Príhovor
Tak, ako býva dobrým zvykom, každý
hospodár na konci roka bilancuje svoju
celoročnú prácu a zamyslí sa nad tým, čo
dobré i zlé odchádzajúci rok 2003 priniesol.
Tak i u nás na obecnom úrade a v obecnom
zastupiteľstve nastala tá správna chvíľa
zhodnotenia nášho spoločného úsilia
prvého volebného obdobia rokov 2002
– 2006. Keďže to bol pre mnohých prvý
rok na komunálnej scéne o to presnejšie
a podrobnejšie musíme zrátať všetky
plusy a mínusy roku 2003, aby sme
v budúcom roku vedeli, ako veci urobiť
lepšie, zodpovednejšie, vyzdvihnúť to, čo
bolo dobré a vyvarovať sa zlého. Za svoju
osobu môžem povedať iba toľko, že som
si nevytýčila nejaký presný predvolebný
program z dôvodu, že som
predtým
pracovala ako ekonómka obce a vedela som,
s akými obrovskými finančnými problémami
musí obec zápasiť. Tieto finančné problémy
mali jedného spoločného menovateľa
– dlhodobý úver v Prvej komunálnej banke
na výstavbu infraštruktúry v obci, ktorý
obec musí mesačne splácať až do roku
2008 /zhruba 70.000,- Sk mesačne úrok +
istina/. No aj napriek tomu sa nám podarilo
z rozpočtu obce vyčleniť 500 000,- Sk na
výstavbu domu smútku, ktorú prevádzala
Príspevková organizácia obce PRÁCE,
SLUŹBY pod vedením pána Javorského Víta.
V priebehu roka boli prevedené tieto práce:
omietky, dlažby, maľby, klampiarske práce,
zábradlie, vnútorné slaboprúdové rozvody,
elektromontáže, zdravotechnická inštalácia,
vonkajšia kanalizačná prípojka, vodovodná
prípojka, okná a vonkajšie úpravy. Tu chcem
poďakovať všetkým občanom, ktorí prispeli
akoukoľvek čiastkou spolu v celkovej
hodnote 19 000,-Sk. Tieto finančné
prostriedky budú použité na vybavenie
interiéru, konkrétne na zakúpenie lustrov
v tomto roku. Pri schvaľovaní rozpočtu na
tento rok sme vyčlenili čiastku 500 000,Sk. Touto definitívne ukončíme výstavbu
a interiérovo vybavíme dom smútku. Keďže
rozpočtom na rok 2003 bolo na investičnú
výstavbu vyčlenených iba spomínaných
500 000,- Sk na výstavbu domu smútku
museli sme urobiť všetky kroky na to, aby
sme získali finančné prostriedky aj z iných
zdrojov. Tu sa nám podarilo na základe
viacerých žiadostí na Ministerstvo životného
prostredia SR získať sumu 2 000 000,- Sk na
dostavbu kanalizácie v obci. Touto dotáciou
sme ukončili stoku „B“ na ulici Priečnej
pozdĺž rómskej osady v celkovej dĺžke 465
metrov. Ďalej sme prepojili školský areál
v celkovej dĺžke 99 metrov plus 106 metrov,
tým sme vlastne odkanalizovali základnú
školu, detský domov a všetky bytovky na
ulici Slnečnej. Z týchto prostriedkov sa ešte
doplatil dlh z predchádzajúceho roka, keď
bolo prevedené prepojenie cez park v strede
obce v celkovej dĺžke 114 metrov. Uvedené
stoky boli po ukončení prác skolaudované
a dané do prevádzky rozhodnutím
Okresného úradu, odboru životného
prostredia, ako príslušného orgánu štátnej
vodnej správy. Momentálne pracujeme
na ďalších žiadostiach pre zabezpečenie
prepojenia vodovodných systémov na
skupinový vodovod Liptovská Teplička.
Na
základe
vypracovania
projektu
z Programu pre obnovu dediny sa nám
(dokončenie na strane 2)
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Zápis prvákov do ško ly
Vážení spoluobčania, je
tu začiatok kalendárneho
roka a pred nami už teraz
stojí úloha pripraviť po
organizačnej stránke školský
rok 2004/2005. Jednou
z priorít týchto príprav je zápis
našich budúcich prváčikov
do základnej školy, ktorý sa
uskutoční v mesiaci február
2004, v súlade s vyhláškou
MŠ SR č.143/1984 Zb.
o základnej škole v znení
neskorších predpisov. Našou
povinnosťou je informovať
zákonných zástupcov žiakov
o možnosti výberu školy
štátnej, súkromnej alebo
cirkevnej a o povinnosti
rodičov zapísať dieťa do
1. ročníka ZŠ aj v prípade,
že
bude
navštevovať
školu v zahraničí, alebo
špeciálnu školu. Povinnú

