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EDITORIÁL
Jeseň žiari svojimi farbami, 
stromy postupne zhadzujú 
lístie a my sa ohliadame za 
letom plným zaujímavých 
akcií a iných udalostí, ktoré 
zasiahli do života v obci.

Sezónu letných kultúrnych 
podujatí odštartovali „so-
botečky“ – Jánske ohne.  
Do ich prípravy sa zapojili aj 
pracovníci OcÚ. 
Jazdecké preteky,  oslavy 
130. výročia založenia DHZ 
v Markušovciach, Za agro-
turistikou a vidieckym tu-
rizmom boli podujatiami, 
ktoré nám spríjemnili leto. 
Vyskytli sa však aj udalosti, 
ktoré neboli až tak príjemné 
a mnohým občanom obce 
spôsobili veľa nepríjemnos-
tí a problémov. 
Obecný úrad sa snažil pod-
ľa svojich možností riešiť 
vzniknutú krízovú situáciu 
a pomáhať dotknutým oby-
vateľom.  Prijaté a realizova-
né opatrenia však nestačili 
a vznikla polemika, či obec-
ný úrad a starosta pri riešení 
situácie postupovali korekt-
ne a dodržali všetky predpi-
sy. V októbri bola obci po-
skytnutá dotácia z rezervy 
vlády SR. Pomôže to?
Týmto témam sa venuje 
nové číslo Markušovského 
spravodaja.

ph 

spravodajstvoMarkušovský spravodaj

Informačno-spoločenský 
časopis Markušovský spra-
vodaj vydáva Obecný úrad  
Markušovce s povolením 
Okresného úradu, odbor 
školstva a kultúry Spišská 
Nová Ves pod číslom 3/97.
Redakčné spracovanie a sa-
dzba Ing. Peter Hamrák. 
Právo krátiť príspevky vy-
hradené. Fotografie: Ing. 
Peter Hamrák, archív Obec-
ného úradu. V náklade 550 
ks vydávaný štvrťročne. 
Kontakt: OcÚ Markušovce, 
Michalská 51, 053 21 Mar-
kušovce. E-mail: obecmar-
kusovce@markusovce.sk.  
Nepredajné.

Jazdecké 
preteky ´08
12. júna 1994 Obecný úrad 
v Markušovciach prvýkrát 
usporiadal jazdecké preteky. 
Ich tradícia trvá dodnes.
17. august 2008 bol dňom ko-
nania už XV. ročníka týchto 
pretekov. Hlavným rozhodcom 
súťaže bol Ján Kuchár. Autor 
parkúru Jozef Špes.

Súťaž bola rozdelená do troch 
súťažných disciplín. Súťažnú 
disciplínu stupňa „Z“ absolvo-
valo 35 koní zo 14 jazdeckých 
oddielov. Prvé dve miesta ob-
sadili jazdci z  JK Slávia Spišská 
Nová Ves – Zdeno Kuchár na 
koni Tina a Svetlana Kočíková 
na koni Cavalero. Tretie mies-
to si vybojovala Radka Slivko-
vá na koni Patria z Popradu.
Prvenstvo v súťaži stupňa „ZL“, 
v ktorej bolo prihlásených 32 
koní, si odniesol Marek Filin-
ský na koni Kamor z JK Slo-
venský raj Hrabušice. Na dru-

hom mieste skončil Ján Cigán 
na koni Grácia z JMC Lužany 
a tretiu priečku obsadil Anton 
Hatrák na koni Soňa z Agro-
spolu Košice. V tretej súťaž-
nej disciplíne všetky tri prvé 
priečky patrili jazdcom z Jaz-
deckého klubu Slávia Spišská 
Nová Ves. V tejto disciplíne 
bolo zapísaných 16 koní zo 
šiestich jazdeckých oddielov. 
Atmosféru jazdeckých pre-
tekov, okrem priaznivého 
počasia, dotvárala hudobná 
skupina ZAHURACI zo Spiš-
ských Vlach, zaujímavé ceny 

v tombole a atraktívna súťaž 
v ťahaní markušovskej klady. 
Do súťaže sa prihlásili iba tra-
ja súkromní chovatelia koní 
s celkovým poradím 1. Adolf 
Jasečko – Teplička, 2. Jozef 
Matúš – Hnilčík, 3. miesto Pe-
ter Kopnický – Markušovce.
Tohtoročné preteky, za účas-
ti cca 800 platiacich divákov 
(500 dospelých a 291 detí), 
dali definitívnu bodku za 
XV. ročníkom tradície uspora-
dúvania jazdeckých pretekov 
v našej obci.

