Príhovor
Vá ž e n í
spoluobčania,
v poslednom
období
sa
často či už
pri osobných
stretnutiach s Vami, alebo pri
rozhovoroch s ľuďmi rôznych
skupín a vekových kategórií na
rôznych spoločenských, či iných
akciách stretávam s názorom,
že všetko je zlé, že Slovensko už
nemá srdce, že sa k nám správa
macošský, všade cítiť chlad a
nezáujem o človeka. Ale Slovensko,
to sme predsa my a povedzme
si otvorene, čo som urobil /a/
preto, aby bolo v mojom srdci
viacej lásky? čo som urobil preto,
aby v mojej rodine bolo viacej
lásky, čo som urobil preto, aby v
našej dedinke bolo viacej lásky?
Každá doba sa dá niečim
charakterizovať, pre každého je
niečo typické, charakteristické. Ako
významné míľniky som si všimla –
meniaci sa spôsob života všetkých
ľudí- teda aj môjho. Pre moju
generáciu boli podstatné mnohé
míľniky, napr. aj ten v roku l989.
Bol však významný a podstatný
pre Slovensko, ale nie pre svet.
Dnes, či si to uvedomujeme,
alebo nie, prežívame jeden
významný celosvetový míľnik,
akým bola svojho času priemyselná
revolúcia a nástup strojov,
priemyselných technológií. Dnes
žijeme dobu digitálnej revolúcie,
nástup počítačov do všetkých
sfér
nášho
každodenného
života, internetových a iných
elektronických
digitálnych
sieti, ako aj prístrojov na
báze
digitálnej
techniky.
Tomuto trendu sa prispôsobuje
legislatíva,
myslenie ľudí,
spôsoby práce – jednoducho
náš
každodenný
život.
Ale nedajme si vplyvom tejto
(pokračovanie na strane 2)
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Z O b e c n é h o z a s t u p i t e ľs t v a
1. apríla 2005 sa zišlo Obecné zastupiteľstvo
na svojom treťom zasadnutí. Zasadanie
OZ otvoril zástupca starostky obce Jaroslav
Budinský. Po schválení zapisovateľa a
overovateľov zápisnice schválili rozbor
hospodárenia obce za rok 2004, záverečný
účet obce Spišský Štiavnik a Smernicu
na vykonanie inventarizácie v roku 2005.
OZ zobralo na vedomie správu audítora k
hospodáreniu obce za rok 2004 a správu
kontrolóra obce. Ďalej schválili rozbor
hospodárenia Práce-služby, príspevkovej
organizácie obce Spišský Štiavnik. OZ
schválilo záruku obce na poskytnutie úveru
pre Práce-služby, príspevkovú organizáciu
obce Spišský Štiavnik do výšky 700.000,- Sk
v DEXIA Banke Slovensko, pobočka Spišská
Nová Ves. Finančné prostriedky budú viazané
na akciu – výstavba infraštruktúry v Rómskej
osade. OZ súhlasilo s príspevkom pre TJ
obce Spišský Štiavnik na športovú činnosť
futbalového oddielu a to v sume 10.000,Sk.. OZ zobralo na vedomie pripomienku
p. Oľgy Martinkovej o častých poruchách
hodín na kostolnej veži, zároveň ju poverili
zistiť príčinu porúch a urobiť nápravu po
dohode s p. Petrom Slivkom. Tiež zobrali
na vedomie správu riaditeľa ZŠ v Spišskom
Štiavniku Mgr. Petra Gömöryho o stave
chodu ZŠ a požiadavke navýšenia rozpočtu
na rok 2005. Zástupca starostky p. Jaroslav
Budinský poďakoval p. Jolane Sýkorovej, pri
príležitostí odchodu do dôchodku za prácu
v Materskej škole v Spišskom Štiavniku.
29. apríla 2005 sa zišlo Obecné
zastupiteľstvo na svojom 4. zasadnutí.
Zasadanie otvorila starostka obce p.
Kleinová, privítala poslancov a hostí a
oboznámila prítomných s programom. OZ
Schválilo návrh VZN č. 4/2005 o niektorých
podmienkach držania psov na území obce
Spišský Štiavnik. Schválili Dodatok č. 1 k
VZN cintorínsky poriadok obce, ktorý sa
vydáva pre pohrebiská na území obce Spišský
Štiavnik. Výška nájomného v miestnosti pre
dočasné uloženie zosnulých bude pre občanov
obce 100,- Sk, pre občanov iných obcí 500,Sk. OZ schválilo návrh Ing. Marcela Korheľa

