Príhovor
Aký
krásny
je pohľad na
človeka, z ktorého
srší dobrota, ktorý
ma otvorené srdce
pre každého a pre
všetko, z ktorého
ľudskosti máme
pri
každom
stretnutí príjemný zážitok. Niekedy
máme pocit, že taký človek bol iba
jeden a aj preto sa k nemu obracajú
všetky pohľady, doliehajú k nemu
všetky prosby v očakávaní, že
pomôže práve nám a to po celé dve
tisícročia – a aj ten musel umrieť
na kríži. Žijeme však v období
nádeje, že vstane zmŕtvych a po
dlhom pôste naplni náš život novou
nádejou, radosťou a pokojom.
Poprajme si preto navzájom, aby
nás tento veľkonočný zážitok
priblížil k dokonalosti, úcte jeden
k druhému, aby sme sa dokázali
navzájom tolerovať, povzniesť sa
nad nepodstatnými drobnosťami
a malichernosťami, aby sme aj my
dokázali otvoriť svoje srdcia pre
veci, ktoré urobia každodenný život
v našom štiavnickom spoločenstve
lepší a spokojnejší... Muži to majú
asi na Veľkú noc ľahšie, ale aj my
ženy sa hneď po Veľkej noci tešíme
na náš veľký sviatok – Deň matiek,
ktorý oslávime v tomto roku l4.mája
– druhú májovú nedeľu. Keďže my
máme v tento deň v obci prvé sväté
prijímanie, oslávime tento sviatok
už v nedeľu 7. mája, kde všetkým
mamičkám poďakujú v bohatom
kultúrnom pásme žiaci MŠ, ZŠ,
deti z Detského domova v Spišskom
Štiavniku , ako aj naši tanečníci
a speváci z folklórneho súboru
Oľšovec, na vystúpenie ktorého sa
už teraz teším. Milé mamičky, a
viete čo o nás okrem iných známych
osobnosti svetových dejín píše veľký
francúzsky spisovateľ Viktor Hugo?
Začína takto: „Viete čo znamená
mať matku? ...Znamená to byť
chudobný, slabý, nahý, hladný sám
vo svete, ale cítiť, že je pri vás žena,
ktorá kráča, keď vy kráčate, zastaví
sa, keď vy postojíte, usmeje sa, keď
vidí úsmev na vašej tvári, zaplače,
keď je vám smutno. Zohreje vaše
prsty vo svojich dlaniach. Nasýti
Vás mliekom v detstve, chlebom
keď dorastiete a svojím životom keď
umierate ... Dobroreč Bohu, že máš
matku. A ty matka dobroreč Bohu,
že máš synov“. Taká je skutočná
matka so svojím každodenným,
(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
3. marca 2006 sa zišlo Obecné
zastupiteľstvo na svojom prvom zasadnutí.
Zasadnutie otvorila pani starostka
obce Mária Kleinová, zároveň privítala
poslancov a hostí. Oboznámila poslancov
s programom, ktorý bol schválený podľa
návrhu. Za zapisovateľa bol schválený
Jaroslav Budinský, za navrhovateľov a
zároveň overovateľov zápisnice boli zvolení
Ing. Milan Maliňák a František Proner. OZ
schválilo plán kultúrno výchovnej činnosti
na rok 2006. Tiež schválilo zápis v Obecnej
kronike za rok 2005 a zároveň schválilo
Jánovi Slivkovi – kronikárovi obce Spišský
Štiavnik ročnú finančnú odmenu
za
vedenie kroniky a albumu. OZ zobralo na
vedomie správu kontrolóra obce Spišský
Štiavnik o kontrolnej činnosti v roku 2005
a správu o poskytovaných finančných
prostriedkov z rozpočtu obce Spišský
Štiavnik v súlade s VZN č.5/2005. Ďalej
schválilo založenie obecného kultúrneho
súboru v Spišskom Štiavniku s názvom
„Oľšovec“ a štatút tohto súboru. OZ
schválilo plán a rozpočet Príspevkovej
organizácie obce Spišský Štiavnik Práce –
služby na rok 2006. OZ schválilo príspevok
na poskytnutie záväzku 99020/05
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a
WC Ihrisko v celkovej výške 121.447,Sk, voči príspevkovej organizácii Práce
– služby Spišský Štiavnik. OZ schválilo
odpustiť miestny poplatok za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady na
rok 2006 občanom, ktorý sa v našej
obci dlhodobo nezdržiavajú, ale majú tu
trvalý pobyt. OZ nesúhlasilo s pridelením
trvalého pobytu Renáte Koňovej a
Rastislavovi Tarinovi. Tiež nesúhlasilo
so žiadosťou Mgr. Štefana Valentoviča o
zníženie stočného a zmeny stočného. OZ
súhlasilo s pridelením trvalého pobytu pre
Kolomanu Pechu v obci Spišský Štiavnik
na ulicu Priečna 276/40. OZ súhlasilo s
odpredajom obecného bytu do osobného
vlastníctva Petrovi Pačajovi s manželkou,

