Príhovor
Domovom
každého človeka
je jeho vlasť, ale
jeho
kolískou
je rodný kraj.
Miesto, kde prežil
svoje detstvo v
kruhu najbližších,
kde sa rodili jeho
plány a sny do budúcnosti. Miesto,
kde sa neustále s láskou vracia
a s pohnutým úžasom skúma a
hodnotí premeny prameniace z
tvorivej práce predchádzajúcich
generácií i súčasníkov. Pre mnohých
z vás je touto kolískou práve
naša obec, ležiaca v malebnom
prostredí
Hornádskej
kotliny.
Obec, ktorá svojou históriou
a bohatou tradíciou je ojedinelá
v tomto regióne hlavne z dôvodu
založenia štiavnickeho opátstva.
Pán kronikár obce pán Slivka Vám
o chvíľu rozpovie, čo sa vlastne za
tých našich 76O rokov stalo a prečo
si ich pripomíname práve v tomto
roku. Pozeráš vôkol a dnes vidíš
všade niečo nové, niečo čo ťa upúta.
Pri pohľade na rodnú obec, na jej
nové domy a ulice spomienka na
jej kedysi chudobnú tvár je už len
neprajným snom. Človek je pyšný
na rodákov, keď vidí, čo všetko
vybudovali, kde všade urobili dobré
meno našej obci. Vo vnútri srdca
každý z nás musí cítiť uspokojenie
a radosť, že tiež nestál bokom a
svojimi pracovitými rukami prispel k
spoločnému dielu. Nuž takí sme my
ľudia. Stretneme sa, chceme hovoriť
o nás, o živote a zasa sme len pri
práci. Hoci pracujeme na rôznych
postoch a v rôznych oblastiach,
alebo poniektorí aj nepracujeme,
všetkým nám určite záleží na tom,
aby každodenný život v našej obci
sa naďalej pozitívne rozvíjal. Som
presvedčená, že rovnako ako my na
obecnom úrade s 9 – členným tímom
poslancov a aparátom pracovníkov
obecného úradu, tak aj vy svoje
každodenné rozhodnutia zvažujete
predovšetkým s cieľom zlepšiť a
skvalitniť si život a zveľaďovať
svoj domov a tým aj svoju obec. V
tejto súvislosti by som vás chcela
ubezpečiť, že nezabúdame ani na
najstarších spoluobčanov, lebo
im v našej štiavnickej rodine patrí
najčestnejšie miesto. Osud obce je
však na pleciach strednej generácie.
Aj jej zásluhou sa ráno čo ráno
rozlieha detská vrava a smiech z
materskej škôlky a Základnej školy
(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
Dňa 5. apríla 2006 sa zišlo Obecné
zastupiteľstvo na 3. mimoriadnom
zasadnutí. Zasadnutie otvorila starostka
obce p. Mária Kleinová, zároveň privítala
poslancov a hostí. Za zapisovateľa bol
schválený p. Jaroslav Budinský. Za
navrhovateľov a overovateľov zápisnice
boli zvolení Ing. Iveta Martinková a Oľga
Martinková. Kontrolu uznesení vykonal
p. Jaroslav Budinský. OZ doporučilo
starostke obce vyzvať konateľku neziskovej
organizácie „Humanitár“ Mgr. Anetu
Huraiovú na protokolárne prevzatie
budovy na ulici Kláštornej č.202 v zmysle
uzavretej zmluvy o nájme zo dňa 5.9.2005,
v termíne do 20.4.2006. Po prevzatí budovy
a uvedenia zariadenia do prevádzky – OZ
rozhodne o možnosti zníženia, respektíve
odkladu nájmu. OZ schválilo VZN obce
Spišský Štiavnik č. 4/2006 o poskytovaní
príspevku na podporu úpravy rodinných
pomerov dieťaťa. OZ schválilo VZN obce
Spišský Štiavnik č.5/2006, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN – trhový poriadok.
Tiež schválilo kúpu pozemku parcelné
číslo 546/1 diel č. 8 o výmere 56 m2
od p. Štefana Házyho s manželkou a p.
