. Píše aj tým rodným 
– ako sú ďaleko a ako radi by na 
chvíľočku prišli sa pozrieť tam, 
kde je ich domov, kde je ich kolís-
ka. Nezištne, ako drozdík teší aj 
povzbudzuje. Povzbudzuje svoj-
ráznymi tónmirodného myslenia, 
na rozsiahlej ploche tvorby, s tŕ-
nistou hĺbkou citu, pre rozvoj ďal-
ších nádejí, na svetlejšie dni svojho 
milovaného ľudu. Pripomína, že 
sme deti modrej planéty. Patrí mu 
uznanie, patrí mu naša úcta.“

Ďalším, kto sa autorovi pri-
hovoril, bolprofesor Sliezskej 
univerzity v Katoviciach Jozef 
Čongva, ktorý ako predseda 

Spolku Slovákov v Poľsku prinie-
sol pozdrav od Slovákov žijúcich 
na Zamagurí, avšak za severnou 
hranicou dnešnej Slovenskej re-
publiky. Tvorba Milana Budzáka 
v ňom podnietila úvahy o vlasti 
– veľkej i malej. „Veľkou vlasťou 
je štát, v ktorom žijeme, s ktorým 
sa stotožňujeme – pre autora Slo-
vensko. Každý však ešte má aj 
svoju malú vlasť, ktorú Nemci 
nazývajú Vaterlandom, teda ot-
činou. Je ňou cintorín, kde ležia 
naši predkovia, nositelia istých 
hodnôt, ktoré by sme mali pesto-
vať a rozvíjať. Je ňou rodný dom, 
kde sme vyrástli a duchovne sa 
rozvinuli. Je ňou otcova roľa, kto-
rá nám dávala obživu a učila nás 
spätosti s prírodou. Pre autora je 
malou vlasťou jeho rodné Zama-
gurie, jeho rodná obec Jezersko. 
Tejto svojej malej vlasti vzdáva 
hold v každej svojej básni, v kaž-
dom svojom príbehu.“ V závere 
svojho príhovoru prof. Čongva 
pogratuloval autorovi k jeho no-
vej publikácii, ako aj k prijatiu do 
Spolku slovenských spisovateľov.

Kniha bola do života uvedená 
javorovými listami a má už svo-
jich prvých čitateľovaj prvé pozi-
tívne ohlasy.

Za finančnú podporu na jej 
vydanie ďakuje autor obecným 
úradom: Červený Kláštor, Spišské 
Hanušovce, Vydrník, mestám: 
Spišská Stará Ves a Spišská Belá, 
firme Autonova Poprad, MUDr. 
Ingrid Gurníkovej.

Autor si veľmi váži spoluprácu 
s Vydavateľstvom Spolku Slová-
kov v Poľsku, kde kniha uzrela 
svetlo sveta, hlavne s manželmi 
Molitorisovcami a grafikom An-
drzejom Błaszczykom.

Želáme knihe, nech je obľú-
benou a inšpirujúcou, autorovi 
želáme veľa síl a tvorivých nápa-
dov, nech sa  stretneme pri jeho 
ďalšom jubileu s jeho ďalšou kni-
hou. 

Anna Kromková, 
foto Vojtech Rušin

Vážení spoluobčania,
v týchto dňoch bola ukončená montáž bezdrôtového mes-

tského rozhlasu a varovného systému.
Teraz nastáva dvojmesačná testovacia lehota (do konca 

novembra 2018), kedy možno riešiť nápravu v miestach kde 
nepočuť rozhlas, prípadne kde nefunguje rozhlas, resp. hrá 
nahlas.

Každé „rozhlasové  hniezdo“ má svoje číslo. Stačí, ak spo-
lu s požiadavkou na prípadné nedostatky spoluobčania na-
hlásia číslo uvedené na rozhlase.Následne, keď sa preukáže 
odôvodnenie požiadavky občanov,  po testovacej dobe ser-
visný technik urobí odborný zásah do zariadenia.

