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Vážení spoluobčania
Po krásnych - aj keď nie túžobných bielych Vianociach už
v novom roku 2018 opäť k Vám
prichádzame s úplne novým
prvým číslom Obecného spravodajcu. Sme ešte stále tak povediac
na prahu nového roka, aj keď sme
už nastúpili na cestu pracovných
úloh. Vianočné sviatočné dni
nás určite naplnili bezhraničnou
nádejou a istotou prameniacej
možno už len s tých početných
prianí, ktoré sa nám ušli cestou
pozdravov, či SMS‑iek, možno
z biblickej prapodstaty Vianoc,
možno z predsavzatí, ktoré sme
si stanovili do nového roka, že
všetko dobre dopadne, že sa nám
splnia všetky sny a predstavy.
Predsa však sme len ľudia reálni
a vieme, že hlavne pracovný
život, ale aj ten osobný sa častokrát nezaobíde bez problémov,
starostí a ťažkostí a že ten „lacný
optimizmus“ sa chtiac, či nechtiac skoro vytratí a zostanú na
nás už len tie predsavzatia, ktoré
môžeme naozaj skutočne plniť
pri troške dobrej vôle. S hrdosťou však môžem povedať, že tie
naše „Štiavnické Vianoce“ boli
tento rok veľkolepé a bohaté na
duchovné i kultúrne vyžitie a že
máme z čoho čerpať ešte veľmi
dlho. Poďakovanie patrí všetkým
ľuďom dobrej vôle, ktorí sa o to
postarali.
Preto by som Vám chcela,
vážení spoluobčania, popriať aj

ja, aby bol rok 2018 rokom napĺňania našich túžob a predstáv,
pevného zdravia, elánu, tvorivosti a Božieho požehnania vo
všetkých dielach a skutkoch.
Hneď 1. januára sme si pripomenuli 25. rokov vzniku
samostatnej Slovenskej republiky. Zároveň štvrťstoročie našej
miestnej územnej samosprávy.
Pre nás občanov to znamená, že
sa sami podieľame na zásadných
politických, hospodárskych,
ekonomických i sociálnych reformách a posunuli sme Slovensko
k členstvu vo významných európskych i svetových zoskupeniach.
Štvrťstoročie samostatnosti nám
všetkým vďaka doterajšej skúsenosti dáva silu ísť ďalej - rozvíjať
svoju obec doma, s podporou
všetkých. A tu sa možno pozastavíme pri otázke - ako? Naozaj
niekedy stačí osobný prístup,

osobný záujem každého z nás
robiť dobré skutky v prospech
seba, v prospech rodiny, susedov,
spoluobčanov. Možno v duchu
starej pravdy - milujeme tých, čo
nás nie! Musíme sa rozlúčiť s tými,
ktorých najviac ľúbime. Trpíme
pre tých, ktorým najviac dávame.
Hľadáme sa a pritom stojíme
vedľa seba. Chceme viac, aj keď
to už všetko máme.
Čaká nás opäť náročný hospodársky rok, čakajú nás komunálne voľby. Som presvedčená, že
našim spoločným záujmom po
skúsenostiach spred troch rokov
musí byť seriózna a dôstojná
volebná kampaň. Ak nebude
vládnuť v obci politický zmier,
spolupráca, úcta a vzájomný
rešpekt, môže to veľmi nepriaznivo ohroziť existenciu a stabilitu
obce do nasledujúcich rokov.
V týchto dňoch vstupuje na
pôdu obce nová zložka – Miestna občianska poriadková služba,
ktorá je financovaná priamo
z Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR. Hliadka bola
vybratá na základe publikovaného výberového konania, do
ktorého sa prihlásilo 15 uchádzačov. Výberová komisia vybrala 8
členov, ktorých môžete stretnúť
predovšetkým na verejných priestranstvách v obci. Celková dĺžka
realizácie projektu je 36 mesia-

Bolo fantastické stráviť uplynulý rok vo vašej spoločnosti.
Nech čas, ktorý sme s veľkou láskou strávili spolu,
ovplyvní začiatok roku 2018.
Snažme sa, aby sme boli dostatočne silní,
aby sme si dokázali vzájomne pomôcť.
Pretože len tak budú tie budúce mesiace
ďalšími nezabudnuteľnými dňami nášho života.

Štiavnické Vianoce
Jasličková pobožnosť
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(pokračovanie na strane 8)

Prajeme všetko najlepšie a šťastný nový rok 2018!
Vaša redakčná rada
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Štiavnické Vianoce

Spoločenská
kronika

Spišský Štiavnik, naša dedinka,
skrýva veľmi veľa talentovaných
ľudí. Aj počas týchto sviatkov sme
sa mohli o tom presvedčiť.

IV. ŠTVRŤROK 2017
Novorodenci
• Daniel Harhovský
• Stanislav Šarišský
• Nina Miková
• Tamara Kubovová
• Timotej Gura
• Jasmína Žigová
• Denis Polhoš
• René Kusko

Jasličková pobožnosť

Žiaci základnej školy predviedli
25. decembra 2017 úžasné divadelné predstavenie Fanfáry pre
Ježiška.
Scenár a režisérsku taktovku
držala Mgr. Silvia Bukovičová.
Spev anjelikov a hudobný sprievod strážila Mgr. Marcela Lindemanová. Scénický tanec a záve-

Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Anna Mrkvicová, Priečna
• Viliam Pemčák, Slnečná
• Ján Tokarčík, Kvetná
• Milan Javorský, Hornádska
• Marta Lavriková, Mlynská
• Miroslav Javorský, Hlavná
• Gizela Gažiová, Priečna
• Katarína Kontrová, Kvetná
• Mária Pospíšilová, Mar.
námestie
• Alojz Sedmák, Mar. námestie
• Pavol Merta, Mlynská
65 rokov
• František Proner, Kvetná
• Andrej Kacvinský, Slnečná
• Martin Javorský, Mar. námestie
• František Javorský, Mlynská
75 rokov
• Ján Šimkovič, Hlavná
90 rokov
• František Rusiňák, Mlynská
• Katarína Pačanová, Priečna
• Mária Javorská, Mar. námestie

rečnú scénu nacvičila Mgr. Ivana
Martinková. Deti dali do tohto
predstavenia celé srdiečko. Veľkí
aj malí, hoci uzimení, rozdávali
teplo do našich sŕdc. A hoci
príbeh o narodení Ježiša vieme
všetci naspamäť, znova ho dokázali predstaviť v úplne inom,
modernom šate. Prispeli k tomu
aj kostýmy a kulisy, ktoré vytvorila režisérka programu.
Snahu všetkých detí a pani
učiteliek ocenili diváci srdečným
potleskom. Standing ovation,
pochvala od duchovného otca

