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Prvé názory a snahy o ochra-
nu niektorých častí územia Pie-
nin sa začali objavovať najmä na 
poľskej strane už po skončení 
prvej svetovej vojny. Podnet k 
týmto snahám dal zhoršujúci sa 
stav prírodných pomerov v úze-
mí Pienin vplyvom nekontrolo-
vateľnej ťažby v lesoch, zaklada-
nia kameňolomov, nekontrolo-
vanej výstavby a najmä pastvy 
v lesných a xerotermných spo-
ločenstvách vápencových brál 
a sutí. Zvlášť negatívne sa preja-
vila pastva na lúkach hradného 
brala Czorstyn, ktoré 14. marca 
1921 v záujme ich záchrany  pre-
menil vlastník p. Drohojowski 
na úplnú rezerváciu. Tento po-
čin a ďalšie antropické tlaky na 
prírodu Pienin dali podnet na 
intenzifikáciu snáh pre vytvo-
renie chráneného územia typu 

50. výročie vzniku Pieninského národného parku 
Vážení spoluobčania, v tomto roku je tomu 50 rokov odke-
dy prvý krát uzrelo svetlo sveta nariadenie Predsedníctva 
Slovenskej národnej rady č. 5 zo 16. januára 1967. Týmto 
nariadením bol vyhlásený Pieninský národný park so síd-
lom v Červenom Kláštore. Vtedajšia výmera národného 
parku mala 2125 ha a jeho ochranné pásmo 52 000 ha. Do-
vŕšila sa tak snaha zameraná na ochranu hodnôt pienin-
skej prírody. Toto snaženie však začalo omnoho skôr a to 
po oboch stranách rieky Dunajec.

Pohľad z Malých Pienin na mozaiku lúčnych, krovitých a les-
ných  spoločenstiev.                                                              V Kĺč

národného parku v území poľ-
ských, ale i slovenských Pienin.

Významným medzníkom, 
ktorý prispel k vytvoreniu chrá-
nených území v Pieninách bol 6. 
máj 1924, kedy hraniční zmoc-
nenci Ing. V. Roubik (ČSR) a 
prof. W. Goetel (Poľsko) po 
dlhých a intenzívnych rokova-
niach podpísali tzv. „Krakovský 
protokol“. V tomto protoko-
le sa okrem vyriešenia mno-
hých hraničných problémov 
riešili aj problémy ochrany prí-
rody v pohraničných územiach. 
Jedným z bodov protokolu bolo 
odporúčanie – vytvoriť pod-
mienky pre vznik chránených 
území po oboch stranách rieky 
Dunajec. 

To sa podarilo 17. júla 1932, 
kedy sa uskutočnilo slávnostné 

(Pokračovanie na 3. strane)
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Mestské zastupiteľstvo dňa 15. decembra 2016 
prerokovalo a: 

Informácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a: 
A/ vzalo na vedomie:
•  Správu o plnení uznesení
•  rozpočtové opatrenie č. 9
•  programový rozpočet mesta Spišská Stará Ves 
 na roky 2018-2019
•  Správu z kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 
 a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 
 v Spojenej škole Spišská Stará Ves, organizačná zložka 
 materská škola
•  VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
 na žiaka školy a školského zariadenia v meste Sp. Stará Ves
 
B/ schválilo:
•  rozpočtové opatrenie č. 8
•  návrh rozpočtu mesta Spišská Stará Ves na rok 2017
•  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017 

 a poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním týchto kontrol.
•  predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP špecifického cieľa 2.2.2 
• „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ pre 
 základnú školu ako organizačnú zložku spojenej školy, 
 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
 poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na 
 spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
 celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
 s podmienkami poskytnutia pomoci a spolufinancovanie 
 projektu vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov 
 na projekt.
• zoznam dotácií z rozpočtu mesta na rok 2017 takto:

Žiadate� Požadovaná suma € Schválená suma €
SRZ MO Spišská Stará Ves 1000 1000
MO Matice slovenskej Sp.St.Ves 500 500
Maguranka folklórny súbor 1000 1000
TJ Dunajec Spišská Stará Ves 9300 9300
PZ Dunajec Spišská Stará Ves 500 500
Lyžiarsky klub  Ski Jezersko 300 300
Spolu 12600 12600

A/ vzalo na vedomie:
•  poverenie poslanca Petra Minčíka zastupovaním primátora 
 mesta
•  Správu o plnení uznesení 
•  Správu o kontrole plnenia uznesení MsZ za rok 2016  
•  Správu o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky - Správu 
 o kontrolnej činnosti za rok 2016

B/ zrušilo: 
•  uznesenie č. 9/1-12/14

C/ poverilo:  
• poslanca Bc. Juraja Krempaského zvolávaním a vedením 
 zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 
 ods. 2, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 
 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
 neskorších predpisov

D/ zvolilo: 
•  predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
 funkcie verejných funkcií verejných funkcionárov Petra Minčíka
•  člena komisie verejného poriadku, životného prostredia 
 a dopravy Mgr. Mareka Zadjoru 
•  člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 
 verejných funkcií verejných funkcionárov Mgr. Mareka Zadjoru

Mestské zastupiteľstvo dňa 23. februára 2017 
prerokovalo a: E/ schválilo: 

•  rozpočtové opatrenie č. 1/2017 
•  spracovaný návrh výstavby radových garáži pri 16 b. j. bloky 
 A, B na ul. Štúrovej – sídlisko Magura 2 - v maximálnom počte 
 15 garážových miest
• v súvislosti s vyhodnotením súťaže „Mesto úspešných olympi-
 onikov“ návrh č. 10, autor Ing. Jozef Babiar, Slov. nár. povsta-
 nia 164/30, Spišská Stará Ves
•  Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 
 v Spišskej Starej Vsi
•  zmenu uznesenia č. 136/8-8/07 zo dňa 28. augusta 2007 
 v plnom znení takto: 
a)  v časti 1. Dôležité životné a iné významné jubileá písm. A)
  v poslednej vete text 4 € sa nahrádza textom 10 €
b) v časti 4. Úmrtie text „bude i naďalej“ sa nahrádza textom 
 „môže byť“
c)  v časti 6. Iné slávnosti a podujatia sa dopĺňa prvý odsek: 
 prijatie študentov na konci školského roku, ktorí počas celého 
 štúdia dosahovali výborné študijné výsledky (samé jednotky 
 na vysvedčení po celú dobu štúdia) a taktiež 100 % dochádz-
 ku na vyučovaní príspevok vo výške 50 €  
d)  v časti odmeňovanie členov aktívu sa dopĺňa posledná veta:
  Hodinová sadzba sa stanovuje vo výške 4 € 
•  odpredaj prebytočného majetku mesta – motorového vozidla 
 VOLVO EČ KK 14 BT. Prevod vlastníctva vykonať na základe 
 verejnej obchodnej súťaže najmenej za cenu 6 500 € 
•  odmenu hlavnej kontrolórke za rok 2016 vo výške 15 %. 

�íslo Text Schválený�rozpo�et

pol. na�rok�2017

1 Bežné�príjmy 2�000�600,00
2 Bežné�výdavky 1�832�920,00
3 Rozdiel�z�bežného�rozpo�tu 167�680,00
4 Kapitálové�príjmy 0,00
5 Kapitálové�výdavky 5�000,00
6 Rozdiel�z�kapitálového�rozpo�tu �5�000,00
7 Finan�né�operácie�príjem 126�600,00
8 Finan�né�operácie�výdaj 94�900,00
9 Rozdiel�z�finan�ného�rozpo�tu 31�700,00

10 Príjmy�celkom 2�127�200,00
11 Výdavky�celkom 1�932�820,00
12 Rozpo�et�mesta�rozdiel�celkom 194�380,00

Schválený�rozpo�et�Mesta�Spišská�Stará��Ves�na�rok�2017
   Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislava konajúce 
v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho 
orgánu pre operačný program Kvalita životného prostredia schvá-
lila žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre 
mesto vo výške 213 419,51 € z celkových oprávnených výdavkov 
vo výške 224 652,12 € na projekt „Opatrenia na zníženie energetic-
kej náročnosti mestského úradu Spišská Stará Ves“. Po zdoklado-
vaní ďalších podkladov mesto uzavrelo zmluvu o poskytnutí nená-
vratného finančného príspevku. Predbežná dohoda s dodávateľom 
o začatí prác je najneskôr v júni 2017. Samotné opatrenia v praxi 
znamenajú posilnenie energetickej náročnosti objektu spočívajúce 
v posilnení tepelno-izolačných vlastností obvodových stien budo-
vy vrátane výmeny okien, stropu budovy, čiastočne strechy, výme-
ny kotlov, čiastočnej rekonštrukcie elektrických zariadení a bezba-
riérového vstupu do budovy. 

Rekonštrukcia mestského úradu
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50. výročie vzniku Pieninského národného parku 
(Dokončenie z 1. strany)
vyhlásenie Slovenskej rezervá-
cie v Pieninách v Červenom 
Kláštore a v Szczawnici za 
účasti predstaviteľov vtedajšie-
ho Československa a Poľska. 
Počas oslavy v Červenom Kláš-
tore vystúpili vedúci delegácií, 
predstavitelia štátnych lesov, 
ministerstva osvety, poslanci 
parlamentov a senátov, zá-
stupcovia turistov. Vo všetkých 
príhovoroch bol zvýrazňovaný 
úspech spoločného snaženia 
pri vytvorení chránených úze-
mí v Pieninách, ktoré predsta-
vujú prvý medzinárodný park 
v Európe. (poz. v tom čase sa 
v našej legislatíve nenachádzal 
pojem národný park, ale naj-
vyššiu formu ochrany príro-
dy predstavovala rezervácia. 
V Poľsku vznikol národný park 
12. júla 1932.) Vtedajšia rezer-
vácia mala rozlohu 423 ha.

Vojnové udalosti preruši-
li činnosť obidvoch chráne-
ných území. Po vojne bol v 
Poľsku opätovne obnovený 
národný park v októbri 1954. 
Na Slovensku bola obnovená 
Slovenská prírodná rezervácia 
v Pieninách Pieninská prírod-
ná rezervácia Červený Kláštor. 
Hospodársky a organizačne 
bola pričlenená pod Správu 

TANAP-u v Tatranskej Lom-
nici. V roku 1958 bol Ing. Mi-
lanom Pacanovským predsta-
vený prvý projekt vytvorenia 
Pieninského národného parku. 
Oficiálne sa však komplexné 
práce na projekte vytvorenia 
Pieninského národného parku 
začali až v roku 1961. 

