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Vážení spoluobčania
Po dlhej mrazivej zime sa
konečne zobúdzame do krásnych, slnečných dní a pri pohľade z okna do záhrad nám srdce
poskočí pri pohľade na práve
rozkvitnuté čerešne. Kontrast
nebesky modrej oblohy so
zeleňou pažite a nádhera bielych kvetov. Všade vôkol cítiť
neopakovateľnú vôňu a spev
vtáčikov, ktorú znásobuje pocit
radosti a pohody. A to všetko
nás nabáda k tomu, že túto
krásu je potrebné chrániť, udržiavať v náležitom poriadku
a harmónii, preto sme sa pustili
do veľkého jarného upratovania. U nás na obecnej pôde nám
opäť dala zabrať rómska osada,
kde sme zapojením aktivačných
pracovníkov, pracovníkov malej
obecnej služby, ale i príslušníkov
rómskej hliadky vypratali hlavne
priestor za cintorínom a niekoľko
nelegálnych skládok priamo za
osadou smerom k Oľšovskému
potoku. Po stopení snehu sa
objavilo množstvo odpadu aj
v priekopách okolo celého Štiavnika. Najviac však na železničnej
stanici i okolo cesty smerom do
Kaštieľa. Veľmi som sa potešila,

keď ma oslovili chlapci športovci,
že by si chceli urobiť brigádu pri
čistení okolia Dubiny a Gánovského potoka. V nedeľu 22. 4. bol
„Deň zeme“ a do čistenia okolia
školy, ako aj celej obce sa pri tejto
príležitosti pustili aj žiaci Základnej školy pod taktovkou svojich
triednych učiteľov. Som veľmi
rada, že hlavne mladej generácii
záleží na tom, ako by mala vyzerať obec a hlavne že si uvedomujú, čo v súvislosti so „Zemou“
je potrebné riešiť. Aktívne sa
zapájajú do rôznych environmentálnych projektov a pri rôznych debatách zisťujem, že sa im
vôbec nepáči stav s množstvom
odpadov v nádherných zákutiach
Hornádu, pod Dubinou, či len tak
pri ceste, kde to rýchlo vyložím,
keď ma nikto nevidí. V týchto
dňoch by mala zasadnúť komisia
pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie, aby
vyhodnotila dotazníky, ktoré ste
nám doručili späť práve z dôvodu
riešenia likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý je prioritou práve spomínaných zákutí
Hornádu. Aby som vyznala úctu
našej „Zemi“, ktorá je oslávenky-

ňou, pomôžem si citátom amerického básnika, ktorý napísal: „Zem
sa neháda, nie je patetická, nič
nepripravuje, nekričí, neponáhľa sa, nepresviedča, nesľubuje,
nediskriminuje, nemá žiadne
zjavné neúspechy, nič nezatvorí,
nič neodmietne, nič nevynechá.“
To by malo byť takým menším
krédom pre nás všetkých, aby
sme tu po sebe zanechali aj
ďalším generáciám možno práve
taký krásny pohľad z okna, aký
som vám opísala v úvode.
A v takejto jarnej a odľahčenej
atmosfére sa zišla opäť redakčná
rada, aby Vám pripravila ďalšie
číslo nášho Obecného spravodajcu. A aj keď sa to na začiatku
vôbec nezdalo, predsa však sme
sa rozchádzali s pocitom, že sa
toho v obci aj v tomto štvrťroku
udialo naozaj dosť a možno že
sme všetko ani nezastihli zaznamenať. Na jeho stránkach nájdete veľa zaujímavostí a postrehov
i niekoľko pozvaní. Už teraz Vás
chcem pozvať na 50. ročník
jazdeckých pretekov o Štiavnickú podkovu - najstarší pretek
(pokračovanie na strane 2)
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Vážení spoluobčania (dokončenie)

Spoločenská
kronika

(pokračovanie zo strany 1)

I. ŠTVRŤROK 2018
Novorodenci
• Jakub Galas
• Selina Miková
• Kiara Petríková
• Filip Pačaj
• Natália Kroščenová
• Linda Modríková
• Alexandra Štajerová
• Soňa Glodžáková
• Matúš Mrava
• Justin Rusňák
• Janka Žigová
Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Jozef Javorský, Ing., Slnečná
• Ladislav Pačaj, Priečna
• Marián Martinko, Kvetná
• Jozef Rákoci, Hlavná
• Mária Chripková, Hornádska
65 rokov
• Helena Brotková, Slnečná
• Marcel Javorský, Lúčna

v parkúrovom skákaní jazdcov
na Slovensku. Keďže je to jubilejný ročník, aj tých sprievodných
akcií bude naozaj dosť. Najviac
sa teším na vystúpenie lipicanov
- klasická jazdecká škola Vysokej
školy španielskej z Národného
žrebčinca z Topoľčianok. Určite
však nebudú chýbať ani poníky
pre najmenších milovníkov koní
a jazdectva.
Z udalostí, ktoré sa odohrali
v našom štiavnickom spoločenstve a ktoré na mňa najviac zapôsobili okrem ľudových misií, ktoré
boli naozaj prioritou tohto obdobia, hodno spomenúť slávenie
svätej omše v Kaštieli 17. 4. 2018
v obedňajšom čase, z príležitosti
pripomenutia si tzv. „Barbarskej
noci“ za účasti členov Konfederácie politických väzňov Slovenska
a Ústavu pamäti národa. Svätú
omšu celebroval vdp. František
Fedor, ktorý pred takmer sedemdesiatimi rokmi navštevoval

seminár v Spišskom Štiavniku
v Kaštieli. Vlastne po toľkých
rokoch sa tu stretli žijúci spolužiaci takmer z celého Slovenska
a so slzami v očiach spomínali na
udalosti z noci 13. na 14. apríla
1950, keď príslušníci bezpečnostných orgánov vtrhli do kláštorov, rehoľných domov a farských
úradov v Československu a začala
sa akcia „K“. Spomínalo sa aj na
to, ako boli zničené významné
písomnosti, knihy, historické
zbierky. Rehoľníci boli pozbavení základných ľudských práv
a slobôd a bol na nich vyvíjaný
nátlak, aby z reholí vystúpili. Časť
z nich musela nastúpiť na vojenskú službu v pomocných technických práporoch (PTP). Pokračovaním bola akcia „R“, zameraná
na likvidáciu ženských kláštorov,
ktorá zanechala dôsledky aj
priamo v obci. A aj keď je ťažko
naprávať krivdy, ktoré tu boli
páchané, predsa len som bola na
chvíľu hrdá, že sa nám podarilo