Priečna 284, Spišský Štiavnik. OZ
zobralo na vedomie žiadosť Základnej
školy v Spišskom Štiavniku o navýšenie
rozpočtu na rok 2006 na mzdy a odvody
do poisťovní a fondov a doporučuje
túto žiadosť prehodnotiť pri najbližšom
prehodnotení rozpočtu obce. OZ berie
na vedomie analýzu potrieb finančných
prostriedkov na rok 2006, spracovanú
riaditeľom školy v Spišskom Štiavniku
Mgr. Petrom Gőmőrym. OZ berie na
vedomie žiadosť Rudolfa Paráka s
manželkou a Emila Hudzíka s manželkou
o vybudovaní prístupovej cesty s verejným
osvetlením a dokončenie kanalizácie na
ulici Hornádskej. Doporučuje starostke
obce Márii Kleinovej v zmysle jednania,
ktoré sa uskutočnilo dňa 24.6.2005 s
menovanými, zaujať stanovisko k danej
situácii a písomne informovať menovaných.
16. marca 2006 sa zišli poslanci na
mimoriadnom
zasadnutí
Obecného
zastupiteľstva. Po otvorení a schválení
programu, bol za zapisovateľa schválený
Jaroslav Budinský a za overovateľov
zápisnice Ing. Martin Hudzík a Stanislav
Hudzík. Kontrolu plnenia uznesení
previedol
Jaroslav
Budinský.
OZ
nesúhlasilo s odpredajom rozostavaného
nákupného strediska – budova na ulici
Kláštornej,
Občianskemu
združeniu
v zastúpení Ing. Milan Bielek a Bc.
Dušan Dudáš. OZ schválilo odpustiť
miestny poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na rok 2006
občanom, ktorí sa dlhodobo v našej obci
nezdržiavajú, ale majú tu trvalý pobyt.
OZ súhlasilo s predajom obecného bytu
do osobného vlastníctva Jiřimu Gažimu
s manželkou, ul. Priečna 283, Spišský
Štiavnik, za podmienok, že menovaný
má uhradené všetky nedoplatky. OZ
zobralo na vedomie oznámenie o otvorení
prevádzky živnosti pána Pavla Jasiča,
Oknomont, Hlavná 384, Spišský Štiavnik.
za správnosť výpisu Oľga Rákociová
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(dokončenie zo strany 1)
tak málo viditeľným hrdinstvom. Možno len sám Boh vie,
čo si od nej vyžiada výchova i niekoľkých detí. Koľko starostí,
koľko prebdených nocí, koľko úzkostí od kolísky nemluvňaťa
až po starosti s dospievajúcimi deťmi. A keď príde čas, aby
si sama odpočinula, dostaví sa bolesť a choroba. Jedným z
najcennejších darov života je dobrá matka. Kedykoľvek sa
stretávame s človekom vysokých mravných hodnôt, je za tým
nevideteľný obraz jeho matky. Dobrá matka je oporou za života
a anjelom strážcom po smrti. Nezištná láska matky je najlepším
sprievodcom po bludiskách života. Pevná chrbtová kosť,
sebaistota, jemnosť srdca, úcta k človeku a mnohé iné vzácne
vlastnosti sa vyvinú len zo semena, ktoré sadila a pestovala
nežná matkina ruka ...Ďakujeme Vám, pán Hugo, myslím, že
ste to vystihli správne a postaveniu Matky dali „vyšší princíp.“
No a teraz sa trošku pozrime do reality nášho každodenného
života na našom obecnom úrade, v našej obci. Čo nás trápi, čo
plánujeme v rámci investičnej, či neinvestičnej výstavby v obci,
ako to bude ďalej s výstavbou ciest – to sú každodenné otázky,
ktoré dostávam pri bežných stretnutiach s Vami, či už na ulici,
alebo na rôznych spoločenských, či kultúrnych podujatiach. Po
Veľkej noci by sme mali začať s výstavbou vysokofrekvenčného
vysielača pri Kaštieli, ktorý by mal zabezpečiť príjem desiatich
programov a internetizáciu pre našu obec, ako aj obec Vydrník.
Hneď po zápise ROEP /register obnovy evidencie pozemkov/,
cez ktorý ste prešli skoro všetci, ktorí ste vlastníkmi nehnuteľnosti
a ktorý nám zamedzil prácu s pozemkami a nehnuteľnosťami v
obci takmer na celý rok sme sa pustili do vyvlastňovania cesty na
ulici Slnečnej. Geodet spracováva v tomto období geometrický
plán cesty, nakoľko cesta je aj po 3O-tich rokoch užívania v
katastri nehnuteľnosti zapísaná ako orná pôda súkromných
vlastníkov, ktorých je naozaj dosť. Až po vyvlastnení a zápise
cesty na list vlastníctva obce sa môžeme pustiť do projektu
výstavby živičnej komunikácie. Ak by sa nám podarilo vyvlastniť
pozemky bez zbytočných prieťahov, predpokladám, že s
výstavbou by sme mohli začať najskôr tak v mesiaci september
až október 2OO6. Podarilo sa nám tiež zahrnúť úsek v dĺžke
5,5 km do podielu ciest v havarijnom stave v okrese Poprad,
ktorý spracovával Prešovský samosprávny kraj, správa a údržba
komunikácií pre rok 2OO6. Nový živičný koberec by mal byť
zhotovený na úseku štátnej cesty č. III/Ol8l57 smerom na
Hranovnicu – od hornej brány cintorína, potom nedokončený
úsek tej istej štátnej cesty cez obec, a štátna cesta č. III/Ol8l57
smerom na Kaštieľ. Budeme tiež pokračovať v úprave areálu
nášho nového „Mariánskeho námestia.“ Obec má rozpracované
ďalšie projekty, na ﬁnancovanie ktorých požiadala o prostriedky
z európskych fondov. Ako obstoja v procese hodnotenia
– uvidíme.Najväčším problémom na pleciach obce ostáva
obsadenie Domova dôchodcov, ktorého prevádzka je pripravená,
avšak sú veľké problémy pri výbere uchádzačov, nakoľko sa
hlásia hlavne starší ľudia s vysokým mentálnym a duševným
postihom, ktorý si vyžaduje špeciálny opatrovateľský tím. Keďže
po dohode s riaditeľkou DD chceme zamestnať predovšetkým
nezamestnaných spoluobčanov zo Spišského Štiavnika, ktorí
by sa dali rekvaliﬁkovať, jednoduchšie by bolo umiestniť tu
starkých, ktorí nie sú na tom po zdravotnej stránke až tak zle. No
zatiaľ ich máme na zahájenie prevádzky málo, hľadáme ďalších
záujemcov. Čas je však proti nám, pretože HUMANITÁR, n.o.
musí spustiť prevádzku do l6. mája. Po tomto termíne mu bude
odobratá licencia na prevádzkovanie tohto zariadenia. A okrem
týchto prioritných problémov nás čaká príprava parlamentných
volieb v našej obci. Všetci vieme z médií, kedy začína predvolebná
kampaň jednotlivých strán, že sa budú konať l7.júna – v našej
obci ako vždy v zasadačke obecného úradu. Dúfam, že sa
nedáte odradiť predvolebnými sľubmi a už teraz sa teším na
Vašu návštevu u nás na obecnom úrade pri volebných urnách.
Mária Kleinová
starostka obce