Alojza Kostelanského s manželkou, 546/2
diel č. 7 o výmere 59 m2 od p. Johany
Bombarovej v ½ a p Márie Svatovej v
½, 545/1 diel č. 9 o výmere 59 m2 od
p. Alžbety Korheľovej a 540 diel č. 10
o výmere 32 m2 od p. Júliusa Nogu.
Cena za 1 m2 je 200,- Sk. OZ zobralo
na vedomie žiadosť p. Ing. Ľubomíra
Oleja ohľadom stanovenia rekreačného
poplatku pre ubytovacie služby v obci.
Tento poplatok bol odsúhlasený vo VZN
č. 1/2006 vo výške 15,- Sk za osobu a nos.
26. apríla 2006 sa zišlo Obecné
zastupiteľstvo na 4. mimoriadnom
zasadnutí.Za zapisovateľa bol schválený
p. Jaroslav Budinský a za overovateľov
Ing. Milan Maliňák a p. Oľga Martinková.
OZ súhlasilo s poskytnutím príspevku
pre TJ Družstevník Spišský Štiavnik vo

výške 10.000,- Sk, ako zálohu na činnosť
futbalových družstiev dorastu a mužov z
dôvodu zahájenia futbalových ligových
súťaží. OZ neschválilo požiadavku
neziskovej
organizácie
„Humanitár“
o odklad nájmu. OZ schválilo zmenu
mesačnej splátky pre túto organizáciu
takto. Uhrádzať nájomné od 1.5.2006
znížené o 50% na sumu 39.500,- Sk za
podmienky, že prevádzka v DD a DSS
v Spišskom Štiavniku bude zahájená od
1.5.2006. V prípade, že splátky nebudú
v danom termíne splácané, zmluva bude
s neziskovou organizáciou vypovedaná.
Výška nájomného platí od 1.5.2006 do
31.12.2006. Ďalšia výška nájomného bude
prehodnotená k 1.1.2007. V prípade, že tieto
ponúknuté podmienky nebudú neziskovou
organizáciou „Humanitár“ prijaté, bude
zmluva o nájme vypovedaná k 30.4.2006.
Na
piatom
zasadnutí
Obecného
zastupiteľstva sa poslanci zišli 9. júna
2006. Za zapisovateľa bol schválený Ing.
Milan Maliňák a za overovateľov Ing.
Marcel Korheľ a p. Stanislav Hudzík.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia
uznesení, stanovisko kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce za rok 2005
pre Obec Spišský Štiavnik a správu
nezávislého auditora k účtovnej závierke
za rok 2005 pre Obec Spišský Štiavnik.
Schválilo zmenu rozpočtu na rok 2005
podľa priloženej prílohy a to „Úprava
rozpočtu“ podľa zákona č. 523/2004 o
rozpočtových pravidlách verejnej správy
za rok 2005. OZ schválilo ročnú účtovnú
závierku a záverečný účet za rok 2005
a plán kontrolnej činnosti na druhý
polrok 2006. OZ zobralo na vedomie
správu o čerpaní výdavkov a plnení
príjmov so stavom k 31.3.2006, správu
kontrolóra obce o vykonanej kontrole a to
námatková kontrola správnosti výpočtu
dane z nehnuteľností a žiadosť riaditeľa
Základnej školy o navýšení finančných
(pokračovanie na strane 2)

Strana

2
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a popoludní a cez víkendy športové povzbudzovanie na
futbalovom ihrisku nášho športového areálu. Však sú to najlepšie
roky. Určite si radi zaspomíname na časy strávené v školských
laviciach v budove školy, ktorá dnes už slúži aj na iné účely, ako
len učenie. Naše deti dnes využívajú zrekonštruované všešportové
ihrisko na školskom dvore, ktoré sme vybudovali v minulom
roku. Veľmi nám záleží na tom, aby hlavne mladá generácia
vedela naplno využiť a rozvinúť svoj elán, talent i odvahu pustiť
sa do vecí nových. Iba máloktorá obec sa môže popýšiť toľkými