Božena Sečková 

Dňa 21. júna 2008, po 
ročnej odmlke, sa v Mar-

kušovciach na Putiskách 
opäť rozhoreli Jánske ohne 
– „sobotečky“, ktoré pre Mar-
kušovčanov pripravil Kres-
ťanskodemokratický klub 
v Markušovciach v spolupráci 
s Komisiou kultúry a športu 
pri Obecnom zastupiteľstve 
v Markušovciach. Zmyslom 
tohto podujatia bolo oživiť 
ľudové tradície a zároveň pri-
praviť kultúrno-spoločenský 
program pre obyvateľov na-

šej obce, kde sa môžu stret-
núť, porozprávať, rozveseliť, 
zaspievať si a pobaviť sa. Na 
základe poznatkov z doteraj-
ších troch ročníkov tejto akcie 
možno konštatovať, že toh-
toročná účasť bola rekordná 
a aj samotná vatra bola naj-
vyššia z doteraz postavených. 
O pobavenie účastníkov tejto 
akcie sa postarala folklórna 
skupina Markušovčan, ktorá 
okolo seba šírila spev a dobrú 
náladu. V rámci občerstvenia 
bolo zdarma podávané pivo, 
nealko nápoje, kysnuté ko-
láče a, ako sa na dobrú akciu 
patrí, aj kalíštek ostrého. 
     Mnohí sa nás pýtajú, prečo 
akcia nesie takýto názov. Nuž, 
názov Jánske ohne preto, lebo 
tieto sa pálili na svätojánsku 
noc, o ktorej sa hovorí, že má 
čarovnú moc, kedy sa otvára 
zem a odhaľuje svoje poklady, 
keďže to bolo spájané s let-
ným slnovratom. A prečo „so-
botečky“? Lebo v našej oblas-
ti sa tento názov udomácnil, 
a to z dôvodu, že ľudia počas 

týždňa mali množstvo práce 
a čas na zábavu im zostával 
len na sobotný večer. Vždy 
v sobotu večer pred Jánom, 
na vigíliu, sa pálili tieto ohne. 
Na základe toho vznikol na 
túto udalosť aj popevok:  „Na 
svätého Jána sobotečky paľa, 
i ja by palila, sukňu by spalila, 
prišla by ja domu, mamka by 
me zbila“. Aj táto pieseň sa 
niesla svätojánskou nocou 
v Markušovciach. 
     Pri tejto príležitosti chcem 
poďakovať všetkým, ktorí 
svojou účasťou podporili toto 
podujatie a prišli sa spolu 
s nami zabaviť, taktiež tým, 
ktorí sa akoukoľvek mierou 
podieľali na jej príprave. Záro-
veň chcem vysloviť poďako-
vanie sponzorom, Martinovi 
Grečkovi a spoločnosti GHOR 
s. r.o. Spišská Nová Ves, vďa-
ka ktorým sa nám podarilo 
akciu materiálne zabezpečiť, 
aby z nej účastníci odchádzali 
spokojní s dobrými dojmami.

Ing. Jozef Sendrei,
zástupca starostu obce 

„Na svätého Jána sobotečky paľa ...“



Jubilanti
(september, október, 
november)

85 rokov
Jozef Meluš
Slovenská 456/27

80 rokov
Michal Hrubý
Michalská 1/3
Ján Bušovský
Hornádska 300/9

75 rokov
Justína Kroščenová
Jareček 80/20
Emília Veľká
Banícka 223/2
Katarína Klučárová
Slovenská 257/2

65 rokov
Verona Rimbalová
Sv.J.Nepomuckého 
352/109
Ján Bučák
Školská 647/17C

60 rokov
Rozália Maršaleková
Michalská 28/43
Mária Kalafutová
Michalská 311/18
Valentín Hudák
Komenského 516/17
František Mrovčák
SNP 457/1
Jozef Zavacký
Železničná 186/5
Emília Melikantová
SNP 440/10

55 rokov
Mária Pačnárová
Pod horou 149/5
Michal Kulak
Odorínska cesta 46/15
Žofia Štofanová
Sv.J.Nepomuckého 
179/121
Vladimír Šárga
SNP 460/51
Mária Tomková
Jareček 71/10
Viera Rybárová
Poľná 416/16
Marta Cvengrošová
Michalská 509/2

50 rokov
Ružena Pechová
Sv.J.Nepomuckého 
379/49
Zdeno Pecha
Jareček 90/34
Cecília Ondrejčíková
Michalská 16/37
Darina Rozborová
Brezová 209/10
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Dňa 14. 9. 2008 sa slávnostnou 
sv. omšou, obetovanou za všet-
kých hasičov, začali oslavy 130. 
výročia založenia DHZ v Mar-
kušovciach. 