Pod vedením Ing. Milana 
Pacanovského na projekte spo-
lupracovali RNDr. Ján Bako 
(geológia), Prof. Ján Drdoš 
(geomorfológia), RNDr. Jozef 
Šmarda a RNDr. Eva Bosáčko-
vá (botanika), RNDr. Aladár 
Randík a RNDr. Ján Darola 
(zoológia), Ing. Dušan Janota 
(vodohospodárstvo, poľnohos-
podárstvo, hospodárske využi-
tie Pienin), Ing. Ján Kruty (les-
níctvo) v spolupráci s vtedajším 
vedúcim Pieninskej prírodnej 
rezervácie Červený Kláštor Já-
nom Skokanom. Návrh vyhláš-
ky a štatútu pripravili Ing. Mi-
lan Pacanovský, Ing. Dušan Ja-
nota a JUDr. Bujna. Pozitívnym 
výsledkom desaťročného úsilia 
tejto pracovnej skupiny bolo už 
vyššie uvedené nariadenie Slo-
venskej národnej rady. V roku 
1997 sa zvýšila výmera Pienin-
ského národného parku z pô-
vodných 2 125 ha na súčasných 
3 749,62 ha a ochranné pásmo 

bolo upravené na súčasných 22 
444,17 ha. 

Prvým vedúcim Polesia Čer-
vený Kláštor bol lesný dozorca 
Antonín Főldi, ktorý zomrel 
v roku 1934, krátko po svojom 
penzionovaní. Jeho nástupcom 
sa stal v roku 1933 Oldřich La-
cina. Po zániku Slovenskej prí-
rodnej rezervácie v Pieninách 
bolo v roku 1939 obnovené po-
lesie Červený Kláštor, ktorého 
vedúcim sa stal Ján Verčimák. 
Počas vojnového obdobia v ro-
koch 1940 až 1944 bol vedúcim 
polesia Červený Kláštor Jozef 
Mičkech. V máji roku 1945 na-
stúpil ako vedúci Ján Skokan, 
ktorý bol vedúcim v rokoch 
1945 až 1957. Po obnovení re-
zervácie pod názvom Pieninská 
prírodná rezervácia Červený 
Kláštor sa v roku 1958 stal jej 
vedúcim Ing. Juraj Šuňa, ktoré-
ho vystriedal vo vedúcej funkcii 
v roku 1958 znovu Ján Skokan. 
Ten na tomto poste pôsobil do 
roku 1970, kedy ho vo funkcii 
vystriedal Ing. Ján Vdovják. Bol 
vedúcim do roku 1980, kedy 
ho po odchode do dôchodku, 
vystriedal Ing. Štefan Danko. 
Ing. Štefan Danko pôsobil vo 
funkcii vedúceho Pieninského 
národného parku v pôsobnosti 
Správy TANAP-u, neskoršie ŠL 

TANAP-u až do 31. 12. 1996. 
Od júna 1996 do februára1997 
bola riaditeľkou Správy Pienin-
ského národného parku v pô-
sobnosti Ministerstva životného 
prostredia Ing. Mária Danková. 
Od 1. 3. 1997 zastával funkciu 
riaditeľa Správy Pieninského 
národného parku opäť Ing. Šte-
fan Danko až do 30. júna 2011.

Dovoľte mi aj z toho miesta 
poďakovať za svedomitú a vy-
trvalú prácu všetkým mojim 
predchodcom a všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom priči-
nili a prispeli k doterajšej ochra-
ne prírody PIENIN. 

V súčasnosti sú Pieniny stá-
le vyhľadávanejšou turistickou 
destináciou. Máme tu neopa-
kovateľné pohľady na krajinu, 
máme tu mimoriadne bohat-
stvo flóry a fauny na takom ma-
lom území, ktoré by sme v iných 
častiach Slovenska našli už len 
málokde. 

Verím, že si toto bohatstvo 
zachováme aj pre ďalšie generá-
cie. Osobne mám také skromné 
želanie - aby natrvalo zanikli 
niektoré bludné myšlienky napr. 
o asfalte v najcennejších čas-
tiach našej prírody, či výstavbe 
vlekov, tam kde snehu už dávno 
niet...                  Vladimír Kĺč, 

riaditeľ Správy PIENAP-u 

Koncom januára tohto roku uplynulo 72 rokov od oslobodenia Vyso-
kých Tatier a podtatranského regiónu. Dňa 27. januára 1945 boli oslobo-
dené mestá Kežmarok, Spišská Belá a a Spišská Stará Ves, 28. januára 
1945 mesto Poprad a 29. januára 1945 bolo zavŕšené oslobodenie Vyso-
kých Tatier. Oslobodzovanie takmer celého podtatranského a kežmarské-
ho okresu našťastie prebehlo bez väčších bojov. Ťažšie boje sa odohrali 
iba na prístupoch ku Kežmarku a Spišskej Starej Vsi, v okrese Poprad sa 
bojovalo iba v priestore Štrby.

26. januára 1945 sa začal boj o Spišskú Starú Ves a o druhej hodi-
ne ráno 27. januára privítali sovietskych vojakov v meste Jozef Mravčák 
a Pavol Slosiarik. V ten istý deň sa do mesta vracali jeho obyvatelia. 
Spišskú Starú Ves oslobodili vojská I. gardovej armády generálplukovní-
ka A.A. Grečka, jej 107. streleckého zboru, ktorému velil generálporučík 
D.V. Gordejev, spolu so 167. a 161. streleckou divíziou generálmajora 
T. U. Griačenka. Po oslobodení mesta tu zostal veliteľ major Genin s vo-
jenským oddielom,s ktorým 28. januára 1945 nadviazali kontakt pred-
stavitelia revolučného okresného národného výboru. Okamžite sa začala 
organizovať nová miestna moc. 31. januára 1945 bol opätovne zvolený 
Ján Kovalčík za predsedu revolučného okresného národného výboru, Ján 
Vavrinčík za jeho tajomníka. Prvým podpredsedom sa stal Ján Klórus 
a druhým Pavol Čarnogurský. Pred Spišskou Starou Vsou a jej obyva-
teľmi stála nová úloha – skonsolidovať život a pomery v meste a začať 
novú etapu v jeho moderných dejinách.                     Zdroj: Monografia

Názov�akcie
1. Rekonštrukcia�miestnych�komunikácií�a�parkovísk
2. Rekonštrukcia�mestského�úradu���projekt
3. Výmena�okien���kultúrny�dom,�materská�škola,�kotol�a
4. Nákup�malotraktora�s�príslušenstvom
5. Rekonštrukcia�cintorínskeho�múru
6. Fitpark
7. Hais�ská�zbrojnica���nové�vstupné�dvere
8. Rekonštrukcia�WC���školská�jedále�,�družina
9. Drobné�stavebné�úpravy���telocvi��a,�družina
10. Osvetlenie�ihriska���Gymnázium
11. Dovybavenie�multifunk�ného�ihriska
12. Drobná�architektúra�v�meste���kvetiná�e�a�pod.
13. Zateplenie�dverí�garáži���dom�služieb,�kotol�a
14. Údržba�verejného�osvetlenia
15. Kniha���Spiš�z�neba
16. Obradná�miestnos��v�KD���dovybavenie�miestnosti
17. Svetelná�tabu�a�na�futbalové�ihrisko

SPOLU

Suma
200�000,00
225�000,00

11�050,00
25�000,00

5�000,00
3�000,00
2�500,00

16�000,00
2�000,00
1�200,00
2�000,00
3�000,00
1�500,00
2�000,00
1�000,00
1�000,00

750,00
502�000,00

D�a�23.2.2016�poslanci�na�mestskom�zastupite�stve�scvhálili:
Oslobodenie Spišskej Starej Vsi
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Predmetom predaja je nákladné motorové vozidlo s nasledov-
nými údajmi:
• ZNAČKA: VOLVO
• Evidenčné číslo: KK014BT
• ROK VÝROBY: 1998
• ČÍSLO MOTORA: D4A140
• FARBA: BIELA
• STAV TACHOM. K 1.2.2017: 402 000 km
• TYP/VARIANT/VERZIA: FLC/L42R/
• Platnosť EK a STK: 17.02.2018

Všeobecná hodnota: 6 500 EUR.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mestského 
úradu a v masovokomunikačných médiách dňa: 01.03.2017.
2. Nákladne auto  bude predané tomu záujemcovi, ktorý ponúkne naj-
vyššiu cenu.
3. Návrh (ponuku) do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej 
zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu účastníka a označenie: 
„Neotvárať – obchodná verejná súťaž – VOLVO“.  
V obálke účastník uvedie:
- meno a priezvisko
- návrh kúpnej ceny
   V prípade schválenia odpredaja, záujemca je povinný celú kúpnu 
cenu uhradiť na účet mesta najneskôr do 30 dní od podpísania kúpnej 
zmluvy.
   Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účas-
ťou na súťaži.
   Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné. Zá-
ujemcovia podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím 
a zverejnením osobných údajov pre účely prerokovania, rozhodnu-
tia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia a na účel uzavretia 
zmluvy. 
   Záujemcovia môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po uply-
nutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje:
- právo odmietnuť všetky predložené ponuky
- meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť
5. Obálka musí byť doručená na Mestský úrad Spišská Stará Ves 
cez podateľňu tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr 
dňa  28.04.2017  do 14.30 hod.  
  Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom 
nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude 
do súťaže zaradený.
Miesto a čas otvárania obálok:
Mestský úrad Spišská Stará Ves, Štúrova 228,/109, 
dňa  03.05.2017  o 13.00  hod.
Obhliadka: tel. č.052/4180411,052/4180415,052/4180432
Vyhlasovateľ bude písomne informovať všetkých účastníkov súťaže 
o výsledku súťaže. 
Uvedená ponuka je zverejnená na úradnej tabuli mesta, internetovej 
stránke www.spisskastaraves.sk
Kontakt: JUDr. Penxová, tel. 052/4180432

Mesto Spišská Stará Ves 

Verejná obchodná súťaž

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. 