v minulom roku prostredníctvom
projektu „Európa pre občanov“
odhaliť aspoň pamätník rehoľníkom, ktorí tu pôsobili. A aj keď
cez chladné kamene, ktoré tu boli
umiestnené v parku pri kostole,
predsa len vieme im dať pocítiť našu spolupatričnosť, úctu
i pietu. Tu som si vlastne tiež uvedomila, prečo je práca v politike či už na tej najvyššej úrovni, alebo
na domácej pôde taká ťažká. Však
každá doba má svoje problémy,
nehovoriac o tých, ktoré nás
momentálne trápia v súvislosti
s vraždou dvoch mladých ľudí,
ktorí tiež hájili záujmy pravdy
a spravodlivosti. Možno, že práve
kvôli stálemu konfliktu medzi
dobrom a zlom a stálou vierou,
že dobro nakoniec zvíťazí…
s úctou Mária Kleinová

Ľudové misie potešili dušu

70 rokov
• Helena Pačajová, Priečna
• Milan Bartko, Mlynská
• Mária Žigová, Priečna

10. marca – 18. marca
2018 prebiehali v našej
farnosti ľudové misie,
ktoré umožnili veriacim
prehĺbenie viery.

75 rokov
• Mária Doláková, Kvetná
• Ján Kubov, Lúčna
85 rokov
• Ladislav Dulovič, Lúčna

Pozvanie nášho duchovného
otca Mgr. Daniela Šaláta prijali
rehoľní kňazi a bratia redemptoristi z Kongregácie Najsvätejšieho
Vykupiteľa z Podolínca.

Prajeme im pevné zdravie!
Opustili nás
• Mária Korheľová
• Tibor Kišš
• Natália Kroščenová
• Mária Janíková

Cieľom ľudových misií bolo,
podľa pátra Zamkovského, ohlasovať ľuďom „posolstvo spásy“
a „milostivý čas“, aby sa obrátili
a verili evanjeliu, opravdivo žili
krst a obliekli si nového človeka.
Počas celého týždňa boli slávené sväté omše s misijnými kázňami na témy: hriech, obrátenie,
spoveď, smrť a súd, Cirkev, Ježiš –
darca života, viera, o Eucharistii,
utrpenie, láska, modlitba, Panna

Mária, kríž.
Redemptoristi vysluhovali aj
sviatosť zmierenia, udelili sviatosť
pomazania chorých, prebehla
aj obnova manželských sľubov
a slávili Eucharistickú slávnosť
s adoráciou.
Ľudové misie v Spišskom Štiavniku viedol páter
Ing. ThLic. Michal Zamkovský
CSsR so svojím tímom.
Martina Mizerová

Demografické údaje
K trvalému pobytu sa v I. štvrťroku 2018 prihlásili šiesti občania,
odsťahovalo sa päť obyvateľov.
(O.R.)

Kňazi a miništranti pri misijnom kríži (autor foto: M.Javorský)
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Skauting nás baví…
Vo farnosti sme si
vyrobili novú tradíciu
na Veľký piatok. Krížovú
cestu po dedine. Skauti
si to zobrali za svoje
a robia živé kaplnky
- obraz so zastavením
vždy drží niekto iný.
Obrazy krížovej cesty
zdedila jedna rodina od
sestričiek, keď odchádzali
z kláštora v Štiavniku.
Ako vysvetliť, čo je vlastne
skauting?
Základné princípy sú: povinnosti voči Bohu, povinnosti voči
kráľovnej a povinnosti voči vlastnému stavu.
Skauting nie je naviazaný na
konkrétne náboženstvo ani na
konkrétnu cirkev. Od skauta sa
však vyžaduje, aby svoju vieru
a svoj vzťah k Bohu prežíval ako
najlepšie vie v súlade so svojím
vierovyznaním.
Skauting založil dôstojník britskej armády pred prvou sveto-

vou vojnou, preto v pôvodnom
zákone sú povinnosti voči kráľovnej. Dnes znie zákon „povinnosti
voči vlasti“.
Skauting je apolitický, to znamená, že nie je naviazaný na
žiadnu politickú stranu, politický
smer ani ideológiu. Povinnosť
voči vlasti však znamená aj to,
že skauti v konkrétnej situácii
majú reagovať v súlade so svojím
vedomím a svedomím. Vrátane
účasti vo voľbách a správy veci
verejných.
V praxi to znamená, že skauting je oficiálne rozšírený takmer
vo všetkých krajinách, okrem
štátov s totalitným režimom.
Skauting sa snaží z detí vychovať odvážnych zodpovedných
a samostatne uvažujúcich ľudí. To
nevyhovuje totalitným režimom.
Preto bol skauting u nás zakázaný cez druhú svetovú vojnu aj
v dobe budovania svetlejších
zajtrajškov.
Skauting zároveň nie je ani
nemá byť vojenská ani polovojenská organizácia. Je zakázaný
technický vojenský výcvik.
Poučenie do budúcna: ak sa
bude niekto pokúšať zakázať,

zničiť alebo zneužiť skauting,
považujte to za predzvesť pohromy.
Povinnosti voči vlastnému
stavu? To je rodina, škola, zamestnanie… Potešíme rodičov: pre
dieťa to v prvom rade znamená
poslušnosť voči rodičom.
Skauting nie je iba šport,
iba hra, iba dobrodružstvo, iba
kamarátstvo, iba povinnosti, iba
príroda. Je to všetko dokopy
a plus čosi viac. Sú veci na hranici ľudského poznania, na ktoré
nemáme vhodnú slovnú zásobu.
Páter Zamkovský povedal, že
jeden svätý človek pozdvihne
všetkých ľudí okolo seba. A jeden
hriešnik všetkých okolo seba ťahá
dole.
Skauting vychováva lídrov.
Ľudí, ktorí sami chcú rásť a inšpirujú a pomáhajú rásť ľuďom
okolo seba. Na to, aby sme boli
každý deň lepší, treba sa nám učiť
od lepších.
Ovič
Oddiel Gumkáčiek,
122. zbor Anjelov strážnych