Mgr. Daniela Šaláta a obdiv
prítomného publika boli pre
všetkých účinkujúcich veľkou
odmenou.
Radosť, ktorú nám deti počas
divadelného predstavenia odovzdali, sa preniesla
do družných rozhovorov na
kostolnom dvore. Tam na celú
farnosť čakala rodinka z Betlehema a pastieri so zvieratkami.
Nechýbalo chutné pohostenie,
ktoré umocnilo oslavu narodenia
Božieho dieťaťa.

Jasličková pobožnosť (autor foto: M. Javorský)

Vianočný koncert
V podvečer 30. decembra 2017
sa vo farskom kostole predstavili
ďalší talentovaní ľudia z našej
obce.
Spevácky zbor ANIMA, ktorý
vedie Mgr. Lívia Šavelová, nám
dopĺňa sväté omše nádhernými

piesňami.
Na vianočnom koncerte sa
predstavili hovoreným slovom,
modernými piesňami, koledami, ale aj novou piesňou, ktorej
hudobný motív pochádzal
z Jakubiskovej rozprávky Perinbaba.
Členovia zboru spievali štvor-

hlasne a hrali na rôznych hudobných nástrojoch.
Prítomní diváci nešetrili potleskom a po záverečnom standing
ovation nasledovalo poďakovanie od pána farára Mgr. Daniela
Šaláta a kvety od pani starostky
Bc. Márie Kleinovej.
Martina Mizerová

Prajeme im pevné zdravie!
Opustili nás
• Vladimír Pemčák
• Žófia Kicová
• Marek Maľučký
• Peter Javorský
• Václav Vagaš
Demografické údaje
K trvalému pobytu sa v IV. štvrťroku 2017 prihlásili štyria občania, odsťahovalo sa dvanásť
obyvateľov.
K 31. 12. 2017 bolo v našej obci
2654 obyvateľov. Narodilo sa
57 detí a zomreli 18 obyvatelia
našej obce.
(O.R.)

Vianočný koncert Anima II. (autor foto: M. Mizerová)

Trojkráľové potešenie od
našej rodáčky
Už sa pomaly stáva tradíciou,
že sa tešíme na koncert, ktorý
nám 6. januára predvedú študenti slovenských konzervatórií
a umeleckých vysokých škôl.
Vo farskom kostole sme sa zišli
v hojnom počte a vypočuli si prekrásne árie, skladby, koledy od
svetoznámych autorov.
Spev účinkujúcich bol úžasný
a profesionálny. Hra na klavíri
vyrážala dych. Diváci sa tiež
nedali zahanbiť. Neutíchajú-

ci potlesk, standing ovation,
pochvala a poďakovanie od
nášho duchovného otca boli nádhernou bodkou skvelého večera.
Tento koncert organizuje naša
rodáčka Pavla Hudzíková. Poprosila som ju o krátky rozhovor.
Pavla, ako ste sa dostali k opernému spevu?
K štúdiu operného spevu som
sa dostala úplnou náhodou. Už
odmalička som hrávala na gitare
a spievala, no až v ôsmej triede
som začala chodiť na spev do
Základnej umeleckej školy v Poprade. Pôvodne sa mi veľmi páčilo

spievať populárne piesne, no na
niekoľkých súťažiach mi porotcovia povedali, že môj hlas pri ich
interpretácii znie aj napriek tomu,
že som sa to snažila obmedziť,
operne. Učiteľka, ktorá ma viedla
skôr ku klasickej hudbe, mi radila,
aby som sa prihlásila na konzervatórium.
Kde študujete teraz?
Necelé dva roky som študovala
na Konzervatóriu v Žiline, odtiaľ
som prestúpila na štátne Konzervatórium v Bratislave, ktoré
som minulý rok ukončila absol(pokračovanie na strane 2)
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ventským koncertom. Aktuálne
študujem nadstavbové štúdium
v odbore komorná hudba na
Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.
Na koncerte vystupujú vždy iní
účinkujúci. Sú to spolužiaci?
Nakoľko sa v kruhoch študentov hudby pohybujem už 8 rokov,
spoznala som teda mnohých
výborných hudobníkov, ktorí sú
síce študentmi, no majú predpoklad stať sa veľmi slávnymi
a uznávanými. Len veľmi málo
účinkujúcich bolo naozaj mojimi

„Na ceste k životu“

To je názov už uplynulého 23.
ročníka Dobrej noviny. V našej
obci sa táto verejná zbierka koná
jubilejných 20 rokov. Najmä pri
každoročnom rozhodovaní, či
budeme cez Vianoce koledovať sa zamýšľam nad tým, aký
význam má táto udalosť pre
nás všetkých. Dnes, v dobe, keď
žijeme v určitom komforte, kde
pitná voda, jedlo, vzdelanie,
zdravotná starostlivosť, auto či
pizza len tak pre zábavu je pre
nás samozrejmosťou, čoraz ťažšie
sa dokážeme vžiť do života ľudí,
pre ktorých tieto naše samozrejmosti sú len snom. Ľudí,
ktorí denne zápasia o prežitie
s hladom, chudobou, rodovými
predsudkami, chorobami, vojnou
či negramotnosťou. Odporúčam
vám nájsť si na internete stránku www.dobranovina.sk a tam
si okrem iného pozrieť video
k tomuto ročníku s názvom Cesta.
Je to film o jednom z podporených projektov v Etiópii. Možno
nám bude pripadať smiešny až
bizarný, predsa popisuje tvrdú
realitu života týchto ľudí, ktorý
by si určite nikto z nás neprial.

rovesníkmi a spolužiakmi. Keďže
naša škola je veľmi malá a študenti sa navzájom veľmi dobre
poznajú, pozývala som na vystúpenia aj žiakov z iných ročníkov,
či už starších alebo mladších.
Máte obľúbenú skladbu?
Odpoveď na túto otázku, bude
trochu smiešna, nakoľko ani
jedna z týchto skladieb nie je pre
môj hlasový obor. Sú to dve árie:
Una furtiva lacrima z opery L’elisir
d’amore od Gaetana Donizettiho a ária Ježibaby Čury, mury,
fuk z opery Rusalka od Antonína
Dvořáka.

