Príhovor
„Chlieb krájať... to nie je len tak.
Chlieb nepriletí ako vták, jak cudzí
holub do dvora.
Na chlebík musíš poorať a život
hodný svojho chleba žiť.“
Prajem Vám vážení
spoluobčania príjemný
letný deň a trošku
pozastavenia v
týchto letných horúčavách pri čítaní nášho nového
vydania Obecného spravodajcu.
Možno sa Vám zdá môj úvod priveľmi básnicky ladený do tohto
prostredia oddychu, prázdnin, dovoleniek, cestovania, spoznávania,
ale pri pohľade na naše žírne polia, ktoré obklopujú našu dedinku
z každej strany a s príchodom prvých kombajnov do polí to vo mne
vždy evokuje pocity,ktoré sa spájajú
s oslavou práce všetkých poľnohospodárov. Práve oni v čase najväčších horúčav majú práce najviac.
A môžu sa meniť výkupné ceny i
odrody obilia, zemiakov, či repky
/ práve dnes začal jej zber/ a iných
poľnohospodárskych produktov,
ale jedno sa nemení nikdy- vždy ide
o plody práce ľudských rúk a čoraz viac i umu človeka, ktorý musí
vykonávať túto prácu s najväčšou
láskou i obetou a častokrát i s rizikom, že i pri najväčšej námahe a vynaloženému úsiliu môže táto vyjsť
navnivoč pri jedinej prudkej búrke
spojenej s krupobitím. Všetci, ktorí
i len trošku privoňali práci s pôdou
vedia, že s prírodnými živlami sa
nedá vyhrať žiadny boj. Nikto z nás
nerozkáže dažďu, vetru, blesku ani
vode. Živelné pohromy sa dajú len
prežiť, nanajvýš možno predchádzať ich neúprosným následkom,
aj to však iba čiastočne. A sú tu
ďalšie nástrahy v podobe ekonomických živlov a špekulácií na trhu.
Áno, každenné úsilie, pot, únava
sú roľníckym hrdinstvom zasluhujúcim úctu, obdiv i uznanie.
Oni sú hrdinovia týchto dní, lebo
bojujú o náš každodenný chlieb.
Tak im zaželajme hlavne, aby počasie vydržalo dovtedy, kým nebude všetko obilie i ostatná úroda
pod strechou bez zbytočných strát.
(Pokračovanie na strane 2)

číslo: 3/2009

Z O b e c n é h o z a s t u p i t e ľs t v a
16. marca 2009 za zišlo obecné zastupiteľstvo na mimoriadnom zasadnutí. Zasadnutie otvorila starostka obce Mária Kleinová.
Privítala poslancov a oboznámila prítomných s programom, ktorý bol schválený. OZ
schválilo za zapisovateľa zápisnice Jaroslava
Budinského, do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. Mgr. Štefan Bukovič a Ing. Martin Hudzík. Návrhová
komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných
8 z 9 poslancov (88 %) a OZ bolo uznášania
schopné. Kontrolu plnenia uznesení previedol Jaroslav Budinský. Uznesenia boli splnené, alebo sa plnia priebežne. OZ zobralo
na vedomie žiadosť „Upovedomenie o skutočnostiach týkajúcich sa ďalšieho zotrvania
a prevádzkovania sociálnych služieb v Spišskom Štiavniku“ od Humanitár, n.o. a odporučilo starostke obce vstúpiť do jednania
ohľadom stanovenia výšky ročného nájmu vo
forme dodatku k nájomnej zmluve + dopracovať ďalšie podmienky vo veci prenájmu:
a) nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať na účely zabezpečenia prevádzky
s tým, že počet klientov v DD bude vyšší ako v DSS,
b) vždy v termíne do 30. marca nasledujúceho
roka bude riaditeľka Humanitáru predkladať obecnému zastupiteľstvu výročnú správu o hospodárení n.o. za predchádzajúci rok,
c) bude zabezpečené členstvo v dozornej rade
a v správnom výbore n.o., ktorých nominuje
OZ v počte 1 x dozorná rada, 1 x správna rada.
OZ schválilo zabezpečenie spolufinancovania
celkového projektu výstavby viacúčelového ihriska vo výške 16 597,- € (500.000,- Sk). OZ
neschválilo žiadosť zo dňa 11.3.2009 R. P.
bytom Spišský Štiavnik, vo veci poskytnutia
jednorazového príspevku. OZ zobralo na vedomie ponuku T. CH. zo dňa 4.3.2009 a odporučilo starostke obce pripraviť kúpno-predajnú zmluvu uvedenej predajne. OZ súhlasilo
s kúpou parcely č. 15 záhrady o výmere 255
m2 od Rímsko katolíckej cirkvi farnosť Spiš-