školskú dochádzku
začnú
v školskom roku 2004/2005
deti narodené od 1. 9. 1997
do 31. 8. 1998.
Je
neodškriepiteľným
právom rodiča zapísať svoje
dieťa na tú školu, ktorú si
sám vyberie. Pri tomto výbere
je dôležité zvážiť niekoľko
skutočnosti.
Najdôležitejšou
prioritou by malo byť to, aby
škola poskytovala kvalitné
vzdelanie, t. j. aby vyučovali
kvalifikovaní učitelia. Tento
bod naša škola plní v plnom
rozsahu. Naši učitelia sú
kvalifikovaní
(alebo
si
dokončujú
kvalifikáciu)
a svoje vzdelanie si aj naďalej
zvyšujú rigoróznou skúškou,
doplnkovým pedagogickým
štúdiom, alebo kvalifikačnou
skúškou. Kladom nášho

pedagogického zboru je aj
to, že učitelia, hlavne na
prvom stupni ZŠ absolvovali
pedagogické
fakulty
len
nedávno a vďaka tomu
disponujú
najnovšími,
efektívnymi a progresívnymi
vedomosťami.
Ďalšou prioritou pri
výbere školy je aj vzdialenosť
školy od miesta bydliska.
V minulých rokoch sme
zaznamenali
nárast
odchodu detí do iných,
hlavne mestských škôl. Je na
zvážení rodičov, či je ozaj
nevyhnutnosťou každodenné
cestovanie
hromadnou
dopravou do miesta školy.
Doprajme svojim deťom
pokojnejšie ranné vstávanie
a odbremeňme svoj rodinný
rozpočet
od
nemalého
cestovného. Pravdou je aj to,
že učiteľ je len ten, kto vedie
dieťa k vedomostiam,
(dokončenie na strane 2)