na dopracovanie časti Rokovacieho poriadku
OZ a to o maximálnej dobe zasadnutia OZ do
23,00 hod. P. Daniela Martinková predniesla
správu o čerpaní rozpočtu za I. Q roku 2005.
Na základe predložených ponúk o prenájme
zariadenia TJ Bistro na ihrisku, určili za
najvýhodnejšiu ponuku p. Anny Kukurovej
a doporučili starostke obce uzatvoriť zmluvu
do 15. mája 2005. OZ súhlasilo s prevodom
ﬁnančných prostriedkov 200.000,- Sk na
doﬁnancovanie projektu úprava komunikácii
a plôch v areáli detského domova ZŠ a ŠZŠ
v Spišskom Štiavniku a to z prostriedkov
určených na výstavbu ciest. OZ ustanovilo
komisiu na výber komunitných sociálnych
pracovníkov v zložení: Mária Kleinová, Oľga
Martinková a Ak. sochár Štefan Hudzík. OZ
doporučilo starostke obce osloviť vlastníkov
parciel na ulici Lúčnej (pri trafostanici) s
ponukou odkúpenia ich pozemkov pre účel
dobudovania cesty na ulici Lúčnej a následne
vstúpiť do jednania s geodetom p. Parákom.
OZ súhlasí s prevádzkovaním výherného
prístroja typu SUPER-300 v počte l ks v
prevádzke pohostinstva „Pánska krčma“.
OZ zobralo na vedomie správu kontrolóra
obce a ukladá prehodnotiť inv. stav voči
odberateľom v zmysle navrhnutých opatrení
kontrolóra obce. OZ schválilo úpravu platu
starostky obce v súlade so zákonom 289/2002
Z. z. v znení neskorších predpisov. OZ
súhlasilo s vytvorením povodňového plánu
obce Spišský Štiavnik a ustanovilo komisiu
v tomto zložení: Mária Kleinová, Jaroslav
Budinský, František Proner. OZ zobralo na
vedomie informáciu starostky obce o výstavbe
oporného múru ako náhradného oplotenia
pre zabezpečenie ochrany detí ZŠ, múr môže
byť využitý aj pri hre tenisu. Poslanci zaujali
pomerne negatívne stanovisko. Projekt je
ﬁnancovaný z prenesených kompetencií pre
ZŠ. OZ doporučilo prípravnému výboru pre
usporiadanie jazdeckých pretekov dňa 19.
júna 2005 lokalitu Kaštieľ. Po vyčerpaní
programu starostka poďakovala prítomným
za účasť a zasadnutie OZ ukončila.
za správnosť výpisu: Rákociová Oľga
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doby vytrhnúť zo sŕdc lásku, nedopusťme, aby
celkom ochudobneli naše rodiny, dvory a vedzme,
že aj naše spolužitie v obci potrebuje veľa lásky ...
Iba tak sa vráti do našich rodín, dvorov teplo a slnko.
A ja Vám prajem teraz v čase dovoleniek a
zasluženého odpočinku a prázdnin veľa tepla a slnka.
Mária Kleinová
starostka obce

Nová sociálna služba v obci
Po konkurze na pracovné pozície Komunitný sociálny
pracovník a asistent sociálneho pracovníka, ktorý sa konal
v máji, sme začali pôsobiť v našej obci od 1. júna 2005.
Komunitným sociálnym pracovníkom je Mgr. Vojtech Knapek
a jeho asistentmi Jaroslav Lacko, Božena Ščuková a Ľudmila
Vantrobová. Náplňou našej práce je sprostredkovanie a
realizovanie aktivít a opatrení zameraných na predchádzanie
vzniku krízových situácií v rodinách, predchádzanie
prehlbovania a opakovania porúch psychického, fyzického a
sociálneho vývinu a zamedzenie vzniku a nárastu sociálnopatologických javov v komunite. Jednoducho povedané našou
prvoradou úlohou je mapovanie lokality obce, zbieranie
demograﬁckých údajov a analyzovanie potrieb občanov.
Vyhľadávanie občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu
pomoc, a poskytnuť im základné poradenstvo a navrhovať
občanom spôsoby riešenia jeho sociálnej situácie a pomáhať
im pri riešení ich problémov. V nevyhnutných prípadoch
posúvame riešenie problému príslušným inštitúciám. V
prípade potreby sprevádzame občana a uplatňujeme jeho
opodstatnené práva v inštitúciách. Ďalšou našou pôsobnosťou
je spolupráca s inštitúciami napríklad s obecným úradom, s
úradom práce sociálnych vecí a rodiny, so školami a inými
školskými zariadeniami, so zdravotnými a ďalšími štátnymi
a verejnými inštitúciami. Navštívili sme základnú školu, kde
sme riaditeľovi p. Mgr. Gömörimu vysvetlili naše poslanie
a ponúkli sme mu spoluprácu pri riešení problémov s
dochádzkou žiakov zo sociálne slabších rodín. Prisľúbil nám
spoluprácu a hneď aj reagoval tým, že nám poskytol zoznam
žiakov, ktorí majú najviac problémy s navštevovaním školy.
Podobne to bolo pri stretnutí s riaditeľkou osobitnej školy v
Spišskom Štiavniku. My komunitní sociálni pracovníci, sme
tu pre všetkých, ktorí potrebujú sociálnu pomoc, alebo majú
problém uplatniť sa na trhu práce a podobne. Radi vám
pomôžeme pri riešení vašich problémov a v zložitých životných
situáciách. Taktiež vám radi pomôžeme pri vypisovaní
rôznych tlačív a dokumentov. Túto službu pre sociálne
odkázaných vám budeme poskytovať v kancelárii starej školy
(v bývalom secondhande pri kostole), alebo priamo v teréne.
Kontaktný telefón: 0902 916 222.
Mgr. Vojtech Knapek