viac na www.spisskystiavnik.sk

Z obecného
zastupiteľstva
» 1.zasadnutie OZ/26. 2. 2018
OZ určilo a schválilo do návrhovej a mandátovej komisie
Ing. Matúša Korheľa a Ing. Gabriela Chripka a za overovateľov
zápisnice taktiež Ing. Matúša
Korheľa a Ing. Gabriela Chripka.
Mandátová a návrhová komisia
OZ konštatovala, že bolo prítomných 6 z 9 poslancov (66 %)
a OZ bolo uznášania schopné.
OZ schválilo program OZ doplnený o 2 body v bode rôzne.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení, v platnosti
ostáva uznesenie č. 93/2015 kuka nádoby a zrušilo uznesenie č. 74/2017
Znenie uznesenia:
OZ v zmysle zápisu z finančnej
kontroly Slovenskej agentúry
životného prostredia projektu
Zlepšenie nakladania s odpadmi v obci Spišský Štiavnik
v rámci opisu zistených nedostatkov doporučuje starostke
obce vypracovať geometrický
plán na zámenu pozemkov
p. Stanislava Hudzíka, č. p. 278
a obecného pozemku v areáli
bývalého Poľnohospodárskeho
družstva, č. p. 4309/2/.
OZ schválilo žiadosť na dotáciu
na Zmeny a doplnky č. 2 ÚPNO s tým, že proces obstarávania
a schvaľovania Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN‑O bude ukončený do 3 rokov od uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí dotácie.
OZ schválilo:
predloženie ŽoNFP na SO
za účelom realizácie projektu „Zlepšenie prístupu MRK
k pitnej vode“ realizovaného
v rámci Výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný
príspevok, s kódom výzvy:
OPLZ‑PO6-SC611-2016-3, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo
predstavuje 1780,00 €
zabezpečenie financovania

Krížová cesta v obci (autor foto: O. Galovič)

(pokračovanie na strane 4)
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prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu obce.
OZ schválilo zápis v obecnej
kronike a obecnom albume za
rok 2016.
OZ zobralo na vedomie správu
kontrolóra obce z kontrolnej
činnosti za rok 2017.
Tiež zobralo na vedomie list
Mgr. Márie Martinkovej, riaditeľky základnej školy o nedostatočnej kapacite priestorov
Základnej školy v Spišskom
Štiavniku a odporučilo starostke
obce hľadať možnosti ohľadom
zabezpečenia financovania
odstránenia vzniknutého stavu.
OZ zobralo na vedomie informácie o výzve na financovanie
požiarnych zbrojníc a doporučilo pani starostke vypracovať
projekt na opravy existujúcej
požiarnej zbrojnice.
» 2. zasadnutie OZ/4. 4. 2018
OZ určilo a schválilo do návrhovej a mandátovej komisie
Ing. Gabriela Chripka a Dušana
Lacka, za overovateľov zápisnice taktiež Ing. Gabriela Chripka
a Dušana Lacka. Mandátová
a návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 6
z 9 poslancov (66 %) a OZ bolo
uznášania schopné.
OZ schválilo program OZ doplnený o body v bode rôzne.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa
26. 2. 2018, v platnosti ostáva
uznesenie č. 93/2015 - kuka
nádoby.
Obecné zastupiteľstvo obce
Spišský Štiavnik

Beseda v knižnici
Marec je mesiacom
knihy, jeden z jeho
týždňov je už tradične
Týždňom slovenských
knižníc.
Knižnice organizujú počas
marca celý rad podujatí, ktorých
cieľom je pozitívne zviditeľniť
knižnice ako dôležité kultúrne
a vzdelávacie inštitúcie. Veď
kniha patrí od nepamäti k neodmysliteľným spoločníkom mladých či starších.
Obecná knižnica Spišský

Štiavnik v spolupráci s Miestnym
spolkom Slovenského červeného kríža zorganizovali besedu
s našim rodákom, autorom
poézie Ing. Ondrejom Galovičom. Zúčastnili sa na nej členovia červeného kríža aj členovia
knižnice. Ondrej nás oboznámil so svojou novou zbierkou
poézie, porozprával ako vznikla,
kde hľadá inšpiráciu, námety
a pod. Zároveň nám zarecitoval
výber so svojich obľúbených
básni. Pri dobrom čaji a káve sa
všetci účastníci zapájali do diskusie a nechýbali veselé historky
z minulosti a strašidelné príbehy

z doby našich predkov. V takejto
príjemnej atmosfére sme pobudli
v knižnici až do zotmenia.
Ďalšieho podujatia v obecnej
knižnici sa zúčastnili mladé hasičky pod vedením svojej trénerky
Mgr. M. Parákovej. Knihovníčka
ich oboznámila s prevádzkou
knižnice, s evidenciou kníh
a zatriedením. Potom si prečítali
príbeh, prerozprávali čo si z neho
zapamätali a čím sa poučili. Ďalej
hravou formou lúštili tajničky
a sudoku a kreslili a vymaľovávali
si jarné obrázky.
O.R.

Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť

Marec – mesiac
knihy, práve vtedy si
pripomíname kúzlo
kníh, práve vtedy si
človek uvedomuje viac
ako inokedy dôležitosť
napísaného slova.