Storočné jubileum Márie Dolákovej
Rodáčka zo Spišského Štiavnika, Mária Doláková, rodená Martinková, sa 18. januára dožíva
nádherného okrúhleho jubilea sto rokov. Vďaka tomuto veku je to dnes najstaršia obyvateľka
obce. Mária Doláková sa narodila 18. januára 1904 v Spišskom
Štiavniku. Prežila ťažký život, plný práce. Za mlada
hospodárila s manželom na vlastnom majetku, po zmene
režimu vložili pôdu do družstva a ťažko pracovali pri chove
ošípaných. Doma zdieľala dnes už babka Doláková kuchyňu
s dvoma ďalšími ženami – svokrou Žofiou Barabasovou
a švagrinou Zuzanou Dolákovou. Nikdy sa nehádali, mali pre
seba aj v stiesnených podmienkach vzájomné porozumenie.
Mária Doláková žila vždy jednoducho, skromne, v žiali aj
radosti sa utiekala k Bohu, bola a aj dnes je silno nábožensky
založená. V jej živote bolo viac smutných ako veselých chvíľ.
Z piatich detí dnes žijú iba dvaja synovia, najstarší Jozef
a mladší Michal, pričom jediná dcéra Marienka zomrela 18 ročná, syn Cyril tragicky zahynul
po promócii v 25 rokoch a syn Anton zomrel 3. októbra 2003.
Dnes svedomito opatrujú Máriu Dolákovú syn Michal a nevesta Emília. Stále sú jej vďační za
pomoc pri vnúčatách. Pre babku usporiadajú pri príležitosti stých narodenín oslavu v kruhu
rodiny a v nedeľu 18. januára bude odslúžená v kostole svätá omša. K želaniu najmä dobrého
a pevného zdravia pri takomto požehnanom veku sa pripája aj celá redakcia Obecného
spravodaja.
Michaela Antašová
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podarilo získať 120 000,- Sk na
spracovanie
územného
plánu
obce. Tento je v súčasnosti v stave
schválenia zadania. Tu by som
chcela veľmi poďakovať našej
spoluobčianke
Ing.
Hudzíkovej
Milke, ktorá sa aktívne podieľa na
realizácii tohto plánu. Najpálčivejším
problémom pre celú obec ostáva
katastrofálny stav dvoch štátnych
ciest č. III/018157 a III/018158,
ktoré prechádzajú cez našu obec.
Zjazdnosť týchto ciest by mala byť
každoročne prevádzaná Slovenskou
správou ciest, Správa a údržba
Poprad, minimálne údržbovými
technológiami. Keďže vieme, že na
týchto cestách sa roky žiadna údržba
zo strany štátu neuskutočnila a ani
po mnohých upozorneniach SSC
nepreviedla žiadnu nápravu, osobne
som navštívila štátneho tajomníka
Ministerstva dopravy Ing. Kačaljaka
so sťažnosťou Slovenskej autobusovej
dopravy, ktorá odmietala prejazd
autobusov cez Spišský Štiavnik,
pokiaľ nebude zjednaná náprava.
Štátny tajomník mi prisľúbil pomoc,
celú vec dal prešetriť s takýmto
výsledkom, že SSC previedla údržbu
štátnej cesty do obce zo všetkých
strán, no len po časť v obci, kde
boli prevádzané výkopové práce pri
budovaní kanalizácie, plynofikácie
a vodovodu. Po týchto výkopových
prácach mala obec zabezpečiť aspoň
najnutnejšiu údržbu. Na základe
finančných možností roka 2003
sme polepili aspoň najväčšie diery
hlavne pred predajňou Mariša a na
ďalších miestach, aby sme splnili
aspoň podmienku SAD pre prejazd
autobusov. Urobili sme však všetky
potrebné kroky pre zaradenie týchto
dvoch štátnych ciest do plánu údržby
na rok 2004, ktorý bude po delimitácii
zostavovať Prešovský samosprávny
kraj
prostredníctvom
vyšších
územných celkov.To by bola hrubá
bilancia investičnej výstavby v obci.
Ak už hodnotím našu činnosť, musím
pripomenúť, že počas celého roka sa
boríme s obrovskými problémami
pri prenášaní kompetencii zo štátnej
správy na samosprávu, s fiškálnou
decentralizáciou. Nejde tak ani
o právnu stránku vecí, ale hlavne o tú
finančnú. Popri všetkých problémoch
sme mali aspoň jedno šťastie, že
základná škola nebola zadĺžená
a prevzali sme ju bez akýchkoľvek

problémov. No už v mesiaci máji
po dažďovej smršti začala pretekať
strecha a len najnutnejšia oprava si
vyžiadala sumu 30 000,- Sk. Na záver
už iba jedna zmienka z kultúrnej
oblasti. Po prvý krát v histórii obce
sa nám podarilo zabezpečiť účasť
Spišského Štiavnika na záujmovo
umeleckom festivale mládeže vo Svite,
kde sa nám podarilo získať dve prvé
miesta a špeciálnu cenu za prácu
s mentálne postihnutou mládežou
a získali sme cenu za rozvoj kultúry
v obci. Aj touto cestou sa chcem
poďakovať všetkým účastníkom,
ktorí takto úspešne reprezentovali
a zviditeľnili našu obec.
V zmysle štatútu obce Spišský
Štiavnik § 38 rozhodla som sa udeliť
cenu starostky obce za rok 2003 týmto
našim spoluobčanom: Odrobina
Martin, Klein Milan, Odrobina
Bartolomej, Mrkvica Jaroslav a Ing.
Chovaná Alica za dobrovoľné
bezpríspevkové darcovstvo krvi. Ceny
im budú odovzdané na výročnej
členskej schôdzi Miestneho červeného
kríža. Sme radi, že sa tieto mená
objavovali niekoľko krát v priebehu
roka 2003 na Popradskej transfúznej
stanici v evidencii darcov, ktorých
z roka na rok ubúda. Ďakujem im
vo svojom mene, v mene obecného
zastupiteľstva a ak dovolíte, tak aj
v mene všetkých občanov našej obce.
Ak si v hlave premietam tento možno
„film roka“ na komunálnej scéne,
určite sa tu nájdu i časti, či momentky,
ktoré by som z neho vystrihla, ale
aj momentky, pri ktorých by som si
želala, aby sa na chvíľu zastavil čas.
Ale čas sa nezastaví a tak mi na záver
nezostáva nič iné, iba sa poďakovať
Vám všetkým, ktorí ste sa akoukoľvek
mierou zaslúžili o ďalší rozvoj našej
obce a želám si, aby to v roku 2004
bol film, ktorý bude prinajhoršom
nominovaný na cenu spokojnosti
nás všetkých. Prajem Vám na prahu
nového roka všetkým, keďže sme ešte
stále v takom žiarivom vianočnom
období, aby ste našli u nás na
obecnom úrade len lásku, pochopenie,
úctu a toleranciu. Nech každý z nás,
každý deň žije s pocitom, že nie je
sám, že môže dávať a prijímať a tak
napĺňať šťastím svoju rodinu, svoju
obec. Iba tak budú v našej dedinke
Vianoce každý deň.
Kleinová Mária
starostka obce