V popoludňajších hodinách si 
za sychravého počasia zme-
ralo sily v požiarnom útoku 
s vodou sedem domácich 
družstiev mládeže a dospe-
lých. Súťaži predchádzalo 
miestne námetové cvičenie 
a prehliadka najmodernejšej 
techniky profesionálnych ha-
sičov, ktorú predviedli prísluš-
níci HaZZ v Sp. Novej Vsi.
Vo večerných hodinách sa 
v Hasičskej zbrojnici konala 
slávnostná členská schôdza, 
na ktorej sa zúčastnili aj čle-
novia predsedníctva a riadi-
teľka ÚV v DPO Sp. Nová Ves/
Gelnica.
Pozvanie prijal aj predseda 
KV DPO v Košiciach p. Vende-
lín Fogaraš.
Slávnostnú členskú schôdzu 
prišiel pozdraviť aj starosta 
OcÚ, ktorý sa zároveň stal 
členom DHZ. DHZ prijal z rúk 
p. V. Fogaraša medailu, ktorú 
udelilo prezídium DPO SR 
„Za mimoriadne zásluhy“. Vo 
svojom príhovore poďakoval 
všetkým generáciám hasičov 
DHZ. Jeho slová pohladili du-
cha mladých, ale i tých skôr 
narodených členov a dali im-
pulz do ďalšej činnosti. DHZ 
má toho času 92 členov, z to-

ho 11 žien. Výbor DHZ tvorí 
11 členov. Funkciu predsedu 
zastáva od r. 1993 p. Michal 
Franko st.

Obvodné kolo DHZ
V duchu osláv 130. výročia za-
loženia DHZ v Markušovciach 
sa niesol aj 29. jún 2008, kedy 
sa konalo obvodové kolo DHZ 
okresu Spišská Nová Ves. Sú-
ťaž prebiehala na miestnom 
ihrisku za účasti 22 družstiev 
mužov a 8 družstiev žien. Na 
stupni víťazov po dvoch po-
kusoch v požiarnom útoku 
a v štafete 8 x 50 m v kategórii 
muži stáli:
• na I. mieste Markušovce 
celkový čas 92,8 s (21,2 útok + 
71,6 štafeta)
• na II. mieste Danišovce   
102,0 s (22,2 + 79,8)

• na III. mieste Spišské Vlachy 
102,8 s (25,2 + 77,6).
V kategórii ženy
• na I. mieste Odorín  
116,2 s (26,2 + 90,0)
• na II. mieste Danišovce  
116,2 s (26,4 + 89,8) 
• na III. mieste Jamník  
121,0 s (28,0 + 93,0).

Čo dodať 
nakoniec? 
Len úprimne poďakovať všet-
kým účastníkom, organizá-
torom, rozhodcom, ale i OcÚ 
Markušovce a sponzorom za 
všetko úsilie a námahu, čím 
prispeli k zdarnému priebehu 
týchto aktivít. 
Nech sv. Florián, patrón hasi-
čov drží ochrannú ruku nad 
našou prácou. Nech naša prá-
ca je Bohu na slávu, blížnemu 
na pomoc.

Výbor DHZ 

130 rokov Dobrovoľného 
hasičského zboru Markušovce

Markušovskí hasiči na štarte. Obvodné kolo DHZ okresu SNV.

Profesionálni hasiči predvádzajú zásah pri havárii vozidiel

Starosta obce blahoželá víťaz-
nému družstvu



Jubilanti
(september, október, 
november)

50 rokov
Paulína Engelová
Poľná 244/9
Božena Pechová
Jareček 86/29
Vladimír Holub
Jareček 66/5
Anna Pechová
Jareček 90/34
Pavol Jarab
Komenského 499/31
Dezider Pecha
Jareček 103/53
Martin Grečko
Komenského 532/33
Božena Ščuková
Jareček 85/25
Jonáš Čuchran
Sv.J.Nepomuckého 271/12
Ondrej Vadel
Komenského 498/10

Božena Sečková 

Vynikajúci 
úspech 
študenta 
z Markušoviec 
Peter Fulla sa v auguste 
2008 zúčastnil svetovej 
olympiády v informatike 
v egyptskej Káhire, kde zís-
kal bronzovú medailu. 
Tomuto úspechu pred-
chádzala účasť na stre-
doeurópskej olympiáde 
v informatike v Nemecku 
(Drážďany) v júli 2008, kde 
získal striebornú medailu. 
Svoje nadanie v oblasti in-
formatiky prejavuje úspeš-
nou účasťou na rôznych 
súťažiach. 
Peter je študentom 4.  roč-
níka na Strednej priemysel-
nej škole strojníckej v SNV, 
odbor technické lýceum 
s orientáciou na informa-
tiku.