ský Štiavnik v cene 0,33 € / m2 pre účely projektu ROP - opatrenie 4.1 regenerácia sídiel.
1. mája 2009 sa zišlo OZ na svojom štvrtom zasadnutí. OZ schválilo za zapisovateľa
zápisnice Jaroslava Budinského, do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice boli
zvolení Mgr. Oľga Martinková a Magdaléna
Javorská Dlugošová. Bolo prítomných 7 z 9
poslancov (78 %) a OZ bolo uznášania schopné. OZ zobralo na vedomie prejednanie písomnej žiadosti obyvateľov osady - Kaštieľ.
OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 3/2008
na zmenu rozpočtu obce k 31.12.2008 a záverečný účet Obce Spišský Štiavnik podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy „bez výhrad“. OZ zobralo na
vedomie správu nezávislého auditora z overenia účtovnej závierky Obce Spišský Štiavnik zostavenej ku dňu 31.12.2008 a stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu.
OZ schválilo: - predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu ROP- 4.1a - 2009/01 ROP za
účelom realizácie projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský
Štiavnik“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
zabezpečenie
realizácie
projektu obcou po schválení žiadosti o NFP,
- financovanie projektu vo výške 5 %
z
celkových
oprávnených
výdavkov
na projekt t.j. vo výške 33 703,03 € .
OZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný
finančný
príspevok
MŽP
- vybudovanie zberného dvora s kompostoviskom a rozšírenie existujúceho separovaného
zberu KO a BRKO v obci Spišský Štiavnik,
- výška celkových výdavkov na projekt: 117
436,85 € ,
- výška celkových oprávnených výdavkov na
projekt: 117 436,85 € ,
výška
spolufinancovania
projek-
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Ani my na obecnej pôde sa na dovolenku zatiaľ nezberáme. Od
pondelka začíname s rozsiahlou rekonštrukciou Základnej školy
- oprava strechy, výmena okien a zateplenie. Projekt je financovaný z prostriedkov Regionálneho operačného programu „Školská
infraštruktúra“ z Ministerstva výstavby so spoluúčasťou obce vo
výške 5 %. Celková výška investície predstavuje hodnotu 55l.OOO
E. Projekt by mal byť zrealizovaný do konca septembra, tiež si
prajeme pekné počasie hlavne v súvislosti s výmenou strechy.
Zhotoviteľom diela je po rozsiahlom výberovom konaní firma
Dúha a.s. Prešov.Na ihrisku sme začali s výstavbou viacúčelového
ihriska s umelou trávou, kde sa začali výkopové práce na prípravu podložia. Projekt je financovaný z prostriedkov Úradu vlády
SR, bol schválený splnomocnencom vlády pre šport p. Gallisom.
Spolúčasť obce pri financovaní tohto projektu je 34.577 E, celková výška investície predstavuje čiastku 74.410 E. Po výberovom
konaní dodávateľa práce realizuje firma M.Cup, s.r.o. Bratislava.
Práce máme však dosť i v našom bežnom komunálnom živote,
hlavne pri už niekoľkonásobnom kosení verejných priestranstiev,ktoré v čase priaznivej vegetácie v tomto roku dávajú dosť
zabrať našim pracovníkom na aktivačných prácach. A intenzívne pracujeme na príprave ďalších projektov, ktoré v prípade, že
budú úspešné veľmi priaznivo ovplyvnia náš komunálny život.
A už úplne na záver prajem Vám všetkým, aby ste si užili čas dovoleniek a prázdnin podľa svojich predstáv.
Mária Kleinová, starostka obce
tu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov:
5871,85 €, - spôsob financovania projektu: vlastné zdroje.
OZ schválilo predloženie žiadosti o dotáciu na výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou. V prípade schválenia dotácie, schvaľuje spolufinancovanie tejto výstavby do výšky 34
577,79 € . OZ zobralo na vedomie pripomienky k Zmluve o
nájme nebytových priestorov medzi n.o. Humanitár Prešov a
Obcou Spišský Štiavnik a trvá na podmienkach stanovených
uznesením č. 32/2009 zo dňa 16.3.2009, ktoré boli zapracované do návrhu dodatku č. 3 k uvedenej zmluve. OZ zobralo na
vedomie správu kontrolóra obce o vykonanej kontrole evidencie a vybavovania sťažností a petícií. OZ zobralo na vedomie
odpoveď Okresnej prokuratúry v Poprade k podnetu V. D. na
preskúmanie uznesenia č. 58/2008 a žiadosť L. Š., o odkúpenie pozemku a odporúča žiadateľovi jednať o kúpe pozemku s
majiteľom, Urbárskym pozemkovým spoločenstvom majiteľov
lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku. Tiež zobralo na vedomie
žiadosť Z. K. z Popradu o kúpu stavebného pozemku. OZ zobralo na vedomie žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
M. P. a nesúhlasí s prefinancovaním osadenia stĺpa na elektrické vedenie, nakoľko obecný úrad nedisponuje potrebnou
technikou. OZ zobralo na vedomie žiadosť A. L. o prepočítanie
a odpustenie poplatku za stočné za 2. polrok 2008, zároveň nesúhlasí s úľavou a ponecháva v platnosti uznesenie č. 54/2008.
19. mája 2009 sa zišlo Obecné zastupiteľstvo na mimoriadnom
zasadnutí. OZ schválilo za zapisovateľa zápisnice Jaroslava Budinského, do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice
boli zvolení Ing. Milan Maliňák a Ing. Martin Hudzík. Prítomní
boli všetci poslanci (100 %) a OZ bolo uznášania schopné. OZ
schválilo odpredaj stavby vodojemu bez súpisného čísla, postaveného na pozemku par.č. 3066/3 a pozemku parc.č. 3753/3
s výmerou 95 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria spolu za cenu 19 468,66 € (586 513,- Sk) do výlučného