Obchodného zákonníka
na predaj nákladného automobilu VOLVO

Zastupiteľstvo PSK na ostatnom zasadnutí v utorok 21.2.2017 
schválilo rekonštrukciu cesty III/3109 Spišské Hanušovce – Fran-
kovský kopec v objeme 116.000,00 €. Finančné prostriedky sa 
budú čerpať z 3. tranže úveru Európskej investičnej banky. Uve-
dený úsek je posledným na trase Spišské Hanušovce – Osturňa, 
ktorý nebol v poslednej dobe rekonštruovaný.

Správa a údržba ciest PSK má pripravenú projektovú do-
kumentáciu na rekonštrukciu cesty a cestných telies na ces-
tách II/542 Slovenská Ves – Spišská Stará Ves a II/543 v 
úseku Veľký Lipník – Spišská Stará Ves s finančným nákla-
dom cca 3 mil. EUR. Žiadosť o nenávratný finančný príspe-
vok z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-
2020 by mal byť podaný v najbližších mesiacoch v dru-
hom kole výzvy. Tento projekt pre PSK je v druhom 
kole prioritným, pretože v prvom kole bol vylúčený 
z hodnotenia pre triviálnu chybu poľského partnera. Realizá-
ciou tohto projektu stav komunikácií v Zamagurí by sa pod-
statne zlepšil. V riešení zostávajú koncové obce ako je Havka 
a Malá Franková. Problémom s veľkými finančnými nárokmi 
zostávajú tri mosty v Jezersku.

Projekt: „Človek v kultúre a prírode 
poľsko – slovenského Spiša“ - úspešný

Mesto Spišská Stará Ves v spo-
lupráci s Gminou Nižné Lapše 
podalo v minulom roku žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok 
z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Pro-
gramu Interreg V-A Poľsko-Slo-
vensko 2014-2020 na realizáciu 
mikroprojektu s názvom „Človek 
v kultúre a prírode poľsko-sloven-
ského Spiša“. Príslušný poľsko-
-slovenský orgán v pondelok 
20. 2. 2017 po náročných fázach 
posudzovania projektu tento 
schválil. Predmetom projektu je 
vydanie dvojjazyčnej publikácie 

a CD nosiča s tematikou ochra-
ny kultúrneho dedičstva projek-
tových partnerov (kroje, zvyky, 
piesne, reč, tradície...), realizácia 
drobnej architektúry a vyhliad-
kových veží, príprava a realizácia 
úvodnej a záverečnej konferencie 
projektu.

Celkové plánované výdavky 
na mikroprojekt sú vo výške 74 
605,65 €. Pre mesto Spišská Stará 
Ves je plánovaný celkový objem 
finančných prostriedkov vo výške 
37 827,42 €, pričom spolufinan-
covanie z rozpočtu mesta vo výš-
ke 1.891,37 €.

Rekonštrukcie ciest 
v Zamagurí pokračujú

   Po dlhom čase čakania spô-
sobeného zmenami legislatívy 
pri verejnom obstarávaní, ale v 
niektorých prípadoch až obštruk-
ciami uchádzačov o akciu Rekon-
štrukcia miestnych komunikácií 
a chodníkov, je uzavretá zmluva 
o dielo s dodávateľom Cesty Sk 
Košice. Začatie prác bude pred-
metom dohody. Celkové rozpoč-
tové náklady boli takmer 365 000 

€, vysúťažená cena 197 928,54 
€. Samotná stavba pozostáva zo 
stavebných objektov miestna ko-
munikácia Jesenského, miestna 
komunikácia kultúrny dom, par-
kovisko materská škola, parko-
visko sídlisko Magura, chodník 
SNP l a chodník SNP 2. Finan-
covanie tejto stavby je plne kry-
té dotáciou vlády SR pre mesto 
z roku 2016.  

   Mesto Spišská Stará Ves oslovuje záujemcov o pozemky 
v lokalite sídliska Magura II., ktoré budú vhodné pre výstavbu 
radových garáži. Žiadosť o kúpu pozemku je potrebné doručiť 
písomne na mestský úrad v Spišskej Starej Vsi do 31.3.2017.

Prieskum záujmu o pozemky pre 
výstavbu garáži na sídlisku Magura II.

Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií a chodníkov
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Kapitoly zo staroveskej kroniky (30)

FEJTÓNOVÝM PEROM

1. svetová vojna
 Aj do života Starej Vsi zasiahla 
prvá svetová vojna len nega-
tívne. O jej priebehu sa tu veľa 
nevedelo, ale jej dôsled ky bolo 
z roka na rok viac vidieť i cítiť. 
Starovešťanov na frontoch veľa 
nebolo, pretože väčšina mu-
žov v produktívnom veku bola 
ďaleko za morom. Čím dlhšie 
vojna trvala, tým väčšie útrapy 
prinášala. Všetci chlapi, ktorí 
nešli za prácou do USA, ale-
bo Kanady, boli narukovaní. 
Nakoniec odchádzali na fronty 
aj mladí chlapci, v dôsledku 
čoho chýbali pri práci doma. 
Ženy sa s vedením svojich 
hospodárstiev veľa natrápili, 
pretože nebolo možné zohnať 
súcu pomocnú silu, nakoľko 
na vojnu odchádzali čoraz 
mlad šie ročníky. To malo za 
následok, že sa osievali men-
šie plochy. K tomu rekvirácie 
obilia, zemiakov a dobytka 
situáciu podstatne zhoršovali 

a tak nedostatok a núdza boli 
čoraz väčšie. Mlieť sa smelo 
len na mlecie výkazy a len v 
úradne stanovenom množstve. 
V obchodoch bolo málo tova-
ru, nebolo najmä múky, cukru, 
petrole ja a tabaku. O tejto situ-
ácii je v zápisnici zo schôdze 
staroveského cirkevné ho vý-
boru jediná, ale výstižná veta: 
„Hladovali sme a chodili sme 
otrhaní“. Veľké rozhorčenie 
starovešťania vyjadrili pri rek-
virácii kostolných zvonov pre 
zbrojársky priemysel. 
 I keď boje prebiehali ďaleko 
od zamagurského územia, 
mali Starovešťania možnosť 
vidieť následky bojových ope-
rácií, keďže v „špitáli“ naproti 
budove okresného súdu bol 
lazaret červeného kríža, v kto-
rom boli opatrovaní ranení a 
chorí vojaci, z ktorých piati 
zraneniam alebo chorobám 
podľahli. Krutosť vojny pripo-
mínal Starovešťanom aj pobyt 

ruských zajatcov, ktorí praco-
vali ako lesní robotníci a na 
píle v Jordanci, kde boli aj uby-
tovaní v drevených barakoch. 
Vo voľnom čase chodievali na 
nákupy do obchodov a po do-
moch vymieňali svoje výrobky 
(hračky, papuče z kôry stro-
mov, kuchynské predmety) 
za potraviny. V obci Červený 
Kláštor svedčia dosiaľ o ich 
zručnosti krásne štíty domov. 
 Viacerí starovešťania položili 
svoje životy „za uhorskú vlasť“, 
prípadne sa nevrátili zo zajatia. 
Na ruskom fronte v roku 1916 
padol 20-ročný František Vý-
rostek a 18-ročný Ján Štefa-
niak. V Taliansku v roku 1917 
padol 39-ročný Vojtech Dem-
ský, otec dvoch detí, ďalej Voj-
tech Bachleda a Ján Kurpieľ. 
František Bursa, krajčír, otec 
troch detí, padol roku 1918 
nevedno kde. 19-ročný Juraj 
Mirga padol na rumunskom 
fronte. Z Lysej nad Dunajcom 

v roku 1915 v Karpatoch padol 
Anastáz Kočinský, otec šty-
roch detí a roku 1918 Jakub 
Giľak na rumunskom fronte. 
Zo zajatia sa nevrátil Stanislav 
Grohoľ, otec štyroch detí, Jozef 
Výrostek, Adam Pjontek, a z 
Lysej nad Dunajcom to bol An-
drej Žabinský a Andrej Jašňak. 
Viacerí sa vrátili domov po ťaž-
kých zraneniach ako invalidi, aj 
s psychickými problémami.
 Zo židovských spoluobčanov 
padol Kalfus Wolf (pomocník 
u mäsiara Goldmanna), Artúr 
Grasgrün (syn krčmára), Ja-
kub Korn (manžel Rosy Kor-
novej, majiteľky obchodu so 
strižným tovarom) a Klausen-
stock z Tridsiatku. 
 Starovešťania ešte niekoľko 
dní po skončení vojny neve-
deli o ukončení krviprelieva-
nia. O konci vojny dozvedali 
sa ľudia až od tých, čo sa vra-
cali z frontov. 
Spracoval: Ing. Eduard Pavlik

Žiadosť
   Bc. Teofil Oklamaný, 
   Bodkovaná 2, 
   000 00 Vyšné Paprčovce
Vec: Žiadosť
Adresát: Severoslovenská spoločnosť
Dolupodpísaný Bc. Teofil Oklamaný Vás týmto žiadam 
o výmenu týchto meračov spotreby: vody do bytového 
domu, vody do každého bytu, elektrickej energie do 
bytov, elektrickej energie do nebytových priestorov, 
dažďovej vody, búrkovej vody, vody z mrholenia, vody 
z roztopeného snehu a ľadu, slnečnej energie z hodiniek 
nájomníkov, tepelnej energie z plynov nájomníkov, 
jadrovej energie z pojedania jadierok z jabĺk a ďalších 
224 meračov, na ktorých treba nastaviť nižšiu spotrebu, 
prípadne úplne žiadnu. Ku všetkým meračom zabezpečím 
obhliadky, správy z obhliadok, projektové dokumentácie 
z obhliadok, správy statika, notára, výpisy z katastra, 
vysvedčenia všetkých nájomníkov z druhej triedy 
základnej školy, zdravotné karty všetkých ľudí, psov 
a mačiek ktoré kedy prešli okolo nášho bytového domu 
a samozrejme príslušných 7 659 doporučení a potvrdení. 
Všetok tento materiál zašlem v lehote 0,5 dňa v spacom 
vozni rýchlika spoločnosti Regional, ak náhodou obnoví 
svoje vlaky.
Ďalej sa hlboko ospravedlňujem, že som tieto veci nemal 
už dávno v poriadku a že nesledujem web stránky 828 
dcérskych spoločností Vašej ctihodnej Severoslovenskej 
spoločnosti. V najbližšej dobe to napravím a uhradím 
všetky príslušné pokuty.
Ešte raz sa klaniam a s predklonom ostávam Váš verný 
zákazník Bc. Teofil Oklamaný

Mgr. Miloslav Cisko

Aj keď sme v roku 2016 z hľa-
diska demografie zaznamenali 
už tretí rok po sebe nárast počtu 
novonarodených a prihlásených 
občanov na trvalý pobyt, menší 
počet úmrtí, celkový nárast poč-
tu obyvateľov bol len veľmi mier-
ny - celkový prírastok obyvateľov 
predstavoval počet  2, čo bolo 
spôsobené pomerne vysokým 
úbytkom z dôvodu odhlásenia sa 
z trvalého pobytu.   