Nový bezdrôtový rozhlas 
a varovný systém v testovacom režime
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Kapitoly zo staroveskej kroniky (36)
Potravné družstvo
Založeniu družstva predchádzala 
séria prednášok o družstevnej 
myšlienke Jozefom Richweis-
som. Zakladajúce val né zhro-
maždenie sa konalo 13. novem-
bra 1927 v Ľudovej banke. Do 
správy družstva boli zvolení Jozef 
Richweiss ako predseda, Ľudovít 
Krajíček ako podpredseda, Ján 
Bobek, Jozef Grutka a Ján Trip-
ský ako členovia. Dozorný výbor 
tvorili Karel Indra, Andrej Pavlik, 
Ladislav Herbst, Ján Novák ml., 
Andrej Kostelničák a Ján Grutka 
ml. Za pokladníka bol zvolený 
Štefan Ogibovič.V deň založenia 
malo družstvo 111 členov, ktorí 
zakúpili 566 podielov po 100 Kč. 
Najviac podielov zakúpil Ladislav 
Herbst - 30, potom nasledovali 
Karel Indra, Štefan Ogibovič a 
Andrej Pavlik po 20 podielov.
Veľká väčšina členstva zakúpila 
však len po 1 - 2 podieloch..Za 
účtovníka bol zvolený dirigent 
banky Ladislav Boroň. Súčasne 
sa rozhodlo kúpiť obchod i celý 
dom od Pavla Kuchtu za 60 000 
Kč, ktorý saz mesta odsťahoval. 
Prvým obchodvedúcim družstva 
sa stal Jozef Barnáš.Keďže išlo 
o spoločnosť s ručením neob-
medzeným, bolo rozhodnuté, 
že za záväzky družstva ručia 
členovia do výšky päťnásobnej-
sumy upísaných podielov. Rok 
1928 bol prvým rokom pôsobe-
nia Potravného družstva a podľa 
výsledku revízie, ktorú vykonalo v 
auguste 1929 Ústredné družstvo 
v Bratislave, skončila sa účtovná 
uzávier ka za rok 1928 so ziskom. 
Druhý rok existencie (1929) však 
znamenal už začiatok úpadku. 
Hroziace nebezpečenstvo vy-
stihli len dvaja členovia správy 
Ján Bobek a podpredseda Ľude-
vít Krajíček, ktorí sa v decembri 
1929 vzdali členstva. No vú sprá-
vu družstva od 13. decembra 
tvorili Jozef Richweiss, La dislav 

Boroň, Štefan Ogibovič, Ján Trip-
ský a Jozef Grutka,dozor ný vý-
bor Ladislav Herbst, Ján Grutka, 
Andrej Kostelničák a Andrej Pav-
lik. Koncom roka malo družstvo 
109 členov s 592 podielmi po 100 
Kč. Revízori Ústredného družstva 
v Bratislave počas revízie v máji 
1930 konštatovali, že správa je 
málo činná, že obchodvedúce-
mu ponecháva voľnú ruku, keď-
že tento si tovar nakupoval sám, 
sám kalkuloval ceny, ktoré neboli 
pevné.Dlžoby v Ľudovej banke,aj 
za tovar vzrástli, pričom obrat kle-
sol. Po revízii novým predse dom 
správy sa stal prednosta pošty 
Antonín Vacek, podpredsedom 
Andrej Pavlik a členmi Ján Trip-
ský, Štefan Rajtár a Andrej Kostel-
ničák, dozorný výbor tvorili An-
drej Kovalský, BedřichBrichcin, 
KvirínOvšonka, Andrej Novák 
a Ľudevít Krajíček. Navonok sa 
zdalo, že družstvo prosperuje, 
pretože okrem obchodu, ktoré-
ho vedúcim od októbra bol Ján 
Mláka, otvorilo družstvo aj hosti-
nec, ktorého vedúcou bola Mária 
Grutková.Zriadila sakolkáreňna 
Tridsiatku a v auguste 1930 bola 
dokončená stavba pekárne, kto-
rá však pracovala len tri mesiace, 
načo bola daná do prenájmu. 
Vedenie družstva kúpilo kon-
com septembra nákladné auto. 
Auto bolo však viac pokazené 
ako pojazdné, preto sa po troch 
mesiacoch znova predalo. V no-
vembri bola otvorená v Lechnici 
fi liálka družstva; jej vedúcim bol 
Starovešťan Štefan Regec, ale 
predajňa bola nerentabilná, preto 
bola v júli 1931 zrušená.Na pre-
kvapenie členstva bola účtovná 
uzávierka za rok 1930 aktívna, 
neskôr sa však ukázalo, že bola 
zostavená nespráv ne a že druž-
stvo pracovalo v tomto rokuso 
stratou. Neskoršie revízie sku-
točne potvrdili, že situácia druž-
stva bola už roku 1930 kritická. 