Už dvojročné dieťa vníma
jednoduchú rozprávku a trojročné už pozná vyše tisíc slov.
Prečo teda nepodporiť záujem
detí o knihu? Deti predškolského veku najčastejšie siahajú po
knihe, ktorá má veľa obrázkov
- ilustrácií. Umelecká ilustrácia
vedie malého čitateľa k poznávaniu estetických hodnôt a učí
ho rozvíjať vkus. Predškolský vek
je vekom rozprávok. City, ktoré
vzbudzujeme prostredníctvom
nich, sú hlboké a pretrvávajú až

do dospelosti.
V rámci marca - mesiaca kníh
deti v materskej škole vyrábali
spoločne detské leporelá maľovaním, kreslením a lepením na
rôzne témy: spoznávali písmenká, hrali námetové hry– „na Kníhkupectvo“, „na Knižnicu“, vyrábali
si záložky, ilustrovali známe rozprávky, prezerali knihy, počúvali
rozprávky, rozprávali vlastné
príbehy, využívali prvky tvorivej
dramatiky, prednášali básne
a riekanky, či hádali hádanky.
Formou besedy a rozhovoru sa
naučili ako sa kniha vyrába a ako
vzniká. V materskej škole knihy
a detské encyklopédie neustále
dopĺňame, pretože táto investícia má zmysel. Čítame deťom
pred spaním i vo voľnom čase.
V centre predčitateľskej gramotnosti si deti denne knihy prezerajú, rozprávajú podľa obrázkov,

rozoberajú ilustrácie a snažia sa
pochopiť ich zmysel.
Deti ďalej absolvovali exkurziu
do Obecnej knižnice v Spišskom
Štiavniku. Po milom privítaní
pani Oľgy Rákociovej, ktorá
v knižnici pracuje, nás čakali
rôzne aktivity. Deti si prezerali
knihy, hádali hádanky a kreslili
rozprávky. Pani Olinka, vedúca
knižnice deti informovala, ako sa
majú orientovať v knižnici, aké
knihy tam môžu nájsť, ako šetrne
zaobchádzať s knihami a taktiež
porozprávala o histórii vzniku
knihy. V závere exkurzie sa deti
dozvedeli, ako sa môžu prihlásiť
do knižnice. Vysvetlila im význam
príslovia:,Kniha - najlepší priateľ
človeka“. Deň sa deťom veľmi
páčil a určite v nich zanechal milú
trvalú spomienku i nové vedomosti. Na záver sa deti poďakovali piesňami a básničkami.
Kolektív MŠ

Schvaľuje
a) Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie
stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1.
až 4. zákona č. 526/2010 Z.z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
pre projekt s názvom projektu:
„Hasičská zbrojnica Spišský
Štiavnik“, pričom ciele projektu
sú v súlade s platným programom rozvoja obce Spišský
Štiavnik a s platným územným
plánom obce Spišský Štiavnik.
b) Zabezpečenie realizácie
projektu po schválení žiadosti
(pokračovanie na strane 7)

Deti v knižnici (autor foto: M. Javorský)
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Získali sme grant

Nadačný fond Telecom
pri Nadácii Pontis
zverejnil grantovú
výzvu pre ZŠ, MŠ
a rodičovské združenia
na podporu školských
projektov. Podaný
projekt musel odporučiť
zamestnanec Slovak
Telekomu. Náš projekt
odporučil Ing. Martin
Hudzík, za čo mu veľmi
ďakujeme.

Podporený projekt mal spĺňať
podmienku nápaditosti, zaujímavosti, byť inovatívny, zapájať
širšie komunity, podnecovať
žiakov ku kritickému mysleniu,
podporovať čestnosť, solidaritu,
kreativitu, sociálnu a emocionálnu inteligenciu u detí a mládeže. Maximálna výška grantu pre
jedného žiadateľa bola vo výške
1000 €. Náš projekt s názvom
„Kniha – výlet do sveta fantázie“
získal podporu vo výške 850 €. Za
získané peniažky zakúpila škola
rôzne knihy do školskej knižnice. Hlavným cieľom projektu je
zlepšiť prostredníctvom zakúpených kníh čitateľskú gramotnosť
detí. Do konca školského roka
prebiehajú na škole rôzne akcie:
Andersenova noc, Čitateľský
maratón, Deti čítajú deťom, Posedenie pri čaji a knihe, Výtvarná
súťaž na motívy prečítaných kníh
a mnoho iných.
Je isté, že potreba čítania
a čitateľskej gramotnosti je
v súčasnosti jednou z najdôležitejších potrieb nášho školstva.
S pomocou tohto projektu si
škola zadováži dostatok rôznej
literatúry pre deti a pri zvyšujúcom sa počte žiakov našej školy
je veľmi pravdepodobné, že
túto možnosť skvalitňovania ich
napredovania v čítaní využijeme
zakúpené knihy aj v budúcnosti.
Keďže našu školu navštevuje viac
ako 80 % žiakov sociálne znevýhodnených a ich domáce prostredie nepraje vzdelaniu, môžu
si tieto deti čítať v škole a možno
i doma z kníh, ktoré sme si z projektu zadovážili.
MM

Zažili sme Andersenovu noc
v škole
Mesiac marec sa už niekoľko
rokov tradične spája s knihou.
Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli zorganizovať na našej škole
podujatie, ktoré je známe aj ako
Andersenova noc. Žiaci 2. až 9.
ročníka tak mali možnosť stráviť

Andersenova noc (autor foto: archív ZŠ)

noc z piatka 23. marca na sobotu
24. marca v škole, počas ktorej
sa nielen čítalo, ale i súťažilo.
Všetkých 10 súťažných družstiev
splnilo všetky úlohy, ktoré boli
pre nich pripravené v tajomných
komnatách. Po súťaži sa najodvážnejší žiaci vydali na nočné
dobrodružstvo po škole a iní
odvážlivci si zase čítali hororové príbehy. Ráno žiakov čakali
nielen sladké raňajky, ale aj
vecné odmeny za ich húževnatosť v súťaži.