fungujúcimi spoločenskými organizáciami a klubmi s vysokými
počtami zanietencov – Miestny spolok Slovenského červeného
kríža, Dobrovoľný hasičský zbor, Telovýchovná jednota, stolní
tenisti, folklóristi, Erkári, najnovšie aj oddielom skautov. Obec
sa neustále rozvíja. Tak ako iné obce na Slovensku aj my máme
svoje problémy, ktoré ovplyvňujú spôsob života našich občanov
– vysoká miera nezamestnanosti, nedostatok bytov pre mladé
rodiny, ekonomické problémy, rómska problematika. Tieto
priority sú hlavnou náplňou mojej práce, práce obecného
úradu, poslancov. Ich radikálne vyriešenie je otázkou ﬁnančných
zdrojov a tých vlastných veľa nemáme. Pomaly však vstupujeme
do európskych štruktúr a snažíme sa zapájať do programov na
podporu obcí. Však len v minulom roku bolo preinvestovaných
na zlepšenie života občanov cez 2O mil. Sk. Mnoho významných
ľudí minulosti ma spojitosť s našou obcou. Chcem poďakovať
všetkým, ktorí akoukoľvek mierou zviditeľnili našu obec,
alebo ju reprezentovali na rôznych postoch nášho kultúrneho,
spoločenského, či vedeckého života. Všetkým slávnym rodákom,
o ktorých sa dnes ešte bude hovoriť a ktorí už mnohí nie sú
medzi nami, alebo svoj plodný život prežívajú v inom prostredí
a prostredníctvom seba reprezentujú našu obec. Ale chcem
poďakovať aj všetkým pracovitým a prajným občanom
Spišského Štiavnika, ktorí tu žijú svoju súčasnosť a venujú sa
tomu, čo ostatní – svojim záhradkám pred domom, muškátom
v oknách, či na balkónoch, aby bolo pozametané pred prahom
a na stole nechýbal chlieb a soľ...Veď čo keď príde hosť.
Veru čas rýchlo letí. Ako nám ubieha, keď sme niekde ďaleko
od domova? Domov sú kamaráti z detstva, to je rodný chotár,
strom, rolička na zemičkách. Domov sú aj bociany, ktoré sa rok
čo rok vracajú do toho istého hniezda v Kaštieli. Odchovávajú v
ňom mláďatá, aby sa raz opäť vrátili do toho istého hniezda.Tak
to je po stáročia, lebo takto to má byť. Hoci ten čas tak rýchlo letí.
Zastavme ho na chvíľu, pokúsme sa prejaviť úctu a vďaku
človeku, ktorého nestretávame každý deň, ale aj takému, ktorého
možno aj stretávame každý deň, ale nemáme čas povedať mu
– Dobrý deň. A preto nech je tento deň pre nás veľkým sviatkom.
Ja vám prajem každý deň – dobrý deň.
Mária Kleinová
starostka obce

Z O b e c n é h o z a s t u p i t e ľs t v a
(dokončenie zo strany 1)
prostriedkov. OZ súhlasilo s dotáciou 10.000,- Sk pre TJ
Družstevník Spišský Štiavnik do konca sezóny 2005/2006.
OZ doporučilo predsedovi TJ Družstevník Spišský Štiavnik
vypracovať návrh rozpočtu formou žiadosti v zmysle VZN o
poskytovaní dotácie z rozpočtu Obce Spišský Štiavnik. Ďalej
schválili čas prevádzky internetového klubu – kaviarne
„Blue – plus“ s.r.o. Martin Šavel, Spišský Štiavnik, Lúčna
117/28. OZ schválilo odpredaj obecných bytov Ondrejovi
Bodorovi, Rudolfovi Pokošovi, Vlaste Koňovej, Jánovi
Žigovi a Viere Pačanovej za podmienok, že menovaní
budú mať uhradené nájmy do doby odpredaja bytov. OZ
schválilo komisiu na prehodnotenie a uzatvorenie nájomnej
zmluvy na prenájom ihriska s Ing,. Marcelom Korheľom
v zložení: p. Oľga Martinková, Ing. Milan Maliňák a Ing.