Vinou Antonína Vacka, ktorý ako 
predseda správy vybavoval celú 
agendu sám, členstvo sa o zlom 
postavení družstva nič nedozve-
delo. Ostatní členovia správy 
previnili sa tým, že pred sedovi 
slepo dôverovali. V roku1931 Po-
travné družstvo prežívalo drama-
tické chvíle a ocitlo sa na pokraji 
svojho zániku. Podľa bilancie k 
8. augustu malo družstvo úvery 
v obcho de aj v hostinci, ktorý od 
marca viedolAndrej Pavlik a cel-
kové dlžoby boli 261610,58 Kč. 
Revízna správa konštatovala, že 
tento výsledok bol zapríčinený 
nesprávnou, ľahkomyseľnou a 
nedbalou prácou správy, zisti-
la, že celá korešpondencia i ur-
gencie boli u pred sedu správy 
Vaceka, pričom za nevybavené 
urgencie vzniklo pená le. Revízia 
nariadila zvo lať na 20. septembra 
mimoriadne valné zhromaždenie, 
ktoréhopriebeh bol veľmi búrlivý. 
Bola zvolená nová správa, kto-
rej predsedom bol Ján Grutka, 
podpredsedom Michal Fabiana 
členmi Andrej Kostelničák, Jozef 
Grutka a Jozef Pajonk, a roz hodlo 
sa pokračovať ďalej v činnosti 
pod dozorom Nákupnej cent rály 
v Kežmarku. Na starú správu 
bola podaná žaloba u Krajského 
súdu v Levoči.V priebehu súdne-
ho pokračovania nebolo dokáza-
né ani predsedo vi, ani ostatným 
členom správy, žeby boli finanč-
né prostriedky družstva vedome 
použili vo svoj prospech. A tak 
bolo vyšetro vanie v máji 1932 
zastavené.Nová správa družstva 
urobila síce na zlepšenie situácie 
určité opatrenia, ale zánik druž-
stva sa už nedal odvrátiť. Túto 
skutočnosť potvrdila aj revízia 
Ústredného družstva v Bra tislave 
v máji 1932, podľa ktorej prevyšo-
vali dlžoby ma jetok o 152920,50 
Kč. Na základe týchto skutoč-
ností navrhla revízia likvidá ciu 
družstva. Uzne sením Krajského 

súdu v Levoči z l. októbra 1932 
bola likvidácia aj vyhlásená.Bola 
to tragédia pre všet kých členov 
družstva, ktorí nielen že prišli o 
svoj vložený podiel, ale museli 
zaplatiť ešte jeho päťnásobok. 
Najhoršie obstáli tí členovia starej 
správy, ktorí sa zaručovali dodá-
vateľom podpisovaním zmeniek 
v nádeji, že sa družstvo zachráni. 
Keďže sa tak nestalo, museli celú 
hodnotu zmeniek zaplatiť sami. 
Takýmto spôso bom musel napr. 
Andrej Pavlik zaplatiť 25000 Kč, 
Štefan Rajtár 10000 Kč, čo boli 
na vtedajšie možnosti a časy ob-
rovské sumy. Nemalé problémy 
s platením mali aj tí členovia, kto-
rí mali len jeden podiel a museli 
splatiť iba 500 Kč. A tak je len pri-
rodzené, že v mno hých domoch 
bolo dlho veľa plaču a nariekania 
a nechýbalo ani nadávanie na 
propagátorov družstevnej myš-
lienky. Najväčší osohz nešťastia 
členov družstva mala filiálka Ľu-
dovej banky, z ktorejako jedinej 
finančnej inštitúcie v okrese si 
všetci dlžníci vy berali pôžičky.
Mnohí nestačili splácať ani úroky 
a vlastná istina ostávala neraz po 
mnoho rokov na tej istej výške.
Takto nešťastne sa skončila exis-
tencia družstevnej myšlienky, 
ktorá časom si získala viacerých 
nadšencov. Jej uskutočňovanie 
v praxi však odkrylo nečestnosť 
príslušníkov inteligencie, ktorí 
už na začiatku rodiacej sa krízy 
z družstva vystúpili a celú ťarchu 
ponechali na pleciach neskú-
sených a dô verčivých prostých 
ľudí, ktorí za to veľmi ťažko zapla-
tili. Ide predovšetkým o hlavného 
propagátora a iniciátora založe-
nia druž stva správcu školy Joze-
fa Richweissa a hlavného vinníka 
zániku družstva prednostu poš-
tového úradu Antonína Vaceka. 
Obaja sa ešte v tomto roku zo 
Starej Vsi odsťahovali. 

Spracoval: Ing. Eduard Pavlik

FEJTÓNOVÝM PEROM
Ako sme všetci vyzdraveli
Ministerstvo zdravotníctva vypísalo konkurz na nové 

pohotovosti. Prihlásiť sa mohol každý lekár, ochotný túto 
službu vykonávať. Nakoľko ide o zodpovednú prácu cez noci 
i víkendy, bolo dôležité vybrať tých najlepších. Často sa tu 
zachraňujú životy. Vedúci odboru pripravil konkrétne pod-
mienky, finančné aj odborné. Pracovníčky úradu nachystali 
celé hromady papierov, ktoré bolo treba vyplniť a podpísať, 
ustanovili sa výberové komisie, ich členovia boli vyvážení 

ľudsky, politicky a profesionálne. Termín výberového kona-
nia bol stanovený ideálne, len jeden deň pred začatím fungo-
vania pohotovostí, vo všetkých okresoch Slovenska v rovna-
ký čas. Zdravotné poisťovne schválili platby, vláda uvoľnila 
zdroje v rozpočte, bolo vypracovaných viac ako dvadsať 
projektov so zdrojmi z Európskej únie, ktoré mali celému 
procesu pomôcť. Všetko teda bolo pripravené, v miestnos-
tiach 79 konkurzov boli pripravení ľudia i materiál a čakalo 
sa na záujemcov o pohotovosti. Čakalo sa celý deň, celú 
noc. Nik neprišiel.