Vážne i veselo
Veľkonočné obdobie je tu a s ním aj zmena diania v mysli
ľudí. Pre veriacich je to potvrdenie pravdy Zmŕtvychvstania
Ježiša Krista a pre ostatných sviatky veselých zvykov.
Na tento najväčší sviatok schádzajú sa príslušníci rodín,
aby sa nielen pohostili, ale aj pospomínali v kruhu najmilších.
Bratia, sestry spomínajú na svojich rodičov, „keby otec a mama
žili, boli by prekvapení ako sa všetko mení,“ iní spomínajú na
svojich súrodencov, teda rôznych spomienok je nadmieru. Pri
stretnutí v tieto sviatky si vinšujeme veľa šťastia, radosti, ba i
požehnania a stiskom rúk dokumentujeme, že to vychádza zo
srdca, alebo je to len pretvárka? Verme, že je to úprimnosť.
Stáva sa, že pri týchto veľkonočných radovánkach
naša myseľ zabehne aj k tým, ktorí prišli vinou iných
o zamestnanie, alebo sa stali bezdomovcami. Tu musí
zvierať naše srdcia bolesť, prečo oni a hlavne ich deti
trpia, kto dal moc tým, ktorí prinášajú utrpenie. Nebudeme
však hovoriť o tých, ktorí si utrpenie zapríčinili sami.
Popri spomienkach sviatočných tisnú sa nám do mysle aj
spomienky na udalosti či už v obci, alebo ak sa nás dotýkajú, tak
aj udalosti v našej vlasti. Začiatkom apríla sme si pripomenuli
prvé výročie úmrtia Pápeža Jána Pavla II., pred ktorým skláňajú
svoje hlavy nielen veriaci, ale aj neveriaci. Tento velikán cirkvi
a vôbec sveta vytvoril nehynúce dielo k spáse a dobru človeka.
V najbližšom čase, 4. júna 2006, nás v obci čaká hasičská
súťaž „O pohár starostky obce.“ Tu treba pripomenúť, že
hasiči v obci tvoria záštitu ochrany a ich bohatá činnosť
je dokumentovaná v „Hasičskej storočnici“ a „Hasičskej
stodvadsaťročnici.“ Ďalej 17. júna budú už len jednodňové
voľby poslancov do Národnej rady SR. Politických strán je
ako húb po daždi a preto je treba sledovať ich program a
do urny vhodiť hlasovací lístok podľa najlepšieho vedomia a
svedomia. Prosíme občanov, aby voliť prišli a to pripravení,
aby sa im splnili očakávané túžby. Hneď na druhý deň v
nedeľu 18. júna budeme svedkami spestrených a obohatených
pretekov „Štiavnickej podkovy“ v Kaštieli. Pri tejto príležitosti
si pripomenieme, že naša drahá štiavnická rodná zem dáva
nielen bohatú úrodu, ale aj statočných synov a dcéry za 760
rokov od prvej zmienky o Štiavniku. Nedá mi svedomie, aby
som zabudol na zhudobnené slová piesne „Aká si mi krásna ty
rodná zem moja, krásne i tie hory kol teba čo stoja, krásne je i
nebo nad tými horami, žehnám ťa, vítam ťa vďačnými slzami.“V
mesiaci júli si pripomenieme prvé výročie odsťahovania
misijných sestier – služobníc Ducha Svätého z farnosti, ktoré
s prestávkou boli v našej obci od roku 1931.I touto cestou
chcem upriamiť pozornosť, milí občania, na činnosť ľudového
tanečno-divadelného súboru OĽŠOVEC v našej obci. Tento
súbor už ukázal vystúpeniami svoju schopnosť a odhalil, koľko
je bohatstva, krásy a schopnosti v mladých ľuďoch. Vedú ho
mladí a schopní ľudia Dušan Maliňák a Ing. Marcel Korheľ.
Po týchto vážnych zamysleniach prejdeme v druhý
deň Veľkej noci k šibačke a kúpačke. Tu sa preukáže
u mladých zvýraznenie náklonnosti, ba aj lásky, u
starších úcty. Na „grady“ šarkanice treba dať však pozor.
Ján Slivka
obecný kronikár
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
V I. štvrťroku 2006
Novorodenci v Sp. Štiavniku:
☺ Dávid Miko
☺ Mário Miko
☺ Barbora Rusnáková
☺ Alexandra Žigová
☺ Adam Pačaj
☺ Daniel Popadič
☺ Rastislav Gaži
☺ Jana Kroščenová
☺ Mária Lacková
Vítame ich medzi nami
Blahoželáme jubilantom:
60 rokov
♥ Pavol Javorský, Priečna 271
♥ Ivan Ozábal, Kvetná 22
65 rokov
♥ Jozef Galovič, Hlavná 351
♥ Daniela Pavlíková, Slnečná 424
70 rokov
♥ Mária Dulovičová, Lúčna 96
♥ Irena Martinková, Kvetná 24
♥ Mária Pemčáková, Hlavná 372
75 rokov
♥ Anna Mrkvicová, Kvetná 23
90 rokov
♥ Mária Svatová, Kláštorná 222
Prajeme im pevné zdravie
Na večný odpočinok sme
odprevadili:
† Pavol Vagaš
† Veronika Slivková
† Valent Galik
† Patrik Štajer