Čo Vás čaká v roku 2018?
Na Kvetnú nedeľu účinkujem na pôstnych koncertoch
môjho kamaráta. Každý mesiac,
okrem letných prázdnin, sa koná
v Divadle Nová scéna v Bratislave predstavenie Veselá vdova,
v ktorom účinkujem aj so svojimi
spolužiakmi.
Rada by som zorganizovala aj
letné koncerty.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Prajem Vám veľa študentských,
pracovných a súkromných úspechov.
Martina Mizerová

Študenti konzervatória na koncerte (autor foto: Martina Mizerová)

A možno práve vďaka Dobrej
novine si môžeme viac vážiť
všetko, čo máme.
Keď sme pred Vianocami rozbiehali Dobrú novinu, ukázala
som deťom hlavnú hrdinku tohtoročného koledovania (mamičku, ktorá bola odfotená na plagátoch a letáčikoch Dobrej noviny)
a povedala som im o nej pár viet,
ktoré som sa dočítala. Pýtala som
sa detí, či by jej chceli pomôcť
zmeniť život. Niektoré kývali
hlavami, že sa to nedá, iným sa
asi nechcelo nad tým zamýšľať,
niektoré však rozhodne povedali, že by chceli, ale nevedia, ako.
Ponúkla som im možnosť zapojiť
sa do koledovania.
Často si ani neuvedomujeme,
že našou troškou naozaj meníme
životy v ďalekej Afrike, konkrétnym ľuďom s konkrétnym životným príbehom. Možno máme
pocit, že sa nás ich život netýka,
že si majú pomôcť sami. Myslím,
že mnohokrát badáme, ako sa
spoločnosť čoraz viac ponára do
individualizmu. O to viac si vážim
deti i dospelých, ktorí aj tento
rok zabudli na svoje pohodlie,
vzdali sa tabletov, rozprávok,

výletov či návštev a vybrali sa do
ulíc, aby niekomu zmenili život.
Niekomu, kto je veľmi ďaleko,
ale možno aj niekomu, kto žije
tu, medzi nami, ale cíti sa opustený, a návšteva koledníkov do
mnohých domácností skutočne
prináša svetlo a radosť. To sú naši
štiavnickí hrdinovia, ktorých by
som chcela vyzdvihnúť aj týmto
spôsobom, ktorí menia svet a ani
si to neuvedomujú. Vážim si však
a ďakujem aj každému, kto otvoril
dvere, prijal ich a obetoval peniaze pre núdznych. Takto môžeme
spolu ovplyvňovať k lepšiemu
životy blízko i ďaleko. Do koledovania sa tento rok zapojilo 42
koledníkov. Navštívili 182 rodín
a vykoledovali 2117, 14 €.
Aj keď ochotných detí z roka
na rok ubúda, paradoxne príspevok z našej dedinky je stále
o niečo vyšší. Mám veľkú radosť,
že aj tento rok sa nám to podarilo.
Verím, že do budúcna budeme
všetci vnímať Dobrú novinu ako
spôsob meniť životy, meniť svet
na lepšie miesto.
Mgr. Lívia Šavelová

Kolednící - dobrá novina (autor foto: Lívia Šavelová)