Ráno celému Slovensku najvyšší politik vysvetlil, že po-
hotovosť vlastne nepotrebujeme. Odvtedy sme všetci zdraví 
ako buky...  Mgr. Miloslav Cisko
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Milan Budzák
Slovan, svoju históriu máš

Medzi čierne mraky nad 
krajinami,
kde duch Slovanských národov
ochrannú ruku drží, slnečný lúč
prenikol. Slovan pridlho si spal,
nečakáš nové ráno?

Svojou pokorou, sám sebe ruky
si poviazal. Vzopri sa, povraz
povolí. Svoju minulosť ani
sám nepoznáš, ona svoje korene
dlhé veky, ešte pred narodením
nášho Spasiteľa Ježiša Krista, má.

Votrelci, keď vládnuť na tvojom
grunte chceli, aj tvoju históriu
na svoj obraz menili. Ty Slovan,
si sa na útek dal, o zjednotenie
ťa pripravila chamtivosť tvoja.

Samova vlasť, to je už druhý
polčas tvojho bytia. Svoj domov,
kde germani , aj iní vládli,
si mal. Ponížili ťa, tvoju ohradu
zbúrali a kameň čo Mojžišovmu
kameňu sa podobal, zakopali.

V nešťastí nádej ostala. Tvoj veľký
brat, nepriateľa na koniec sveta
hnal. Dvakrát na otlčené kolená
padal, ale láska ho zachránila,
priveľmi miloval svoju vlasť. 
Časť tvojho národa, aj dnes
k cudziemu sa pridáva.
Ten si vytvoril novú zbraň,
okrem meča, blahobytom
váhavého Slovana dobíja.
On, keď väčší kus chleba
má, zabúda nasvoju vlasť. 

Slovan, ja som brat tvoj, keď si sa
z dlhého spánku prebudil,
otvor okno a vzduchu, čo
 ti vánok z východu
 donáša, sa nadýchaj.
Tvoja hlava, dostatok kyslíka
bude mať.

Otázku ti dávam, čo je tvojmu
srdcu milšie? Tvoj grunt, 
dreveným
pluhom orať, jačmeň cepom 
mlátiť,

svoje koledy na sviatok narodenia
tvojho Pána spievať, alebo 
dedičstvo
tvojich praotcov i dedov poslať
do zabudnutia ? Pán a Bože náš,
ochraňuj Slovanov , kde naše 
Slovensko
svoje miesto má.  

Spomienky na mladosť, sú 
ranným pokrmom. Keď slneč-
ný lúč pokoja ti nedá, hoci máš 
oči zatvorené, na bielom plátne 
udalosti svojej mladosti si preze-
ráš. Má to výhodu, nepotrebuješ 
premietačku, spotreba elektrickej 
energie je nulová. Po chvíľke vá-
hania vstávaš a pod seba pod-
súvaš svoju obľúbenú stoličku, 
ktorá vôňu javorového dreva má. 
Spomienka na kolísku, z toho 
zázračného dreva mi k srdcu pri-
rástla. Môj detský plač, sa pesnič-
ke,Jomalyguroľek v malymkapie-
ľusku.......,podobal.

 Prišla chvíľa, kedy som na 
klávesnicu počítača, palcom, ako 
blesk udieral. Aj ten občassem, 
tam udrie. Musím sa priznať, že 
mojím spomienkam ubližujem. 
Vsúvam medzi ne slová, ktoré si 
vymýšľam. Čo človek neurobí len 
preto, aby toho,čo to možno bude 
čítať, zaujal. Na svoju obranu uvá-
dzam, že jadro myšlienky ostáva. 
Fantázia má svoju silu, čoho moja 
manželka je dôkazom.

Mnohokrát nevie, čo je prav-
da a čo klamstvo. Ženáči, veď to 
poznáte.

 Vraciam sa ku mojej srdečnej 
slabosti, milovanému okresnému 
mestečku.

 Kráčam po tretuári a výkla-
dy v obchodoch si obzerám. Vo 
vrecku tri koruny československé 
mám. Pri obchode Papier – hrač-
ky, kde vedúca pani Majlende-

Moje milované okresné mestečko

Spomienky premenené na sny
rová gazduje, zastavil som sa. 
Do školy mi pastelky bolo treba, 
čo mám robiť, šesť korún stoja. 
Kráčam ďalej, pri obchode Mäso 
– údeniny, som sa rozhodol. Moje 
tri koruny nového majiteľa budú 
mať, klobásku mám veľmi rád. 
Pán Babík ma privítal a klobásku, 
čo cesnakom voňala, na váhu 
dal.

Hoci nedospelý, ale smädný 
som bol, v pohostinstve u Bobka 
za korunu, čo mi ostala, kraheľ 
som chcel ochutnať. Krčma, par-
don pohostinstvo, plná zákazní-
kov a dymu bola. Voľnú stoličku 
som márne hľadal. Zrazu som po-
čul hlas, pionier, čo tytu v krčme 
hľadáš ?