Celkový počet obyvateľov 
k 1. 1. 2016 bol 2 228, z toho 1 
123 mužov,  a 1 105 žien.  

V roku 2016 sme zazname-
nali prírastok obyvateľov cel-
kom 63, z toho 32 mužov a 31 
žien. Narodením sme zazname-
nali prírastok celkom 32, z to-
ho 18 chlapcov a 14 dievčat. 
Na trvalý pobyt sa prihlási-
lo celkom 31 obyvateľov, z toho 
bolo mužov 14 a žien 17.  Úby-
tok obyvateľov predstavoval 
celkom 61 obyvateľov, z toho 
mužov 29 a žien 32. V minulom 
roku zomrelo celkom 14 oby-
vateľov, z toho 5 mužov a 9 
žien.  Z trvalého pobytu sa od-
hlásilo celkom 47obyvateľov, 

z toho bolo 24 mužov a 23 
žien.  Celkový  počet  obyvate-
ľov  tak k 31. 12. 2016 bol 2 230, 
z toho 1 125 mužov a 1 105 žien, 
čo v percentuálnom vyjadrení 
činí 50,45 %-ný podiel mužov   
a 49,55 % žien.

45 našich občanov v minulom 
roku uzavrelo sobáš, z toho 31 
v našom matričnom obvode, 12 
mimo nášho matričného obvodu 
a 2 v cudzine.   29 občanov zme-
nilo pobyt v rámci mesta, 5 obča-
nom bol na návrh vlastníka ne-
hnuteľnosti zrušený trvalý pobyt. 

A aké mená dávali rodičia 
svojim deťom? 4 chlapci sú nosi-
teľmi mena Adam, z toho jeden 
aj s druhým menom Samuel, 
u dievčat máme 2 Emy a všetky 
ďalšie mená majú po jednom 
nositeľovi. U chlapcov ako aj 
u dievčat sú to mená, ktoré sa už 
niekoľko rokov opakujú, ale aj 
nové netradičné: Jakub, Dávid, 
Jozef, Jaroslav, Richard, Matej, 
Jerguš, Peter, Marek, Iľja, Patrik, 
Pavol, Filip a Leon; Diana, Kata-
rína, Michaela, Anna, Domini-
ka, Tatiana, Natália, Petra, Mia, 
Patrícia, Viktória a Ľubomíra.  

Demografický vývoj 
v Spišskej Starej Vsi v roku 2016
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKASPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NOVÍ OBČANIA MESTA

ROZLÚČILI SME SA

JUBILANTI  I. štvrťrok 2017
70 rokov:  Ľudmila Majlenderová, Ján Kurňava, 
 Mária Žembovičová, Jozef Pitoňák
75 rokov: Jozef Gurovič
80 rokov:  Marta Tripská, Ján Jurkovský
85 rokov:  Jozef Marhefka, Katarína Majkutová, Anna Babiarová
90 rokov:  Jozef Miloň
91 rokov:  Filomena Mravčáková

Jerguš Malík, Marek Krak, Peter Štaffen, Mia Jurkovičová, Iľja 
Mihálik, Patrik Mirga, Adam Kurňava, Patrícia Danielčaková, 
Pavol Maličký, Filip Compeľ, Tiana Griger, Viktória Kotešová, 
Leon Špes, Ľubomíra Kaňuková, Martin Kapolka, Alena Kandová, 
Matej Kurňava

Anna Kulková vo veku 84 rokov

Hilda Dlugolinská vo veku 91 rokov, 

Jozef Klimek vo veku 77 rokov

Cecília Mačurová 86 rokov

Július Lojek vo veku 70 rokov 

3. februára 2017 zomrel pán Julius Lojek, človek ktorého 
sme všetci poznali a mali radi. 

Zosnulý Julius Lojek sa narodil 4. 9. 1946 v Spišskej Starej 
Vsi , kde ukončil aj základnú školu. Po nej odišiel študovať na 
strednú školu do Košíc a neskôr tu aj pokračoval vo vysoko-
školskom štúdiu na Technickej univerzite. V r. 1968 sa oženil 
a spolu s manželkou Gabrielou vychovali 3 detí, ktoré dnes už 
majú vlastné rodiny. Stal sa hrdým dedkom štyroch vnukov 
a troch vnučiek, ktorým sa venoval s rovnakou láskou, s akou 
vychovával svoje deti. 

Po ukončení štúdia sa rozhodol vrátiť do svojho rodiska 
a patril k zakladateľom prevádzky, a neskôr závodu, Vagónky 
Poprad, ktorá dlhodobo riešila mužskú zamestnanosť v regi-
óne. V závode pôsobil v riadiacej funkcii až do r. 1990, kedy 
bol zvolený za primátora mesta Spišská Stará Ves. Do práce 
vo verejnej správe sa zapojil už v roku 1972, pracoval ako po-
slanec a člen rady MsNV až do r. 1990. Vo funkcii primátora 
mesta zotrval štyri funkčné obdobia až do r. 2006, kedy odišiel 
do predčasného starobného dôchodku. Od r. 2010 pracoval vo 
funkcii poslanca MsZ a  druhé volebné obdobie bol zástupcom 
primátora mesta. Počas jeho pôsobenia vo funkcii primátora 
mesta boli zrealizované viaceré významné investičné akcie, 
bolo prevzaté bytové hospodárstvo od štátu a zabezpečený pre-
daj bytov do vlastníctva nájomcov, došlo k prevzatiu poliklini-
ky do majetku mesta, bola zabezpečená projektová dokumen-
tácia pre výstavbu Domu smútku, a mnohé ďalšie akcie. Pod-
poroval činnosť rôznych dobrovoľných organizácií, folklórnych 
súborov a kultúry v meste i regióne, veľa svojho voľného času 
venoval športu, najskôr ako aktívny hráč futbalového oddielu 
TJ Dunajec Spišská Stará Ves, neskôr ako funkcionár, 43 rokov 
bol predsedom TJ Dunajec, viac rokov bol členom Výkonného 
výboru Podtatranského futbalového zväzu v Poprade. Tešil sa 
zo všetkého vydareného, čo pre mesto dosiahol a smútil nad 
všetkými nesplnenými plánmi. Žil s občanmi, vnímal ich po-
treby a hľadal pozitívne riešenia.

Častokrát nepochopený a kritizovaný tak ako všetci tí, čo sa 
vystavia osobne pred verejnosť. Svoje činy si však vždy obhájil. 
Budeme si ho pamätať ako odhodlaného, energického muža, 
ktorý sa nebál vyjadriť svoj názor, za ktorým si aj stál.

Za svoju prácu bol ocenený viacerými vyznamenaniami. Na-
posledy mu v roku 2016 MsZ v Spišskej Starej Vsi pri príležitos-
ti 70 rokov schválilo a bola mu udelená Cena mesta za dlhoroč-
né pôsobenie v samosprávnych orgánoch mesta ako primátor 
a poslanec a za rozvoj telovýchovy v meste.

I keď ho dlhodobo trápili viaceré zdravotné problémy, nikdy 
sa im nepoddal. Ani ťažká choroba v posledných dvoch rokoch 
ho neprinútila zložiť ruky do lona, pracoval i naďalej, pomáhal, 
kde sa dalo. Neubralo mu to z jeho elánu, z jeho chutí chodie-
vať na futbal, plieť v záhradke, aktívne pôsobiť v Zamagurskom 
spevokole A. M. Chmeľa, v mestskom zbore pre občianske zá-
ležitosti nezabudnuteľnými rozlúčkami s našimi zosnulými 
spoluobčanmi, či tešiť sa z maličkostí. Všetci sme verili a drža-
li palce pánu Juliusovi Lojekovi v jeho odhodlanom a ťažkom 
boji s chorobou. A bojoval naozaj statočne. Nepoddával sa 
a nenechal sa zlomiť, hoci iba on a jeho najbližší vedeli, aké je 
to ťažké a koľko na to treba síl. Aj napriek pevnej vôli a odhod-
laniu bojovať s chorobou, nedokázal prekonať túto prekážku. 
Ani vlastné odhodlanie, láska a starostlivosť najbližších nedo-
kázali vyhrať tento boj.

Odišiel pokorne a s vedomím, že žil tak, ako to vedel 
najlepšie. Jeho kniha života je napísaná o krásnom plnení ľud-
ských povinností, o radosti v rodinnom kruhu, o radosti z prá-
ce. Jeho život sa podobal zrelému jablku, ktoré vonia prácou, 
usilovnosťou, činmi, osobným príkladom, čestnosťou, ľudskos-
ťou. Zanechal dielo, ktoré by mohlo naplniť niekoľko životov. 

Odpočívaj v pokoji. 

   V súlade s platnou legislatívou zápis detí do 1. ročníka ZŠ Spiš-
ská Stará Ves bude 25. apríla 2017 od 13.00 hod. do 15.00 hod. 
v budove ŠKD na 2. poschodí. Ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2017 šesť 
rokov, je povinnosťou rodiča zapísať ho do základnej školy bez 
ohľadu na to, či rodič uvažuje napr. o odklade školskej dochádzky 
alebo sa u dieťaťa objavil problém, musí sa zúčastniť na zápise 
do ZŠ. Na zápise sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. 
Treba so sebou priniesť občiansky preukaz zákonného zástup-
cu, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj 
doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Zápis detí do MŠ 
Do MŠ sa prijíma dieťa na základe zápisu. Podrobnosti o spô-

soboch organizácie a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej čin-
nosti v materskej škole upravuje vyhláška č. 306/2009 Z.z. o MŠ 
v znení neskorších predpisov. Zápis detí do M Š Spišská Stará 
Ves bude v termíne od 2.5.2017 do 17.5. 2017. V tom čase si 
rodič vyzdvihne prihlášku v kancelárii zástupkyne RŠ pre MŠ pani 
Boženskej, následne ju prinesie vypísanú a potvrdenú pediatrič-
kou. O prijatí / neprijatí dieťaťa dostane rodič do 30.6. 2017 roz-
hodnutie. 