Coelha:,Kniha je film, čo sa odohráva v mysli čitateľa. Preto keď
prídeme z kina, hovoríme:,Ach,
kniha bola lepšia.“
Slovenčinárky ZŠ Sp.Štiavnik

Prebehol zápis do 1.ročníka
ZŠ
Od 10.04 2018 do 12. 04. 2018
sme v našej škole zapisovali deti
na povinnú školskú dochádzku
do 1.ročníka. Spolu sme zapísali
(pokračovanie na strane 6)

Slovenčinárky ZŠ Sp. Štiavnik

Burza kníh 2018
V stredu 28. 3. 2018 sme vďaka
skvelým žiakom a ich rodičom
usporiadali v škole malú burzu
kníh. Naša školská chodba sa tak
na chvíľu premenila na maličké
kníhkupectvo, v ktorom si žiaci
mohli zakúpiť rôzne knižky za
symbolické ceny, ktoré iní vyradili, prípadne ich mali prečítané
viackrát. Detské oči rozžiarili
pútavé obálky starých aj nových
kníh, mnohí si vybrali viacero
nových kúskov. Peniaze, ktoré
sme za predaj kníh získali, použijeme na nákup nových kníh do
školskej knižnice. Knižky, ktoré
sa počas burzy nepredali, sa tiež
stanú súčasťou školského knižničného fondu.
Všetkým, čo prispeli do burzy,
ďakujeme. Veríme, že aj takýmto spôsobom si knihy získajú
čoraz viac nových čitateľov.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým
rodičom, ktorí našu burzu podporili a nepotrebné knižky nám
venovali. Nie nadarmo považujeme za pravdivý citát od Paula

Deti pri nákupe kníh (autor foto: archív ZŠ)
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Učitelia si pochutnali na palacinkách (autor foto: archív ZŠ)
(pokračovanie zo strany 5)

43 detí, z toho 21 chlapcov a 22
dievčat. Po psychologickom
vyšetrení budú tieto deti zaradené do jedného 1.ročníka a dvoch
nultých ročníkov.
Je veľkou škodou, že zaškolených v materskej škole bolo len
8 detí. Rómske deti, ktoré nie sú
zaškolené v MŠ sú veľmi často
nezrelé na školskú dochádzku.
Spravidla nepoznajú slovenský
jazyk, nie sú vôbec socializované,
jemná motorika je nerozvinutá,
dorozumievajú sa posunkami
a nespolupracujú. Podľa psychológov je to v našej obci z roka na
rok s týmito deťmi horšie a horšie.
Myslíme si, že by tu pomohla
materská škola pre Rómov, ktorí
by v nej získali aspoň základné
predpoklady, zručnosti a návyky

pred nástupom do základnej
školy. Je to aj v záujme všetkých
občanov našej obce, pretože tieto
deti raz vyrastú a budú v našej
obci žiť. Aké to spolužitie bude,
záleží aj na vzdelaní a výchove.
Ďakujeme všetkým rodičom,
ktorí prejavili svoju dôveru našej
škole a zapísali k nám svoje ratolesti. Urobíme všetko preto, aby
sa ich deťom u nás páčilo a aby
ich deti chodili do školy s radosťou. Na našich prváčikov sa veľmi
tešíme a uvidíme sa v septembri
2018.
MM

Deň učiteľov
Deň narodenia historickej
osobnosti, Jána Amosa Komenského, pedagóga, kňaza, filozofa,
spisovateľa teológa, je zároveň

aj sviatkom všetkých učiteľov.
Ani naša škola nezaostávala
a pripomenula si náročnú, ale
výnimočnú prácu učiteľov. O najmilšie prekvapenie sa postarali
deviataci, ktorí si pripravili naozaj
originálny darček. Učiteľov potešili vlastnoručne vyrobenými
palacinkami, kávou a čajom.
Takýto servis v škole ešte dosiaľ
ani nebol. Na učiteľov nezabudli
ani iné triedy, ktoré ich obdarúvali milými gratuláciami, ružičkami
a sladkými darčekmi. Veríme, že
sa v tento deň učitelia cítili výnimoční nielen pre neutíchajúcu
pozornosť zo strany žiakov, ale
predovšetkým pre ich prácu,
ktorá je povolaním. ĎAKUJEME!
Učitelia ZŠ Sp.Štiavnik

Skús pokus
Presne 2. februára 2018,
v rámci 6. národnej konferencie
učiteľov chémie v Trnave, odštartoval druhý ročník celoslovenskej
súťaže pre žiakov základných škôl
s názvom SKÚS POKUS – Chémia
pod pokrievkou. Do súťaže sa tak
aj v tomto školskom roku mohli
prihlásiť žiaci druhého stupňa
základných škôl a tiež príslušných ročníkov osemročných
gymnázií. Stačilo skúsiť pokus
s bežnými surovinami, natočiť ho
na video a poslať ho do 8. apríla
2018 organizátorovi súťaže. Naši
deviataci pod vedením pani
učiteľky Ing. Veroniky Slivkovej
si túto príležitosť nenechali újsť
a vyrobili raketu. Projekt nazvali
„Výroba a odpal rakety“. Do vzduchu s veľkou rýchlosťou vyletela
na poli za školou pred zvedavými zrakmi žiakov a učiteľov.
V dosahu bol aj hasiaci prístroj
pána školníka, ak by niečo. Kto
by chcel vedieť a hlavne vidieť
ako sa im to celé podarilo, môže
si video pozrieť na tomto linku:
https://www.youtube.com/
watch?v=4XtKHMbvP8s (alebo
zadať do vyhľadávania youtube
„skús pokus spišský štiavnik)
MM

Trinásta komnata
Dňa 25. januára 2018 sa žiaci
5.–9. Ročníka tunajšej ZŠ zúčastnili hudobno‑výchovného predstavenia s názvom „13. komnata“. Umelecká spoločnosť LETart
production - Boris Lettrich líder
kapely AYA - pripravila pre žiakov
výchovno – motivačné predstavenie, ktoré slúži ako prevencia
a doplnok k vzdelávaniu. Pomocou neho žiakov zaujala a ukázala im nový pohľad na preberané
témy a to odľahčenou formu,
za pomoci hudby, motivačného
slova a príbehov zo života. Celým
programom žiakov sprevádzal
líder kapely AYA a to slovom aj
spevom. Témou predstavenia
bolo nazeranie do sveta dnešnej mladej generácie cez dvere
zakázanej trinástej komnaty. Ona
je symbolom zla, ktoré oslovuje mladých a ponúka niečo, čo
má mladého človeka vytrhnúť
z nudnej a šedej reality. Boris
Lettrich však otváral mládeži
dvere iných komnát, cez ktoré
vedie cesta k úspechu. Empatia
a dobro boli pojmy, ktoré kládol
na najvyššie miesto v hodnotovom rebríčku dnešného človeka.
Predstavenie malo u žiakov pozitívny ohlas, čo ukázali na záver
potleskom.
ET

Hudobnovýchovné predstavenie (autor foto: archív ZŠ)
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Rozlúčili sme sa s Tiborom Kiššom

8.marca 2018 zahalil
našu obec a našu školu
veľký smútok. Navždy
od nás odišiel náš kolega,
priateľ, náš bývalý pán
riaditeľ p. Tibor Kišš.