Obzerám sa a hľa predseda 
rodnej strany, z našej dediny na 
mňa volá. Poď ku mne pionier, 
zaostávaš, zväzákom si už mal 
byť.  Ale ujo, veď u nás na dedi-
ne Československý zväz mládeže 
nemáme. Nemáme, tak ho zalo-
žíš. To nie ja, popredný funkcio-
nárstrany ti úlohu dávam, to je 
príkaz samotnej rodnej strany. 

Naša rodná strana mladé 
kádre potrebuje. Jej členovia 
starnú a starnú aj ich myšlienky 
a vy ste naša budúcnosť. Súdruh 
predseda, ja na známky nemám, 
založiť ju nemôžem. Nevyhováraj 
sa, ja s tebou ako s jej predse-
dom počítam.

 Na známky, že nemáš? V ne-
deľu v kostole do zvončeka nedáš 

a vyriešené to máš. Ale súdruh 
predseda ja miništrujem, podvá-
dzať nemôžem. 

A čo naša rodná strana, bu-
dúcnosť sveta, ňou chceš pohŕ-
dať?

Ja nepohŕdam, ale peniaze 
nemám. Skončili sme, ber to ako 
príkaz našej rodnej strany a na 
známky ti požičiam. Vieš ty vô-
bec, koľko radosti ťa, ako funkci-
onára čaká? Dorastenky ťa budú 
obliehať a možno aj na zle navá-
dzať. Ale ujo ja nekradnem. 

Čo susedovi občas v jeho 
záhrade hrušku odtrhnem, to sa 
neráta. Aha, už ťa mám, hruštičky 
máš rád. Koľko to peňazí teraz pri 
sebe máš? Jednu korunu, smäd 
mám.

Kraheľ chcem ochutnať. Vieš 
čo, kraheľ odvolaj, ja ti päť korún 
požičiam, keď našetríš tak mi ich 
vrátiš a dve kmínky objednaj. Ako 
budúci funkcionár, musíš si aj na 
pálené zvykať.

Ja som kmínku z poldecáka,a-
kokojenec cmuľkal a nový  kama-
rát do sebakmínku, ako do suda 
na kapustu nalial. Druhú rundu, 
už na svoj účet objednal.

Cesta domov z okresného 
mestečka veselá bola, autobu-
som sme cestovali. On spal a ja 
som o pionierkach, pardon zvä-
záčkach sníval.

Na píle pri Kehli, sme si po-
spali, aby keď domov prídeme, 
nič nezbadali. Tak som svoju ži-
votnú kariéru naštartoval.

 Ing. Milan Budzák

Pre našich študentov pripravujeme v tomto 
školskom roku aj skutočný bonbónik – geogra-
fickú exkurziu do Paríža. Paríž, mesto kultúry 
a umenia, mesto krásy a harmónie, so všetký-
mi svojimi pamiatkami bude k dispozícii našim 
gymnazistom na konci mája 2019. 

V programe je skutočne všetko – Eiffelova 
veža, múzeum Louvre aj s Monou Lisou, sláv-
ny Chrám Matky božej, Montmartre i Latin-
ská štvrť, dokonca aj na Disneyland sa nájde 
čas. Štyridsiatka šťastlivcov nám zaiste prine-
sie množstvo fotografií a iného materiálu, s 
ktorým sa radi pochválime.

26.9. oslávili gymnazisti Európsky deň jazy-
kov. Je to jazykové podujatie, ktorým sa zapá-
jame do celoeurópskej siete aktivít organizova-
ných po celej Európe. Našich študentov čakali 
rôzne zaujímavé aktivity, ktoré si pre nich počas 
vyučovacích hodín pripravili vyučujúci jazykov.

Študenti maturitného ročníka v septembri 
začínajú vzdelávací cyklus Finančnej akadé-

mie. Cieľom tohto vzdelávania organizované-
ho v spolupráci s Nadáciou Partners je viesť 
mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednos-
ti. Študenti priamo od lektorov pôsobiacich 
vo sfére financií zaujímavou cestou dostávajú 
návod, ako robiť správne finančné rozhodnu-
tia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú 
výplatu.

13. 9. sa 1.G a 2.G v rámci účelového cviče-
nia zúčastnili turistickej vychádzky do Jezerska 
a Bachledovej doliny. Súčasťou bola  prehliadka 
Chodníka korunami stromov. Úžasnú atmosféru 
umocnilo krásne slnečné počasie s jasnou oblo-
hou. Zážitok sa znásobil, keď sme na spiatočnej 
ceste, na rázcestí pri Kehli, mohli povzbudiť pe-
lotón cyklistov, účastníkov 1. etapy Tour okolo 
Slovenska. Všetkým žiakom ďakujeme za super 
výkon a chválime i vzorné správanie a ochotu 
silnejších jedincov pomôcť tým menej zdat-
ným:) Tešíme sa, že sme mohli spoločne stráviť 
krásne chvíle v prekrásnom prostredí.