Z obecného
zastupiteľstva
» 7. zasadnutie OZ/30. 10. ’17
OZ určilo a schválilo do návrhovej a mandátovej komisie
Ing. Matúša Korheľa a p. Cyrila
Žigu a za overovateľov zápisnice taktiež Ing. Matúša Korheľa
a p. Cyrila Žigu. Mandátová
a návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 6
z 9 poslancov (66 %) a OZ bolo
uznášania schopné.
OZ schválilo program OZ - doplnenie nadstavba ŠJ ZŠ.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení, v plnení
ostáva uznesenie č. 74/2017,
93/2015 (kuka nádoby).
OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 4/2017 v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách.
OZ zobralo na vedomie list S.
H., Spišský Štiavnik a žiadosť
Mrava, s. r. o. o odkúpenie parcely E KN č. 4309/2 v zmysle priloženého GEO plánu a žiadosť T.
V. Spišský Štiavnik o odkúpenie
parcely E KN 4309/5.
Tiež zobralo na vedomie žiadosť
P. Ch., Spišský Štiavnik a navrhlo
pani starostke vstúpiť do jednania so spoločnosťou na výrub
stromov.
OZ schválilo návrh zmluvy na
poskytovanie auditorských služieb s Ing. Danielou Dudovou
na obdobie rokov 2017-2018.
OZ zobralo na vedomie správu
na nadstavbu 5. tried nad školskou jedálňou z dôvodu havarijného stavu strechy.
OZ schválilo JUDr. Pavla Barabasa, advokáta, na zastupovanie
v súdnom konaní vedenom na
Okresnom súde Poprad pod sp.
zn. 12/49/2017.
» 8. zasadnutie OZ/15. 12. ’17
OZ určilo a schválilo do návrhovej a mandátovej komisie
p. Romana Čonku a p. Jána
Kalakaja a za overovateľov
zápisnice p. Jaroslava Lacka
a p. Jána Rusňáka. Mandátová
a návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 7
z 9 poslancov (77 %) a OZ bolo
uznášania schopné.
OZ schválilo program OZ po
vypustení bodov 5, 6, 7.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení, v plnení
ostáva uznesenie č. 74/2017,
93/2015 (kuka nádoby).
OZ sa uznieslo na Všeobecne
záväznom nariadení č. 1/2018
určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky a na Všeobecne záväznom nariadení
č. 2/2018 o určení výšky dotácie
(pokračovanie na strane 4)
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na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania.
OZ schválilo sadzobník poplatkov na rok 2018.
OZ zobralo na vedomie plán
kontrolnej činnosti na 1. polrok
2018.
OZ schválilo žiadosť R. Š.,
Spišský Štiavnik o predĺženie
zmluvy o nájme nebytových
priestorov na jeden rok.
OZ zobralo na vedomie
informáciu starostky obce, že
je potrebné obstarať zmeny
a doplnky č. 2 územného
plánu obce (ÚPN‑O), ktorými
je potrebné navrhnúť územno
‑technické riešenie problematiky
1. IBV na ulici Slnečnej
2. cesta ku Kaštieľu - okolo školy
ku osade
3. úsek medzi Mlynskou a Kvetnou ulicou
súhlasí
v intenciách § 20 zákona
č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
so spracovaním zmien a doplnkov č. 2 ÚPN‑O v rozsahu uvedenej problematiky
ukladá
starostke obce
v súčinnosti s projektantkou
posledných zmien a doplnkov
územného plánu zabezpečiť
zmeny a doplnky č. 2 ÚPN‑O Sp.
Štiavnik v 1. polroku 2018.
OZ zrušilo uznesenie č. 66/2017
a vyhovuje protestu prokurátora pod spis. číslom Pd
158/17/7706-6 - schválenie
žiadosti O. S. o kúpu pozemkov.
OZ neschválilo žiadosť o drevo
R. Ž., Spišský Štiavnik.
OZ schválilo poskytnutie
finančnej pomoci M. P., Spišský
Štiavnik na základe faktúry na
zdravotnícke pomôcky vo výške
500 € a finančný príspevok vo
výške 200 € O. L., Spišský Štiavnik.
OZ schválilo odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva
vo výške 1000 € v čistom.
OZ neschválilo návrh na mimosúdne vyrovnanie S. H., Spišský
Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie správu
p. kontrolóra obce o výsledku
kontroly z vybavovania a prešetrenia petície za okamžité
zastavenie budovania zberného dvora v centre obce Spišský
Štiavnik a zrušilo uznesenia
č. 109/2011 a 58/2017.
OZ neschválilo finančný príspevok na Vianočný koncert 2018
P. H., Spišský Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie list P. T.,
Spišský Štiavnik adresovaný OZ
a p. starostke Spišský Štiavnik.
(pokračovanie na strane 5)

Vianoce v našej škole

Už sme si akosi zvykli,
že pred Vianocami sa
v škole celý december
nesie v duchu príprav
vianočného programu
pre rodičov, pečú sa
medovníčky, zdobia
triedy, všetky okná školy
sa zmenia na bielu čipku
a pripravujú sa drobné
vianočné predmety do
burzy.

Ani v roku 2017 to nebolo inak.

Chodba sa aj túto zimu premenila na prostredie ako z rozprávky
o Perinbabe. Večer 21.decembra sa zišli hostia a naši žiaci im
predviedli hodnotný vianočný
program, ktorý si nacvičili pod
vedením ich tvorivých učiteliek.
Nechýbali koledy, tančeky, divadlo, básničky, hra na hudobné
nástroje a ani pieseň Tichá noc
na konci programu, ktorú sme si
spoločne zaspievali. Po programe
sa všetci odobrali do triedy, kde
bola pripravená vianočná burza.
Prispeli do nej výrobkami aj rodičia našich žiakov a vyzbierala sa
pekná sumička, ktorú škola použije na svoju mimoškolskú čin-

nosť s deťmi. Výťažok z minulých
búrz sme použili aj na zakúpenie 2 setov hlavových mikrofónov, ktoré nám dobre poslúžili
na vystúpení aj na jasličkovej
pobožnosti v kostole. Po vianočných prázdninách svoje herecké
umenie predviedli a potešili
dôchodcov v domove dôchodcov v našej obci naši žiaci ôsmeho
a deviateho ročníka. Ale tak, ako
sa končí každá rozprávka, skončil
sa aj čas vianočný a deti znova
sedia v laviciach, kde sa snažia
vylepšiť si polročné vysvedčenie.
Tak im v tom držíme palce!
MM

Vianočné vystúpenie (foto: Eva Tardová)

PACI PAC v našej materskej škole

Medzinárodný Deň
materských škôl sa na
Slovensku organizuje
každoročne 4. novembra
už tretí rok, pretože
práve v tento deň
vznikla prvá detská
opatrovňa, založená
v roku 1829 grófkou
Máriou Teréziou
Brunswickovou
v Banskej Bystrici.
Zároveň tento deň
vznikol na podporu
významu, poslania

a opodstatnenia
súčasných materských
škôl.

Naša materská škola sa do
týchto osláv zapojila vystúpením
hudobnej skupiny PACI PAC z Bratislavy. Vystúpenia sa zúčastnili aj
rodičia našich milých škôlkarov.
PACI PAC nám svojim vystúpením
priblížili detský svet, ktorý je plný
smiechu a spontánnej zábavy,
radosti z pohybu a tanca, spevu,
divadla, a zároveň aj vzdelávania.
Hudobníci svoje predstavenie
predviedli hravou, divadelnou
formou, všetkým zúčastneným
vyčarili úsmev a dobrú náladu.
Deti cez piesne spoznávali okolitý
svet napríklad zvieratká, doprav-

né prostriedky, dni v týždni, učili
sa tlieskať do rytmu, zoznámili sa
s rôznymi rozprávkovými bytosťami.
Deti pozorovali, smiali sa
a zabávali, tancovali, spievali
a práve to bolo naším zámerom.
Akcia bola úspešná, deti boli
spokojné a šťastné. Na konci
vystúpenia mali možnosť odfotiť
sa so speváčkou, aby si zachovali
peknú spomienku nielen v srdci
a pamäti, ale aj na fotografii. Prajeme si, aby tento významný deň
- Deň materských škôl sa zachoval v chode života našej štiavnickej materskej školy každoročne.
Ďakujeme za finančnú podporu
našej obci.
Kolektív MŠ