K trvalému pobytu sa prihlásilo
10 občanov.
Odsťahovali sa dvaja občania.

Miška, lietadlo sa zrútilo.
Nie je jednoduché spomínať na tieto chvíle, aj čas je milosrdný a zastiera chvíle,
ktoré vtedy bežali okolo mňa, hmlistým závojom. Ale jedno si uvedomujem – nesmieme
zabudnúť, nikdy nesmieme zabudnúť na túto strašnú tragédiu, nesmieme dovoliť
aby sa znova zopakovala a musíme chrániť pamiatku ľudí, ktorí tam zomreli.
Ten deň som mala už dopredu naplánovaný. Rýchlo z práce, navariť, dať sa dokopy a o siedmej
večer som už sedela v aute a smerovala do Trebišova. Vedela som, že Martinove lietadlo odletelo z
Kosova o piatej a v Košiciach by malo pristáť o ôsmej večer. Potom nasledoval slávnostný nástup
v Trebišove a vojaci sa mohli pobrať po úspešnej misii domov. Padal dážď so snehom, mrzlo a cez
cestu sa mi vo večernej tme prevaľovala hmla. Nebolo mi všetko jedno samej, ale vedela som, že do
Trebišova musím doraziť v každom prípade. Nemohla som dopustiť, že prídem neskoro a Martin
tam na mňa bude čakať. Pod Braniskom mi zazvonil telefón – na Martina mám nastavené
špeciálne zvonenie. Zodvihla som a Martin mi hovorí: „Miška, lietadlo sa zrútilo.“ „Nehovor
hlúposti,“ neveriaco som odvrkla a spojenie sa prerušilo. Nedalo sa niečomu takému ihneď uveriť,
na druhej strane to bol dosť hlúpy vtip. Nedalo mi to a zavolala som ja jemu. „Áno, je to pravda,
lietadlo sa zrútilo,“ opakoval mi. Volaj rýchlo záchranku. Som niekde v lese, neviem kde presne
sme, ale asi už niekde na hraniciach pod Košicami, pretože mi nabehol signál Orange.“ „Si v
poriadku?“ opýtala som sa a to mi už búchalo srdce ako zvon. „Hej, som len trochu zakrvavený.“
„A čo ostatní?“ Odpovede som sa už nedočkala, spojenie sa prerušilo a po opätovnom volaní
bolo číslo nedostupné. Zastavila som na prvom odpočívadle za tunelom a volala 112. Prepojili
ma na prešovskú hasičskú záchrannú službu a s dispečerom som potom bola v spojení celý večer.
Nahlásila som, kto som, čo sa stalo a ako som sa o tom dozvedela. Dispečer prisľúbil kontaktovať
leteckú záchrannú službu aj ostané záchranky v Košiciach a zavesil s tým, že keď zistí viac, dá
mi vedieť. Zavolala som na letisko, či im tam nechýba lietadlo. Nič im nechýbalo, tak som im
povedala čo stalo. Nechala som si prepojiť aj Trebišovský útvar, či im nechýba kontingent, ktorý
tam čakali. Nik im nechýbal a moju správu prijali s veľkým znepokojením. Čo robiť ďalej? Vrátiť
sa domov – veď ísť do Trebišova už bolo zbytočné. Ísť na letisko? Načo, lietadlo tam už nedoletí.
Zatiaľ mi na baterke telefónu nebezpečne svietila takmer prázdna baterka. Rozhodla som sa
ísť k bratovi – býva v Košiciach a vedela som, že mi minimálne požičia telefón. Cestou od konca
diaľnice do Košíc som sa obzerala dookola na temné lesy a so strachom rozmýšľala, v ktorom z
nich je Martin a rozbité lietadlo v tme a krutom mraze. Zazvonil mi telefón – volal dispečer hasičov.
„Áno, pani Farkašová, mali ste pravdu, to lietadlo sa stratilo z košického radaru. Nemusíte mať
strach, už vyhlásili pátraciu akciu,“ povedal mi. Spadol mi kameň zo srdca – pomoc je na ceste!
Na druhej strane, Martin bol stále nedostupný a mne sa pred očami zjavovali rôzne scenáre
toho, čo sa mu mohlo stať – aj keď som dúfala, že sa mu iba vybila baterka. V Košiciach som