Pán Tibor Kišš sa narodil
4. 10. 1933 v Slovenskej Vsi. Študoval na Strednej pedagogickej

a zajace. Mal rád všetky manuálne práce, hlavne rúbanie dreva,
ktorému sa venoval do posledného dňa pred svojim náhlym
nástupom do nemocnice. Veľmi
rád hral Canastu. Dobrá partička,
to musela byť! Nebolo mu dopriate, aby s pani učiteľkou Elenou
Kiššovou oslávil v apríli tohto
roku svoju diamantovú svadbu
(60 rokov).

(pokračovanie zo strany 4)

o dotáciu.

Komenského a vychoval niekoľko generácií slušných a čestných
ľudí. Aj niektorí z nás, jeho kolegov, sme boli jeho žiakmi a spomíname si na jeho láskavosť, ale
aj prísnosť, keď bola potrebná.
Ani na dôchodku na školu nezabudol a prišiel sa pozrieť čo je
nového, ako sa darí a jeho spomienky a rady sme si veľmi vážili.
Ba dokonca aj pomohol, keď sme

c) Celkové predpokladané
výdavky na projekt sú vo výške
13 887,21 €.
d) Z celkových predpokladaných výdavkov na projekt vo
výške 13 887,21 €, je zabezpečené spolufinancovanie projektu žiadateľom obcou Spišský
Štiavnik vo výške najmenej 5 %
z celkových predpokladaných
výdavkov, vo výške 695,21 €.
Spôsob financovania projektu
bude vo výške spolufinancovania zo strany obce Spišský
Štiavnik vo výške 695,21 €
z vlastných zdrojov obce Spišský Štiavnik.
OZ schválilo na základe žiadosti T. B. nájomnú zmluvu k bytu
č. 283 na prízemí bytového
domu na ulici Priečnej. Tiež
schválilo žiadosť o finančný
príspevok I. P. na uhradenie preložky nadzemného NN vedenia
vo výške 500 €.
OZ navrhlo starostke obce osloviť majiteľov parciel pod obytným domom v osade za účelom
odpredania parciel, vedených
na liste vlastníctva 1904.
OZ odporučilo pani starostke
na základe nedávnej mimoriadnej udalosti osloviť Slovenský
pozemkový fond s informáciou
o začatí prác na obnove a rekonštrukcii kanála a prístupových
ciest vedúcich k obydliam.
(Za správnosť výpisu: O.R.)

Ozvena nám
pošteklila
bránice…
Pán riaditeľ Tibor Kišš (autor foto: M. Javorský)

škole v Kežmarku (1952-1956),
kde sa spoznal so svojou manželkou Elenou. Svojej láske povedali „áno“ v Ždiari 27. 4. 1958. Ich
rodinka sa časom rozrástla. Narodila sa im dcéra Alena a syn Tibor.
Časom do kruhu rodiny pribudla
nevesta Zdena a zať Dušan. Počas
svojho života sa tešil zo svojich
štyroch vnúčat a jednej pravnučky, s ktorými rád trávil čas a viedol
dlhé rozhovory. Jednou z najbolestnejších udalostí v jeho živote
bola strata vnučky Veroniky,
ktorá odišla mladá, v najkrajšom
veku po zákernej chorobe. Miloval svoju záhradu, pestovanie,
zbieranie plodov a malé hospodárstvo pri dome – sliepočky

S pani učiteľkou tvorili nielen
manželský, ale aj učiteľský pár. Ich
prvé pôsobisko bolo v Lendaku.
Odtiaľ ich kroky viedli do Podhoran, kde sa stal riaditeľom školy.
V roku 1966 sa presťahovali do
Spišského Štiavnika. V našej škole
pracoval od jej samého začiatku.
Štiavnické deti učil aj v dobe, keď
museli dochádzať do školy do
susednej Hranovnice. Pomáhal
pri výstavbe našej školy a neskôr
aj školskej jedálne. Od roku 1967
pracoval ako zástupca riaditeľa
školy až do roku 1985, kedy bol
menovaný do funkcie riaditeľa
školy, v ktorej zotrval až do roku
1991. Počas svojej pedagogickej
praxe napĺňal odkaz Jána Ámosa

potrebovali a prišiel učiť naše
deti, napriek tomu, že už bol na
zaslúženom dôchodku. Pre jeho
kolegov rovesníkov bol priateľom, pre nás mladších - vzorom.
Počas svojej kariéry získal viacero
učiteľských ocenení.
Keď sme v júni minulého roku
slávili 50. výročie otvorenia našej
školy, bol medzi nami. Taký, ako
vždy. Taký, akého sme ho poznali.
Usmiaty, prívetivý, plný spomienok a chuti do života. Stratili
sme v ňom otcovského priateľa,
na ktorého si budeme spomínať.
S pánom riaditeľom Tiborom
Kiššom sme sa naposledy rozlúčili
11. marca 2018.
MM

Bola nedeľa - 4. marec 2018.
Obohatená duchovným slovom
tretej pôstnej nedele, som
rozmýšľala o vzťahoch medzi
ľuďmi. Keď tu, znenazdajky,
prišli k nám príbuzní a pozvali ma na kultúrne podujatie
v našej obci.
Zavítal k nám divadelný súbor
Ozvena Poprad – Stráže s veselohrou Starý zaľúbenec od Jána
Chalupku.
Diváci v urbárskom dome
sa mali možnosť dozvedieť
o živote našich predkov na
konci 19. storočia, kde sa
mnohé smutné životné situácie
prelínali s veselými až humornými. Vďaka umeleckým prejavom
stvárnenia jednotlivých postáv
tejto veselohry, sme sa presved(pokračovanie na strane 8)
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čili o vysokej úrovni tohto divadelného súboru, ktorý vedie
režisér Rudolf Kubus.
Ďakujeme za obohatenie a spríjemnenie marcových dní. Prajeme celému kolektívu divadelného súboru Ozvena veľa zdravia,
síl a tvorivých nápadov.
Veríme, že Ozvena príde do
našej obce opäť.
Marta Brachňáková