Monika Hodnická 

informujemeMarkušovský spravodaj

Ilustračná snímka

Postup stavebného úradu po 
zistení čiernej stavby závisí od 
toho, či na danú stavbu bolo 
potrebné ohlásenie alebo 
stavebné povolenie.

Stavba 
vyžadujúca 
ohlásenie 
stavebného 
úradu
Ak bola drobná stavba posta-
vená bez ohlásenia, stavebný 
úrad posúdi, či ide o stavbu, 
ktorú by bolo možné postaviť 
len na základe stavebného po-
volenia. Ak dospeje k záveru, že 
ide o takúto stavbu, postupuje 
podľa ustanovenia § 88 ods. 1 
písm. b/ SZ, t. j. nasleduje kona-
nie o odstránení stavby.
Pri drobných stavbách posta-
vených bez ohlásenia, pri kto-
rých je zrejmé, že sú v rozpore 
s verejnými záujmami a kde 
možno predpokladať, že sta-
vebný úrad by vždy určil, že 
sa na ne vyžaduje stavebné 
povolenie, sa rovnako postu-
puje podľa § 88 ods. 1 písm. 
b/ SZ, t. j. otvorí sa konanie 
o odstránení stavby.
Pokiaľ drobná stavba posta-
vená bez ohlásenia nie je 
v rozpore s verejnými záuj-
mami, stavebný úrad v rám-
ci ŠSD podľa § 104 ods. 2 SZ 
nariadi vlastníkovi drobnej 
stavby, aby dvojmo predložil 
situačný náčrt, ktorý overí.
Obdobný postup sa uplatňu-
je aj v prípade, keď je drobná 
stavba postavená v rozpore 
s ohlásením. Ak pritom stra-
tila charakter drobnej stavby, 
posudzuje sa vždy ako stavba 
bez stavebného povolenia 
a stavebný úrad postupuje 
vždy podľa ustanovenia § 88 
ods. 1 písm. b/ SZ, t. j. začína 
konanie o odstránení stavby.

Stavba 
vyžadujúca 
stavebné 
povolenie
Postup stavebného úradu pri 
stavbách realizovaných bez 
stavebného povolenia upra-
vujú ustanovenia § 88 a§ 88a 
SZ.
Stavebný úrad nariaďuje od-
stránenie stavby z vlastného 
podnetu a vychádza pre-
dovšetkým z vyhodnotenia 
technického stavu stavby, či 
už  existujúcej alebo rozosta-
vanej.
Pri stavbách postavených bez 
stavebného povolenia alebo 
v rozpore s ním je stavebný 
úrad povinný vždy najskôr 
skúmať, či takúto stavbu ne-
možno dodatočne povoliť.
Vyhodnocuje pritom jej vplyv 
na životné prostredie, súlad 

s platnou územnoplánova-
cou dokumentáciou, resp. 
s funkčným využitím územia, 
súlad so všeobecnými tech-
nickými požiadavkami vyme-
dzenými príslušnými právny-
mi predpismi a technickými 
normami, pričom prihliada 
na stanoviská a vyjadrenia 
dotknutých orgánov štátnej 
správy; napokon skúma aj 
vlastnícke vzťahy k pozemku, 
na ktorom je stavba umiest-
nená.
Pokiaľ zistí súlad s verejnými 
záujmami, stavbu môže do-
datočne povoliť.
Popri konaní o odstránení 
čiernej stavby, resp. konaní 
o jej dodatočnom povolení 
začne stavebný úrad paralel-
ne aj konanie o priestupku 
alebo o správnom delikte, 
a to na základe zistení orgánu 
ŠSD.

Ing. Klára Rimbalová 

Postup stavebného úradu pri 
nelegálnych stavbách realizovaných 
bez povolenia alebo ohlásenia
Zo stavebného zákona vyplýva, že stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie stavby posta-
venej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez písomného oznámenia stavebného 
úradu podľa  § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť. Odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípa-
doch, keď dodatočné povolenie stavby  nie je v rozpore s verejným záujmom /§ 88 ods. 1 písm. b/.
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Dotácia z rezervy 
vlády SR

Po povodniach starosta 
obce požiadal predsedu 
vlády p. Róberta Fica pros-
tredníctvom poslankyne 
NR SR Mgr. Ley Grečkovej 
(SMER-SD) o poskytnutie 
dotácie z rezervy vlády na 
dokončenie 1. ochranné-
ho pásma vodného zdroja, 
na opravu technologic-
kých miestností obecných 
vodojemov a na realizáciu 
opatrení, ktoré by v bu-
dúcnosti zabránili znečis-
teniu vodného zdroja. 
Na výjazdovom zasadnutí 
vlády v Spišskej Novej Vsi 
dňa 8. októbra 2008 bola 
Obci Markušovce táto do-
tácia schválená vo výške 
2 000 000 Sk (66387,84 €). 