vlastníctva v prospech Podtatranskej vodárenskej spoločnosti
a.s. Poprad. OZ súhlasilo s prípravou projektu na rozšírenie
priestorov základnej školy a poveruje starostku obce zabezpečiť realizáciu projektu. Tiež súhlasilo so zadaním vypracovania statického posudku na nadstavbu budovy v športovom
areáli TJ Spišský Štiavnik, za účelom výstavby minitelocvične.
1. júna 2009 sa zišlo OZ na mimoriadnom zasadnutí. OZ
schválilo za zapisovateľa zápisnice Františka Pronera, do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice boli zvolení František Proner a Magdaléna Javorská Dlugošová. Bolo prítomných 7 z 9 poslancov (78 %) a OZ bolo uznášania schopné.
OZ zobralo na vedomie správu p. riaditeľa základnej školy
Mgr. Petra Gőmőryho ohľadne situácie riešenia špeciálnej
základnej školy a správu od p. riaditeľky Mgr. Miry Viglaskej
ohľadom riešenia špeciálnej základnej školy. OZ odporučilo
starostke obce vstúpiť do jednania s Coop Jednotou za účelom odkúpenia budovy nákupného strediska. OZ súhlasilo
s úpravou časti školskej jedálne na jednu triedu. OZ poverilo starostku obce prizvať na budúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva riaditeľku Detského domova Mgr. Margitu
Váhovskú, riaditeľa základnej školy Mgr. Petra Gőmőryho
a riaditeľku špeciálnej základnej školy Mgr. Miru Viglaskú.
8. júna 2009 sa zišlo OZ na mimoriadnom zasadnutí. OZ
schválilo za zapisovateľa zápisnice Jaroslava Budinského, do
návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice boli zvolení Ing.
Milan Maliňák a Ing. Mgr. Štefan Bukovič. Návrhová komisia
OZ konštatovala, že bolo prítomných 5 z 9 poslancov (56 %)
a OZ bolo uznášania schopné. OZ zobralo na vedomie správu
riaditeľky Detského domova Mgr. Margity Váhovskej ohľadom
možnosti predaja resp. dlhodobého prenájmu budovy, súp. č.
492 za účelom vyriešenia priestorov ŠZŠ. OZ odporučilo starostke obce vstúpiť do jednania s Krajským školským úradom
v Prešove ohľadom financovania a kúpy alebo prenájmu budovy súp.č. 492 za splnenia podmienky - vybudovania garáže a dielne pre účely Detského domova z prostriedkov Obce
Spišský Štiavnik a majetko-právneho vysporiadania obecných
pozemkov, na ktorých je postavený komplex Detského domova
Spišský Štiavnik v súčasných cenových reláciách 6,64 €/m2 .
Za správnosť výpisu: Oľga Rákociová

Vysvätenie Lurdskej kaplnky 15. augusta 2009.
Slávnostnú sv. omšu celebroval pomocný biskup spišskej
diecézy Mons. Andrej Imrich.
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V II. štvrťroku 2009
Novorodenci v Sp. Štiavniku:
☺ Adrián Odrobina
☺ Radovan Kuffner
☺ Milan Ščuka
☺ Mária Mirgová
☺ Fabián Čonka
☺ Kristián Paulis
☺ Sebastián Pačaj
☺ Sabína Pačajová
☺ Sára Žigová
☺ Kamila Čonková
☺ Viktória Nemešová
☺ Kristína Žigová
☺ Eva Pechová
☺ Mariana Ščuková
Blahoželáme jubilantom:
60 rokov
♥ Anna Lapšanská, Hlavná
♥ JUDr. Helena Javorská, Mlynská
♥ Alena Paukovičová, Lúčna
♥ Stanislav Korheľ, Lúčna
♥ Ján Palguta, Slnečná
♥ Gabriel Valtoš, Slnečná
65 rokov
♥ Oľga Chripková, Priečna
♥ Darina Mičková, Kláštorná
♥ Anna Čonková, Priečna
70 rokov
♥ Magda Dulovičová, Lúčna
♥ Monika Galasová-Zaufal, Priečna
75 rokov
♥ Anna Javorská, Hornádska
♥ Ondrej Bodor, Priečna
85 rokov
♥ Jozef Javorský, Hlavná
90 rokov
♥ Žófia Kicová, Hlavná