UPOZORNENIE
Súčasťou Občianskeho zákonníka je aj upozornenie o potrebe
čistiť výkaly na miestnych komunikáciách za hospodárskymi
zvieratami, teda pri znečistení cesty ju dať do pôvodného stavu
vlastnými prostriedkami. To platí nielen pre právne subjekty, ale
aj pre súkromných podnikateľov a chovateľov hospodárskych
zvierat. Keďže sa v obci množia pripomienky k znečisteným
cestám pred rodinnými domami, pričom ich obyvatelia musia
výkaly odpratávať sami, hoci nechovajú hospodárske zvieratá,
pri vznesení sťažnosti na konkrétnu osobu bude Obecný
úrad v Spišskom Štiavniku postupovať v zmysle Občianskeho
zákonníka SR.

Z Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku
Dňa 8. 12. 2003 na obecnom zastupiteľstve bol schválený
sadzobník poplatkov na rok 2004.
Dane z nehnuteľnosti fyzických a právnických osôb ostávajú
nezmenené.
Vysielanie v obecnom rozhlase
Odber vody z obecného vodovodu
podľa skutočného odpisu z vodomerov štvrťročne
- súkromné osoby /1 m3/
- právnické osoby /1 m3/
- príspevkové a rozpočtové organizácie /1 m3/
Stočné
- súkromné osoby /1 m3/
- právnické osoby /1 m3/
- rozpočtové a príspevkové organizácie /1 m3/
- dovoz fekálií na čističku /1 m3/
Tuhý komunálny odpad
- fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci
trvalý, alebo prechodný pobyt, vrátane detí /za l rok/
- právnické osoby za jednu odpadovú nádobu /za l rok/
Poplatok za psa
- za každého ďalšieho psa
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ale záleží od schopností,
predpokladov a práce žiaka,
aké budú jeho študijné výsledky.
A je úplne jedno, či to bude na
štátnej,cirkevnej, alternatívnej,
súkromnej, dedinskej, alebo
mestskej škole. Stretávame
sa s učiteľmi z celého
Slovenska. Závidia nám naše
dedinské školy, kde dieťa
nie je ohrozované nástrahami
mestského záhaľčivého využívania
voľného času, výsledkom čoho
sú rôzne návyky na omamné
látky, združovanie sa do skupín
s
negatívnymi
záujmami,
neraz končiacimi tragicky. Na
dedine nie je anonymita tak
charakteristická pre mesto
a dieťa je pod drobnohľadom
učiteľov,
rodičov,
starých
rodičov, ale aj ostatného
blízkeho okolia. Tým sa mu
zmenšia možnosti na konanie
zlého správania.
V materskej škole si
deti nadväzujú svoje prvé
priateľstvá. Je škoda, keď sa
tieto krásne detské vzťahy
pretrhnú vďaka tomu, že každé
dieťa navštevuje inú školu.
Ťažkosti má v tejto situácii aj
náš duchovný otec, pretože
ak deti nenavštevujú tunajšiu
školu, jeho komunikácia s nimi
je oveľa náročnejšia.
Neposlednou prioritou,
ktorou by sa mal rodič zaoberať,
keď má doma budúceho
prváčika, je vybavenosť školy.