Sestričky zo Štiavnika odchádzajú
Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého v Spišskom
Štiavniku zanikne v priebehu júla. Pre Obecného spravodajcu
to potvrdila predstavená kláštora sestra Klára. „Hlavný dôvod
odchodu je klesajúci záujem ľudí o duchovné cvičenia. Museli
sme zrušiť viacero kurzov. Následkom toho sme sa dostali do
ﬁnančných nezrovnalostí a nemohli sme udržať chod domu,
pretože zamestnaná bola iba jedna sestra. Naši predstavení,
teda Provinciálne vedenie a Rada provinciálneho vedenia rehole
v Ivánke pri Nitre, po prehodnotení minulého roku usúdili, že
ďalšia prevádzka rozľahlého domu by bola neúnosná,“ povedala
sestra Klára. „Nie je pre nás jednoduché odísť po toľkých
rokoch. Obec nám všemožne vychádzala v ústrety, žiaľ, dom
sa aj tak nepodarilo udržať. Je mi z toho smutno,“ uzavrela
sestra Klára. Tri sestry odídu do Kežmarku, ďalšie tri do iných
komunít. Sestričky odovzdajú dom Biskupskému úradu. (far)

Separovaný zber odpadu

Dôležitou zložkou ochrany životného prostredia je separovaný
zber odpadu. Po oddelení ešte využiteľných odpadov je kožné
ich znova použiť vo výrobnom procese a tak odľahčiť Zem od
splodín, ktoré vznikajú spaľovaním a hromadením odpadov
na skládkach. Ochrana životného prostredia znamená
zdravší život nielen nás, ale aj našich detí a detí našich detí.
Do zelených zberných vriec (nádob) patrí sklo a kovové obaly.
Nevratné fľaše od nápojov, zaváranín a podobne, očistené od
zvyškov potravín treba ukladať do zberných vriec celé. Spolu s
nimi ukladajte kovové obaly, teda plechovky od nápojov a malé
kúsky kovov, napríklad viečka z jogurtov. Nevkladajte žiarovky,
keramiku, zrkadlá, fľaše od chemikálií, tabuľové sklo s drôteným
výpletom. Interval zberu zelených vriec je jedenkrát za mesiac. Žlté
vrece (nádoba) je určené pre plasty, teda igelitové tašky, vrecúška,
umelohmotné fľaše... Pred uložením plasty zlisujte nohou na zemi.
Nevkladajte alobal, celofán, obaly z kávy, papier, sklo, krabice od
mlieka. Interval zberu žltých vriec je jedenkrát za dva týždne.
Pre papier a viacvrstvový kombinovaný materiál, teda papierové
tetrapakové krabice od mlieka, džúsov je k dispozícii modré
zberné vrece (nádoba). Tetrapakové krabice pred odhodením
zlisujte nohou na zemi. Väčšie časti kartónu rozrežte na menšie
kúsky. Nevkladajte mastný papier, pláty od vajíčok, fólie, celofán,
sklo, kovy. Interval zberu modrých vriec je jedenkrát za mesiac.
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O dávnej osvete v obci
SPOLOČENSKÁ KRONIKA
V II. štvrťroku 2005
Novorodenci v Sp. Štiavniku:
☺ Žigová Nataša
☺ Žigová Daniela
☺ Bočkajová Jaroslava
☺Oeser Štefan
☺Goroľ Alex
☺Žigová Lucia
☺Žiga Ján
☺Žiga Nikolas
Vítame ich medzi nami
Blahoželáme jubilantom:
60 rokov
♥ Gajan Jozef, Priečna 257
♥ Slivka Bernard., Lúčna 116
♥ Barilla Pavol, Kvetná 58
♥ Smrečanyová Ľudmila, Mlynská 166
♥ Paláriková Ľudmila, Hlavná 331
♥ Šavelová Marta, Lúčna 121
♥ Slivková Veronika, Lúčna 114
♥ Žigová Mária, Priečna 284
♥ Hudzíková Anna, Kvetná 40
65 rokov
♥Dulovič Anton Lúčna 99
70 rokov
♥ Ščuková Paulína, Priečna 287
♥ Pemčáková Mária, Mlynská 195
75 rokov
♥ Dulovičová Helena, Mlynská 170
80 rokov
♥ Kostolník Jozef, Hlavná 330
85 rokov
♥ Javorská Helena, Priečna 269
♥ Martinková Helena, Hlavná 397
Prajeme im pevné zdravie
Na večný odpočinok sme
odprevadili:
† Sedlák Jozef
† Dulovič Viktor
† Javorský Michal
† Palgutová Mária
† Pemčák Miroslav
† Lapšanský Milan
† Pačaj Ján
† Žiga Ondrej
K trvalému pobytu sa prihlásilo 13
občanov.
Odsťahovali sa šiesti občania.