Jún kedysi
Milí, mladí kamaráti, nehnevajte sa za
také oslovenie, ale keďže starý človek je ako
dieťa, aj ja starobou patrím do tejto kate
górie a cítim sa tiež ako váš dorastenec.
Mesiac jún bol vždy pre mladých radostný.
Tešili sme sa, že je to posledný mesiac pred
veľkými prázdninami a hlavne na kúpanie. Bolo
to kúpanie trochu aj obmedzené žatvou, vtedy
ešte poľnohospodárske družstvo nebolo a bolo
treba pomôcť roznášaním povriesiel po poli.
A teraz k samotnému kúpaniu. Plávky mužské,
alebo ženské boli neznámym pojmom. Chlapci
sa kúpali v čiernych klotových trenírkach (klot –
čierna látka na trenírky). Dievčatá a ženy sa kúpali
v dámskom spodnom prádle a nikdy nie spolu.
Mravný cit bol veľký a rodičmi zdôrazňovaný.
Na rieke Hornád v oblasti Vyšných lúk sme mali
tri kúpaliská. Prvé za Chovanom, kde voda mala
na dne takzvaný veľký hladký kameň a hĺbka
vody bola asi 1,20 – 1,30 m. Ďalšie kúpalisko bolo
za Škariotskym, tam už voda bola hlbšia skoro
do dvoch metrov. Či nás zaleje a o koľko, to sme
zisťovali dvíhaním rúk nad hlavu. Tretie kúpalisko
bolo na hrádzi Hornádu, kde sa voda oddeľovala
jedným ramenom aj na mletie pre mlynskú turbínu. Miesto rozdeľovania Hornádu sa volalo
„frudeľ“, dnes to už neexistuje, ani prívod vody do
mlyna a z mlyna pod menom „mlynský náhon“ v
starom pomenovaní „mlynský jarek“. Neupravené
koryto Hornádu skrývalo úlomky rôznych kríkov
a nie div, že sme zažili aj menšie poranenia, ba aj
niekedy rak svojimi klepetami uchytenými za prsty
našich nôh dal najavo, že jeho domovom je táto
rieka. Posledné naše kúpalisko bolo v Hornáde za
Javorským, na lúkach Mláky. Nepohodlné kúpalisko bolo aj pri „školskej lávke“, kde v čase letnom
voda svojou hĺbkou zaliala aj koňa. V tom mie
ste bolo veľa rôznych plechových odpadov a aby
nedochádzalo k úrazom, sme ho radšej obchádzali.
A teraz veľký pozor! Kúpať sme sa mohli len vte
dy ak svätý Ján Krstiteľ posvätil vodu v deň svojho
sviatku. My sme si ho všímali v podobe tenkého –
dlhšieho motýľa so štyrmi krídlami poletujúceho
nad vodu. Iste to má súvis s ústnym podaním

s krstením v rieke Jordán, o ktorej vy veľa viete.
O kúpaliskách teda už dosť. V nich bolo treba
vedieť aj plávať. Plávať sme sa učili napríklad takto:
Dva klátiky dreva sme spojili silným povrázkom
klincami, vo vode sme si ich dali takto upravené popod obidve pazuchy a plávalo sa. Iný spôsob bola
asi 1,5 a 2 m dlhá doska bez klincov (mohla byť aj
„štacheta“ z plota), ktorú sme vystretými rukami
držali pred sebou a tak utopenie neprichádzalo do
úvahy. Iba raz ktosi objavil v škatuli pri Baťových
topánkach kúpacie koleso, no ten mal obdivovateľov
z celej obce. Kúpanie s pneumatikami nespomínam,
lebo vo vašich začiatkoch už vám boli známe.
Musím ešte spomenúť, že v mesiaci júni sme
vždy obdivovali malú lesklú mušku zvanú Svätojánska a básničku o nej vedel každý a tá znela:
Príroda sladká,
naša dobrá matka,
krásu mi dala,
lampa malá.
Mesiačik svieti
z jasného neba,
mne ho netreba,
kde muška letí,
samá si svieti,
nikdy nehreší,
len vždy sa teší.
Krásna básnička, však? I svätojánska muška je nadmieru krásna. Vidieť ju v niektorej knihe farebne
je pôžitkom. Starou legendou v ústnom podaní bol
aj deň stanovený kedy treba s kúpaním prestať. Bol
to deň Premenenia Pána, mesiac a deň vám dávam
ako hádanku. Legenda hovorí, že v tento deň sa do
vody vracajú všetky živočíchy a plazy, ktoré v deň sv.
Jána Krstiteľa vyšli z vody do voľnej prírody. Ak bolo
horúce leto, neraz sme deň, kedy sme mali prestať
s kúpaním predĺžili podľa počasia. Pozor na úrazy,
kúpte sa pozorne v tom druhu a štýle, ktoré ovládate.
Váš kronikár, Ján Slivka

Nové vedenie urbariátu

Prajeme im pevné zdravie
Na večný odpočinok sme
odprevadili:
† Štefan Mrava
† Kristián Pačaj
† Štefan Budinský
† Anna Slodičáková
K trvalému pobytu sa prihlásilo
11 občanov, odsťahovali sa 3
obyvatelia.
Osobné údaje občanov sú zverejnené
s ich súhlasom.