bola za niekoľko desiatok minút a u brata sme hneď zriadili mini-krízový štáb. On hľadal
na internete informácie, ktoré tam postupne prenikali z médií, ja som telefonovala postupne s
veliteľom trebišovského útvaru, ministerstvom obrany, leteckou záchrannou službou, hasičmi,
a nakoniec, keď sa objavili správy, že z miesta nehody odviezla sanitka jedného raneného, aj
so všetkými košickými nemocnicami. Od prešovských hasičov som dostávala najaktuálnejšie
informácie, ktoré som posúvala ďalej a snažila som sa zistiť dve veci: Koľko ľudí prežilo a kto
prežil. Samozrejme, nikto mi nevedel, prípadne nechcel povedať, ako sa volá jediný zachránený.
Veľmi som dúfala, modlila som sa, aby to bol Martin, ale jeho hluchý telefón ma privádzal do
zúfalstva. Nepodarilo sa mi vypátrať ani to, do ktorej nemocnice odviezli raneného. Nemohla
som už sedieť doma a čakať
– vybrala som sa do Leteckej
vojenskej nemocnice, ktorá sa mi
zdala byť najpravdepodobnejším
miestom, na ktoré by ho mohli
priviezť. Tam mi po hodinovom
čakaní
oznámila
vojenská
polícia, že môj manžel je vo
fakultnej nemocnici L. Pasteura.
Rýchlosťou blesku som sa tam
odviezla a neviete si predstaviť
moje prekvapenie, keď som pred
ARO-m zbadala stáť skupinku
novinárov s kamerami! Vedeli
skôr ako ja, kde je! Lekári ma vtiahli dovnútra a oboznámili ma s tým, aké má Martin
zranenia. „Môžete ho vidieť, o niekoľko minút ho prevezú na ARO,“ povedali mi. O tretej
v noci som ho videla – mohla som sa na vlastné oči presvedčiť, že je to on a že žije. Koniec
príbehu už poznáte. Je mi veľmi ľúto ostatných rodín, ktoré nemali toľko šťastia ako my. Celé
je to ako zlý sen, na ktorý sa nedá zabudnúť, pretože sa stal skutočnosťou. Vďaka rodine
aj priateľom, ktorí nás v ťažkých chvíľach podržali, mysleli na Martina, modlili sa a držali
mu palce. Vďaka všetkým, ktorí uronili slzu za predčasne mŕtvych vojakov – mierotvorcov.
Dnes je už Martin v práci, vyrovnaný s tým, čo sa stalo. Snažíme sa hľadieť do budúcnosti, ale zároveň
nezabudnúť na ostatných, jeho kamarátov a kolegov, ktorí tam zahynuli. Česť ich pamiatke. (far)
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Nová hviezda v Štiavniku ....
Už po tretíkrát sa v nedeľu 5. marca zišli nadšenci a
priatelia folklóru na festivale folklórnych súborov Z Tatranského
prameňa 2006. Organizátorom i garantom festivalu bolo
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, spoluorganizátorom
známa folklórna obec Štrba. Súťažilo sa vo viacerých
kategóriách : sólisti inštrumentalisti, sólisti speváci, ľudová
hudba a kategória speváckych skupín. Festivalu sa zúčastnil aj
náš novovzniknutý súbor Oľšovec. I keď história súboru je ešte
v plienkach, aj tak sme neobišli bez ocenenia. O celom priebehu
sme sa rozprávali s členom súboru p. Mariánom Palárikom
– víťazom kategórie sólový spev, ktorého nádherný hlas všetci
poznáme aj z nášho chrámu.
V Podtatranských novinách sme si mohli všetci prečítať
o treťom ročníku folklórneho festivalu Z Tatranského
prameňa. Ako ste sa dozvedeli o tejto akcii?
Hneď po vzniku nášho súboru sa pán Dušan Maliňák
skontaktoval s Podtatranským osvetovým strediskom v Poprade,
kde sme sa zaregistrovali a o niekoľko dní nám prišla pozvánka
na festival. Zo začiatku sme nevedeli, či sa súťaže zúčastníme,
ba ani to v akých kategóriách. Rozhodli sme sa na poslednú
chvíľu.