Paci Pac v našej škole (foto: archív MŠ)
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Zlatá plaketa

Pani Anna Pronerová
je darkyňou krvi. Za
30 bezplatných odberov
krvi, bola Slovenským
červeným krížom
ocenená zlatou Janskou
plaketou. Takýto
vzácny čin sme ocenili
aj na obecnom úrade.
Pozvali sme darkyňu

(pokračovanie zo strany 4)

a poďakovali sa jej za
šľachetnosť a záchranu
života.
Rozhodnutie darovať krv má
veľký význam, pretože môže
zmeniť, resp. zvrátiť osud iného
človeka a zachrániť mu život. Ak
ste zdraví a vo veku od 18 do 60
rokov, stačí kedykoľvek navštíviť
transfúznu stanicu, pretože tejto
životadarnej tekutiny nikdy nie je
dosť. Navyše sa odberom dozvie-

te viac aj o svojom zdravotnom
stave, čím čiastočne splníte kritéria preventívnej prehliadky.
Odber krvi je dnes bezpečným
spôsobom jej získania od zdravého darcu a pri dodržaní pravidiel
negatívne neovplyvňuje jeho
zdravie. Naopak, vyrovnáva sa
mu krvný tlak, zlepšuje imunita
a skvalitňuje pokožka.
O.R.

Obloha opäť žiarila

Meteorický roj
Geminidy bol v činnosti
od 4. do 17. decembra
2017. Maximum nastalo
ráno, 14. decembra. Za
ideálnych podmienok
bolo možné vidieť až 120
meteorov za hodinu.

V našich podmienkach, v prírode, ich od polnoci bolo viditeľných 60-70 za hodinu.
Roj je pomenovaný podľa
súhvezdia Blíženci (Gemini),
odkiaľ zdanlivo vylietava. Pre
tento roj sú typické jasné,
pomalé, niekedy pekne sfarbené
meteory. Prvýkrát ho pozoroval
v roku 1862 R.P. Greg.
Zaujímavosťou je ohraničená
pozorovateľnosť meteorického
roja od roku 1800 až do roku
2100. Koncom tohto storočia
tento roj už pozorovateľný

nebude.
Spolu s Geminidami sme mohli
pozorovať aj asteroid Phaeton,
ktorý nazývajú aj kamennou
kométou. Teleso, s priemerom
5 kilometrov obiehajúce okolo
Slnka po eliptickej dráhe s obežnou dobou 524 dní, sa k Zemi
priblížilo
16. decembra. Vzdialenosť
od Zeme bola 10,3 milióna kilometrov a teleso bolo viditeľné aj
menším ďalekohľadom.
Martina Mizerová

Terénna sociálna práca v obci Spišský Štiavnik

Ani v roku 2017 to nebolo
inak. V septembri 2017
sa naša obec zapojila do
projektu terénnej sociálnej
práce. Prostredníctvom
projektu sú zamestnaní dvaja
terénni sociálni pracovníci
a traja terénni pracovníci.

OZ schválilo finančný príspevok
J. Č., Spišský Štiavnik v sume
300 € na zakúpenie drevených
brikiet.
» 9. zasadnutie OZ/31. 12. ’17
OZ určilo a schválilo do návrhovej a mandátovej komisie p. Ing. Matúša Korheľa
a p. Ing. Gabriela Chripka a za
overovateľov zápisnice taktiež
Ing. Matúša Korheľa a Ing. Gabriela Chripka. Mandátová
a návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 7
z 9 poslancov (77 %) a OZ bolo
uznášania schopné.
OZ schválilo program OZ doplnený o zmenu spojov SAD
Poprad.
OZ schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2017 rozpočtovým
opatrením č. 5/2017 v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z.
OZ zobralo na vedomie stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2018 a schválilo
rozpočet obce na rok 2018
a zobralo na vedomie výhľadový rozpočet na rok 2019, 2020.
OZ schválilo Plán kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2018 so
zapracovaním požiadavky
p. Slivkovej a p. Kalakaja - kontrola pohľadávok a záväzkov
obce a kontrola plnenia rozpočtu obce 2017.
(Za správnosť výpisu: O.R.)

Poďakovanie

Som rodáčka zo Spišského
Štiavnika a občas zájdem do
rodnej dedinky odprevadiť svojich príbuzných a priateľov na
večný odpočinok a na slávnostné sväté omše, kde si vypočujem spevácky zbor ANIMA pod
vedením Mgr. Lívie Šavelovej
a spevácky zbor dôchodcov
pod vedením Františka Tokarčíka.
Nádherné Mariánske piesne
mi pripomínajú moje detstvo,
moju mladosť.
Patrí im úprimná vďaka a do
ďalších rokov im prajem veľa
zdravia a speváckych úspechov.

Cieľom projektu je napomôcť integrácii rómskeho obyvateľstva obce do
spoločnosti. Konkrétne ide o poskytnutie odbornej pomoci všetkým obyvateľom obce, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní
sami, ani s pomocou rodiny a blízkych
osôb nájsť primerané riešenie svojho
sociálneho problému. Cieľom terénnej
sociálnej práce je pomáhať sociálne
slabším a zároveň preventívne pôsobiť
na rizikové faktory a ohrozené skupiny
obyvateľov a tým predchádzať vzniku
akútnych krízových situácií.
V predvianočnom období sa terénni pracovníci podieľali na stavaní
a ozdobovaní vianočného stromčeka v rómskej osade. Do tejto aktivity
zapojili aj miestnych obyvateľov a ich
deti. Cieľom tejto činnosti bolo skrášliť
prostredie a vniesť vianočnú atmosféru
obyvateľom aj tejto časti našej obce.