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú:
1. Deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta prísluš-

ného kalendárneho roka a do určeného termínu (17.5.2017) po-
dajú prihlášku do MŠ.

2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktoré 
spravidla do 30. apríla príslušného kalendárneho roku odovzdajú 
písomné rozhodnutie riaditeľa ZŠ, v ktorej bolo dieťa na zápise o 
odklade školskej dochádzky dieťaťa.

3. Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou do-
chádzkou.

Zápis detí do 1. roč. ZŠ 
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Naša škola má jednu krásnu 
tradíciu a tou je práve gymnazi-
álny ples. Nadväzuje na tradíciu 
starších Plesov jari a mladosti. 
Tohtoročný ples bol už v poradí 
ôsmym gymnaziálnym plesom. 
Konal sa 11.2. 2017 v reštaurácii 
Nova. Aby sa tradície zachovali, 
organizovanie plesu dostali na 
starosť tretiaci. Istotne mi tí, kto-
rí boli na plese dáte za pravdu, 
že to bol ozaj vydarený ročník. 
Začalo sa tradične. Privítaním 
hostí, slávnostným príhovorom 
a prípitkom. Potom nasledova-
la chutná časť a tou bola večera. 
A zábava sa mohla začať. Parket 
bol dostatočne veľký na tanečné 
kreácie všetkých zúčastnených, 
hudba sa rozliehala do všetkých 
kútov a dobrá nálada v kombiná-
cii s ešte lepšími ľuďmi bola zá-
rukou príjemného večera. 

Aby sa vnieslo trocha kultúr-
neho zážitku, vystúpil folklórny 
súbor Maguranka, ktorý sa pred-
viedol s východniarskou choreo-
grafiou. Ďakujeme im za krásne 
spríjemnenie večera.

Potom prišla oddychová časť 
večera v podobe zábavného 
programu, ktorý bol rôznorodý. 
Od súťaže v speve, cez pantomí-
mu, stoličkový tanec, hľadanie 
rôznych vecí až po vyhlásenie 
kráľa a kráľovnej plesu. Súťažiaci 

boli odmenení zaujímavými ce-
nami. Veď kto by nechcel vyhrať 
bio 3D puzzle v podobe strúhan-
ky? Po programe bola opäť mož-
nosť tanca. Prišla aj druhá večera 
a napokon sa začala aj dlho oča-
kávaná tombola so zaujímavými 
a lákavými cenami. Kocky boli 
hodené a pri kom stálo šťastie, 
odniesol si nejakú tú cenu. Za 
ceny do tomboly ďakujeme: GGP 
Slovakia, ktorí nám venovali 
hlavnú cenu –motorovú kosačku, 
ZRPŠ pri gymnáziu, Mesto Spiš-
ská Stará Ves, Lekáreň Cyprián, 
ZASTROVA, a.s., Ing. Ján Trebu-
ňa, Pizzeria Taverna, Penzión Plt-
ník, Reštaurácia U Jakuba, Kve-
tinárstvo Calia, Compshop, PD 
Goral Veľká Franková, Fotograf 
Ľubomír Kušmirek , Mäso Tatry, 
Krež, s. r. o. Jozef Kormka, Pre-
dajňa Anjel, Penzión Tri Koruny 
, JSP Novotný, Oblečenie Andrea 
Weissová, COOP Jednota Sp. Ha-
nušovce, Potraviny Pod Troma 
Korunami, Obec Sp. Hanušovce, 
Večierka Sp. Hanušovce, Druž-
stvo Sp. Hanušovce, Stavebniny 
Furcoň, Urbár Spišská Stará Ves, 
pani riaditeľka Anna Kromková. 
Po tombole už opäť pokračovala 
zábava až do rána.

Budúcim tretiakom želám, 
nech sa im podarí tiež skvelý, už 
deviaty gymnaziálny ples.

VIII. gymnaziálny ples

ZUŠ Spišská Stará Ves ukončila svoje pred-
vianočné koncertné turné koncertom v Kostole 
Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Starej 
Vsi 11.12. 2016. Kostolné lavice boli obsadené 
do posledného miesta.

Pán učiteľ František Grich organovou sklad-
bou od Sigfrida Karla – Elerta – Nun danket alle 
Gott (všetci ďakujme Bohu) urobil bravúrny  
úvod  koncertu. Ďalej sme si vypočuli sklad-
by Panis Angelicus  a  Ave Maria v prevedení  
huslistov, učiteľov  Františka a Matúša Kači-
covcov, na piane ich  sprevádzala pani učiteľ-
ka Lucia Kosturová, nádherný hlas patril Kláre 
Axamskej, teraz  už študentke Konzervatória 
v Košiciach.

Katarína Kušniraková zahrala na  keyboarde 
We wish you a merry Christmas. Hrou na gita-
re so skladbou Andante sa predstavila Viktória 
Gurovičová a Zuzana Rušinová odohrala  na 
akordeóne skladbu s názvom Tulipány z Am-
sterdamu. Radka Veličková nás svojou hrou 
Tanca od Johana Sebastiana Bacha preniesla 
do obdobia baroka. Husľové sólo v sprievode 
klavíra v podaní Kataríny Kaňukovej zahra-
lo skladbu s  názvom Bouree. Známym hitom 

od skupiny Beatles  v skladbe All my loving  sa 
predstavila Juliána Kolodzejová. Túžbou po jari 
nás zohrial  spev Lenky Kováčikovej so sprie-
vodom klavíra. Tóny Humoresky zazneli na kla-
víri v podaní Ester Švientej, Kristína Kaňuková 
sa na husliach predstavila  s koncertom G dur 
od Ferdinanda Kuchlera.

Milo nás prekvapil aj spevácky zbor pod 
vedením pána učiteľa  Františka Gricha, ktorý 
zaspieval tri vianočné piesne:  Čo Ti dáme..., 
Jak si krásne Jezuliatko...., Jingle Bells.

Naši žiaci zo Spišských Hanušoviec si na 
toto slávnostné  popoludnie pripravili duo 
v spojení akordeónu a klavíra. V podaní Adri-
ána Dudžáka a  Dominiky  Talárovej zaznela 
koleda Búvaj dieťa krásne.

Na záver vystúpil husľový súbor  s  3 koleda-
mi. Koledu Búvaj dieťa krásne sme si vypoču-
li  v podaní Kláry Axamskej a Lenky Kováčiko-
vej ,naši najmenší si pre nás pripravili vianočnú 
koledu Narodil sa nám, no a na záver sme si 
všetci spolu zaspievali  koledou Tichá noc.

Takto nádherne sme mali možnosť prežiť 
tretiu adventnú nedeľu vďaka koncertu žiakov 
a učiteľov našej ZUŠ.  

VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ

   Ide o nákup malotraktora s na-
kladačom, ktorý by mal byť vy-
bavený aj ďalším príslušenstvom 
zameraným na potreby mesta, t. 
j. letná údržba trávnatých poras-
tov, vývoz odpadu a pod., a zim-
ná údržba – čistenie a údržba 
chodníkov, miestnych komu-
nikácií. Malotraktor by teda 
mal byť vybavený zariadením 
– malotraktor s kabínkou, čel-
ný nakladač, dvojbubnová kosa 
o priemere 135 cm, vlečka o nos-
nosti 2 t,  výklopná trojstranná, 
rotačná metla na čistenie rozmer 
1,4 m, radlica zadná  rozmer 1,8 
m a posýpač 200 l. 

Nákup malotraktora 

Úspešne sme zorganizovali Majstrovstvá Prešovského kraja v ša-
chu, odkiaľ nám postúpil študent Matej Cisko do celoštátneho kola. 
V ňom obsadil pekné 12. miesto. V školských kolách Matematickej 
olympiády nám celkovo postúpili do krajských kôl 4 žiaci (Veronika 
Ziburová, Darina Čupková, Ivona Irhová a Miloslav Cisko), rovnako 
štyria (Miloslav Cisko, Matej Cisko, Marek Drienovský, Jerguš Ko-

Novinky z gymnázia
lodzej) postúpili na krajské kolo v geografickej olympiáde. Pätica 
technicky zameraných študentov (Miroslav Plavec, Matej Cisko, Dali-
bor Kafka, Miloslav Cisko, Matúš Semančík) súťažila v medzinárodnej 
fyzikálnej súťaži Fyziklání  on line s konkurenciou 245 družstiev z 52 
krajín.  Získali skvelé 25. miesto. 

V najbližších týždňoch nás čakajú krajské kolá v matematickej 
a geografickej olympiáde a taktiež Matematická olympiáda PANGEA.

Matúš Semančík z 2.A dňa 17. januára získal v Prešove 2. miesto 
na krajskom kole Olympiády v programovaní , Lenka Drienovská z  
3.A získala 6. miesto a Michaela Ovšonková, tiež z 3. A 7. miesto na 
krajskom kole Chemickej olympiády kategórie A, ktorá sa uskutočnila 
26. januára vo Svite.

Informácia pre tých, ktorí môžu a chcú pomôcť svojou kvapkou 
krvi: DAROVANIE KRVI - pripravujeme 11.4.2017 od 9:00 v telocvič-
ni ZŠ.

14. február – Valentínska oslava 
Valentín opradený záhadami, okolo 
ktorých koluje veľa legiend, no pápež 
Gelasius ustanovil deň jeho smrti za 
pamätný. Valentín sa stal patrónom 
zaľúbených. Či sú legendy pravdi-
vé, a či nie no sviatok sv. Valentína 
je známy na Slovensku i v cudzine. 
Február sa považuje za mesiac ro-
mantiky. Nielen pre zaľúbencov, ale 
každého človeka. Či už tento sviatok 
uznávate, alebo nie, buďte si istí, že 
slovami, gestami lásky určite poteší. 

Nech v každom srdci ozve sa túž-

Valentínska oslava ba prejaviť lásku, povedať milé slovo, 
pousmiať sa, či podarovať si srdiečko 
– symbol lásky.

Láska prichádza vtedy, keď je-
den druhého má rád, keď pochopí, 
že je pre Vás darom a jedinečným 
v celom svete. Spomeňte si počas 
Valentína na niekoho, koho máte 
radi, takého, aký je. Čo je najväčším 
šťastím človeka ?

Nuž vedomie, že nás niekto mi-
luje preto, akí sme, alebo aj napriek 
tomu, akí sme. Nezabudnite v deň 
Valentína, či už v iný deň roka a dajte 
najavo svoju lásku, svoje city. Lásku 
hľadajte všade, v každom liste, kvete. 