Osvetová komisia má na zreteli v roku 1940 aj to,
aby život v obci a všetko dianie bolo zaznamenané
a žiada starostu obce, aby prosil „okolné“
notárstvo o vydanie obecnej kroniky za cieľom
revízie a doplnenia. Starosta obce oznamuje, že
kronika po preskúmaní bude osvetovej komisii
k revízii doručená. Treba sa hlboko zamyslieť
nad takými činmi a úvahami našich predkov,
pretože si boli vedomí, že ich osvetová práca
vedie k verejnému obohateniu a pamätihodnosti.
Kroniku žiada osvetová komisia doplniť aj
fotograﬁami zo života v obci a tiež zozbierať aj
pamätné predmety a tieto veci v úcte uchovávať
pre ďalšie pokolenia. Veľmi vážnym problémom
sa zaoberala komisia a to, aby namiesto používania
spišského nárečia, sa používala spisovná
slovenčina, majúc tak na zreteli „jazyk dávnych
otcov, ktorí žili a mreli za svoju reč a vrelou túžbou
vzdychali k nebu orodujúc za najprirodzenejšie
práva a slobodu!“ A viete prečo? Veď do skončenia
I. svetovej vojny v Rakúsko-Uhorsku nebola
úradná reč slovenčina, v školách sa recitovalo
cudzou rečou. Po skončení vojny sa v školách
zriaďovali „opakovacie kurzy,“ kde sa doučovala
slovenčina. Po prvej svetovej vojne vytvorením
Československej republiky sa stala úradnou rečou
v Čechách čeština a na Slovensku slovenčina.
Najväčší rozvoj slovenčiny nastal za Slovenského
štátu (1939-1945) a z tých čias sú známe aj mnohé
básničky vyjadrujúce národnú hrdosť a preto si
môžeme zarecitovať aj z chudobného kraja Kysúc:
Ja som Slovák na svet súci
v bielom domci na Kysuci,
tam kolíska moja stala,
tam ma matka vychovala.
Ľúbim otca, ľúbim matku,
brata, sestru, kamarátku.
Ľúbim i kroj, ktorý nosím.
ľúbim lúčku, ktorú kosím.
Alebo inú básničku:
Slovák som a Slovák budem,
čierne čižmy nosiť budem,
čierne čižmy od čižmára,
ostrožienky od kovaľa.
Nápadná

povedačka

je

i

táto:

Jeden pán mi prednedávnom pekný dukát
prisľúbil,
aby som reč nie slovenskú, ale inú zaľúbil.
Pekný je ten váš dukátik, ale krajšia moja reč,
ktorú si ja nie za dukát, ani za svet nedám preč.
V tomto období sa objavujú aj mnohé
národné
piesne,
ako
napríklad
táto:
Nad Tatrami sa zablyslo, mocný udrel hrom,

Slovensko si svoje vzalo, patrí Slovákom.
Nech žije sloboda slovenského národa,
v Ružomberku Hlinka sladko spí,
Slovensko už viacej netrpí.
Kto v srdci lásku máš, Slovensko verne stráž,
nech žije slobodný drahý národ náš.
Dojímavá a veľmi citlivá je i táto pieseň:
Pod slovenským nebom hrdé gardy chránia
vlasť našu drahú,
nášho národa kolísku strážia, čo tak veľkých
synov chovala.
Ochraňuj o Bože večný tu zem a daj jej pokoja.
Daj by slnko nikdy nám nezhaslo,
by slovenská zem prekrásna v náruč všetkých
synov objala.
Niektoré piesne boli zhudobnené aj pre kostoly,
ako napr. známa pieseň „Bože čos ráčil...“
Toto národné povedomie vyvolávalo aj túžbu
hovoriť po slovensky. Dnes už počujeme od našej
mládeži spisovnú reč, či už v autobusoch, alebo
na verejnosti a to je už hodná chvála. Len tak
ďalej pokračuj mládež, buď hrdá na svoju reč!
S výstavbou školskej budovy „Rímskokatolíckej ľudovej školy,“ ktorá je teraz súčasťou
Materskej školy v Spišskom Štiavniku musela
zaniknúť aj ovocná škôlka, ale naši otcovia
nezabudli na ňu a „urbárska obec“ – ako
majiteľka všetkých pozemkov v obci musela
dať kúsok pozemku na novú ovocnú škôlku. A
viete prečo? Lebo žiakov – chlapcov učili naši
páni učitelia ovocné stromy aj štepiť a v tom
je nezabudnuteľný okrem iných aj pán učiteľ
Kanut Hradský, dnes už iba v blahej pamäti.
Jeho nasledovníkom bol pán učiteľ Juraj Zachar.
Prísny záujem o „mravy“ mládeže je
jasný aj z požiadavky tajomníka HSĽS, aby
drevené oplotenie obecných stajní plemenných
býkov bolo upravené tak, aby nebolo možné
mládeži nazerať cez štrbiny ohrady do vnútra
– do dvora, kde urbariát mal na starosti
rozmnožovanie hovädzieho dobytka. Bolo to
na mieste obchodného strediska. Možno sa
to bude zdať niekomu aj čudné chápanie, ale
bolo to tak a bolo to na chválu prísnych mravov.
Na záver – pre porovnanie: Dnes sa stretávame
s ľuďmi, ktorí si osvojili aj niektoré cudzie slová
a používajú ich v bežnej reči. Nezvyšujú tým
svoju učenlivosť a nie najmä vtedy, keď sú
nesprávne používané. Hodné je ich používať
pri rozhovoroch s občanmi iných národov
a národností. Veď premyslené a správne
vyslovovanie rýdzo slovensky je tiež dôkazom,
že sme hodní volať sa Slovákmi. mať svoju
samostatnosť a národnú hrdosť. To čo som
získal. podávam aj Vám, Vážení spolurodáci.
Ján Slivka
kronikár obce
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Úspech krúžku mladých
poľovníkov.
V rámci záujmovej činnosti žiakov je pri tunajšej základnej škole
zriadený krúžok mladých priateľov poľovníctva. Členovia tohto
krúžku dosiahli v rámci regionálnej podtatranskej organizácii
Slovenského poľovníckeho zväzu v Poprade v okresnej súťaži prvé
miesto, ktoré zabezpečilo vybranému trojčlennému družstvu účasť
na celoslovenskej súťaži v Topoľčanoch v dňoch 15. až 19. júna 2005.
V rámci okresnej súťaže to bolo družstvo v
zložení Noga Tomáš, Dolák Peter a Tomáš Ján.
Z jednotlivcov boli vyhodnotení Dlugoš Peter a Noga Tomáš,
ktorí reprezentovali podtatranskú regionálnu organizáciu
Slovenského Poľovníckeho Zväzu Poprad a Poľovnícke združenie
Smrekovica so sídlom v Hranovnici na celoslovenskej súťaži
KMPP v Topoľčanoch, kde z 27 družstiev dosiahli veľmi
pekné trináste miesto. Medzi jednotlivcami z 81 súťažiacich
členov sa Peter Dlugoš umiestnil na šestnástom mieste.
Získané vedomosti v tomto záujmovom krúžku budú
prospešné jednotlivcom, ktorí si vyberú zamestnanie v lesníctve,
alebo budú poľovníkmi v Slovenskom poľovníckom zväze.
Cyril Martinko
vedúci krúžku