H.F., Poprad

Pozvánka na
karneval
Miestny spolok Slovenského
červeného kríža pozýva deti
i dospelých na karneval, ktorý
sa uskutoční 3. februára 2018
v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku. Zraz masiek je
o 15.00 h na hlavnej autobusovej zastávke.

J.D.
Stromček v rómskej osade (foto: J.D.)

(pokračovanie na strane 6)
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Vstupné je 2 €, za ktoré dostanú
účastníci šišku a čaj.
Príďte sa zabaviť v kreatívnych
maskách a užite si s nami príjemné popoludnie obohatené
o občerstvenie a tombolu.
M. Mencáková

Nájomné
zmluvy na
hrobové
miesta
V zmysle Zákona č. 131/2010
Z.z. o pohrebníctve a VZN
č. 3/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
Obce Spišský Štiavnik a Dodatok č. 1/2008, musia mať všetky
hrobové miesta (aj staré) uzatvorenú nájomnú zmluvu.
Pozostalí a príbuzní môžu
zmluvu uzatvoriť na Obecnom
úrade v Spišskom Štiavniku.
K tomu sú potrebné údaje
nájomcu (meno priezvisko,
bydlisko, rodné číslo) s uvedením údajov hrobového
miesta, na ktoré sa má nájomná
zmluva uzatvoriť (číslo hrobového miesta, meno, priezvisko, dátum narodenia a dátum
úmrtia nebohého).
Hroby, ktoré nebudú mať
uzatvorený nájomný vzťah
a nájomca sa neprihlási, budú
považované za voľné hrobové
miesta a v prípade záujmu budú
pridelené iným záujemcom.
Po uplynutí tlecej doby, ktorá
podľa zloženia pôdy u nás musí
trvať najmenej 30 rokov odo
dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu, sa môžu do
toho istého hrobu uložiť ďalšie
ľudské pozostatky.
Správa cintorína

V krátkosti
k poplatku
za TKO na rok
2018
Žiadame poplatníkov, aby na
obecný úrad Spišský Štiavnik
predložili doklady, preukazujúce vrátenie, zníženie alebo
odpustenie poplatku za komunálny odpad:
1) Ak poplatník požiada
v zmysle nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 1,
správca dane vráti poplatok
alebo jeho pomernú časť:
a) fyzická osoba potvrdenie
(pokračovanie na strane 7)

Prijímanie detí na povinnú školskú dochádzku

V súvislosti
s nadobudnutím
účinnosti zákona
č. 188/2015 z 30.
júna 2015, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č
245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov
a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré
zákony, došlo k zmene aj
v § 20 školského zákona
(Plnenie povinnej
školskej dochádzky)
a v § 60 (Prijímanie na
základné vzdelávanie).

V zmysle § 20 ods. 2 školského zákona je zákonný zástupca
dieťaťa povinný prihlásiť dieťa
na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole
(„zápis“). Podľa § 20 ods. 5 školského zákona žiak plní povinnú
dochádzku v škole v školskom
obvode, v ktorom má trvalý
pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú školu. Zákon umožňuje,
aby žiak plnil povinnú školskú
dochádzku v inej ako spádovej
škole, ak ho riaditeľ tejto školy na
základné vzdelávanie prijme.
Aj zákonný zástupca, ktorý sa
zdržiava v zahraničí, je povinný
svoje dieťa, ktoré dosiahlo vek
na plnenie povinnej školskej
dochádzky, prihlásiť na jej plnenie. Následne s príslušnou školou
rieši plnenie povinnej školskej
dochádzky svojho dieťaťa
v súlade s § 23 až § 26 školského
zákona (osobitný spôsob plnenia
povinnej školskej dochádzky).

Ak sa preukáže na základe
diagnostiky v príslušnom zariadení výchovného poradenstva
a prevencie, že dieťa prihlásené na plnenie povinnej školskej dochádzky má špeciálne
výchovno‑vzdelávacie potreby
alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť, rieši sa povinná školská
dochádzka dieťaťa na základe
žiadosti zákonného zástupcu
a odporúčania poradenského
zariadenia takým spôsobom
v súlade so školským zákonom,
aby vzdelávanie bolo v prospech
dieťaťa (napríklad odkladom
povinnej školskej dochádzky,
zaradením do nultého ročníka
základnej školy, alebo začlenením
do bežnej triedy ako žiaka so špeciálnymi výchovno‑vzdelávacími
potrebami, preradením do
školy pre žiakov so špeciálnymi
výchovno‑vzdelávacími potrebami, prípadne do špeciálnej triedy
v základnej škole, ak je zriadená).

Čo hovorí školský špeciálny pedagóg o tom čo má vedieť predškolák?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:
samostatne sa obliecť a obuť,
pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
samostatne sa najesť a obslúžiť na WC,
správne vyslovovať všetky hlásky,
vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,
nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,
vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
poznať základné farby
spočítať predmety do „päť“,
rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu,
naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“.

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:
• vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,
• začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,
• na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),
• väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,
• nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
• v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov,
časté pokašliavanie, žmurkanie,
• nezajakáva sa pri reči,
• nepomočuje sa.

Prototyp dostatočne zrelého školáka by mal vyzerať asi takto:
REČ
Dieťa pripravené na školu by
malo mať dostatočnú slovnú
zásobu a hovoriť čisto a zrozumiteľne. Malo by poznať: svoje celé
meno, adresu, členov rodiny, dni
v týždni, ročné obdobia (prípadne aj mesiace v roku), základné
farby, geometrické tvary, pomenovať bežné zvieratá, rastliny,
časti tela. V čom má veľa detí
problémy, je rozvinutá sluchová
analýza: budúci školák by mal
vedieť povedať, aké písmeno je

na začiatku slova, aké na konci,
prípadne aj vytlieskať slabiky
a hlásky.
SOCIÁLNA ZRELOSŤ
Dieťa zrelé do školy sa nehanbí
nadviazať kontakt s inými deťmi
alebo dospelými. Vie sa samé
prezuť, obliecť, umyť, chodí na
toaletu. Nerobí mu problém ostať
chvíľu bez rodiča (niektoré školy
to testujú tak, že pri zápisoch deti
od rodičov zoberú a nechajú ich
samé pracovať v triede). Pri príchode vie pozdraviť, pri stolovaní