Nech Vám z tváre zmizne kameň 
a prvé, čo zabúdate, sú úprimné 
detské tváre. Detské oči hľadia na 
úprimnosť v srdci a vtedy vezmeš 
detské ruky do svojich dlaní navždy. 
Ľúbiť sa dá rôzne niekto ticho túži, 
iný prahne rôzne. Ty vždy počú-
vaj svoje srdce, lebo život bez lásky 
nemá zmysel.

Mgr. Margita Krišandová
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Čas rýchlo beží a rodičia aj de-
viataci majú pred sebou vážne roz-
hodnutie – kam na strednú školu? 
Ja mám na to jednoduchú odpoveď 
–poďte k nám do gymnázia. Sa-
mozrejme, nie všetci spĺňajú pod-
mienky , kritériá na prijatie do tejto 
inštitúcie, lebo predsa ,výborné 
vzdelávacie výsledky v ZŠ sú pod-
mienkou na prijatie.  Tí , ktorí máte  
ambície pokračovať  v štúdiu na vy-
sokej škole, neváhajte. Učebné plá-
ny a osnovy nášho gymnázia sú tie 
isté, ako v okolitých gymnáziách, 
absolvent gymnázia je pripravený 
na štúdium na VŠ a môžem pove-
dať, že  absolventi nášho gymná-
zia sú úspešní na VŠ. Gymnázium 
v Spišskej Starej Vsi ako jediná 
stredná škola v Zamagurí význam-
nou mierou prispieva k rozvoju 
vzdelanostnej úrovne a duchovné-
ho bohatstva ľudí v tomto regióne. 
Zo strany žiakov zamagurských 
ZŠ a ich zákonných zástupcov je 
o gymnázium pretrvávajúci záujem. 
S prihliadnutím na demografický vý-
voj v regióne, na potreby trhu práce 
a kapacitu školy   v  školskom roku 
2017/2018 plánujeme otvoriť jednu 
triedu 4 ročného štúdia. Základnou 
úlohou  a funkciou školy je príprava 
žiakov na vysokoškolské štúdium 
všetkých študijných odborov. Vý-
znamným prostriedkom v tomto 
smere je široká ponuka voliteľných 
predmetov. Túto ponuku realizuje-
me prostredníctvom alternatívneho 
učebného plánu, podľa ktorého si 
žiak vo 4. ročníku z 30 vyučovacích 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY SA BLÍŽIA
hodín v týždni volí až 16 hodín štú-
dia z predmetov, o  ktoré má mimo-
riadny záujem a ktoré chce rozvíjať 
v ďalšom vzdelávaní na vysokých 
školách v SR či v zahraničí. Percen-
to úspešnosti prijatia našich absol-
ventov na vysoké školy sa pohybu-
je okolo 85% – 95 %.  K prioritám 
školy dnes patrí ovládanie cudzích 
jazykov. Žiaci majú možnosť vyberať 
si zo štyroch cudzích jazykov (ang-
lický, nemecký, francúzsky, ruský). 
Škola má učebňu informatiky, od-
bornú učebňu F, CH, Bio a učebňu 
jazykov. Žiaci majú  možnosť špor-
tovať v školskej telocvični, dobre 
vybavenej posilňovni, na školskom 
ihrisku, tenisovom kurte alebo rela-
xovať v školskej saune. V odpolud-
ňajších  hodinách  v mimoškolskej 
činnosti majú žiaci možnosť navšte-
vovať rôzne krúžky, ktoré sú v škole 
alebo v centre voľného času, ktoré 
je súčasťou spojenej školy.  Stravo-
vanie žiakov je zabezpečené v škol-
skej  jedálni pri ZŠ. 

 Škola ako taká prešla  roz-
siahlou  modernizáciou, čím došlo 
k výraznému zlepšeniu pracovné-
ho prostredia. Vybavuje sa novými 
modernými učebnými pomôckami, 
ako interaktívne tabule, prebehla 
digitalizácia školskej knižnice, za-
mestnanci školy sa zapájajú do 
rôznych projektov, v rámci nich sa 
žiaci zúčastnili na viacerých zahra-
ničných pobytoch, navštívili Európ-
sky parlament.

Stredné školstvo v Spišskej Sta-
rej Vsi tohto roku oslávi 60 rokov. 

Že tretie najmenšie mestečko na 
Slovensku má aj strednú školu, je 
zásluha mnohých. V prvom rade je 
to zásluha nášho mesta a samo-
správnych orgánov, ktorí sa v roku 
2011 postavili za zachovanie tejto 
školy. Som presvedčená, že svoj 
čin neľutujú a že gymnázium má 
perspektívu fungovať ďalej. Aj na 
najbližšie roky počítame s otvo-
rením tried. Zásluha tých, ktorí tu 
študovali, ktorí tu študujú, ktorí tu 
pôsobili, ktorí tu pôsobia, ktorí robia 
dobré meno tejto škole,  zviditeľňujú 
ju, proste všetkých tých, ktorí chcú, 
aby naše gymnázium fungovalo na-
ďalej a vzdelávalo ďalšie generácie 
mladých ľudí. 

 Tu je malý pohľad do histórie 
tejto školy: 
� 1.9.1957 1. ročník Jedenásťroč-
nej strednej školy v Spišskej Starej 
Vsi
� 1959/60 sa konali v Spišskej Sta-
rej Vsi prvé maturitné skúšky
� 1. 9. 1970  - MŠ SSR zriadilo 
v Spišskej Starej Vsi Gymnázium
� 1972 – 1980 bola ku gymnáziu 
pričlenená Učňovská škola Okres-
ného podniku Obnova – Vkus 
a SOU - textilné Svit.
� 1996/97 bolo popri gymnáziu 
so štvorročným štúdiom zriadené 
gymnázium s osemročným štú-
diom zameraným na ekológiu a cu-
dzie jazyky
� 1.9.2011 začala nová etapa v škol-
stve v Spišskej Starej Vsi. Všetky 
školy a školské zariadenia sa spo-
jili do jedného právneho subjektu 
– Spojenej školy, Štúrova 231/123, 
Spišská Stará Ves, zriaďovateľom 
školy je Mesto Spišská Stará Ves. 
Tento právny subjekt má 4 organi-
začné zložky – ZŠ, MŠ, gymnázium 
a ZUŠ s elokovaným  pracoviskom 
v Spišských Hanušovciach.     

Mgr. Anna Kromková, 
riaditeľka školy    

Rok 2017 je pre spojenú 
školu prelomový. Končí funkč-
né obdobie terajšej pani ria-
diteľky. Zriaďovateľ už 23. 12. 
2016 vyhlásil výberové kona-
nie na funkciu riaditeľa Spoje-
nej školy v Spišskej Starej Vsi. 
Podľa zákona č. 596/2003 Z.z. 
výberové konanie uskutočňuje 
Rada školy pri Spojenej škole 

v Spišskej Starej Vsi. Jej čle-
novia sa v januári stretli, aby 
pripravili všetky podklady 
a materiály na plynulý priebeh 
výberového konania. V čase 
uzavretia termínu na podanie 
prihlášky bola  MsÚ doruče-
ná iba jediná prihláška, ktorú 
podala súčasná pani riaditeľka. 
Výberové konanie sa uskutoč-
nilo 9.2.2017. Pani riaditeľka 
úspešne obhájila svoju kon-
cepciu rozvoja školy na nové 
päťročné funkčné obdobie. 
S prehľadom odpovedala na 
všetky otázky členov rady ško-
ly. A že ich bolo neúrekom. 
Členovia rady školy ju otáz-
kami otestovali aj z iných tém 
mimo predloženej koncepcie. 
Hlavnou pointou doplňujú-
cich otázok boli záujmy rodi-
čov a detí v škole, financovanie 
školy, jej napredovanie v ob-
lasti vybavenosti ako aj v ob-
lasti dosiahnutých výchovno 
– vzdelávacích výsledkov. Mgr. 
Anna Kromková bola vo výbe-
rovom konaní úspešná. Rada 
školy odporučila zriaďovateľo-
vi jej vymenovanie na funkciu 
riaditeľky spojenej školy.

Primátor mesta menoval 
Mgr. Annu Kromkovú do 

funkcie riaditeľa od 1. 3. 2017 
na obdobie piatich rokov.  

Mgr. A. Kafková

Spojená škola má 
staronovú riaditeľku

Súčasťou TJ Dunajec Spišská Stará Ves sú okrem futbalistov a stolných tenis-
tov aj naši šachisti. Po viacerých zmenách v kádri kvôli odchodom na vysokoškol-
ské štúdium a ďalším dôvodom bojujú v 4. lige a zatiaľ celkom úspešne. Tri kolá 
pred koncom je ešte všetko otvorené:

Doterajšie výsledky: Stará Ľubovňa – Spišská Stará Ves 4:4, Spišská Stará 
Ves – Bijacovce 5:3, Smižany – Spišská Stará Ves 5:3, Spišská Stará Ves – Po-
prad C 4,5:3,5, Spišská Teplica – Spišská Stará Ves 1,5:6,5. Body získali: Stolár 
Pavol 3,5, Hudáček Tomáš a Štefaňák Ján po 3, Cisko Miloslav st. a Dudaško Šte-
fan po 2,5, Cisko Miloslav ml. 
1,5, Cisko Matej, Irha Martin  
a Mačutek Matúš po 1 bode. 4 
partie sme vyhrali kvôli nena-
stúpeniu súpera.

V zostávajúcich kolách 
treba zabojovať a hlavne na-
stupovať v plnej sile, čo sa 
zatiaľ nedarilo.

Rok 2017 sa v miestnom hasičskom zbore nesie v znamení zmien. 
Od konca roka 2016 sa miestny dobrovoľný hasičský zbor pretrans-
formoval na občianske združenie  z čoho vzišla  aj zmena názvu na 
MESTSKÝ HASIČSKÝ ZBOR ( MHZ ). Táto zmena má priniesť lep-
šiu možnosť čerpania finančných prostriedkov z rôznych grantov či už 
od štátu alebo európskej únie. Ďalšou zmenou je vedenie MHZ,  ktoré 
bolo zvolené na ustanovujúcej členskej schôdzi v tomto zložení: Pavol 
Dlhý – predseda , Pavel Uroda – veliteľ , Pavol Uroda ml. – tajomník , 
Mária Petrasová – pokladník , Jozef Lazišťan – strojník , Róbert Plavec 
– referent pre prácu a výchovu mládeže a Anton Výrostek – revízor. 
Prioritou MHZ Spišská Stará Ves ostáva aj naďalej práca s mládežou ale 
aj samotná ochrana občanov nášho mesta a Zamaguria pred požiarmi, 
povodňami a inými mimoriadnymi udalosťami. Naďalej pokračujeme 
vo vzdelávaní zasahujúcich členov výjazdových skupín či už v základ-
nej alebo zdokonaľovacej príprave , pri prácach vo výškach, na vodnej 
hladine a kurzoch prvej pomoci.