GYMNÁZIUM INFORMUJE
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V dňoch 6. až 10. augusta sa 41 detí zúčastnilo letného tábora v Spišskej Starej 
Vsi. Účastníci, prichádzajúci tradične okrem Spišskej Starej Vsi a okolitých obcí 
aj napríklad z Popradu, boli rozdelení do štyroch družstiev podľa farieb: „Modrí“, 
„Zelení“, „Bieli“ a „Žltí“. V hre boli síce aj voľné názvy, ale napokon sa zaužívali 
tieto ľahko identifikovateľné podľa táborových tričiek. 

 Nakoľko bolo počasie priaznivé, konali sa všetky pripravené aktivity. Tradičné 
turnaje vo futbale, basketbale, terénnom i rovinnom behu, ringu a metlobale spre-
vádzali ďalšie športy, v ktorých súťažili dvojice pre svoj tím: hod loptou na cieľ, 
kopanie lopty na presnosť, hod na kôš, pétanque a croquet. Posledné dve disciplí-
ny si ako novinky získali veľkú popularitu. O niečo menej obľúbené bolo bodovanie 
poriadku, vyžadovanie dochvíľnosti a pozornosti pri pokynoch alebo dodržiavanie 
osobnej hygieny. Vyvážili to ale atraktívne doplnky ako skúška odvahy, túra na 
Havku, hľadanie Veľkého Dudroša, návšteva knižnice, večerné opekanie či tvorba 
táborových výkresov, hesiel a vlajok. Nepredvídaným doplnkom bolo tiež sledova-
nie búrky spoza okien alebo úspešné vyháňanie dotieravého hmyzu.

 Celkovo sa tábor vydaril vynikajúco, skutočne nebol podstatný víťaz, hoci pre 
poriadok treba uviesť, že po dvoch rokoch hegemónie „Zelených“ zvíťazili „Modrí“. 
Podľa predbežných ohlasov sa zdá, že budúcoročný štvrtý tábor bude mať nad-
štandardnú účasť. Možno siahneme k výberu účastníkov podľa toho, ako sa nám 
javili v táboroch doteraz. Každopádne však môžeme sľúbiť, že Dve veže budú o rok 
opäť.  Mgr. Miloslav Cisko

Čas letných prázdnin sa defi-
nitívne skončil a do školy sa vrá-
tili žiaci, študenti, pedagogickí 
aj nepedagogickí zamestnanci. 
Síce tí už trochu skôr, aby pri-
pravili školu na jej nový školský 
rok, aby pripravili prostredie pre 
vzdelávanie našich žiakov. Po-
čas leta sa nám podarilo zrekon-
štruovať školskú jedáleň v ZŠ, 
verím, že naši stravníci sú s ňou 
spokojní.

Do 1. ročníka v ZŠ nám na-
stúpilo 38 nových žiakov, v gym-
náziu 19. Do 5. ročníka prišlo 
11 žiakov z málotriednych škôl. 
Takže v ZŠ máme 297 žiakov , 
v gymnáziu 79 a v MŠ 72. V ZŠ 
máme 15 tried (6 na 1.stupni 9 
na 2.stupni), v MŠ 3 triedy v G 
4 triedy. V ZUŠ máme 167 žia-
kov v individuálnej forme, z toho 
50 v Spišských Hanušovciach 
na elokovanom pracovisku, 103 
žiakov v skupinovej forme z toho 
27 na elokovanom pracovisku. 
V tomto roku sme otvorili aj lite-
rárno-dramatický odbor.

Kolektív pedagogických za-
mestnancov školy je rozšírený 
o posily v ZUŠ (MgrArt. Alžbetu 
Džurňákovú a Ivetu Krišandovú 
DisArt, učiteľky klavíra, Mgr. Lí-
viu Dermovú, učiteľka literárno-
-dramatického odboru a hry na 
gitare) a v ŠKD (Mgr. Vieru Ma-
čutekovú).

Úspešní ľudia hovoria, že 
ich dobré výsledky v živote sa 
skladajú z 5 % talentu a z 95 
% tvrdej práce. A je to práve 
učiteľ, ktorý sa snaží v žiakoch, 
vo svojich zverencoch prebudiť 
záujem budovať si svedomi-
tou prácou a s nasadením tých 
zvyšných deväťdesiat päť per-
cent úspechu. Som presvedče-
ná, že naši učitelia sa vo svojej 
práci snažia túto životnú filo-
zofiu dôsledne napĺňať. V spo-
lupráci s rodičmi sa nám to aj 
podarí.

Začal nový školský rok a ja 
verím, že bude naplnením na-
šich predsavzatí a plánov do 
budúcnosti.

Darovanie krvi
18. októbra v čase od 9.00-11.00 hv telocvični ZŠ opäť 
v spolupráci s Mobilnou transfúznou jednotkou z Popra-
du organizujeme Darovanie krvi. Na tejto akcii okrem 
učiteľov, študentov gymnázia radi privítame aj všetkých 
dobrovoľných darcov Zamaguria. 