Štiavnickom plese nadránom zaspieval pieseň „A tam dolu pri
jarečku.“ Veľmi sa mi páčila, takže bolo rozhodnuté.
Kto ťa doprevádzal?
Doprevádzal ma Martin Slodičák, samouk, ktorý úžasne hrá aj
bez nôt. Poďakovať chcem aj pani Kataríne Závadskej, ktorá
nám pomohla a zaspievala nám štiavnické piesne.
Aký máš pocit z tejto súťaže?
(smiech) Ako víťaz – veľmi dobrý. Teším sa na krajské kolo,
ktoré bude v septembri.
Zúčastníš sa súťaže aj v budúcom roku?
Hádam áno.
Dostal si po tomto úspechu aj nejaké ponuky na
účinkovanie v iných súboroch ?
Zatiaľ nie.
Kto je vedúcim súboru ?
Dušan Maliňák, Ing. Marcel Korheľ a Martin Slodičák.
Ako často sa stretávate ?
Stretávame sa v škole vo štvrtok a v sobotu.
Koľko členov má váš súbor ?
Ťažko povedať presné číslo. Niekedy nás príde viac, niekedy
menej. Ale – asi 20 členov. Je to pohyblivé. Dvere sú otvorené
pre každého, kto má chuť zaspievať si ľudové piesne a
zatancovať si.
Ako riešite ﬁnančnú otázku pri nákupe hudobných
nástrojov a krojov ?
Kroje si vypožičiavame z Vagonára za zálohu, ktorú nám potom
vrátia, ak kroje vrátime oprané a nepoškodené. Sú tu snahy o
vytvorenie štiavnického kroja. Ing. Marcel Korheľ bol aj v Matici
slovenskej, kde sa snažil niečo na túto tému vyhľadať. Uvidíme,
čo z toho bude. Informovali sme sa aj na cenu ušitia kroja. Sú
to veľké peniaze. Len za ušitie 1 páru čižiem by sme zaplatili
2000,- až 3000,- Sk. A to by boli len tie najlacnejšie. A kde sú
ešte kroje ?
Čo chystáte v najbližšom čase ?
Na Veľkú noc to bude oblievačka. Chlapci sa povezú dedinou
na rebriňáku ťahanom koníkmi a pooblievajú a možno aj vyšibú
členky súboru Oľšovec.
Chcel by si ešte niečo odkázať čitateľom nášho časopisu ?
Ak by sa našli ochotní sponzori – môžu sa prihlásiť a ﬁnančne
podporiť ušitie štiavnických krojov. A ešte – kto pozná „direk“
štiavnické pesničky, nech sa prihlási u členov súboru Oľšovec.
Radi si rozšírime repertoár.
Ja ti ešte raz gratulujem k úspechu a ďakujem za rozhovor.
Mária Martinková

V akých kategóriách ste napokon súťažili?
Sólový spev, kde sme získali 1.miesto a v kategórii speváckych
skupín sme neoﬁciálne obsadili 4.miesto a získali sme čestné
uznanie za účasť.
Aká bola konkurencia v sólovom speve?
Boli sme piati. Jeden z Teplice, dvaja zo Šuňavy dvaja zo Štrby
a ja.
My už vieme, že si získal palmu víťazstva. K tomu ti
gratulujeme. Čakal si, že budeš prvý?
(smiech) Vôbec som to nečakal. Všetko bolo na poslednú chvíľu.
Pred súťažou sme sa stretli len trikrát a ani sme nevedeli čo
budem spievať. Nakoniec nám pomohol pán Ján Šavel, ktorý na

Kalendár akcií
30. apríla vystúpenie súboru Olšovec počas otvorenia
turistickej sezóny na Podlesku so začiatkom o 9.00 hod.
7.máj 2006 deň Matiek v Urbárskom dome v Spišskom
Štiavniku
4. júna 2006 hasičská súťaž „O pohár starostky obce.“
18. júna 2006 Štiavnická podkova v Kaštieli spojená s
oslavami 760. výročia prvej písomnej prvej zmienky o
Spišskom Štiavniku.
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Škola v skratke
V mesiaci február 2006 prebehol na všetkých základných
školách SR Monitor 9- 2006, ktorý plošne preveril vedomosti
deviatakov zo slovenského jazyka, literatúry a z matematiky.
Priemerný počet bodov z matematiky v rámci SR bol 18,4,
t.j. 61,4 %. Naša škola dosiahla priemerný počet bodov 27,3,
t.j.91,1 %, čo je o 29,7 % lepšie ako je celoslovenský priemer.
Zo slovenského jazyka a literatúry bol priemerný počet bodov v
rámci SR 24,4, t.j. 81, %. Naši deviataci napísali testy v priemere
na 26 bodov, t.j.87 %, čo je o 5,8 % lepšie ako celoslovenský
priemer. Je len veľkou škodou, že nie všetky stredné školy
prihliadajú na tieto výsledky v takej miere, ako to bolo
prezentované Ministerstvom školstva SR. Našim deviatakom
držíme palce, aby im prijímacie pohovory na SŠ dopadli aspoň
tak dobre ako monitor a dostali sa na tie školy, ktoré si vybrali.
28. marec je dňom, kedy si každoročne pripomíname
Deň učiteľov. Okrem žiakov, ktorí pri tejto príležitosti
očakávali ako „správni študenti“ deň bez skúšania, nám
prišla popriať veľa síl a poďakovať sa za prácu starosta obce
p. Mária Kleinová. Aj touto cestou jej chceme poďakovať.
Jedným z posledných počinov exministra kultúry Františka
Tótha bolo vydanie kultúrnych poukazov pre žiakov škôl.
Hodnota jedného poukazu je 50,- Sk a každý žiak dostane
4 takéto poukazy. T.j. spolu v hodnote 200,- Sk. Podľa slov
ministerstva kultúry budú môcť žiaci tieto poukazy použiť
namiesto vstupného v divadle, kine, múzeu, knižniciach a
pod. Majitelia poukazov si môžu možnosti použitia poukazu
pozrieť na internetovej adrese www.kulturne poukazy.sk