Ďalšou pozitívnou zmenou je aj fakt, že niektorí naši členovia sa po 
okresných voľbách Územného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany 
v Kežmarku stali členmi v okresných orgánoch Úv DPO SR v Kežmar-
ku. Predseda MHZ Pavol Dlhý  sa po päť ročnom pôsobení  (2012-2017) 
v orgánoch okresného výboru v Kežmarku na pozícii člena kontrolnej 
a revíznej komisie  stal územným veliteľom (po starom okresný veliteľ 
) Úv DPO SR v Kežmarku, Anton Výrostek sa stal členom kontrolnej 
a revíznej komisie a Pavol Uroda ml. sa stal členom výcvikového štábu.

ŠACHISTI ZATIAĽ NA DRUHOM MIESTE V 4. LIGE

Por.� Družstvo� Partie �+� �=� ��� �TB1� �TB2� �TB3�

1� TJ�Slovan�Smižany�� 6� 5 1 0 16� 29,5 0�
2� TJ�Dunajec�Spišská�Stará�Ves� 5� 3 1 1 10� 23,0 0�
3� MŠK�KdV�Kežmarok�� 4� 3 0 1 9� 20,0 0�
4� ŠK�TJ�LŠ�VD�Poprad�D� 6� 2 1 3 7� 23,0 0�
5� ŠO�ŠKM�Stará��ubov�a�� 5� 2 1 2 7� 19,5 2�
6� Slovan�Gelnica�� 5� 2 1 2 7� 19,5 0�
7� ŠK�Bijacovce�� 5� 2 0 3 6� 18,0 0�
8� ŠK�TJ�LŠ�VD�Poprad�C� 5� 1 1 3 4� 19,5 0�
9� ŠO�Spišská�Teplica� 5� 0 0 5 0� 12,0 0�

Zmeny v miestnom hasičskom zbore.....
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   „V rodinách zasvietili štvrtú 
sviecu na adventnom venci. Naj-
menší otvorili jedno z posledných 
okienok  adventného kalendára. 
Úprimne sa tešia nielen deti, ale aj 
dospelí. Je tu predsa vianočný čas, 
keď ocko je s mamou a ľúbia nás. 
Úžasné slová, ktoré ak sa splnia 
spokojnosťou žiari každý z nás. 
Dávať lásku, obdarovať, povedať 
milé a vľúdne slovo je posolstvom 
Vianoc.“ Týmito slovami a pies-
ňou   Šťastné Vianoce  od známej 
hudobnej skupiny Kandráčovci 
začalo Čaro Vianoc v kultúrnom 
dome 18. 12. 2016. Žiaci symbo-
licky prestreli  štedrovečerný stôl, 
priniesli oblátky, položili jabĺč-
ka, ktoré sa podľa tradície majú 
prekrojiť a pevne dúfať, že ak  
bude mať jadrovník  tvar hviezdy, 
v rodinách bude veľa šťastia. Nohy 
stola obopli reťazou, nech sú rodi-
ny súdržné po celý budúci rok.
Vianočný program,  ktorý pri-
pravili žiaci a pedagógovia zo 
všetkých organizačných zložiek 
Spojenej školy Spišská Stará  Ves, 
sa niesol v znamení lásky , poko-
ja a rozdávania darčekov.  Roz-
baľovali ich malí aj veľkí, tešili 
sa z nich deti aj rodičia, tešilo sa 
z nich naše mesto. Striedali sa 
pásma hudby, spevu a hovorené-
ho slova s pásmom tanca a dra-

matizácie. Rozbaľoval sa darček 
za darčekom.
Potom moderátorky uviedli vstup 
dôležitých hostí, ktorí priniesli 
do nášho mesta dar už v augus-
te v podobe zlatej medaily z OH 
v Riu. „Vážení prítomní, nech 
príde k nám všetkým tá nádherná 
správa, že prichádza niekto, kto 
iba dáva. Tento rok sme dostali 
krásny vianočný darček v Zama-
gurí už v auguste. Vieme, že je to 
dar, ktorý potešil veľkých i ma-
lých, dar, ktorý povzbudil a na-
štartoval veľa mladých ľudí, aby 
usilovne pracovali, nevzdávali sa 
a šli za vysnívaným cieľom. Pozý-
vame na pódium pána primátora 
mesta Spišská Stará Ves Ing. Ha-
rabina, aby odovzdal Cenu mes-
ta našim olympijským víťazom, 
bratrancom  Ladislavovi a Petrovi  
Škantárovcom.“
Bola to nádherná chvíľa, vidieť na 
pódiu našich víťazov s ich tréne-
rom Jurajom Minčíkom. Dostali 
ocenenie, prijali ho s pokorou, 
skromne, tak, ako celý život žijú, 
akí sú. Sú to naši zlatí chlapci, kto-
rí sa nevyťahujú, usilovne na sebe 
pracovali, aby dosiahli úspech 
a  my  môžeme byť hrdí, že sme 
mesto olympijských víťazov. Po 
skončení aktu a odovzdania ceny 
sa ešte olympionici podpísali  do 
pamätnej knihy mesta a na pó-

dium k nim pribehol  Šimon 
Kostka, ktorý  s nimi urobil inter-
view. Dozvedeli sme sa, kde budú 
tráviť Vianoce, aký je ich najkrajší 
darček aj  tajný sen. Nemali nija-
ké veľké požiadavky, iba skromnú 
túžbu prežiť Vianoce s rodinou, 
v zdraví.
Čaro Vianoc pokračovalo ďalším 
skvelým programom. Atmosféra 
vianočných dní a nocí  dýchala zo 
všetkých strán. Ale všetko krásne 
má svoj začiatok i koniec. Naše 
spoločné štedrovečerné posede-
nie  končilo. Pred záverečnou ko-
ledou Tichá noc vystúpil na javis-
ko ešte pán primátor. Bol nadšený 
z programu, poďakoval nielen 
riaditeľke školy, ale aj všetkým pe-
dagógom a žiakom, študentom, 
ktorí sa zapojili do prípravy tohto 
programu.  Všetkým zaželal krás-
ne Vianoce.

Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,
vianočnej nálade každý 
z nás podlieha.
Zabudnime na smútok,
zanechajme zvady,
buďme k sebe milí,
dobrí
a majme sa radi.
Prišiel čas vianočný,
zvonček tíško cinká,
nech  každému sa splní
túžba aspoň malilinká.

Vyhlasovanie najúspešnejších 
športovcov Prešovského samospráv-
neho kraja za rok 2016 prevalcovali zlatí 
olympionici. Bratranci Ladislav a Peter 
Škantárovci pochádzajúci zo Spišskej 
Starej Vsi boli jednoznačnými favorit-
mi. V 14-ročnej histórii oceňovania to 
bolo len po druhýkrát, čo si titul top 
športovca odniesol olympionik. Už 
len čerešničkou je ocenenie pre hen-
dikepovaných športovcov – Samuela 
Andrejčíka a Michaelu Balcovú, ktorí 
takisto v Rio de Janeiro získali olympij-
ské zlato v športe boccia. Slávnostné 
vyhlásenie najúspešnejších športov-
cov a športových kolektívov PSK za 
rok 2016 sa konalo 19. januára v pre-
šovskom Divadle Jonáša Záborského.

Odborná komisia na základe vý-
sledkov za rok 2016 určila desať naj-
úspešnejších športovcov PSK - jed-
notlivcov v kategórii dospelých bez 
určenia poradia, tri najúspešnejšie 
športové kolektívy v kategórii dospe-
lých a tri v mládežníckej kategórii. 
Ocenení boli aj najúspešnejší štu-
denti stredných škôl, najúspešnejšia 
stredná škola, hendikepovaný špor-
tovec, víťaz internetového hlasovania 

a udelená bola aj Cena predsedu PSK.
Bratranci Ladislav a Peter Škan-

tárovci, rodáci zo Spišskej Starej Vsi, 
získali v uplynulom roku najcennejší 
športový úlovok, ktorý im vyniesol 
titul najúspešnejších športovcov 
v Prešovskom kraji. Svoj športový 
život od roku 1991 spojili s vodným 
slalomom. Rok 2016 bol vrcholom 
ich doterajšej kariéry, v ktorej získali tri 
celkové prvenstvá v Svetovom pohári, 
osem medailí z majstrovstiev sveta 
a 13 medailí z majstrovstiev Európy. 
Pri svojej premiére pod piatimi kruhmi 
v brazílskom Rio de Janeiro ovládli 
bratranci Škantárovci celú súťaž a stali 
sa olympijskými víťazmi.

Z minuloročnej desiatky najúspeš-
nejších športovcov bez určenia po-
radia si svoju pozíciu dokázali udržať 
minuloročný víťaz, opora volejbalistov 
VK Mirad PU Prešov Martin Sopko, 
ktorému výsledky stačili na prvú de-
siatku a juniorská majsterka sveta, Ja-
na Vašková z Klubu silového trojboja 
a kulturistiky Matej Bardejov. Okrem 
nich v desiatke bez určenia poradia 
tradične nechýbajú hádzanári Tatrana 
Prešov, v tomto ročníku brankár Igor 

Čupryna a 204 cm vysoká spojka Oli-
ver Rábek. Svoje zastúpenie v prvej 
desiatke má aj karate klub Katsudo 
Sabinov, ktorý v tomto roku zastupuje 
majsterka Slovenska Veronika Se-
maníková. Mladá fitneska Stanislava 
Dolinská už bola raz ocenená v roku 
2013. Do prvej desiatky za rok 2016 ju 
vyniesol titul majsterky Európy. Medzi 
najlepších športovcov sa zaradil aj iba 
18-ročný prešovský kickboxer Marek 
Karlík z KC Panter Prešov a dlhoročný 
slovenský biatlonový reprezentant Mar-
tin Otčenáš z Tatranskej Štrby, pôso-
biaci v Dukle Banská Bystrica. Desiatku 
najúspešnejších športovcov uzatvá-
ra Soňa Vnenčáková z Atletického od-
dielu vo Svite.