sa nerozptyľuje hraním alebo rozprávaním, vie si po sebe upratať
hračky a nemá problém hračky
požičať. Vie sa sústrediť na jednu
činnosť aspoň 20 minút a vie ju
aj dokončiť. Vie rozoznať hru od
povinnosti, vie spolupracovať.
Dieťa by nemalo mať problémy
povedať svoje želania, prípadne
starosti, ktoré ho trápia.
JEMNÁ MOTORIKA
Takmer hotový školák by mal
vedieť správne držať písacie
potreby, napodobiť tvary písma,
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geometrické tvary, a nakresliť
kompletnú postavu človeka
(s hlavou, krkom, rukami, nohami,
a bruchom). Mal by vedieť kresliť
čiary, vlnovky, osmičky. Vyfarbiť obrázky, strihať, modelovať,
navliekať korálky.
HRUBÁ MOTORIKA
Dieťa by nemalo mať problém ani s hrubou motorikou:
vie skákať (aj na jednej nohe),
behať, preliezať, chytať a hádzať
loptu, skákať cez švihadlo, robiť
kotrmelce.
ORIENTÁCIA

Dieťa pripravené na vstup
do školy vie povedať, kde je
vpravo, kde vľavo, a kde hore,
dole, ponad, popod, cez. Nezablúdi v mieste svojho bydliska,
pozná pravú a ľavú ruku. Vie sa
orientovať aj v čase (dnes, včera,
zajtra, ráno, obed, večer, bude,
bolo). Rozozná základné farby
a geometrické tvary.
POČÍTANIE
6-ročné dieťa by malo vedieť
počítať do desať, poznať číslice
od jedna do desať a vedieť ich
priradiť k počtu. Rovnako by malo

vedieť priradiť počet predmetov
k číslu, rozlúštiť ľahké matematické hádanky. Vie rozlišovať čo je
viac, čo menej, veľa, málo, trochu.
CHCE SA UČIŤ
V neposlednom rade by sa
malo dieťa pripravené na vstup
do školy rado učiť: chce vedieť
viac, pýta sa rodičov na jednotlivé
písmená, zaujíma sa o základné
počty. Má v zásobe neustálu
paľbu otázok typu: prečo? Rado
dostáva nové úlohy a rieši ich,
a vydrží ich riešiť až do konca?
Potom je na školu pripravené.

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku
V súvislosti s nadobudnutím
účinnosti zákona č. 188/2015
z 30. júna 2015, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a Všeobecne záväzného
nariadenia obce Spišský Štiavnik
č. 89/2017 oznamujeme, že zápis
do 1. ročníka Základnej školy
v Spišskom Štiavniku sa uskutoční v dňoch
• 10. apríl 2018 (utorok) v čase
od 14,00 hod. do 17,00 hod.
• 11.apríl 2018(streda) v čase
od 14,00 hod. do 17,00 hod.
• 12.apríl 2018 (štvrtok) v čase

od 14,00 hod. do 17,00 hod.
v budove Základnej školy
v Spišskom Štiavniku.
Na zápis sa dostavia deti,
v sprievode svojich zákonných
zástupcov, ktoré do 31.augusta
2017 dovŕšia šiesty rok veku,
ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej
dochádzky o jeden rok.
K zápisu je potrebné priniesť
rodný list dieťaťa, občiansky
preukaz zákonného zástupcu,
potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa (vydá detský lekár),

a odporúča sa priniesť 12 €. Za
tieto peniaze sa zakúpia zošity
s predtlačou a prvá kniha pre
Vaše dieťa.
Ak zákonný zástupca požiada o odklad plnenia povinnej
školskej dochádzky o jeden rok,
je povinný priložiť k žiadosti
súhlasné vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné
vyjadrenie všeobecného lekára
pre deti a dorast.
Mgr. Mária Martinková, riaditeľka
školy

Hasiči bilancovali
Tak ako už niekoľko
rokov dozadu, tak aj
tento rok sa začiatkom
januára stretávame
na výročnej členskej
schôdzi. Táto schôdza
je vlastne stretnutím
všetkých členov,
kde zhodnotíme
rok uplynulý
a prehodnotíme plány do
nového roka.

Rekapitulovali sme rok 2017,
v ktorom sa nám množstvo vecí
podarilo, na ktoré sme hrdí, ale tak
ako to už býva, niečo sa aj nepodarilo. V roku 2017 sme zasahovali 12krát. V Spišskom Bystrom sa
naše družstvo zúčastnilo previerok pripravenosti DHZ, ktoré sme
splnili na stupeň pripravenosti I.
Koncom októbra sme sa zúčastnili takticko‑námetového cvičenia
okrsku č. 4. v Kravanoch. Naše
družstvá sa zapojili do množstva
súťaží, no a keď si to porátame, 6
našich družstiev absolvovalo 102
súťažných pokusov na 33 súťažiach. Na stupni víťazov sme stáli

54× a na tom najvyššom 19krát.
Z týchto súťaží sme si priniesli
množstvo trofejí. Okrem zásahovej a športovej činnosti sme
organizovali Katarínsku zábavu,
Štiavnický ples a postavili sme
obecný máj. Pre našich členov
a priaznivcov sme organizovali
celodenný výlet, stolnotenisový
turnaj a množstvo iných aktivít
a činností. Náš hasičský rok 2017
bol naozaj pestrý a činorodý.
Pred nami je rok 2018 a veríme,
že v ňom spoločnou prácou
a odhodlaním dosiahneme ďalšie
úspechy.
R. M.