Len nedávno sme súťažili v našej škole o najkrajšiu
vianočnú výzdobu a už je tu jar a s ňou spojený najdôležitejší
kresťanský sviatok – Veľká noc. Tento sviatok okrem
duchovnej obnovy súvisí aj so skrášľovaním nášho okolia.
Aj triedy našej školy dýchajú očakávanými sviatkami. Žiaci
pod vedením pedagógov na hodinách pracovnej výchovy,
výtvarnej výchovy a v záujmových krúžkoch vyzdobujú triedy.
Naďalej je škola otvorená pre občanov obce po celý čas mimo
vyučovania. Škola plní program Otvorená škola naozaj na 100%.
Každodenne je v poobedňajších hodinách obsadená aj niekoľkými
aktivitami. Priestory školy využívajú starší stolno-tenisoví hráči, ich
mladší kolegovia, ženy, ktoré si prídu zacvičiť 3-krát do týždňa,
folklórny súbor Oľšovec, každý štvrtok si s pánom kaplánom
zašportujú v škole žiaci našej aj iných škôl. V budove školy je pre
občanov aj obecná knižnica. V budúcnosti sa v škole plánujú
stretávať aj skauti. Okrem toho pracuje na škole 19 záujmových
krúžkov. Aktivít je naozaj dosť. S tým súvisí aj spotreba energií.
Momentálne sme už na hrane únosnosti, pretože spotreba elektrickej
energie je oproti predchádzajúcim rokom dvojnásobná. O spotrebe
čistiacich prostriedkov nehovoriac. Radi uvítame sponzorov, ktorí
by pomohli športu a taktiež škole riešiť ﬁnancie na energiu.
Mária Martinková

Volejbalový turnaj
7. apríla 2006 sa konal v Spišskom Bystrom Veľkonočný
volejbalový turnaj učiteľov Hornádskej doliny. Sútaže sa zúčastnili
aj pedagógovia zo ZŠ a ŠZŠ Spišský Štiavnik. Kapitánkou
bola p. starostka Mária Kleinová. Hanbu sme si nevyrobili a
umiestnili sme sa na bronzovej priečke. Pre výborný športový
zážitok je táto akcia hodná napredovania aj v budúcom roku.

O b č i a n ske z d r u ž e nie
Š Č AV N I Č A N

V poslednom marcovom týždni sa naši žiaci zúčastnili na
okresnom kole biologickej olympiády v kategóriách geológia
a zoológia. Žiaci nás reprezentovali výborne, pretože sa
umiestnili na medailových miestach a pokračujú v ďalšom
súťažení v krajskom kole. Palce budeme držať Monike
Martonovej – 8.A a Jane Mlynarčíkovej – 6.A. Blahoželáme.
Aj v ďalších mesiacoch pokračujeme vo vyplácaní dávok žiakom
v hmotnej núdzi, alebo žiakom z rodín, ktoré nedosahujú životné
minimum. Žiaci dvakrát ročne dostanú školské pomôcky (2x500,Sk), obedy (doplatok za jeden obed 2,- Sk) a v prípade dobrého
prospechu aj štipendium v hodnote 500,-, 300,- a 200,- Sk (mesačne).
29. marca 2006 sa v Astronomickom ústave SAV v
Tatranskej Lomnici konal Deň otvorených dverí. Hlavným
ťahákom bolo pozorovanie zatmenia Slnka. Zatmenie sa
dalo pozorovať len čiastočne. Medzi návštevníkov patrili aj
naši žiaci. Okrem pozorovania tohto astronomického úkazu,
si deti mohli vypočuť aj zaujímavé prednášky o astronómii.