V rámci Európskeho týždňa 
športu prebehli zaujímavé aktivity. 
Najskôr, 27. 9. nás svojou návšte-
vou poctili zástupcovia Minister-
stva dopravy SR, aby vyhodnotili 
celonárodnú kampaň „Do školy 
na bicykli“ a slávnostne nám odo-
vzdali ceny za naše víťazné video. 
Na svete je už aj video č.2 - „Po-
zvánka pre Sagana“, ktoré malo pri 
tejto príležitosti premiéru a ktoré 
„poletí“ priamo Petrovi Saganovi. 

 28. 9. žila Spojená  škola svoj 
olympijský deň.   Olympiádu spo-
jenej školy sme začali privítaním 
chlebom a soľou našich vzácnych 
Zlatých chlapcov z Ria - bratran-
cov Škantárovcov. Škoda, že sa 
nemohol pre pracovné povinnosti 
zúčastniť na tomto podujatí  aj Ju-
raj Minčík, bronzový medailista zo 
Sydney, pod ktorého trénerskou 
rukou získali Škantárovci zlato 
v Riu. Pripravili sme si pre nich 
prekvapenie - vo vestibule hlavnej 
budovy ZŠ je nainštalovaná vý-
stava fotografií a športové náčinie 
našich olympionikov.  Olympioni-
ci zapálili olympijský oheň, prečí-
tali sľub športovcov a rozhodcov. 
Bonbónikom boli holuby, ktoré 
nám na túto akciu prepožičal pán 

Potanecký. Ďakujeme za pomoc 
a veríme, že sa všetky v zdra-
ví vrátili do svojich holubníkov. 
O kultúrny program sa postarali 
naši folklóristi a hudobníci z gym-
názia (ZUŠ). Počasie nesklamalo 
a okrem množstva športových 
aktivít pripravených pre žiakov ZŠ 
a gymnázia  ponúklo príležitosť 
pre tenisový turnaj pre našich ab-
solventov. V popoludňajších hodi-
nách súťažili aj žiaci v ŠKD a krátke 
preteky na odrážadlách mali aj tí 
najmenší - škôlkari. 

Ďakujeme, že si čas na návštevu 
našej školy (ich školy) našli Aťo 
a Peťo Škantárovci, aj pán Peter 
Minčík, ktorý sa zúčastnil na tom-
to podujatí v dvojitej funkcii, ako 
zástupca primátora mesta aj ako 
otec bronzového medailistu.

Ďakujeme za pomoc pri inštalá-
cii banera Ing. Marekovi Výroste-
kovi a firme Zastrova, ktorí nám 
vyrobili aj medaily pre našich naj-
menších. 

Ďakujem za perfektne zorgani-
zované podujatie našim kolegom, 
hlavne Mgr. Márii Novotnej a Mgr. 
Jánovi Stankovi, ale aj všetkým ďal-
ším kolegom, ktorí sa podieľali na 
organizovaní tohto športového dňa.

Ponuka  krúžkov
CVČ Šťastenko Spišská Stará Ves v školskom roku 2018/2019

Por.
�. NÁZOV KRÚŽKU� VEDÚCI KRÚŽKU�

1. Lienka Mgr. Nikola Bizubová 
2. Gymnastika MŠ Boženská Alžbeta 
3. Futbalový  5.-9.r. Mgr. Stanko Ján 
4. Dou�ovanie z matematiky Mgr. Kafková Anna 
5. Matematický Mgr. Harabinová �udmila
6. Po�ovnícky Ing. Výrostek Marek 
7. Divadelný Mgr. Dermová Lívia 
8. Vševedko Mgr. Raková Mária 
9. Prvá pomoc Ing. Mikulová Anna 
10. Chemický krúžok Mgr. Penxová Daniela 
11. Hravá škola Mgr.Ovcar�íková Marta 
12. Prírodovedný Mgr. Cisko Milo 
13. �udové remeslá Ing. Kromková Zuzana 
14. Rybársky Ing. Kanda Anton 
15. Angli�tina pre maturantov Mgr. Krajgerová Daniela 
16. Programovanie a logika RNDr. Seman�íková Mária 

17. Biologický Mgr. �upka Miloš 

18. Príprava na sú�až mladých
zdravotníkov

Mgr. �arnogurská Mária 

19. Volejbalový krúžok Mgr. Novotná Mária 
20. Futbalový – ml.žiaci Fabian Peter 
21. Stolný tenis Mgr. Stanko Ján 
22. Hravý prvák Mgr. Krišáková Milada 
23. Konverzujeme nemecky Ing. Sim�išinová Iveta 

Letný tábor Dve veže - 3. ročník

Európsky týždeň športu 2018

ZO ŽIVOTA SPOJENEJ ŠKOLY
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V. liga Podtatranská dospelí VsFZ III. liga-SD-U19-sk. PT-VsFZ 