150,- Sk
10,- Sk
20,- Sk
12,- Sk
6,- Sk
6,- Sk
6,- Sk
10,- Sk
180,- Sk
1.100,- Sk
100,- Sk
150,- Sk

Základná škola v Spišskom
Štiavniku ponúka žiakom
okrem základných vedomostí
a zručností aj gramotnosť
v oblasti výpočtovej techniky,
t. j. žiak ovláda PC. Okrem
toho bude mať žiak bezplatný
prístup na internet a môže tak
získať najnovšie informácie
z jednotlivých odborov. Na
škole sa vyučujú tri svetové
jazyky: ruský jazyk, nemecký
jazyk a anglický jazyk. Anglický
jazyk sa vyučuje už od tretieho
ročníka ako nepovinný predmet.
Hodiny angličtiny sú zaradené
v riadnom týždennom rozvrhu.
Úroveň školy je porovnateľná
s úrovňou mestských škôl,
ak nie lepšia. V budúcnosti
chceme túto úroveň stále
zlepšovať. Na škole pracuje
jedenásť záujmových krúžkov,
kde môžu žiaci zmysluplne
tráviť svoj voľný čas. V škole
pracujeme v triedach s menším
počtom žiakov. O to viac sa
pedagóg môže venovať žiakom
individuálne. Snahou vedenia
školy je i naďalej zriaďovať
v každom ročníku triedu pre
nadané a talentované deti a to
i za cenu zvýšených mzdových
prostriedkov.
V novom roku 2004 Vám
kolektív žiakov, pedagógov
a vedenie školy prajú mnoho
pracovných
a
osobných
úspechov.
Mgr. Mária Martinková
zástupkyňa riaditeľa
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SPOLOÈENSKÁ KRONIKA
V IV. štvrťroku 2003
Novorodenci v Sp. Štiavniku:
☺ 15. 10. 2003 Pačajová Božena
☺ 18. 10. 2003 Marton Marcel
☺ 27. 10. 2003 Žiga Martin
☺ 01. 11. 2003 Žigová Barbora
☺ 04. 11. 2003 Meľová Silvia
☺ 05. 11. 2003 Pačaj Štefan
☺ 03. 12. 2003 Čonková Andrea
☺ 15. 12. 2003 Miková Iveta
☺ 16. 12. 2003 Chripková Veronika
Vítame ich medzi nami.
Blahoželáme jubilantom:
60. rokov
♥ Kéri Albín, Priečna 8
65. rokov
♥ Šavel Martin, Lúčna 117
♥ Martinko Ondrej, Kvetná 34
♥ Kušnierik Eduard, Hlavná 338
70. rokov
♥ Kišš Tibor, Lúčna 118
♥ Ivanová Katarína, Hornádska 237
75. rokov
♥ Javorská Mária, Hlavná 318
♥ Hrkeľ Viktor, Hlavná 406
♥ Dulovič Martin, Kvetná 63
Prajeme im pevné zdravie
Na večný odpočinok sme
odprevadili:
+
+
+
+
+

05. 11. 2003 Pačaj Štefan
05. 11. 2003 Korheľová Anna
06. 11. 2003 Slivka Pavol
07. 11. 2003 Martinková Marta
20. 11. 2003 Javorský Jozef

K trvalému pobytu sa prihlásili
traja občania.
K 31. 12. 2003 počet obyvateľov
v našej obci bol 2106, z toho
1457 dospelých a 649 detí.
Priemerný vek je 31 rokov.

Čo - to o Vianociach v minulosti
Bolo že to bolo. O čom idem
písať? Nuž o predvianočných
zvykoch, strigách, čaroch, ale
hlavne o Vianociach a aby sme
zadosťučinili, aj o vianočných
prázdninách.
Vianočná nálada a netrpezlivosť
u detí, kedy budú Vianoce, sa
začala v prvých dňoch adventu.
V kostoloch zneli melódie
Oblaky z neba, Roste nebesá
a ostatné piesne s nádychom
radostného očakávania Ježiška.
Každý deň sa konali bohoslužby
– roráty o 6.00 hodine ráno,
a keďže nebola elektrina, svetlo
dodávali voskové sviečky, ktoré
sme nosili z domu.
Deň svätého Mikuláša, ktorý
vždy patrí do adventu sa
v zvykoch oslavoval už piateho
decembra. Bol to večer radosti.
Mikuláš oblečený v kožuchu na
hlave baranica, alebo biskupská
čiapka a mohutné čižmiská,
alebo kapce, palica a zvonec,
to všetko zdobilo Mikuláša.
Dobrým deťom nosil darčeky,
niektorým iba palicou pohrozil,
alebo aj „vyťal“ po nohaviciach
na znak, že sa má polepšiť.
Niektoré deti dávali do okien
topánky, alebo čižmy a v nich
ráno našli darčeky podľa
zásluhy. Darčeky boli skromné.
Ale radosť veliká. Boli to orechy,
figy, svätojánsky chlieb, cukríky,
jablká.
Deň svätej Lucie – 13. december
už naberal na vážnosti. Aj keď
to bola panna a mučenica, viaže
sa okolo jej mena množstvo
zvykov, ba aj čary. Poniektorí
starší gazdovia posvätenou
trojkráľovou kriedou písali
na maštaľné dvere „ nechoď
tu“. Bola to výzva pre strigy,