Martin Hudzík. OZ zobralo na vedomie petíciu občanov
obce Spišský Štiavnik ulice Mlynskej a Kvetnej a priľahlých
pozemkov proti kúpe rodinného domu na ulici Mlynskej
č. 122 a to Detskému domovu v Spišskom Štiavniku.
15. júna 2006 sa zišlo Obecné zastupiteľstvo na 6.
mimoriadnom zasadnutí. Za zapisovateľa bol schválený
Ing. Marcel Korheľ, za navrhovateľov a overovateľov
zápisnice boli zvolení Ing. Iveta Martinková a František
Proner. OZ prehodnotilo uznesenie č. 103/2005 zo dňa
9.12.2005 ohľadom výšky nájmu od 1.1.2007. OZ priznalo
náklady, ktoré navyšujú investičnú hodnotu budovy
pohostinstva na ihrisku vo výške 200.000,- Sk a schválilo
50% nájomnej čiastky, splatiť Ing. Marcelovi Korheľovi v
hotovosti, alebo prevodom na účet obce Spišský Štiavnik
a ďalších 50% nájomnej čiastky bude odpočítateľné z
celkovej investície budovy a pohostinstva zo sumy 200.000,Sk Terajší mesačný prenájom je 3.000,- Sk. OZ schválilo
finančnú čiastku 14.000,- Sk pre Ing. Milana Maliňáka
na zakúpenie výstroja pre rozhodcu. Finančné prostriedky
budú poskytnuté TJ Družstevník Spišský Štiavnik. OZ
schválilo odpustiť Ing. Marcelovi Korheľovi poplatok za
prenájom pohostinstva a to od 1.1.2006 do 30.4.2006 z
dôvodu podpísania preberacieho protokolu až 26.4.2006.
za správnosť výpisu Oľga Rákociová

A KO S M E VO L I L I D O N Á RO D N E J R A DY S R
17. júna 2006 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V našej obci bolo v zozname voličov
zapísaných 1405 občanov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 710 osôb. Jeden volič zaslal návratnú obálku z cudziny.
708 voličov odovzdalo obálku a počet platných odovzdaných hlasov bol 682. Najviac, 210 hlasov v našej
obci získala SMER – sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie získalo 138 hlasov, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana získala 135 hlasov a Slovenská národná strana 60
hlasov. Rovnaký počet hlasov 32, získal Ľavicový blok a Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko.
17 hlasov získalo Združenie robotníkov Slovenska a Slobodné fórum. Aliancia nového občana získala 12
hlasov, Komunistická strana Slovenska 11 a strana NÁDEJ 10 hlasov. Dva hlasy získala Strana občianskej
solidarity a Agrárna strana vidieka. Jeden hlas získala Misia 21-Nová kresťanská demokracia, Slovenská
národná koalícia – Slovenská vzájomnosť, Hnutie za demokraciu a Občianska konzervatívna strana.
Oľga Rákociová
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
V II. štvrťroku 2006
Novorodenci v Sp. Štiavniku:
☺ Kristína Čonková
☺ Mária Žigová
☺ Sebastian Martinko
☺ Jozef Žiga
☺ Markéta Lacková
☺ Barbora Pačajová
☺ Ján Rusňak
☺ Damián Korheľ
☺ Vanesa Žigová
☺ Samuel Slivka
☺ Bianka Slivková
☺ Lukáš Žiga
☺ Malánia Martonová
Vítame ich medzi nami
Blahoželáme jubilantom:
60 rokov
♥ Františka Pemčáková, Hlavná 309
♥ Alžbeta Martinková, Hlavná 314
♥ Mária Chripková, Kvetná 36
♥ Miroslav Králik, Kláštorná 232
65 rokov
♥ Ján Chripko, Kvetná 36
♥ JUDr. Jozef Pilát, Hlavná 377
70 rokov
♥ Cecília Pemčáková, Priečna 15
75 rokov
♥ Ján Javorský, Hlavná 308
♥ Pavol Dulovič, Mlynská 156
♥ Júlis Noga, Kláštorná 219
♥ Marta Badzíková, Hlavná 356
80 rokov
♥ Pavel Dolák, Kvetná 20
♥ František Dulovič, Kvetná 28
♥ Júlia Rusiňáková, Mlynská 189
85 rokov
♥ Johana Bombarová, Kláštorná 222
♥ Mária Jochmanová, Hlavná 333
♥ Emília Modríková, Mlynská 145
Prajeme im pevné zdravie
Na večný odpočinok sme
odprevadili:
† Mária Svatová
† Mária Mravová
K trvalému pobytu sa prihlásil
jeden občan.