1 FK 05 Levo�a 9 7 1 1 28:11 22 7 

2 FK Vysoké Tatry 9 7 0 2 32:12 21 6 

3 OFK Vikartovce 9 7 0 2 24:13 21 3 

4 MŠK Tatran Spišské Vlachy 9 5 2 2 32:12 17 -1 

5 MŠK Spišské Podhradie 9 5 1 3 23:15 16 4 

6 TJ Dunajec Spišská Stará Ves 9 4 2 3 27:16 14 -1 
7 FK Svit 9 4 2 3 21:13 14 2 

8 OTJ Jamník 9 4 1 4 18:16 13 4 

9 TJ Slovan Smižany 9 4 1 4 21:22 13 4 

10 Slovan FO Markušovce 9 3 1 5 15:26 10 -2 

11 OKŠ Spišský Hrušov 9 2 2 5 15:29 8 -7 

12 TJ Tatran �ubica 9 2 0 7 9:31 6 -9 

13 OŠK Spišský Štvrtok 9 1 1 7 15:40 4 -8 

14 ŠK Harichovce 9 0 2 7 8:32 2 -10 

3. liga - žiaci - U15 - PFZ 
    Klub Z V R P Skóre B +/- 

1 FK Švábovce 8 7 0 1 33:5 21 9 

2 OFK Vikartovce 8 5 1 2 31:13 16 7 

3 FK Ve�ká Lomnica 8 5 1 2 36:20 16 1 

4 TJ FO Výborná 8 4 3 1 33:19 15 0 

5 TJ Tatran Huncovce 8 5 0 3 20:13 15 3 

6 OFK 1934 Spišské Bystré 8 4 1 3 28:24 13 -2 

7 OFK Batizovce 8 4 0 4 18:33 12 0 

8 TJ Tatran Liptovská Tepli�ka 8 3 2 3 22:24 11 2 

9 ŠK 06 Slovenská Ves 8 2 2 4 20:36 8 -1 

10 OŠK Spišský Štvrtok 8 2 1 5 45:33 7 -5 

11 TJ Dunajec Spišská Stará Ves 8 1 1 6 18:34 4 -11 
12 TJ Baník Hôrka 8 0 0 8 4:54 0 -9 

1 ŠK Harichovce 9 6 1 2 30:15 19 4 

2 MŠK Slavoj Spišská Belá 9 6 0 3 31:14 18 3 

3 TJ Štart Hrabušice 9 5 3 1 27:14 18 6 

4 FK 1931 Hranovnica 9 5 2 2 16:9 17 2 

5 FK 05 Levo�a 9 5 2 2 14:11 17 5 

6 1. MFK Kežmarok 9 5 1 3 23:13 16 1 

7 TJ Slovan Nálepkovo 9 5 0 4 25:22 15 3 

8 FK Vysoké Tatry 9 4 1 4 15:16 13 -2 

9 TJ Dunajec Spišská Stará Ves 9 3 3 3 19:17 12 0 
10 FK Ve�ká Lomnica 9 4 0 5 18:17 12 -3 

11 TJ Tatran �ubica 9 3 2 4 20:26 11 -1 

12 TJ Nový život Kluknava 9 2 1 6 11:26 7 -5 

13 FK Olcnava 9 1 0 8 5:29 3 -12 

14 TJ Družstevník Odorín 9 1 0 8 8:33 3 -9 

Klub Z V R P Skóre B +/- Klub Z V R P Skóre B +/- 

Kolo Dátum Domáci Hostia Výsledok 

1 30.09.2018 
Ne 10:00 TJ Sp.St.Ves-Lesnica A STO Letanovce A 5 : 13

2 05.10.2018 
Pi 17:00 Fortuna Kežmarok C TJ Sp.St.Ves-Lesnica A

3 14.10.2018 
Ne 10:00 TJ Sp.St.Ves-Lesnica A TJ Javorinka Levo�a A

4 21.10.2018 
Ne 10:00 AŠK Maria Huta A TJ Sp.St.Ves-Lesnica A

5 04.11.2018 
Ne 10:00 TJ Sp.St.Ves-Lesnica A MŠK STO Krompachy A

6 11.11.2018 
Ne 10:00 STK Severka Kežmarok A TJ Sp.St.Ves-Lesnica A

7 18.11.2018 
Ne 10:00 TJ Sp.St.Ves-Lesnica A ŠKST Spišský Štvrtok A

8 25.11.2018 
Ne 10:00 TJ Sp.St.Ves-Lesnica A Slavoj Spišská Belá A

9 02.12.2018 
Ne 10:00 TJ STO Slovenská Ves A TJ Sp.St.Ves-Lesnica A

10 09.12.2018 
Ne 10:00 TJ Sp.St.Ves-Lesnica A ŠKST Spišské Vlachy A

11 16.12.2018 
Ne 10:00 ŠK Veterán Poprad A TJ Sp.St.Ves-Lesnica A

Stolný tenis 3. liga západ - muži (rozpis súťaže - základná časť)
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