Keby ľudia nestarli, nechoreli a nezomierali boli by veční. Tu platí: Človek mieni, Pán Boh mení! A keďže to platí o každom z nás, táto zmena sa uskutočnila aj v našom urbariáte 25. apríla 2009 na obdobie
piatich rokov. Kormidlo Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Spišskom Štiavniku je nasledovné:
Dozorná rada :
Výbor:
predseda:
predseda: Jaroslav Budinský, Kvetná
Michal Antaš, Priečna
podpredseda: Bernard Slivka, Lúčna
členovia:
členovia výboru:
František Modrík, Lúčna
Emil Kontra, Kvetná
Jozef Rákoci, Hlavná
Jaroslav Javorský, Kvetná
Viliam Dulovič, Mlynská
Jaroslav Lavrík, Mlynská
Ján Bombara, Kláštorná
Nech ich riadením rastú mimoriadne zdravé a bujné stromy, pod stromami veľa jedlých húb, všetkým
funkcionárom vzájomného porozumenia a žiadnych takých návštevníkov lesov, ktorým sa drevo
lepí na ruky. Veľa požehnania, zdravia a úspechov vinšujú všetci urbaristi s kronikárom Jánom S.
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Získali sme cenu na medzinárodnej súťaži
V školskom roku 2008/2009 bol vyhlásený XIV. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2009, ktorý sa konal pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2009. Naši
žiaci 6.A triedy spolu s učiteľom výtvarnej výchovy a anglického jazyka Mgr. Ladislavom Novotným, vytvorili animovaný
film s touto tematikou - STRATENÁ NOC. Poslali sme ho do súťaže a čakali na výsledok. Ten sa dostavil v najlepšej možnej forme a práca našich šiestakov sa medzinárodnej porote zapáčila tak, že žiakom našej školy udelili ocenenie. Toto ocenenie mal odovzdať 11. mája 2009 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici nášmu pedagógovi a žiakom minister životného prostredia
Slovenskej republiky, žiaľ práve v tom čase bol odvolaný, takže cenu si štiavnické deti so svojim učiteľom prevzali z rúk štátneho tajomníka. Jej hodnotu to neznížilo a ak chcete prácu Vašich detí vidieť aj vy, tak si ju môžete pozrieť na stránke školy www.zsspisskystiavnik.sk v sekcii školská činnosť alebo priamo na adrese: http://www.youtube.com/watch?v=gBHg47XrfhA
mm

Skončil sa školský rok 2008/2009
Vysvedčenia sú rozdané, prázdniny sú už v plnom prúde a deti si užívajú zaslúžené voľno. Poniektorí prišli s vysvedčením hodným oslavy, poniektorí prešli do nasledujúceho ročníka ako-tak, no a boli tu i žiaci, ktorí by možno najradšej túto každoročnú udalosť konca školského roka vymazali z kalendára. Tak ako sme dopadli? Tu je krátka štatistika :
Počet žiakov na konci školského roka : 303
Prospelo : 292 žiakov
Neprospelo : 11 žiakov (7 žiakov na 1.stupni ,4 žiaci na 2 stupni)
V auguste 2009 vykoná komisionálnu skúšku : 1 žiak
Znížené známky zo správania :11 žiakov (2- deväť žiakov,3- jeden žiak,4 – jeden žiak)
Pokarhanie udelené riaditeľom školy : 4 žiaci
Pochvala udelená riaditeľom školy : 17 žiakov
Pochvala udelená riaditeľom školy s knižnou odmenou : 23 žiakov
Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich na našej
škole v šk.r. 2008/2009
Počet končiacich žiakov : 28
Gymnáziá a stredné odborné školy : 12 žiakov
SOU s maturitou :
1 žiak
SOU učebné odbory :
8 žiakov
Pracovný pomer :
7 žiakov