Ing. Ján Šofranko 
 

Markušovský spravodaj

Príčiny povodne
Príčinou povodne boli enorm-
né zrážky v priebehu dvoch 
týždňov, ktoré zasiahli hlavne 
Hnileckú kotlinu a hory na ju-
hozápad od obce.  
Ďalšou príčinou vyliatia rie-
ky Hornád z koryta v hornej 
časti obce je nedokončená 
protipovodňová  hrádza na 
jej začiatku. Začiatok hrádze, 
ktorý je nižší o 1 m oproti na-
vrhovanej výške, spôsobuje, 
že sa rieka Hornád preleje cez 
hrádzu. Tá v tejto časti stráca 
význam. V dolnej časti obce 
sú plánované protipovodňo-
vé opatrenia, ktoré sú zatiaľ 
nezrealizované. 
Levočský potok sa vylial z dô-
vodu vysokej hladiny v rieke 
Hornád na ich sútoku.

Náklady na 
záchranné práce
Náklady na záchranné prá-
ce predstavovali náklady na 
rozkopanie a opätovné spre-
jazdnenie komunikácie na 
ulici Hornádskej vo výške 164 
903 Sk (5473,77 €) – rúry a 6 
744 Sk (223,86 €) kamenivo, 
15 484 Sk (513,97 €) náklady 
na pohonné hmoty do moto-
rových čerpadiel a 21 970 Sk 
(729,27 €) náklady na mzdy 
a odvody pracovníkov obec-
ného úradu za prácu nadčas. 
Celkové náklady teda pred-
stavovali sumu 209 101 Sk 
(6940,88 €).

Škody na majetku
Celkové škody na majetku 
obce predstavovali 45 000 Sk 
(1493,73 €). Celkové škody na 
majetku občanov predstavo-
vali 1 718 161 Sk (57032,50 €).

Prijaté opatrenia
Obec na zníženie dopadu 
povodní v budúcnosti prijala 
nasledovné opatrenia:
• realizácia havarijného prie-
pustu cez miestnu komuni-
káciu na ulici Hornádskej mi-
nimálne v dvoch priemeroch 
800 mm, nakoľko nie je mož-
né položiť predmetné rúry do 
potrebnej hĺbky kvôli našim 
inžinierskym sieťam, 

• dokončenie protipovodňo-
vej hrádze tak, ako je uvádza-
né v zápisoch z priebehu po-
vodňovej situácie; je potrebné 
zvýšenie a dokončenie násypu 
po celom úseku až po rodinný 
dom p. Cvengroša tak, aby 
hrádza rovnomerne stúpala 
na úseku cca do 200 m, 
•  realizácia havarijného prie-
pustu na hrádzi oproti obec-
nému úradu,
• zabezpečiť odstránenie ba-
lastných vôd z kanalizácie,
• doriešiť prevádzku ČOV za 
zvýšenej hladiny rieky Hornád.

Požiadavky na 
správcu povodia
Obec Markušovce adresovala 
Správe povodia rieky Hornád 
tieto požiadavky:
• vyregulovať úsek Hornádu 
v dĺžke cca 200 m od mosta 
na ulici Hornádskej po SNV;
• pravidelne čistiť nánosy pod 
mostom na ulici Hornádskej;
• dokončiť protipovodňové 
opatrenia v úseku od mosta 
pri čerpacej stanici tak, ako to 
bolo niekedy plánované; 
• zvýšiť výšku hrádze na úse-
ku od ČOV po priepust na po-
zemku p. Kalafuta.
 
Problémy s pitnou 
vodou v obci
V dôsledku rozsiahlych po-
vodní v okolí prameňa, ktorý 
je zdrojom pitnej vody pre 
obecný vodovod, došlo k zne-
čisteniu pitnej vody. Násled-
kom medializácie problému 
vznikla polemika, či obecný 
úrad pri riešení vzniknutej 
kritickej situácie postupoval 
správne. 