(pokračovanie zo strany 4)

o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu,
b) fyzická osoba list vlastníctva,
zrušenie nájomnej zmluvy –
výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať byt,
nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou,
alebo záhradu, vinicu, ovocný
sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako na podnikanie,
pozemok v zastavanom území
obce okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný
v katastri nehnuteľností ako
vodná plocha,
c) právnická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej
zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia
užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie,
d) podnikateľ list vlastníctva,
zrušenie nájomnej zmluvy –
výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
2) Ak poplatník požiada
v zmysle nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 2
správca dane zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú
časť:
a) potvrdenie zamestnávateľa
alebo doklad, ktorý oprávňuje
poplatníka na prechodný alebo
trvalý pobyt v zahraničí alebo
čestné vyhlásenie, alebo potvrdenie o inom pobyte v zahraničí,
b) potvrdenie zamestnávateľa
alebo doklad, ktorý oprávňuje
poplatníka na prechodný alebo
trvalý pobyt v na území Slovenskej republiky – mimo trvalého
bydliska,
c) potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni
alebo v inej nehnuteľnosti
alebo potvrdenie o prechodnom pobyte - poskytne sa najnižšia sadzba 2,41 €/ročne,
d) potvrdenie o hospitalizácii
v zdravotníckom zariadení,
e) potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
f ) potvrdenie o výkone trestu
odňatia slobody,
g) potvrdenie obce o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti
v prospech obce,
h) potvrdenie obce o trvalom
pobyte poplatníka (bezdomovca) prihláseného na Obecnom
úrade obce Spišský Štiavnik,
i) čestné vyhlásenie o príležitostnom užívaní nehnuteľnosti.
Harmonogram zberu odpadu
v obci Spišský Štiavnik

Trofeje hasičov (autor foto: R. Martinko)

(pokračovanie na strane 8)
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• komunálny odpad:
každý párny utorok
• elektroodpad:
7. 4. 2018, 22. 9. 2018
• mobilná zberňa na nebezpečný odpad:
29. 1. 2018–5. 2. 2018,
9. 7. 2018–16. 7. 2018

Miestna občianska poriadková služba

A.Z.

Miesto a čas
zápisu dieťaťa
v materskej
škole
Zápis dieťaťa na plnenie
školskej dochádzky v materskej škole v školskom roku
2018/2019 sa koná v Materskej
škole, Hornádska 239, Spišský
Štiavnik, v dňoch:
2. mája 2018 (streda) v čase od
7.30 hod. do 15.30 hod.
3. mája 2018 (štvrtok) v čase od
7.30 hod. do 15.30 hod.
4. mája 2018 (piatok) v čase od
7.30 hod. do 15.30 hod.
A. Z.

Súťaž
o bicykel
22. novembra 2017 o 13.00 h za
prítomnosti JUDr. Jána Hudzíka,
bol na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku vyžrebovaný
výherca bicykla.
Výhercom sa stal Pavol Javorský,
majiteľ Obecného spravodajcu
s číslom 384.
Výherca si bicykel prevzal na
Obecnom úrade v Spišskom
Štiavniku
O. R.

viac
čítajte
na
spisskystiavnik.sk

Telefónne číslo na Miestnu občiansku poriadkovú služba: 0918 951 837

Zo športu - Futbal
Zima je čas, ktorý
futbalistom veľmi
nepraje a preto si
naši futbalisti dali po
poslednom jesennom kole
od futbalu pauzu, aby sa
mohli zotaviť z ťažkých
súbojov, ktoré odohrali
vo svojich súťažiach.

Naši muži zimovali vo svojej
súťaži na treťom mieste a na prvú
Šuňavu strácajú už 10 bodov.
Minulý ročník nám však ukázal, že
je potrebné zabojovať aj o druhé
miesto, keďže postupujúcimi sa
stali dve mužstvá. Ťažké súboje
zohrali aj naši dorastenci, ktorým
po jeseni patrí druhá priečka za
vedúcim Popradom. Ten v súťaži
ešte ani raz neprehral. Cieľom
mužstva je udržať sa na špici

tabuľky aj na jar. Naši najmladší
futbalisti zaradení v kategórii do
11 rokov odohrali turnajovým
spôsobom spolu 25 zápasov na 5
turnajoch. Momentálne sa nachádzajú na peknom treťom mieste
s 30 bodmi. Najlepším strelcom
nášho mužstva je Dávid Pemčák,
ktorý má na konte 23 gólov.
G. Ch.

Vážení spoluobčania (dokončenie)
(pokračovanie zo strany 1)

cov. Ak sa po tomto termíne prejaví jeho opodstatnenosť v obci,
obec môže vyškolených členov
v služobnom pomere ponechať,
alebo tento zrušiť. Momentálne
sú zobratí na skúšobnú dobu 3
mesiace. Sme radi, že bol našej
obci schválený tento projekt.
Máme veľké očakávania hlavne
pri udržiavaní poriadku na autobusových zastávkach, pri pošte
počas vyplácania sociálnych
dávok, pri škole - hlavne ráno
pri príchode žiakov do školy, na
cintorínoch, v rómskej osade.
Na našich stránkach sa stretnete
s uverejnením fotografií členov
tejto hliadky. Charakteristická

bude pre nich čierna rovnošata
s nápisom – „Občianska poriadková služba“. Veríme, že pomocou
nich sa nám podarí aspoň čiastočne, ak nie natrvalo odstrániť
výtržníctvo, kriminalitu a iné
protispoločenské konanie hlavne
neprispôsobivých občanov.
A už úplne na záver by som
chcela vyjadriť presvedčenia, že
náš Obecný spravodajca bude
naďalej zverejňovať naše spoločné úspechy, vynikajúce výsledky
jednotlivcov, ale aj záujmových a spoločenských združení
a skupín na území obce na úseku
kultúry, športu, vzdelávania,
duchovné a cirkevné záležitosti,
konkrétne výstupy z rokovaní
obecného zastupiteľstva, ale aj

príbehy, ktoré nám napíše nás
spoločný život v Spišskom Štiavniku sám. Veľmi ťažko sa nám
bojovalo na obecnom zastupiteľstve pri schvaľovaní rozpočtu
za jeho vydávanie v takej forme
ako ho poznáme z posledných
výtlačkov, ale podarilo sa a my
spoločne s Vami ideme ďalej.
S úctou
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