Boli sme so školou v Rakúskych Alpách ...
Od roku 2006 je škola prihlásená do projektu „Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia
vedy“. Gestorom projektu je Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica. Rada Agentúry na podporu výskumu a vývoja schválila
poskytnutie finančných prostriedkov na vyriešenie projektu pod názvom „Astronómia – veda pre učiteľov a žiakov“. Začiatkom
projektu bol 1. január 2007 a koniec riešenia projektu je 31. december 2009. Škola v spolupráci s Astronomickým ústavom Tatranská Lomnica organizuje pravidelne exkurzie žiakov a pedagógov na observatórium Skalnaté Pleso a na pracovisko Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej. V júni 2009 sme boli s našimi žiakmi v rámci tohto projektu v observatóriu v Rakúsku.
Tu sú postrehy a zážitky účastníčky tejto exkurzie, žiačky 9.A Alexandry Šavelovej: Všetko sa to začalo vo štvrtok v polovici
júna 2009 o jednej hodine v noci na vlakovej stanici v Poprade. Všetci boli veľmi nedočkaví, ale určite sa veľmi tešili. Cesta bola
veľmi únavná a museli sme trikrát prestupovať. Do Annheimu sme dorazili asi o14,00 hod. Hneď ako sme vystúpili z vlaku, alpská
krajina nám vyrazila dych. Je tam naozaj prekrásna príroda. Všade okolo sú stromami pokryté vrchy a uprostred sa rozprestiera
čistučké jazero. Nasledovala obávaná cesta lanovkou na Kanzelhöhe, čo je časť vrchu Gerlitzen, kde je observatórium. Lanovka
išla naozaj veľmi strmo, no našťastie sme to zvládli úplne v poriadku a postupne sa nám táto cesta už nezdala až taká vzrušujúca.
Na Kanzelhöhe sme sa ubytovali vo vile a nasledovala naozaj zaujímavá prednáška na observatóriu o Slnku. Večera bola v asi ½
hodiny vzdialenej krásnej drevenej reštaurácii Turnerhutr, kde nám výborne varili. V piatok sme sa plavili loďou po jazere, lanovkou sme sa dostali na úplný vrchol Gerlitzenu, ktorý je vo výške 1911 m.n.m., odkiaľ je nádherný výhľad na celé okolie. Večer
sme robili rôzne projekty o Slnku, ktoré sme potom nechali ako dar pre vedcov, ktorí pracujú v observatóriu za to, že nám boli
v tomto projekte veľmi ústretoví. V sobotu sme mali vo Villachu asi 5 hodinový rozchod a zase nás čakala úmorná cesta domov.
Celý výlet do observatória Kanzelhöhe bol úplne úžasný a prekonal všetky naše očakávania. Všetkým sa nám tam veľmi páčilo a lúčilo
sa nám ťažko. Okrem toho, že sme sa tam veľa naučili a spoznali, naviazali sme aj dobré kamarátstva, ktoré nám snáď dlho vydržia. Za to,
že sme tam boli a mohli vychutnávať krásy Rakúska a jeho hôr, sa chceme všetkým ľuďom, ktorí sa na tom podieľali, srdečne poďakovať.
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Rozlúčková noc v materskej škole
Deň za dňom sa rýchlo valí,
čas nám rôčky nezastaví.
Každé ráno nervy mám,
do práce sa ponáhľam.
Keď tam prídem, vždy je zhon,
jedni dnuká, druhí von.
Takto letí celý deň,
veru nebol to môj sen.
Potom prejde týždeň, rok
a je tu čas spomienok.
Keď sme boli ešte malí,
keď sme sa vždy cez deň smiali.

koláčikoch a keksíkoch od tety Bukovičovej a tety Galovičovej.
Týmto im chceme pekne poďakovať. Po krásnom zážitku sme
znova tancovali medzi kvapkami a v príjemnom šere napapaní
a trochu unavení sme dorazili do našej škôlky. Krásne sme si
zaspievali, poplakali (hlavne pani učiteľky), pospomínali na
naše spoločné chvíle a začali sa chystať na túto dlho očakávanú
NOC, keď tu zrazu tresky, blesky, začala poriadna búrka.
Najprv sme sa trošku báli, ale potom naše očká s radosťou
pozorovali z dverí, ako krásne prší. Všetko bolo príjemné a
vládla až magická atmosféra, z ktorej nás na chvíľu vyrušilo
vypnutie elektrického prúdu. Trošku na nás doľahol strach,
ale Vilko nám podal pomocnú ruku v podobe baterky, ktorou

Hrali sme sa doobeda,
zabudnúť sa na to nedá.
Potom prišiel pravý čas,
zložiť hlávky na matrac.
Rozprávočky počúvali,
krásne sníčky sme snívali.
Veľa vecí sme tvorili,
všeličo sa naučili.
Ako prosiť, ďakovať,
ba aj lásku rozdávať.
To všetko nás naučila,
škôlka naša krásna, milá.
V duchu tejto básne sa niesla rozlúčka predškolákov v našej
MŠ, ktorá sa konala v dňoch 25. - 26. júna 2009. Hlavným
zámerom bolo stráviť vo škôlke celé dva dni spolu s nocou
a prežiť nezabudnuteľné chvíle s kamarátmi a učiteľkami.
Začali sme vo štvrtok ráno so všetkými deťmi a tu sa pomaličky
navodila atmosféra rôznymi spoločnými hrami a rozhovorom o
našej dlho očakávanej “rozlúčkovej noci”. Deti sa veľmi tešili,
aj keď na niektorých tváričkách už bolo vidieť známky pochybností: “Zvládnem to? Vydržím bez mamky celú noc?” Ale ako
sa blížil čas poobedia, v zápale hier a aktivít tieto pochybnosti zmizli. O 16.00 hod. sme sa rozlúčili s ostatnými deťmi a
začali si dokonale užívať spoločné chvíle skrývačkou v celej
budove materskej školy. Táto hra nám priniesla veľa smiechu
a zábavy. Potom sme všetci pozorovali letný dážď z okna a rozprávali pri tom veselé príhody. Zrazu zazvonil telefón, kde nám
Vilkova mamka oznámila, že už môžeme prísť k nim na pripravovanú grilovačku. Tak sme sa poriadne nabalili, navliekli si
pršiplášte, zobrali dáždniky a snažili sa rýchlo kráčať pomedzi
kvapky dažďa. Keď sme došli na miesto, neverili sme vlastným
očiam. To, ako nás Vilkova mamka, teta Vagašová privítala
balónmi, pohostila výbornou pizzou, mäskom, šalátom a zabavila veselou hudbou a hračkami, nás veľmi prekvapilo a aj
napriek nepriaznivému počasiu veľmi potešilo. Vo víre zábavy
nám Oliverkova babka, teta Slivková doniesla výborné pečené
buchtičky. Prišiel nás pozrieť aj Miško, ktorý nám s babkou,
tetou Dulovičovou upiekli medovníčky a Silvinka, ktorá nás
zabavila peknými cédečkami. Potom sme si ešte pochutili na