aby neuškodili dobytku na
raste a kravám, aby čarovaním
neodobrali mlieko. Údajne
strigy pod prah maštalí dávali
čarovné zeliny a k tomu ešte aj
slovne zaklínali dobytok.
Ďalším zvykom bolo zhotovenie
stolčeka od Lucie do Vianoc
a na polnočnej omši počas
„premenenia“, ten odvážlivec,
ktorý stolček zhotovil, pozeral
sa cez dierku v stolčeku pred
oltár a videl, ako strigy tancujú
a tieto aj spoznal. So strachom
sa ponáhľal z kostola a sypal
na cestu mak, aby ho strigy
pozbierali a on sa za ten čas
dostal šťastne domov. Keby
sa strigám podarilo pozbierať
mak skôr, zajali by ho a vraj
roztrhali.
Iní zase od Lucie do Vianoc
škrabali každý deň zo železnej
kľučky a čo naškrabali dali na
Štedrý večer pod misu na stôl.
Bolo to škrabanie z nosa strigy,
ktorá v ten večer prišla niečo
požičať. Gazdiná nesmela vtedy
nikomu nič dať a poškrabaný
nos videl iba ten, čo škrabal
z kľučky.
Mnohí zase od Lucie do Vianoc
sledovali každý deň počasie, lebo
v budúcom roku bude počasie
v jednotlivých mesiacoch také
ako v sledované dni.
Cez polnočnú omšu na
„premenenie“
zvedavci
sledovali, koľkým voskovým
sviečkam na oltári bude kmitať
svetlo, toľko bude slobodných
mamičiek v budúcom roku.
Počet vraj nebol presný, lebo
v nasledujúcich fašiangoch
šikovné mamičky to prekazili
svadbami a škodoradostným
zvedavcom ostali len dohady,

ktorej „parta“ na hlave bola
pravdivá a vyhla sa hanbe.
Štedrý deň bol od rána plný
očakávania. Najmä pre deti.
Mamky piekli koláče a my
ostatní sme misy od maku,
lekváru a tvarohu „umývali“
jazykmi. Po štedrej večeri sme
zvedavo hľadeli pod stromček,
či sú tam nejaké balíčky.
Nebolo ich veľa, ale mali sme
z nich veľkú radosť a boli sme
vďační, že sme sa ich dožili v
zdraví a prežili tak láskyplné
a požehnané sviatky.
Chlapci
a
dievčatá
s betlehemmi spestrili štedrý
večer koledovaním po dedine
a z naspievaných koruniek sa im
splnili aj krásne sny. Pod oknom
zaveršovali aj básničkou:
Za vašim stolom sedí mládenec,
keby nám on dal dukát na veniec,
dal by mu Pán Boh peknú ženičku,
Hanku Haničku, lebo Zuzičku.
Alebo na podráždenie:
Za vašim stolom visia obrazy,
neprídem do vás, keď vás porazí.
Na Božie narodenie bol
odpočinok. Z domu sa nikde
nechodilo, tak sa prejavila úcta
k narodenému Ježiškovi. Druhý
sviatok svätého Štefana už bol
spestrený divadlom a zábavou.
Bez divadla to neboli Vianoce.
Väčšinou sa hrali divadelné hry
z dedinského prostredia.
Dnes tieto krásne zážitky
„ukradla“ televízia a rôzne
medziľudské vzťahy. Veríme
však, že všetko sa na dobre
obráti. Vráťme sa s láskou
k našim krásnym zvykom a stisk
našich rúk nech je svedectvom
úprimnosti a priateľstva. V roku
2004 nech sa tak stane!
Ján Slivka
kronikár obce