Postup 
pri odstraňovaní 
dôsledkov povodne
26. 7. – kontrola prameňa, časť 
územia nad prameňom bola 
zosunutá, zaplavený bol zá-
chyt prameňa;
28. 7. – vykonaná kontrola zá-
chytu prameňa a po konzultá-
cii s RÚVZ bola voda z obec-
ného vodovodu vyhlásená 
v obecnom rozhlase za závad-
nú a vhodnú na používanie 
len po prevarení, RÚVZ odo-
bral vzorky vody na rozbor;
30. 7. – bolo realizované čiste-
nie okolia prameňa a záchytu, 
aby vodná hladina potoka, 
ktorá bola vyššie ako spätné 
klapky, klesla a nezadržovala 
vody v prameni a záchyte;
11. a 18. 8. – kvalita vody vo 
vzorkách sa nezlepšila;
20. 8. – bol vypustený a vydez-
infikovaný vodojem  č. 1 a bolo 
zvýšené dávkovanie chlóru; 
21. 8. – bol vypustený a dezin-
fikovaný vodojem č. 2;
22. 8. – bol vydezinfikovaný 
banský prameň a záchyt, bola 
preverovaná možnosť zásobo-
vania vodou cisternami;
25. 8. – realizácia terénnych 
úprav potoka v okolí záchytu 
prameňa, prehĺbenie koryta, 
vybudovanie mosta; 
28. 8. – vodojemy boli vypus-
tené cez celú sieť z koncových 
hydrantov na každej vetve ve-
rejného vodovodu;
25. 8. až 8. 9. – denná kontrola 
vodojemov a prameňa; 
26. 8. až 7. 9. – dovoz pitnej 
vody cisternami z PPVS a.s. ;
8. 9. – vyhlásenie vody za pit-
nú.

Ing. Ján Šofranko 

Letná povodeň ´08

Priebeh povodňovej situácie 
v obci Markušovce v dňoch 
23. – 30. 7. 2008



Osobnosti Spiša 

Janko Silan
(1914 – 1984)

Najvýznamnejší predstavi-
teľ slovenskej spirituálnej 
lyriky 20. storočia, ústredná 
osobnosť katolíckej moder-
ny.

Keď mal 19 rokov, stratil 
milovanú matku. Biskup 
J. Vojtaššák ho napriek jeho 
zdravotným problémom 
s očami prijal na teolo-
gické štúdium v Spišskej 
Kapitule. S literárne zalo-
ženými priateľmi P. Ušá-
kom-Olivom, M. Šprincom 
a Š. Schellingom založili 
básnickú skupinu „pirátov 
krásy“. Medzníkom bol pre 
Silana rok 1941, keď ho vy-
svätili za kňaza. Vtedy mu 
vyšla pozoruhodná básnic-
ká „elégia“ Slávme to spo-
ločne. Skladba bola inšpi-
rovaná matkinou smrťou 
a oslavuje v nej jej príchod 
do večnej blaženosti. Tat-
ranská príroda ho inšpiro-
vala k napísaniu krásnych 
zbierok Piesne z Javoriny 
a Piesne zo Ždiaru. Ľudská 
duša bola centrom pozor-
nosti celej Silanovej tvor-
by, najmä však v zbierke 
Úbohá duša na zemi. Po 
nastolení komunistického 
režimu (február 1948) sa 
mu šance na publikova-
nie otvorili až v 2. polovici 
60. rokov. Súkromne vydal 
štyri skromnejšie bibliofí-
lie a od 70. rokov sa musel 
opäť odmlčať. V roku 1991 
sa objavil román-denník 
s autobiografickými črta-
mi Dom opustenosti (do-
písaný r. 1970).

ms 

kultúra a športMarkušovský spravodaj

V posledný deň prázdnin sa 
v obci Odorín konal 6. ročník 
kultúrneho podujatia „Za ag-
roturistikou a vidieckym turiz-
mom.“ Toto podujatie organi-
zuje Spišské osvetové stredisko 
s obcami stredného Spiša. Kaž-
dá obec sa prezentuje stán-
kom, v ktorom vystavuje práce 
svojich občanov. Ponúkajú sa 
tu tiež tradičné jedlá a propa-
gačný materiál. V kultúrnom 
programe vystupujú kolektívy 
a umelci zúčastnených obcí.

V Odoríne sa podujatie ko-
nalo za krásneho počasia 
v nedeľu 31. augusta v areáli 
škôlky a ihriska. V stánku sme 
okrem výtvarných a rezbár-
skych prác ponúkali ako tra-
dičné jedlo pankušky. V kul-
túrnom programe vystúpil FS 
Markušovčan. 
Zvláštnosťou stretnutia 
v Odoríne bola výstava sta-
rých fotografií zo zúčastne-
ných obcí, o ktorú bol veľký 
záujem. My sme prezento-
vali aj najstaršiu fotografiu 
Markušoviec z roku1871. Je 
na nej zachytený pohľad na 
obec z južnej strany so starou 
vežou kostola. 
V uličke remeselníkov sme 
mohli obdivovať paličkova-
nie, rezbárstvo, či výrobu ľu-
dových nástrojov. Do súťaží, 
ktoré prebiehali počas celého 
popoludnia, sa zapájali deti aj 
dospelí.