svietil do tmy, pri prezliekaní do pyžamka, umývaní zúbkov a
pri pobyte na WC. A začali sme si hľadať miesta na spanie.
Tomáško, Lea, Viktorka, Tedko, Vilko, Eliška, Peťka, Paľko,
Simonka, Oliverko si zobrali svoje hračky a pekne sa uložili do
postieľok. Pani učiteľky pri sviečkach porozprávali príbeh: “O
slížikovi, ktorý býval v Tescu”, pekne sme sa pomodlili, porozprávali a pomaličky zaspávali. V noci sme sa trochu pomrvili

a doružova vyspinkali. Skoro ráno (4.30) deti zobudili pani
učiteľky, všetci sme sa preberali a posedávali na postieľkach
okrem našich dvoch spachtošiek Simonky a Leušky, ktoré sa
vyspinkali až do 7.30. Po raňajkách a už úplne prebudení sme
privítali deti prichádzajúce do škôlky. Celý deň sa rozprávali
zážitky, potom už konečne po nás prišli ockovia a mamičky. To
ale boli krásne dva dni a jedna noc, nikdy na to nezabudneme.
kolektív MŠ

41. ročník Štiavnickej podkovy vyhral Marek Filinský
4. júna 2009 o 13,00 hod. starostka obce Mária Kleinová slávnostne otvorila 41. ročník Štiavnickej podkovy na športovom ihrisku v Spišskom Štiavniku. Tohoročná Štiavnická podkova sa môže pýšiť rekordným počtom jazdcov a jazdeckých oddielov v celej svojej histórii.
Súťažili jazdci z východného a stredného Slovenska v troch disciplínach. Súťaž č. 1 ZM patrila mladým. Všetky tri priečky obsadili zástupkyne nežnejšieho pohlavia. Zvíťazila Veronika Hanáková na koni TINA z jazdeckého oddielu Slávia Spišská Nová Ves. Na druhej
priečke sa umiestnila Anna Kriššáková na koni HESSA, JK Acer Mlynica a tretie miesto obsadila Katarína Košecká na koni SAMBA 2,
Klub priateľov koní Bobrovec. V súťaži č. 2 Z o cenu Urbariátu Spišský Štiavnik obsadil 1. miesto Marek Filinský na koni ŽOLKA JK Slovenský raj Hrabušice, druhá priečka patrila Dominike Dzurilovej na koni TEA, Slávia Spišská Nová Ves a tretie miesto získal Ján Varady
na koni BONES, Varady Tornaľa. V hlavnej súťaži č. 3 ZL o Štiavnickú podkovu zvíťazil Marek Filinský na koni KAMOR, JK Slovenský
raj Hrabušice, druhé miesto získal ten istý jazdec na koni ŽOLKA a tretie miesto patrilo Romane Kunovej na koni BARCY, JUR Ondrašová. Jazdu na poníkoch si užili najmenší diváci, tí skôr narodení si prišli na svoje pri stánkoch s chutným občerstvením, ktoré pripravili
členky miestneho červeného kríža. K zdarnému priebehu podujatia prispelo krásne počasie a veľký záujem divákov. Oľga Rákociová

Hasiči súťažili
Dňa 31. mája 2009 o 12,00 hod. na Mlákach v peknom prostredí sa konal 8. ročník súťaže hasičských družstiev O putovný
pohár starostky obce Spišský Štiavnik. Na povel veliteľa DHZ Martina Slodičáka, zúčastnené družstvá nastúpili na zahájenie
súťaže. Zúčastnené hasičské družstvá, rozhodcov a hostí privítala starostka obce Mária Kleinová a otvorila súťaž. Prvykrát bolo
ohodnotených všetkých päť vekových kategórii. Súhru a šikovnosť v hasičskom útoku previedlo 16 družstiev mužov, 6 družstiev
žien, 5 družstiev dorastencov, 2 družstvá dorasteniek a 3 družstvá mužov CO (nad 35 rokov). Medzi mužmi si víťazstvo vybojovalo družstvo z Gerlachova, druhé miesto získala Spišská Sobota I. družstvo a tretiu priečku obsadili súťažiaci z Hranovnice.
Domáci sa umiestnili na ôsmom mieste. V ženskom súboji zvíťazili súťažiace zo Spišského Bystrého II. družstvo, krásne druhé
miesto získali ženy zo Spišského Štiavnika a tretia priečka patrila Liptovskej Tepličke. V kategórii dorastencov prvé miesto získalo Spišské Bystré, druhé sa umiestnili Stráže a tretia priečka patrila Spišskej Sobote. V kategórii dorastenky si titul odniesli
súťažiace zo Spišskej Teplice a druhé miesto patrilo Vernári. V kategórii mužov nad 35 rokov – CO zvíťazila Spišská Sobota
I. družstvo, druhé miesto získala Spišská Sobota II. družstvo a tretie miesto patrilo našim domácim bojovníkom zo Spišského
Štiavnika. Víťazi tejto súťaže dostali putovné poháre, ktoré odovzdávala starostka obce Mária Kleinová, predseda DHZ Marcel
Šavel a za OV DPO Poprad Ján Fris a František Kundis. Všetkým zúčastneným družstvám udelili diplomy a prvé tri družstvá vo
všetkých kategóriách dostali vecné ceny. Súťaž je zaradená do Okresnej hasičskej ligy v okrese Poprad. I keď nám počasie veľmi
neprialo, priaznivci nás prišli povzbudiť a dodať elánu do ďalšieho ročníka súťaže. Poďakovanie patrí výboru, členkám a členom
DHZ, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii súťaže a samozrejme sponzorom, ktorí prispeli na túto súťaž: Agrodružstvo
Spišský Štiavnik – Proner F., Potraviny Dubina – Jendrál M., Hudzík Stanislav, Autodielňa – Galas R., JM Profit s.r.o. – Tokarčík, Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku. Jaroslav Budinský – tajomník DHZ