Vraj, je to zvyk
Posledný júnový deň bola cesta k základnej škole
zasypaná hlávkami kvetov. Deviataci sa takto lúčili
so
spolužiakmi
a
školskou
dochádzkou.
Stovky
kvetov padlo za obeť, aby sa váľali v prachu cesty.
Mnohí obyvatelia našej obce v nemom úžase a so
slzami v očiach stáli vo svojich záhradách a sledovali
zlikvidované záhony ruží, ľalií, klincov a iných kvetín. V
týchto záhradkách už krehká krása toho leta nezakvitne.
Opakuje sa to každý rok. Žiaci to urobili aj po dôraznom
upozornení riaditeľa školy. Vraj, je to zvyk. A ako by pozerali
na odchádzajúcich deviatakov mladší spolužiaci, keby tento
„zvyk“ porušili. Uvedomili si títo mladí ľudia, čo spôsobili
takým činom? Vypestovať dnes kvetinovú záhradu nie je lacná
záležitosť. Každá malá priesada stojí 20 až 30,- Sk. Náročné
je zavlažovanie, hnojenie aj chemické postreky proti škodcom.
A tie nekonečné hodiny práce pri pletí a okopávaní. Mnohé
staršie ženy to robia s vypätím všetkých síl, ale s láskou. Snažia
sa vypestovať vo svojej záhradke pestrú krásu, ktorá lahodí oku
nielen obyvateľom, ale aj náhodným okoloidúcim. A takýmto
nerozvážnym konaním pod rúškom noci, sa záhradky premenili
na spúšť. Vniknúť spoluobčanovi na majetok za cieľom krádeže
je trestné. Ak by sa našiel medzi poškodenými odvážlivec a
oznámil túto skutočnosť polícii, neviem či by títo mladí ľudia
s úsmevom na perách vchádzali do novej životnej etapy.
Je na nás dospelých, aby sme neboli ľahostajní voči takýmto
praktikám našich detí. Určite dôstojnejšia bude rozlúčka,
keď pri podaní ruky mladším spolužiakom, venujete lúčny
kvietok tým, ktorí sú vám sympatickí, alebo blízki. Tak sa
zachránia kvety, ktoré ešte dlho budú rozdávať radosť.
Apelujem
na
inteligenciu
budúcich
deviatakov
a pevne verím, že sebe ani svojim rodičom takú
hanbu neurobia. A „zvyk“ sa stane minulosťou.
Rákociová Oľga