Stánok propagujúci obec Markušovce

Na záver programu vystúpi-
la skupina Senzus a Araňa. 
Po skončení začala diskoté-
ka, ktorou sa celé podujatie 
skončilo. 
Na budúci rok bude toto 
podujatie v susedných Rud-
ňanoch. Už teraz sa treba 

Za agroturistikou a vidieckym 
turizmom do Odorína

pripravovať, aby sme mohli 
úspešne reprezentovať našu 
obec. Toto podujatie je rok čo 
rok kvalitnejšie. Je vidieť, že 
obce majú o takúto spoluprá-
cu a propagáciu záujem. 

Jozef Súkeník 

Vystúpenie folklórneho súboru Markušovčan

Miestna organizácia Sloven-
ského zväzu zdravotne posti-
hnutých v Markušovciach zor-
ganizovala Okresné športové 
hry zdravotne postihnutých, 
ktoré sa uskutočnili v sobotu 
21. júna 2008 práve v našej 
obci. Za krásneho slnečného 
sobotňajšieho počasia súťa-
žilo 13 miestnych organizácii 
okresu a regiónu v súťažných 
disciplínach ako hádzanie ší-
pok na terč, hod guľou alebo 

streľba zo vzduchovky. Pre 
všetkých zúčastnených bola 
pripravená tombola a pre 
tých, ktorí mali záujem, bola 
pripravená prehliadka Múzea 
historického nábytku a leto-
hrádku Dardanely v Marku-
šovciach. Víťazní súťažiaci 
boli odmenení cenami. Toh-
to zaujímavého podujatia sa 
zúčastnili hostia, konkrétne 
poslankyňa NR SR Mgr. Lea 
Grečková a riaditeľ ÚPSVaR 

JUDr. Michal Komara. Na zá-
ver Okresných športových 
hier zdravotne postihnutých 
si všetci zúčastnení pochut-
nali na výbornom guláši, kto-
rý pre nich navaril p. Michal 
Kozák. Výborná atmosféra 
a krásne počasie vládli celé-
mu tomuto podujatiu, ktoré-
ho sa zúčastnilo viac ako 200 
ľudí. Tešíme sa na spoločné 
stretnutie aj o rok.

Lýdia Kozáková 

Okresné športové hry 
zdravotne postihnutých v našej obci



Ukončené 
a prebiehajúce 
investičné 
akcie obce
Markušovce

Materská škola
V mesiacoch júl – august 
sa zrealizovala v budove 
materskej škôlky výmena 
všetkých drevených okien 
za plastové okná v celko-
vej hodnote cca 450 000 Sk 
(14937,26 €). Túto akciu 
realizovala firma IGLASS.

 
Miestne 
komunikácie
Realizácia rekonštrukcie 
miestnych komuniká-
cii v tomto roku je za-
meraná na zrealizovanie 
rekonštrukcie ulíc Poľná, 
dokončenie ulice Sloven-
ská a čiastočne zrealizo-
vanie rekonštrukcie ulice 
Brezová. Ukončenie tejto 
investičnej akcie sa pred-
pokladá koncom októbra, 
eventuálne začiatkom no-
vembra.

Pripravované 
akcie
V súčasnosti prebieha 
územné konanie na výs-
tavbu kanalizácie Obce 
Markušovce – III. etapa, 
ktorou sa ukončí kanalizá-
cia celej obce. 
Spracováva sa štúdia na 
rekonštrukciu budovy 
Ošustov dom, ktorá by 
mala byť ukončená do 
konca roku.
Obec zároveň pripravuje 
realizáciu pozemkov na 
individuálnu bytovú výs-
tavbu na ulici Komenské-
ho, s ktorou sa počíta od 
roku 2010, keď sa skončí 
nájom pozemkov firmou 
Blaumont, s.r.o..

-jš-
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Poslanci obecného zastupiteľtva
Zoznam poslancov OZ Markušovce k 1. októbru 2008

V minulých číslach spravodaja 
sme vám bližšie predstavili sta-
rostu obce a jeho zástupcu.
Teraz vám stručne priblížime 
poslancov OZ. 

Michal Čuchran
Má 59 rokov. Ukončil stredo-
školské vzdelanie. V rokoch 
1990-2002  bol starostom 
Obce Markušovce. Vo fun-
kcii poslanca pôsobí od roku 
2006. Je členom finančnej 
komisie a stavebnej komisie a 
verejného poriadku pri OZ.
Vo voľbách do OZ získal 306 
hlasov, zaradil sa na  3. miesto 
v zozname poslancov.