Najúspešnejším športovým kolek-
tívom dospelých sa opäť stali prešov-
skí hádzanári. Ich kraľovanie pritom trvá 
nepretržite už od roku 2005. Zverenci 
Rastislava Trtíka sa už po 12-ty raz, 
jubilejný desiaty v rade, stali majstrami 
Slovenska a trinásty raz, znova desiaty 
v rade, zdvihli nad hlavu aj víťaznú tro-
fej v Slovenskom pohári. Striebornú 
priečku si, rovnako ako v predchádza-
júcom roku, vybojovali volejbalisti VK 

Vyhlasovanie najúspešnejších 
športovcov PSK prevalcovali olympionici

Mirad PU Prešov. Na pozíciu tretieho 
najúspešnejšieho športového ko-
lektívu PSK sa po dvojročnej odmlke 
vrátili džudisti z Vranova nad Topľou, 
aktuálni majstri Slovenska.

Medzi mládežníckymi kolektív-
mi prvé miesto prešovským hádzaná-
rom uchmatli mladí volejbalisti z VK 
Slávia Svidník. Mládežnícke kolektívy 
VK Slávia Svidník v minulej sezóne ovlá-
dli všetky mládežnícke vekové kategórie 
na Slovensku od žiakov, cez kadetov až 
po juniorov. Na druhú priečku sa z tre-
tieho miesta posunuli kickboxeri z Kic-
kboxing Club Panter Prešov. Pomysel-
ný bronz si odniesol Tanečno-športový 
klub Grimmy Prešov. Jedenásťnásobní 
majstri Slovenska, päťnásobní majstri 

Už po piaty krát sa v telocvični 
spojenej školy v Spišskej Starej Vsi  
konala dňa 10.2.2017 halová súťaž 
mladých hasičov . Súťaž z názvom  
„O putovný pohár MHZ Spišská 
Stará Ves „ je zaradená do Kež-
marsko – zamagurskej olympiády 
mladých hasičov ( KZOMH) ktorá 
má celkovo osem súťaží. Naša sú-
ťaž je prvým kolom a každoročne 
otvára nový ročník tejto olympi-
ády. V tomto už piatom ročníku 
bolo do súťaže prihlásených cel-
kovo 23 hasičských družstiev a to 
17 chlapčenských  6 dievčenských. 
Naše mesto reprezentovali 2 chlap-
čenské a 1 dievčenské družstvo. 
Chlapcom minuloročná obhajoba 
nevyšla a po drobnom zaváhaní  
na uzlovej štafete skončili na pek-
nom 4. mieste. Druhé družstvo 
chlapcov skončilo na 10. mieste, 
ale musím pripomenúť, že sa jed-
ná o mladších žiakov, ktorí svoje 
skúsenosti ešte len získavajú. V ka-
tegórií dievčat to už bolo o niečo 
lepšie a dievčatá v zložení Sára Vý-
rosteková , Barbora Dlhá, Viktória 
Mačurová a sestry Sofia a Syntia 
Graindové svoju kategóriu s ná-
skokom  siedmych sekúnd vyhrali. 
Putovný pohár pre najrýchlejšie 
družstvo celej súťaže bez rozdielu 
kategórie získali naše dievčatá tes-
ne (len 1,66 sekundy) pred chlap-
cami z Toporca.

Výsledky podľa kategórií:    
Chlapci: 1. Toporec, 2. Ľubica I., 

3. Holumnica, 4. Spišská Stará Ves 
I., 9. Veľká Franková, 10. Spišská 
Stará Ves II., 14. Spišské Hanušovce

Dievčatá: 1. Spišská Stará Ves, 
2. Podolínec I., 3. Ľubica, 4.Spiš-
ské Hanušovce, 5.Podolínec  II., 6. 
Podhorany

Mladí hasiči 
opäť víťazne....

Čaro Vianoc 2016

(Pokračovanie na str. 10)
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Po ročnej prestávke sa  4. 2. 2017 
uskutočnil v poradí 6. ročník Staro-
veskej bielej stopy. Napriek tomu, že 
zimné podmienky v širšom regióne 
boli veľmi priaznivé oproti minulým 
rokom, snehová prikrývka v Spišskej 
Starej Vsi bola pomerne skromná.

Tradiční organizátori – Mesto 
Spišská Stará Ves a Mestský hasičský 
zbor Spišská Stará Ves (DHZ) sa sna-
žili vytvoriť niekoľko týždňov pred 
konaním pretekov  podmienky na 
tréning, resp. na rekreačné bežkova-
nie. Samotnú prípravu tratí sa poda-
rilo pripraviť vďaka enormnému úsi-

liu dobrovoľných hasičov, kde treba 
osobitne vyzdvihnúť Petra Mláku.

Vznikol tak len dvoj kilometro-
vý okruh, ktorý aj napriek pomerne 
rovinatému profilu bol vzhľadom ku 
kvalite snehu pomerne náročný. Je 
potešujúce, že aj za týchto podmienok 
sa preteky uskutočnili. V minulosti už 
4 x museli organizátori preteky zrušiť 
pre zlé poveternostné podmienky.

Je potrebné poďakovať spon-
zorom: Reštaurácia Nova, Pizzeria 
Taverna, a za kompletný servis lyží: 
DISTANCE SPORT – Martin Mly-
nár, Gerlachov.             

Staroveská biela stopa

Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov...
Európy a víťazi Svetového pohára za rok 
2016 získali v hodnotenom roku spolu 
až 193 medailí.

Najúspešnejšou študentkou stred-
ných škôl za rok 2016 sa stala Klaudia 
Lišková, ktorá navštevuje Súkromné 
športové gymnázium Elba Prešov. 
Členka klubu AWK Prešov patrí me-
dzi najväčšie slovenské talenty v nie 
celkom typickej disciplíne pre ženy 
– armwrestlingu. Najúspešnejším 
stredoškolákom sa stal silový trojbojár 
a držiteľ viacerých siláckych svetových 
rekordov Ján Velgos. Stále ešte iba 
15-ročný silák je študentom Hotelovej 
akadémie Jána Andraščíka Bardejo-
va a členom KSTaK Matej Bardejov. 
Ako najlepšia stredná škola bolo vy-
hodnotené Gymnázium v Stropkove.

Cenu pre hendikepovaného špor-
tovca si prevzali zlatí členovia boccia 
tímu z Rio de Janeiro Samuel Andrej-
čík zo Sniny a Michaela Balcová z Po-

pradu. Dvojica mladých športovcov sa 
predstavila na svojej prvej paralympiá-
de v brazílskom Rio de Janeiro a hneď 
sa nezmazateľne zapísala do slovenskej 
paralympijskej histórie ziskom vôbec 
prvej medaily v bocii, ktorá bola hneď 
zlatá. Internetové hlasovanie prinieslo 
v 14-tom ročníku víťazstvo pre kara-
tistku Alexandru Katarínu Sekelskú 
zo Starej Ľubovne.

Cenu predsedu PSK zvyčajne 
udeľuje Peter Chudík za mimoriadne 
úspechy alebo pri významných jubi-
leách. V tomto roku ju ale po prvýkrát 
dostal športový klub za svoju nezištnú 
pomoc a podporu. Za projekt Juniorko 
na podporu detí zo sociálne slabšieho 
prostredia, vďaka ktorému napríklad 
začlenili do tréningového procesu deti 
z detského domova v Prešove, si cenu 
odniesol Karate klub Junior Prešov.

Medzi najúspešnejších športovcov 
Prešovského kraja v 14-ročnej histórii 
vyhlasovania patrí volejbalista Mar-

tin Sopko (2015), kapitán VK Mirad 
PU, olympionik Adam Žampa (2014), 
hádzanári Dajnis Kristopans (2012 
a 2013) Radoslav Antl (2011) a Ale-
xander Radčenko z Tatranu Prešov 
(2009 a 2010), kulturista Andrej Hlinka 
zo Starej Ľubovne (2007), lyžiar Martin 

Bajčičák (2005 a 2006), nohejbalista 
Marek Tomčišák z Humenného (2004) 
a silová trojbojárka Eva Svjanteková 
z Bardejova (2002). Za rok 2008 toto 
ocenenie nebolo udelené a v roku 2003 
anketa vôbec nebola vyhlásená.

(Dokončenie zo str. 9)

15 2.4.2017 16:00 Stráže - SSV 1.4.2017 12:00 Huncovce - SSV

16 9.4.2017 16:00 SSV - Vikartovce 8.4.2017 12:00 SSV - Sp. Štvrtok

17 16.4.2017 16:30 Toporec - SSV 15.4.2017 15:30 Huncovce - SSV 15.4.2017 12:00 Sl. Ves - SSV

18 23.4.2017 16:30 SSV - Kežmarok 22.4.2017 15:00 Sl. Ves - SSV 22.4.2017 12:30 SSV - Vikartovce

19 30.4.2017 16:00 V. Slavkov - SSV 29.4.2017 14:30 SSV - Podolínec 29.4.2017 12:30 Podhorany - SSV

20 7.5.2017 17:00 SSV - Sp. Belá "B" 6.5.2017 10:00 Vlkovce - SSV 6.5.2017 13:00 SSV - švábovce

21 14.5.2017 17:00 Vrbov - SSV 13.5.2017 15:30  SSV - Mlynčeky 13.5.2017 13:00 Hôrka - SSV 

22 21.5.2017 17:00 SSV - Sp. Hrhov 20.5.2017 16:00 N. ľubovňa - SSV 20.5.2017 13:30 SSV - Hranovnica

23 28.5.2017 17:00 Sp. Štvrtok - SSV 27.5.2017 16:00  SSV - Toporec 27.5.2017 13:30 Sp. Bystré -SSV 

24 4.6.2017 17:00 SSV- Batizovce 3.6.2017 16:30 Vrbov -SSV 3.6.2017 13:00 SSV - L. Teplička

25 11.6.2017 17:00 Hozelec - SSV 10.6.2017 16:30 SSV - Vlková 10.6.2017 12:00 Kravany - SSV

26 18.6.2017 17:00  SSV - L. Teplička 

TJ DUNAJEC SPIŠSKÁ STARÁ VES 2016/2017  -  jarná časť

Muži 6. liga Dorast U 19 - 4.liga Žiaci U 15 - 3.liga