Skončil sa školský rok
2004/2005
Hurá! Konečne! Už bolo načase! Tak tieto povzdychy a možno
aj pokriky sa ozývali 30. júna 2005 určite z každých žiackych
úst. A čo si budeme nahovárať..., možno aj z učiteľských.
Začali sa prádzniny. Je tu čas na oddych, zrekreovanie síl a
obzretie sa za uplynulými desiatimi mesiacami práce. Počas
šk. roka 2004/2005 navštevovalo našu školu 282 žiakov v 16
triedach. V dvanástich triedach sa vyučovalo v jednosmennej
prevádzke, štyri triedy chodili do školy na smeny. Zapojili
sme sa do výtvarných, športových aj vedomostných súťaží.
Za výsledky v nich sa nemusíme hanbiť. Žiaci boli úspešnými
riešiteľmi v matematickej olympiáde, pytagoriáde, chemickej
olympiáde i v ďalších súťažiach. Medzi najúspešnejších patrí
Katarína Čákyová (9. ročník), ktorá v geologickej olympiáde
obsadila 1.miesto v okresnom kole, 1. miesto v krajskom kole
a v celoslovenskej súťaži dosiahla krásne piate miesto. V škole
pracovalo 20 záujmových krúžkov, ktoré navštevovalo 255
žiakov. 30. júna prekročilo bránu našej školy poslednykrát 29
žiakov, ktorí odchádzajú na stredné školy, alebo do pracovného
pomeru. Z celkového počtu 29 žiakov bolo v deviatom ročníku
23 žiakov, ktorých sme rozmiestnili takto: gymnázium – dvaja,
stredné odborné školy –7, SOU s maturitou – 5 a SUO bez
maturity 9. Z nižších ročníkov ukončilo povinnú desaťročnú
dochádzku šesť žiakov (dvaja v 8. ročníku, dvaja v 7. ročníku
a dvaja žiaci v 6. ročníku). Z nich dvaja idú do pracovného
pomeru a štyria sa zaradia do OOU v Kaštieli. Všetkým, ktorí od
nás odišli za ďalším vzdelaním, alebo do pracovného pomeru,
želáme veľa síl, optimizmu a úspechov v ďalšom ich pôsobení.
Koniec školského roka bol poznamenaný aj nepríjemnou
udalosťou v kuchyni školskej jedálne, kde sa stal pracovný
úraz našej hlavnej kuchárke. Pri čistení mäsového
mlynčeka jej tento vtiahol prsty. Pani Kacvinská je z
nemocnice už doma a my jej prajeme rýchle uzdravenie.
Využívam túto príležitosť aj na ďalší moment, ktorý je žiaľ,
každoročnou súčasťou školského roka. Zastavujú ma spravodlivo
rozhorčené gazdinky, ktoré sa sťažujú na zdevastované kvetinové
záhradky, ktoré majú na svedomí naši končiaci žiaci. Je veľkým
omylom, ak si niekto myslí, že riaditeľ školy, či triedny učiteľ
aj celý pedagogický zbor nevenuje tomuto problému patričnú
pozornosť. Žiaľ, nepomáhajú naše každoročné prosby ani
vyhrážky. Žiaci sú si vedomí skutočnosti, že známky (aj zo
správania) sú uzatvorené, vysvedčenie vypísané a oni sú žiakmi
našej školy už len niekoľko hodín. Škola už nemá na nich potrebný
dosah. Zvlášť, ak sa tieto „rabovačky“ konajú v neskorých
nočných hodinách. Učitelia predsa nemôžu v noci hliadkovať
po celej obci. Je pravdou, že škola je výchovno – vzdelávacia
inštitúcia. Ale prvým a najdôležitejším vychovávateľom
svojho dieťaťa je RODIČ. Ako je vôbec možné, že rodičom
ich nedospelé dieťa v noci doma nechýba? Veď predsa každý
z rodičov vie, prečo tie deti idú noc pred koncom školského
roka von. Preto si myslím, že oprávnené sťažnosti okradnutých
záhradkárov by mali smerovať k rodičom končiacich žiakov.
Mgr. Martinková Mária
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Drobnosti do domácnosti
Začiatkom roka sme v našom obecnom časopise
„oplakávali“ MARIÁNKU – jediný obchod s priemyselným
tovarom v našej obci. Niektoré predajne v obci si zaviedli
kútik so školskými potrebami, čo mnohým obyvateľom,
ktorí majú školopovinné deti to určite pomohlo.
A hľa! 3. júna 2005 v priestoroch, bývalej MARIÁNKY
otvorila svoje DROBNOSTI DO DOMÁCNOSTI - 3D pani
Vladimíra Gallovičová, ktorá je majiteľkou tejto ﬁrmy. Majiteľka
začala skromne a postupne rozširuje svoj sortiment, ktorý tvorí
drogéria, kozmetika, bižutéria, školské potreby, darčekové
predmety, domáce potreby, galantéria i záhradkárske potreby.
Každého stavebníka určite poteší, že tu môže kúpiť stavebný
materiál, ako je cement, tmel, silikón, purpenu, vápno... Ak
plánujete kupovať väčšie množstvo niektorého tovaru stačí
oboznámiť majiteľku s týmto vašim zámerom a ona ho objedná
vo vami požadovanom množstve. Pani Gallovičová nezabudla
ani na farby, laky, štetce a riedidlá.V ponuke sú aj vrtáky,
šrauby, klince, píly, kladky, zámky, sekery. Okrem toho tam
nájdete elektroinštalačný materiál od káblov, cez zásuvky až po
vypínače. Ak staviate, prestavujete, alebo len tak zveľaďujete
svoje obydlie, určite vás zaujme, že 3D ponúka tovar, ako sú