Festival záujmovo umeleckej činnosti mládeže

Podtatranské osvetové stredisko
Poprad a mesto Svit zorganizovali 29.11.2003 Festival záujmovo
umeleckej činnosti mládeže podtatranských obcí 2003 v Dome
Kultúry vo Svite. Cieľom tohto milého podujatia bolo podporiť
činorodú prácu mládeže v záujmovej umeleckej činnosti
a zároveň podporiť prirodzenú súťaživosť medzi mládežou
v jednotlivých obciach. Na festival sa prihlásili obce Šuňava,
Batizovce, Nová Lesná, Spišský Štiavnik, Spišské Bystré
a Lendak. Súťažilo sa v deviatich kategóriach. Naša obec mala
zastúpenie v kategóriach ľudového spevu – Gabriela Rusnáková,

moderného tanca – skupinová choreografia, inštrumentalisti
– Alexandra Hudzíková, populárna pieseň – Lívia Kleinová,
výtvarníctvo – Gabriela Rusnáková a fotografia – Matúš Dulovič.
Odborná porota vyhodnotila jednotlivé vystúpenia a práce. Naša
obec vyšla víťazne v kategórii populárna pieseň - Lívia Kleinová
a výtvarníctvo – Gabriela Rusnáková. Zároveň sme obdržali
diplom za rozvoj kultúry v obci. Najlepšie výsledky dosiahla obec
Lendak, ktorá získala putovný pohár riaditeľa Podtatranského
osvetového strediska v Poprade.
Rákociová Oľga
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Dobrá novina – svetlo nádeje

Urbárske pozemkové spoločenstvo v Spišskom Štiavniku
ponúka v Urbárskom dome za výhodné ceny oslavy životných
jubileí, spoločenských posedení a svadobné hostiny. Informovať sa
môžete v kancelárii Urbariátu v Spišskom Štiavniku, č. t. 052/7785805.
Misijná kongregácia Služobníc Ducha Svätého ponúka tieto
termíny duchovných cvičení v exercičnom dome v Spišskom
Štiavniku:

„Zvestujeme dobrú novinu“, zo Slovenska, ktorí poskytujú
spievalo už šiesty rok štyridsať ambulantnú
starostlivosť,
detí a štrnásť sprevádzajúcich operujú a učia na strednej
vrátane
misijných
sestier škole. Práca v južnom Sudáne
– koledníci Dobrej noviny je výzvou. Pracujú v ťažkých
v uliciach a príbytkoch našej podmienkach,
pretože
sú
farnosti. Deti a ich starší izolovaní od okolitého sveta.
kamaráti, ktorých počet na Finančné prostriedky z Dobrej
celom Slovensku v minulom noviny sú určené na výstavbu
14. - 17. január 2004 ženy, muži, manželia
/vdp. Jozef Skupin/
roku presiahol 20 tisíc, sa novej operačnej sály. Tá je
21. - 24. január 2004 pracujúce ženy, dievčatá
/p. Adam OFM/
počas Vianoc opäť vzdali doteraz vo vojenskom stane,
28. - 31. január 2004 téma : Božie milosrdenstvo
/p. M. Šeliga SVD/
pohodlia svojich domovov. ktorý sa po troch rokoch
11. - 14. február 2004 vdovy, vdovci
/p. Stanislav OFM/
Svojou službou tak pomôžu používania postupne ničí.
18. - 21. február 2004 staršie ženy
/vdp. Sobčák/
obyvateľom južného Sudánu, Okrem
tejto
nemocnice
25.- 28. február 2004 mládež
/vdp. J. Buc/
ktorý už dvadsať rokov sužuje bude Dobrá novina naďalej
10. - 13. marec 2004 téma: Božia vôľa
/p. P. Vagaš SVD/
občianska vojna. V misii podporovať vybrané projekty
Mapuordit založila roku 2000 v Keni, Sudáne a Južnej Afrike.
17. - 20. marec 2004
ženy, muži
/p. Stanislav OFM/
diecéza Rumbek s pomocou Naši Štiavnickí erkári navštívili
24. - 27. marec 2004
Misijné združenie Ducha Svätého
Dobrej noviny a Trnavskej 269 príbytkov a vykoledovali
Duchovné cvičenia začínajú v prvý deň večer o 17.30 hod. univerzity Nemocnicu Panny sumu 33.415,- Sk. Všetkým
Nepoškvrnenej. koledníkom aj darcom úprimné
a končia posledný deň obedom. Poplatok je 250,- /deň. Prihlásiť Márie
V
nemocnici
pôsobia
aj lekári Pán Boh zaplať.
sa môžete na adrese: Misijné sestry SSpS, Kláštorná 202, 059 14
Vaši erkári
Spišský Štiavnik, č. t. 052/7785673.
Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach
všetkých ľudí!
Zo správnych odpovedí v „Detskom kútiku“ sme vecnými cenami
STOLNÝ TENIS
odmenili Stanku Šutákovú a Natálku Slodičákovú.
Základná škola v Spišskom Štiavniku a starostka obce vyhlásili 26. decembra 2003 stolnotenisový oddiel v Spišskom Štiavniku
súťaž o najkrajšiu slohovú prácu pod názvom „Môj domov, moja usporiadal tradičný Štefánsky stolnotenisový turnaj, na ktorom
rieka“. Komisia v zložení pedagogických pracovníkov a redakčnej sa zúčastnilo 42 súťažiacich. Víťazom turnaja sa stal Peter Janík,
rady vyhodnotila ako najkrajšiu, prácu žiačky deviatej triedy druhú priečku obsadil František Mrava, obaja z domáceho
oddielu, tretie miesto získal František Koš z Hôrky. O turnaj zo
Kataríny Vagašovej.
Urbariát Spišský Štiavnik a Obecný úrad v Spišskom Štiavniku strany divákov bol veľký záujem.
usporiadajú dňa 21. februára 2004 tradičný fašiangový ples, na Výsledky futbalovej sezóny jesennej časti ročníka 2003/2004
Družstvo dospelých získalo po jesennej časti ročníka 2003/2004
ktorý Vás srdečne pozývajú.
V decembri minulého roka bolo v obci zaznamenaných viacero siedme miesto. Družstvo dorastu sa umiestnilo na desiatom
mieste a družstvo žiakov skončilo na šiestom mieste.
krádeži.
Koloman Lacko odcudzil pri nákupe v predajni Diskont pani
Družstvo dospelých
Emílii Modríkovej z tašky peňaženku s 300 korunami. Spôsobili
Spišský
Štiavnik
– Liptovská Teplička 2 : 3
jej nielen finančnú, ale aj silnú psychickú ujmu. Peniaze jej boli
Vernár – Spišský Štiavnik
4:0
vrátené stiahnutím zo sociálnych dávok.
Spišský Štiavnik – Vrbov
1:0
Neznámi páchatelia vykradli bufet Základnej školy v Spišskom
Vlkovce – Spišský Štiavnik
3:1
Spišský Štiavnik – Mengusovce
3.2
Štiavniku.
Hozelec – Spišský Štiavnik
2:0
37-ročný Rudolf P. zo Spišských Tomášoviec, 25-ročný
Spišský Štiavnik – Švábovce
2:1
Vladimír P. a 28-ročný Jozef H., obaja z Hranovnice ukradli
Stará Lesná – Spišský Štiavnik
3:1
v noci z 28.12. na 29.12. 2003 z garáže v Spišskom Štiavniku
Fiat 126. S vozidlom sa vybrali do predajne Diskont, kde sa
Družstvo dorastu
vlámali do skladu a ukradli z neho cigarety, alkohol, potraviny
Spišský Štiavnik – Liptovská Teplička 3 : 0
Spišský Štiavnik – Kravany
3:0
rôzneho druhu, sladkosti, dobíjacie karty k mobilným telefónom
Žákovce – Spišský Štiavnik
2:0
a drogériový tovar v hodnote 70-tisíc korún. Lup naložili do auta
Spišský Štiavnik – Hôrka
0:5
a odišli do Vikartoviec, znova k predajni potravín. Plán im však
Jánovce – Spišský Štiavnik
0:3
nevyšiel, lebo vo fiate došiel benzín. Vlámali sa do Škody 105,
Spišský Štiavnik – Mlynčeky
0:4
Rakúsy – Spišský Štiavnik
3:0
preložili ukradnutý tovar a vrátili sa do Hranovnice.
Spišský Štiavnik – Toporec
3:0
Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hranovnici voči všetkým
Huncovce – Spišský Štiavnik
6:3
trom vznieslo obvinenie. V prípade, že ich súd uzná vinnými,
Spišský Štiavnik – Vrbov
0:5
hrozí im až šesťročný pobyt za mrežami.
Batizovce – Spišský Štiavnik
6:1
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