Marta Dvorská 
Má 55 ro-
kov. Má 
ukončené 
stredoškol-
ské štú-
dium eko-
nomiky. V 
súčasnosti 
pracuje na   

ekonomickom úseku pros-
perujúcej firmy. Vo funkcii 
poslankyne pôsobí od roku 
2002. Je členkou finančnej 
komisie pri OZ a predsedníč-
kou komisie na ochranu ve-
rejného záujmu.
Vo voľbách do OZ získala 303 
hlasov a zaradila sa na 4. mies-
to v zozname poslancov.

Alžbeta Franková
Má 33 ro-
kov. Ukon-
čila stredo-
š k o l s k é 
š t ú d i u m 
so zame-
raním  na 
ekonomi-
ku. Podni-

ká v oblasti cestovného ruchu 
a ekonomického poraden-
stva. Poslankyňou OZ je od 
roku 2002. Je členkou obec-
nej rady a predsedníčkou fi-
nančnej komisie pri OZ.
Vo voľbách do OZ získala 258 
hlasov a zaradila sa na 9. mies-
to v zozname poslancov.

Štefan Galko
Má 55 ro-
kov. Má 
stredoškol-
ské vzde-
lanie.  Pra-
cuje ako 
t e c h n i k .  
Vo funkcii 
poslanca 

od 7. 9. 2007 nahradil Mgr. 
Tomáša Adamca. Je členom 
stavebnej komisie a verejné-
ho poriadku pri OZ.
Vo voľbách do OZ získal 217 
hlasov a zaradil sa na 16. mies-
to v zozname poslancov.

Michal Grečko
Má 45 ro-
kov. Je vy-
učený zá-
m o č n í k . 
Vo funkcii 
poslanca 
p ô s o b i l 
v rokoch 
1990–1994, 

1998–2006. Je členom komi-
sie kultúry a športu pri OZ. 
Vo voľbách do OZ získal 262 
hlasov a zaradil sa na 6. mies-
to v zozname poslancov.

Alfréd Hospůdka
Má 54 ro-
kov. Má 
stredoškol-
ské vzde-
lanie. V sú-
č a s n o s t i 
p r a c u j e 
ako ope-
rátor výro-

by. Je členom komisie kultúry 
a športu pri OZ. 
Vo voľbách do OZ získal 253 
hlasov a zaradil sa na 11. mies-
to v zozname poslancov.

Bc. Mária Novotná
Má 41 ro-
kov. Ukon-
čila baka-
l á r s k e 
š t ú d i u m 
so zamera-
ním na 
t e r é n n u 
s o c i á l n u 

prácu. Pracuje ako odborná 
referentka. Poslankyňou OZ 
je od roku 2002. Je členkou 
finančnej komisie pri OZ.
Vo voľbách do OZ získala 254 
hlasov a zaradila sa na 10. 
miesto v zozname poslancov.

Ing. Jozef Sendrei
Má 48 ro-
kov. Má 
v ysokoš-
k o l s k é 
vzdelanie 
b a n s k é -
ho smeru. 
V súčas-
nosti pra-

cuje v sektore správy bytov. 
Vo funkcii poslanca pôsobí od 
roku 1998. Je zástupcom sta-
rostu, členom obecnej rady 
a finančnej komisie pri OZ.
Vo voľbách do OZ získal 252 
hlasov a zaradil sa na 12. mies-
to v zozname poslancov.

Jozef Sukeník
Má 52 ro-
kov, stre-
doškolské 
vzdelanie. 
V súčas-
nosti pra-
cuje ako 
plánovač 
ú d r ž b y .   

Je predsedom komisie kultú-
ry a športu.
Vo voľbách do OZ získal 262 
hlasov a zaradil sa na 7. mies-
to v zozname poslancov.

Magdaléna Tekáčová
Má 45 ro-
kov, ukon-
čené stre-
doškolské 
š t ú d i u m 
so zame-
raním na 
ekonomi-
ku.  Pracu-

je ako kontrolórka. Vo funkcii 
poslanca od 30. 1. 2007 na-
hradila Zdenka Horvátha. Je 
členkou finančnej komisie.
Vo voľbách do OZ získala 233 
hlasov a zaradila sa na 14. 
miesto v zozname poslancov.



Markušovský spravodaj fotoobjektívom

Dobrovoľný hasičský 
zbor Markušovce 
oslavuje tento rok 
130. výročie svojho 
vzniku

V Markušovciach na Putiskách sa opäť 
rozhoreli Jánske ohne – „sobotečky“

Jazdecké preteky ´08

Okresné športové hry 
zdravotne postihnutých 
v našej obci

Letná povodeň ochromila 
obec a spôsobila mnoho škôd 
obyvateľom obce

Na kultúrnom podujatí „Za 
agroturistikou a vidieckym 
turizmom“ v Odoríne sa sú-
ťažilo aj v netradičných dis-
ciplínach

www.markusovce.sk