Hornádske hry
Určite si všetci spomenieme na časy nedávno minulé, keď v
termíne Levočského odpustu prebiehali rôzne „odpútavacie“
akcie. Jednou z nich boli aj Hornádske hry. Táto športová
akcia zameraná na školopovinné deti, bola usporiadaná
každoročne inou základnou školou Hornádskej doliny. Po
roku 1989, keď sa zanevrelo tak trochu paušálne na všetko čo
bolo predtým, tieto Hornádske hry upadli do zabudnutia. Nie
však nadlho. V roku 1997 sa stretli riaditelia základných škôl
z Hranovnice, Spišského Bystrého, Vikartoviec, Spišského
Štiavnika a dohodli sa, že táto akcia, ak si odmyslíme jej
politickú funkciu, bola veľmi peknou športovou udalosťou.
Stačilo ju premiestniť v kalendári z júla na jún. V súčasnosti
je to každoročným vyvrcholením športového snaženia žiakov.
Základná škola v Spišskom Štiavniku mala možnosť
usporiadať Hornádske hry už druhý krát. Pripravovali sme
sa na ne už od januára 2005, kedy sme si na pedagogickej
porade rozdali priebežné úlohy, dohodli sa na množstve
športových disciplín a určili zodpovednosť jednotlivých
pedagógov za danú disciplínu. A začali sa prípravy na 7. ročník
obnovených Hornádskych hier. Dátum konania sme určili na
28. jún 2005. Rozposlali sme propozície jednotlivým školám
a oslovili sme množstvo podnikateľov, akciových spoločností,
„eseročiek,“ súkromných osôb, obecných úradov a ďalších
možných sponzorov so žiadosťou o ﬁnančnú alebo materiálnu
pomoc pri príprave hier. Boli sme veľmi potešení, keď sa nám
podarilo vyzbierať viac ako 20.000,- Sk, ktoré sme použili
na nákup surovín na guláš pre 500 detí, na nápoje, nákup
cien, úpravu a prípravu športovísk. Naše veľké poďakovanie
patrí: PROCHEM – Ing. Chovanec, Agrodružstvo Sp. Štiavnik
– František Proner, Pyrobatis Batizovce, Dr. Michal Mikula,
Andrej Kacvinský, Chatová oblasť Košariská, Kongregácia
misijných sestier Ducha svätého Spišský Štiavnik, Rudolf
Galas, ALYA Poprad, Obecný úrad Hôrka, Bela Slovenský raj
– Ján Antaš, Marián Jendrál, Ing. Marcel Martinko, Urbárske
pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom
Štiavniku, Solidstav Košice, K servis Spišská Nová Ves,

plávajúce podlahy, podlahové gumy, žalúzie, rolety, plastové
okná slovenského výrobcu a nábytok na mieru (komody,
stolíky, kuchynské linky...). Tento artikel je na objednávku.
Teraz v čase prázdnin tu môžeme kúpiť deťom lopty,
záhradkárom črepníky, hnojivá na kvety a zeminu. Pred
začiatkom školského roka bude širší výber školských potrieb, na
„dušičky“ budú sviečky a kvety pre našich zosnulých. 3D bude
reﬂektovať na danú sezónu a tento sezónny tovar by mal byť vo
väčšom výbere. V budúcnosti by sme si snáď mohli kúpiť aj textil.
To však záleží na prosperite tohto obchodíka. 3D pôsobí v našej
obci necelé dva mesiace. Je pravdou, že sa určite nájde tovar,
ktorý potrebujeme a v novootvorenom obchode ho nenájdeme.
Je dôležité povedať to majiteľke, aby mohla túto požiadavku
čo najrýchlejšie vybaviť a daný tovar zaradiť do svojej ponuky.
Všetkým je snáď jasné, že odbyt nemôže byť bez dopytu.
Podporme túto súkromnú podnikateľku, ktorá sa pustila
do rizikového projektu predaja v malej obci a snaží sa udržať
v boji proti hypermarketom. Nenechajme zaniknúť obchod s
rozličným tovarom, lebo ďalší „odvážlivec“ sa už nájsť nemusí.
Otváracie hodiny 3D:
Pondelok
7,30 – 12,00 hod
Utorok – piatok 7,30 – 12,00 hod. 14,00 – 17,30 hod.
Sobota
7,30 – 12,00 hod.
Mgr. Martinková Mária

Veľká nádej o. z. Spišský Štiavnik, Tlačiareň Slza Poprad.
Veľkou výhodou pri príprave akcie bolo aj to, že v
mesiaci jún sa ukončili úpravy komunikácií a plôch v
areáli Detského domova, ZŠ a ŠZŠ Spišský Štiavnik.
Vybudovali sa chodníky, bežecké dráhy a volejbalové
ihrisko. Všetkým prítomným sa tento areál páčil a dôležité
je, že bude naďalej slúžiť škole, ako aj všetkým občanom.
Prišiel deň D – 28. jún, počasie nám prialo a všetci pozvaní
hostia prišli. Začiatok hier bol ozaj slávnostný. Za zvukov
slovenskej štátnej hymny vlajkonosiči vytiahli na stĺp vlajku SR
a súťažiaci zložili sľub, že budú bojovať čestne a budú súťažiť
v olympijskom duchu. Žiaci ZŠ Hranovnica, Spišské Bystré,
Vikartovce a Spišský Štiavnik si zmerali sily v atletických
disciplínach: beh na 50 m dievčatá, 60 m chlapci, skok do
diaľky, hod granátom, hod guľou, cezpoľný beh a v športových
hrách: futbal, stolný tenis, volejbal a vybíjaná. Potešilo nás, že
aj ľudia, ktorí neboli priamo spojení s Hornádskymi hrami,
nám pomohli. Tak napríklad Ing. Milan Maliňák „pískal“
futbal, Ing. Martinko Daniel rozhodoval pri stolnom tenise a
pán farár z Hranovnice dohliadal nad volejbalom. Všetkým
aj touto cestou ďakujeme. Najdôležitejšou trofejou, o ktorú
každoročne bojujeme je putovný pohár Hornádskych hier. Žiaľ,
ani v tomto roku sa nám nepodarilo tento pohár získať. Unikol
nám len o povestný chlp. Boli sme horší iba o osem bodov.
Prvé miesto obsadila ZŠ Spišské Bystré s 233 bodmi, druhé
miesto získala ZŠ Spišský Štiavnik s 225 bodmi, tretiu priečku
obsadila ZŠ Hranovnica s 98 bodmi a štvrtá skončila ZŠ z
Vikartoviec s 97 bodmi. Naši žiaci boli dobrými športovcami
a nemuseli sme sa vôbec hanbiť. Najviac cien zo športovcov
ZŠ Spišský Štiavnik získal Jozef Kovalčík z deviateho ročníka.
V priebehu súťaží sa o pitný režim staral ujo školník a tety
upratovačky, ktoré deťom nalievali minerálku a malinovku.
Dobrým gulášom sa posilnili všetci športovci aj povzbudzujúci.
Nakoniec riaditeľ školy Mgr. Gömöry Peter zhodnotil
Hornádske hry, udelil diplomy, ceny a každá škola
dostala aj veľkú krabicu ovocia. Spokojní sme sa
rozišli a tešíme sa na 8. ročník Hornádskych hier.
Mgr. Mária Martinková
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Súťaž hasičských družstiev o
pohár starostky obce