Pestrá činnosť Klubu dôchodcov
Klub dôchodcov v Spišskom Štiavniku bol založený na členskej schôdzi 22. februára 2009, kedy zároveň bola zrušená ZO Jednoty
dôchodcov v našej obci. 28. februára 2009 bola odoslaná prípravným výborom KD žiadosť o zriadenie Klubu dôchodcov obcou
Spišský Štiavnik. Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Štiavnik pod č. 15/2009 zriadilo KD s účinnosťou od 6.3.2009 a tiež Zriaďovaciu listinu a schválilo stanovy KD. Predmetom činnosti Klubu dôchodcov je v úzkej spolupráci s obcou utvárať podmienky
pre záujmovú, kultúrnu činnosť a udržiavať fyzickú a psychickú aktivitu občanov Spišského Štiavnika, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, resp. občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Klub dôchodcov sa svojou činnosťou snaží dávať členom
možnosť vlastnej sebarealizácie a alternatívu využívania voľného času svojich členov. Klub dôchodcov sa vo svojej činnosti riadi
stanovami, rešpektujúc všeobecné platné právne normy. K dnešnému dňu evidujeme v našom klube 58 členov, z toho 39 žien a
19 mužov. Obecný úrad nám na prevádzanie svojej činnosti pridelil miestnosti v Obecnej knižnici, keďže iné priestory obec nemá.
Stretávame sa tam v stredu od 18,00 hod. Z činnosti KD od jeho vzniku môžem spomenúť výstavku ručných prác s veľkonočnou tematikou, kde členky klubu sa mohli pochváliť svojimi ručnými prácami. Zhotovovali sme rôzne veľkonočné ozdoby (venčeky,
kvetinky), zdobili veľkonočné kraslice a pod. V mesiaci apríl sme založili spevácku skupinu. Je v nej 18 členov. Pre túto skupinu
bol zakúpený materiál na reprezentačné šály, ktoré sme svojpomocne ušili. Spev sme zamerali na nácvik piesní z príležitostí osláv
jubilantov nášho klubu ako aj rôznych ľudových piesni, s ktorými sme vystúpili po prvý krát na slávnostnej členskej schôdzi v máji.
Z ďalšej našej činnosti spomeniem autobusovú púť s rádiom Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, účasť na
prezentačnej akcii na OcÚ, 8 členiek KD pomáhalo pri organizačných prácach Jazdeckých pretekoch v obci – predaj vstupeniek. Na
ďalšie tri mesiace máme naplánované tieto akcie. V júli chceme zorganizovať športové podujatie na ihrisku, kde by sme si vyskúšali
kondíciu, zacvičili si a urobili niečo pre svoje zdravie. V auguste si posedíme v urbárskej chate pri guláši a opekačke, nazbierame
liečivé byliny a lesné plody. V septembri pripravujeme autobusový zájazd do Rajeckej Lesnej a okolia s dotáciou OcÚ. Pozitívne
môžem kvitovať stretnutia členov KD v knižnici, kde som videla spontánnu radosť zo stretnutí, kde sme sa mohli porozprávať,
zabaviť, zasmiať, vymeniť si rôzne skúsenosti a tak sa trochu odpútať od každodenných prác a starostí. Na záver chcem sa aj touto
cestou poďakovať starostke obce pani Kleinovej ako aj pracovníčkam obecného úradu, že nám vychádzajú v ústrety a nájdu si vždy
čas pre naše potreby (rozmnožovanie materiálov, oznamy v miestnom rozhlase, poskytnutie zasadačky OcÚ a pod.). Srdečná vďaka patrí aj predsedovi urbariátu za poskytnutie Urbárskeho domu pre naše väčšie akcie. Terézia Gajanová,predsedníčka KD
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