Práve v týchto dňoch, keď sa naša krásna príroda znovu
prebúdza k plodnému životu a prináša nový život, aj v
našej obci vzniká čosi nové. Je to občianske združenie s
príznačným názvom, ktorý si zapamätá určite každý z nás
– ŠČAVNIČAN. Cieľom tohto združenia je napomáhať v
športovej, kultúrnej, vzdelávacej a sociálnej oblasti občanom
Spišského Štiavnika a jeho okolia. Občianske združenie bolo
zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky
31.3.2006 a svoju činnosť začne vykonávať po zakladajúcej
schôdzi, ktorá sa uskutoční v priebehu mesiaca máj. Členom
občianskeho združenia sa môže stať každý dospelý občan,
ktorý chce svojou aktivitou pomáhať pri zvyšovaní kvality
života nielen sebe, ale aj ostatným obyvateľom našej obce.
Veríme, že naše občianske združenie môže úspešne
pomáhať našim spoluobyvateľom práve v tých prípadoch a
oblastiach, kde to pre orgány štátnej správy a samosprávy
nie je možné. O ďalšej činnosti združenia Vás budeme určite
informovať aj prostredníctvom obecného spravodajcu.
Za prípravný výbor občianskeho združenia ŠČAVNIČAN
Ing. Daniel MARTINKO
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Práca finančného poradcu
Finančný poradca - profesia v súčasnosti zaznávaná ale
aj potrebná. Čo tvorí pracovnú náplň finančného poradcu ?
V čom nám može byť užitočný a ako nám može pomôcť ?
Čo nám može priniešt spolupáca s finančným poradcom ?
Finančný poradca pomáha klientovi vo výbere efektívneho
poistenia, sporenia, investovania alebo ako preplatiť pri
úvere čo najmenej.Služby poradcu môžu byť užitočné
pre každého, bez ohľadu na to, či dokáže ušetriť 10-tisíc
korún mesačne, alebo len niekoľko stoviek. Pozná možnosti
ako znížiť finančné straty. Jeho výhoda je v tom, že šetrí
klientovi čas, pretože pozná produkty bánk, poisťovní,
stavebných sporiteľní či doplnkových dôchodkových
sporiteľní. Záujemca o jeho služby mu povie, čo potrebuje,
aké sú jeho priority – či chce kúpiť byt, dom alebo
pozemok. Sporiť si na dôchodok alebo mať zabezpečený
príjem. Poradca na základe toho vyhodnotí, aké finančné
produkty sú pre naplnenie potrieb klienta najvhodnejšie.

Finančný poradca pracuje ako lekár
Práca fin, poradcu je totožná s prácou lekára. Za lekárom
ide človek vtedy ak má zdravotné problémy. V prípade
peňažných problémov si však väčšina ľudí myslí, že si
dokáže poradiť aj bez poradcu. Na Slovensku však banky
a iné inštitúcie pracujúce s peniazmi, ponúkajú viac ako
3000 rôznych finančných produktov. Vyznať sa v nich nie
je jednoduché a pre mnohé z nich platia navyše samostatné
zákony alebo vyhlášky. Preto je dobré, ak pri ich výbere
pomôže človek, ktorý sa im venuje na plný úväzok. Veď
ak niekto potrebuje operáciu, tak sa nenechá operovať od
známeho, ktorý to raz videl v TV a vraví, že to nieje ťažké.
Ale zverí sa do rúk špecialistu, ktorý sa v tom obore pohybuje
a stále sa vzdeláva aby svojim pacientom poskytoval
špičkové operácie na vysoko profesionálnej úrovni.

Výhody nezávislého poradcu
- nezávislosť – pozná produkty viacerých spoločnosti.
- objektívnosť – môže zanalyzovať klientovu situáciu a
ponúknuť mu vhodný mix produktov, pretože v banke
alebo poisťovni si záujemca môže vybrať iba produkty,
ktoré ony ponúkajú.
- diskrétnosť – veci o ktorých sa rozpráva poradca s
klientom ostávajú medzi nimi.
- individuálny prístup – poradca môže prísť za klientom
domov.
- bezplatnosť – finančného poradcu platia finančné
inštitúcie
- rada poradcu nie je pre klienta záväzná.
Ako pracuje finančný poradca
Najprv mu klient povie aké má potreby a ciele. Následne
mu povie aké ma príjmy a výdaje, aby poradca zistil aké
ma možnosti k realizácií cieľov. Ešte mu povie, koľko
peňazí dokáže mesačne usporiť a aké má úspory. Vola sa to
finančná analýza. Poradca následne vyhodnotí tieto údaje
a porovná ich s ponukou jednotlivých spoločností. Klientovi
odporučí vhodné prostriedky na dosiahnutie jeho cieľov –
povie, koľko mesačne musí sporiť, aby si mohol napríklad za
päť rokov kúpiť auto.Keď sa klient rozhodne túto ponuku
prijať, spíše s ním poradca zmluvu.Až po podpise zmluvy
bude klient platiť peniaze do sporenia alebo podielových
fondov. Poradcovia riešia aj zložitejšie problémy – radia
ako sa zabezpečiť na dôchodok, ako zabezpečiť bývanie,
ako neprísť o príjem v prípade straty zamestnania či úrazu.
V akých oblastiach radí poradca
Sporenie v bankách
Investovanie do podielových fondov
Životné zabezpečenie
Majetkové poistenie
Sporenie na dôchodok
Stavebné sporenie
Možnosti financovania bývania
Úverové možnosti

Martin Proner,
tel 0907 237 736, proner@orangemail.sk

Obecný spravodajca, štvrťročník pre obyvateľov Spišského Štiavnika. Vydáva Obecný úrad v Spišskom Štiavniku. Redakčná rada:
Maroš Javorský, Oľga Rákociová, Mgr. Mária Martinková, Ján Slivka, Mgr. Michaela Farkašová, Mária Kleinová. Graﬁcká úprava:
Maroš Javorský. Vychádza v náklade 500 kusov. e-mail: redakcia@spisskystiavnik.sk Uzávierka nasledujúceho čísla je 10. júla 2006.
Registračné číslo RP 3/2004. www.spisskystiavnik.sk