Správa
o využití
poskytnutej
dotácia z FPU
na projekt
s názvom
„Knihy - zdroj
múdrosti“

V roku 2017 nám bola poskyt-

nutá dotácia z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu
s názvom „Knihy pre všetkých“
vo výške 1 000 € a spolufinancovanie z rozpočtu obce vo výške
60,00 €. Po prieskume knižného
trhu sme sa rozhodli nakupovať
knižné jednotky v kníhkupectve Štefan Hamza -Christiania,
Poprad. Uvedené kníhkupectvo
sme vybrali preto, lebo nám
poskytli výhodnú 27 % zľavu
a vo svojej predajni majú široký
sortiment literatúry rôznych
žánrov a aktuálnej literatúry
v nových vydaniach. Pri poskytnutí uvedenej zľavy sme mohli
nakúpiť viac knižných titulov.
Zamerali sme sa na nákup mládežníckej literatúry a beletrie.
Realizáciou tohto projektu
bola knižnica obohatená o 134
knižných jednotiek v celkovej
hodnote 1079,15 €.
Uvedené knižné jednotky sú
riadne označené pečiatkou
s textom „Zakúpenie publikácie finančne podporil Fond na
podporu umenia“ a sú umiestnené v priestoroch knižnice pre
čitateľov.
O.R.

Z činnosti MS SČK za I. štvrťrok 2018
Činnosť miestneho
spolku v roku 2018
sme začali krásnou
akciou. 21. januára
sme usporiadali už po
druhýkrát „Štiavnickú
kvapku krvi“
v priestoroch Základnej
školy.
Zúčastnilo sa 22 darcov a touto
cestou chcem poďakovať všetkým za túto humanitnú pomoc,
aj tým, ktorí prispeli a pomohli
k zorganizovaniu tejto akcie
(vedeniu ZŠ, i nášmu p. farárovi
za pripomenutie na sv. omši).
Darcov sme hneď ocenili
darčekmi i občerstvením. Poďakovanie máme odovzdať aj od
p. primára Národnej transfúznej
stanice v Poprade MUDr. Pavla
Repovského za pekný počet
darcov (hoci minulého roku ich
bolo 35), pokojný priebeh odberu
a veľmi pochvaľovali a ocenili pripravené pekné prostredie našej
Základnej školy.
Veríme, že aj budúci rok naši
darcovia pristúpia k akcii tak zodpovedne ako tentoraz.
3. februára 2018 sa uskutočnil
3. ročník „Fašiangovej vese‑
lice v maskách“. Aj napriek
chrípkovému obdobiu sa na nej
zúčastnilo 120 masiek, čo bol
najvyšší počet za tie tri roky.
Masky prichádzali do sály za
sprievodu koča s koníkom, ktorý
viedol Bartolomej Odrobina od
fary – do sály a to od najmenších
predškolákov, dospelých, až po
dôchodcov.
Masky boli krásne, nápadité
a bolo vidieť, že sa na to všetci
starostlivo pripravovali a tešili sa
na zábavu.
MS SČK všetkým pripravil
občerstvenie – šišku, čaj, ale
všetci dostali aj tombolu. O vynikajúcu hudbu sa nám postaral už
náš stály Adam Pemčák a deti sa
veru poriadne vybláznili v celej
sále.
Členky ČK (porota) ešte pripravili ďalšie ocenenia jednotlivých masiek – od dieťaťa, po
dospelých. Pani starostka udelila krásnu „Cenu starostky“ pre
mladú rodinku, ktorá bola celá
v maskách.
Ďakujeme hasičom za výzdobu
sály, ale aj všetkým členom MS
SČK, ktorí pomáhali pri organizácii tejto veselej fašiangovej akcie
a v poslednom rade aj všetkým
sponzorom, aby sme mohli
rozdať až 150 cien.

Výročnej členskej schôdzi sa
členovia MS SČK stretli 11. februára v Klube dôchodcov, kde sme
okrem p. starostky, predsedu DHZ
privítali aj delegáta z Územného
spolku SČK v Poprade, predsedu
Ladislava Moravčíka.
Zhodnotili sme rok 2017
a uskutočnených 12 akcii ročne,
aj vďaka finančnej podpore
z OcÚ. Zablahoželali sme jubilantom a naplánovali ďalšie zaujímavé podujatia na rok 2018.
Poďakovanie patrí nášmu sponzorovi p. Jendrálovi, DHZ a TJ za
spoluprácu a taktiež členkám MS
za aktívnu pomoc pri našich akciách. Spestrením schôdze bolo

veselé vystúpenie našej členky.
Miestny spolok má 61 členov,
47 žien, 14 mužov a priemerný
vek je vyše 58 rokov. V roku 2017
sme prijali troch nových členov
a radi by sme privítali hlavne mladých ľudí, taktiež pozývame mladých i starších na naše cvičenie
každý utorok a štvrtok od 18.00
hod. na našom ihrisku.
V nedeľu 4. marca sa viacero
našich členov zúčastnilo na krásnom divadelnom predstavení
„Starý zaľúbenec“ v sále Urbariátu.
Mária Mencáková
MS SČK

Fašiangová veselica (autor foto: M. Javorský)

Odber krvi (autor foto: M. Mencáková)

Členská schôdza (autor foto: M. Mencáková)
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Plesali sme
Obdobie medzi víkendom
po Troch kráľoch do
Popolcovej stredy
nazývame aj Plesová
sezóna. Počas tohto
obdobia sa konajú rôzne
karnevaly, fašiangové
veselice a plesy. Inak
to nie je ani v našej
obci, kde sme tento rok
mali už siedmy ročník
štiavnického plesu.