5. júna 2005 o 11,30 hod. sa na športovom ihrisku v Spišskom
Štiavniku, konal štvrtý ročník súťaže hasičských družstiev
o putovný pohár starostky obce Spišský Štiavnik.Na povel
veliteľa DHZ Petra Mlynarčíka nastúpili zúčastnené družstvá
na zahájenie. Súťažiacich a hostí privítala starostka obce Mária
Kleinová a súťaž otvorila.
Súhru a šikovnosť v hasičskom
útoku predviedlo osemnásť družstiev mužov a šesť družstiev
žien. Na prvom mieste v kategórii mužov sa umiestnilo družstvo
zo Spišského Bystrého, druhú priečku obsadil Prešov a tretie
miesto získalo družstvo z Gerlachova. Domáce družstvá mužov
sa umiestnili na deviatej a desiatej priečke. U žien prvé miesto
získalo SpišskéBystré–I. družstvo, druhé miesto obsadili
dorastenky zo Spišského Bystrého a tretiu priečku získali
Hranovničanky. Naše ženy sa umiestnili na piatom mieste.Na
záver súťaže predviedli ukážku zručnosti mladí požiarnici pre
hru Plameň, žiaci zo Základnej školy v Spišskom Štiavniku.
Všetky zúčastnené družstvá obdržali diplomy, tri najlepšie v
oboch kategóriách boli odmenené vecnými cenami. Víťazom
odovzdávala putovné poháre starostka obce Mária Kleinová,
predseda DHZ Marcel Šaveľ a za OV DPO Poprad Dušan
Badiar a František Kundis. Táto súťaž je zaradená do Okresnej
hasičskej ligy v okrese Poprad. Svedčí to o dobrej príprave a
organizácii, za čo patrí poďakovanie členom výboru a členom
i členkám DHZ v Spišskom Štiavniku. Osobitné poďakovanie
patrí sponzorom súťaže: PYROBATYS s.r.o. Batizovce,
PROCHEM Svit – Ing. Chovanec, BELA Slovenský raj,
Autodielňa – Rudolf Galas, Urbárske pozemkové spoločenstvo
majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku, Potraviny
– Terézia Chovanová a Potraviny Dubina – Marián Jendrál.
Jaroslav Budinský
tajomník DHZ

37. ročník štiavnickej podkovy

Jedinečná atmosféra, skvelé výkony, pekné počasie a vysoká
účasť divákov – takto sa dá charakterizovať 37. ročník
štiavnickej podkovy. Riaditeľka pretekov, starostka obce
Mária Kleinová otvorila súťaž o 13,00 hodine 19. júna 2005
v Spišskom Štiavniku – Kaštieli. Do súťaže sa zapojilo 13
jazdeckých klubov, prevažne z východného Slovenka. Hlavnú
cenu o štiavnickú podkovu v súťaži „ZL“ si vybojoval Ján
Husár na koni Kalypsa z jazdeckého klubu JaRK Poprad.
Prvú cenu v súťaži „Z“ si odniesol Kovalčík Ján na koni Kelly
z jazdeckého klubu Kovalčík Vrbov. Nechýbala ani súťaž
„ZM“ deti do 14 rokov, kde zvíťazila Dučáková Anita na koni
Lotar z jazdeckého klubu Kovalčík Vrbov. Zaujímavosťou v
tejto cene mladých bolo, že všetky súťažiace boli dievčatá.
Výbornú
atmosféru
tohto
podujatia
dotvárali
ukážky historického šermu skupiny Fortis, jazda na
poníkoch, a v nemalej miere stánky s občerstvením.
Rákociová Oľga

Turnaj starých pánov
Iquam norte in viti, quam nos bon vest prit. Ca; Catia vil tem
Patina se quiusa re actodium per aut L. Ured senarium teatque et,
stabendium faciptifes conﬁtere, maxim hilnere probse quod intimov
enirti clarionena, nove, acchin senicer ﬁricas ommore morterri pecris.
Ferbit, muli, Patam teris ducibus quemus faciendam cae,
ut L. Lerratem pulego es vit. Overvid eessupe rviviri perum
terraedea caes addum fuit. Sciam, nos face cotilic ioravestum
peribul condum unum occhuco nlocape stribes estium
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