Tak ako sa na poriadny ples
patrí, pre všetkých zábavy
a tanca chtivých účastníkov bola
pripravená chutná večera a iné
chuťovky. Ale čo je na plese najdôležitejšie? No predsa veselá
nálada a tú nám vytvorila dobrá
hudba v podaní hudobnej skupiny SPIRIT. Nechýbala bohatá
tombola, o ktorú sa nám postarali
ochotní sponzori. Ani hosť večera,
ktorým bol Stanislav Salanci so
svojou husľovou šou na elektronických husliach nesklamal. Sála
urbárskeho domu bola zaplnená
do posledného miesta a plný
parket do skorých ranných hodín
hovoril sám za seba. Organizačnú

taktovku si aj tento rok zobrali do
rúk naši dobrovoľní hasiči, ktorí
v posledných rokoch pripravili
už niekoľko plesov a zábav. Je
s tým veľa práce, ale hovoria, že
organizovať podujatie, ktoré sa
ľuďom páči a radi prídu, je radosť.
Jeden ples máme za sebou, ale
prípravy na 8. ročník už začali.
Veď pripraviť takéto podujatie
si vyžaduje dostatočný časový
predstih. Zvlášť, ak chceme u nás
privítať zaujímavých účinkujúcich. Na budúci rok nám bude
hrať… a atraktívnym hosťom
večera bude… ale o tom asi
neskôr. Nepredbiehajme.
Martina Mizerová

Vo víre tanca (autor foto: M. Javorský)

Zmeny
a doplnky č. 2
ÚPN‑O
V súčasnosti sa spracúvajú
Zmeny a doplnky územného
plánu obce Spišský Štiavnik.
V rámci týchto zmien a doplnkov sa navrhuje rozšírenie
základnej školy južným smerom
a chodník východne od základnej školy, rozšírenie lokality
Osada západným smerom,
a južne od základnej školy,
ihriská pre materskú školu
a požiarna zbrojnica v lokalite
rozostavaného domu služieb,
rozšírenie hospodárskeho
dvora východným smerom,
aby sa zosúladilo skutočne
zastavané územie s evidenciou
na katastri nehnuteľnosti, kde
sú objekty vo východnej časti
hospodárskeho dvora zakreslené nesprávne. Tiež sa navrhuje
nová lokalita na kompostovisko a zberný dvor v južnej časti
navrhovanej plochy pre rozšírenie hospodárskeho dvora.
Z technickej vybavenosti sa
okrem rozvodov technickej
vybavenosti v lokalite Osada
navrhuje dažďová kanalizácia
a rigoly v centre obce na Priečnej a Kláštornej ulici.
V súčasnosti prebieha proces
prerokovania zmien a doplnkov,
ktorý je v štádiu posudzovania
čistopisu zmien a doplnkov
na Okresnom úrade v Prešove,
Odbore opravných prostriedkov, po ich udelení súhlasu
s budúcim možným využitím
poľnohospodárskej pôdy pre
nepoľnohospodárske účely
pre funkčné plochy riešené
v týchto zmenách a doplnkoch
sa čistopis dá na preskúmanie
na Okresný úrad v Prešove,
Odbor výstavby a bytovej politiky v zmysle § 25 ods. 4 zákona
č. 50 / 1976 Zb.
Na základe ich súhlasu sa môžu
zmeny a doplnky územného
plánu schváliť. Predpokladáme,
že súhlas na schválenie dostaneme začiatkom júla.
Ing. arch. Mačáková Eva

viac
čítajte
na
Vyzdobená sála (autor foto: M. Javorský)

spisskystiavnik.sk
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Fotohádanka
Milí čitatelia, uhádnete ako sa
nazýva a načo sa požíval predmet na obrázku?
Odpovede na fotohádanku
zasielajte
na
obec@spisskystiavnik.sk, alebo
osobne na Obecný úrad v Spišskom Štiavniku do 20. mája
2018.

Dôležité
telefónne
čísla
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOS - 112
Hasiči - 150
Záchranná služba - 155
Polícia - 158
Lekárska služba prvej pomoci
Poprad - 712 51 11
Elektrina - 0850 123 333
Plyn - 0850 111 727
Poruchy verejného vodovodu
Poprad - 772 95 48
Call centrum Veolia PVPS
Poprad - 0850 111 800

Nové priestory pošty
Začiatkom marca
tohto roku presunula
Slovenská pošta, a. s.
svoju prevádzku
v Spišskom Štiavniku na
novú adresu.
Farský úrad a vedenie obce
ponúkli Slovenskej pošte zrekonštruované priestory na
Mariánskom námestí č. 302/22,
v budove „starej školy“, nakoľko
priestory v budove obecného
úradu na Hornádskej ulici, kde
doteraz sídlil poštový úrad, začali
slúžiť na iné účely. Po presťahova-

ní tak dostali občania do užívania
novú, modernú prevádzku, akou
sa môže popýšiť iba máloktorá
obec v našom regióne.
Hodiny pre verejnosť ostali
nezmenené, v pôvodnom čase:
Po
7,30–12,30|13,15–15,30
Ut
7,30–12,30|13,15–15,30
St
7,30–11,00|13,15–17,00
Št
7,30–12,30|13,15–15,30
Pi
7,30–12,30|13,15–15,30
Rozsah poskytovaných služieb: Príjem a výdaj zásielok,
príjem a výplata poštových poukazov, príjem SIPO, e‑poukazov,
služby Poštovej banky a Poštovej poisťovne, vyplácanie dávok,
dôchodkov, predaj a vyplácanie

výhier stávkových hier, predaj
žrebov TIPOS, POSTshop, príjem
a výdaj Western Union, služby
IOMO – a to Výpis a Odpis z registra trestov, Výpis z listu vlastníctva, Výpis z obchodného registra.
Predaj tlače, služby mobilného
operátora SWAN a dobíjanie
kreditu pre všetkých mobilných
operátorov.
Pracovníci Pošty Spišský Štiavnik sa budú v maximálnej miere
snažiť vyjsť v ústrety potrebám
zákazníkov a veria v spokojnosť
všetkých užívateľov poštových
služieb.
Anna Vančová - vedúca pošty

spisskystiavnik.sk

viac čítajte na

• T‑Com
• informácie o telefónnych číslach - 1181
• ohlasovňa porúch - 12 129
• centrum služieb zákazníkom
- domácnosti - 0800 123 456
• centrum služieb zákazníkom
- firmy - 0800 123 500

Fotohádanka (autor foto: M. Javorský)

Nová pošta (autor foto: M. Javorský)
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