Odsťahovali sa piati občania.

760. výročie od prvej písomnej
zmienky o našej obci
Mnohí sme počuli od našich rodičov, alebo od už odpočívajúcich pánov učiteľov, alebo aj
iných občanov, že kedysi to bolo celkom ináč. To vedie ľudí k otázkam. Ako to kedysi bolo?
Začalo sa pátrať po knihách, začali sa reči a impulz dali aj pútače, že tá a tá obec oslávila
také a onaké výročie svojho vzniku. Ani Obecný úrad v Spišskom Štiavniku neostal bokom
a pátral po histórii. Historici, ako náš vdp. Ján Vencko, docent Dr. Chalupecký či už svojimi
knihami, alebo štúdiom osvetlili veľmi cenné fakty existencie našej obce. Veď v jej chotári
sa našli doklady z doby bronzovej i slovanskej a dokonca v listinách z roku 1214 v súvislosti
s vytyčovaním pozemkových hraníc sa spomína naša obec ako už jestvujúca a to je tých 760.
rokov v tomto roku, ktoré si pripomíname.Na vzniku našej obce má najväčší podiel založenie
Kláštora a Štiavnického opátstva v roku 1223 ako sa to všade uvádza v spisoch rehole cistercitov.
Terajšia obec Spišský Štiavnik sa v starších písomných prameňoch uvádza ako „vila Sceunk,“
neskôr ako „Schavnik“ (nemecky) a „Savnik“ (maďarsky). V tomto prípade je jasný slovanský
prvotvor pomenovania obce - aj potoka tečúceho „Medzi horami“ – Štiavnik. Je jasné, že
obec založili Cisterciti, predkovia bývali v honoch Sedliska, živili sa pastierstvom, rybolovom.
lovectvom a len málo poľnohospodárstvom. Bývali v drevených chalúpkach a až po veľkom
požiari sa začalo s výstavbou murovaných domov. V čase požiaru r. 1906 bývali už v mieste
terajších bydlísk. Cisterciti mali záujem zakladať dediny ako pracovné sily pre zúrodňovanie pôdy.
V Štiavniku od počiatku osídlenia a prakticky po celý stredovek prevládalo slovanské obyvateľstvo.
Potvrdzujú to priezviska: Vrábeľ, Urbankov, Jastrab, Mucha, Hajduk, Pecmenič, Klapačka, Hrúby,
Papcún, Šmak, Miškov a Chudzík. V roku 1735 sú to priezviska: Noga, Sedmák, Šulík, Slivka,
Krivjanský, Javorský, Gáži, Greguš, Mrava, Jaroš, Chripko, Dubňak, Kaňá, Šuňavec, Krčmár,
Begala, Vojtuš. Mnohé z nich už neexistujú a nahrádzajú ich iné, ktoré sú Štiavničanom dobre
známe. Tvrdá práca a jej výsledky boli sčasti zmarené rôznymi pohromami ako boli veľké požiare,
vpády Tatárov a cholera.Podľa kononickej vizitácie v roku 1700 mal Štiavnik 374 obyvateľov z toho
222 katolíkov a 152 evanjelikov. V roku 1788 Štiavnické panstvo (kaštieľske) vydalo nariadenie o
platení dávok od každého kotlíka na varenie pálenky. Nápoj pálený z obilia bol v spišských mestách
a dedinách, aj v doline Hornádu nazývaný „aqua vitae“ (voda života). Pre Štiavnik na začiatku 19.
storočia bolo schválených panstvom 12 páleníc. Ak sa prekročila miera v užívaní pálenky, iste bola
príčinou nešťastia a utrpenia, tak ako dnes.Na konci 19. storočia mal Štiavnik 1074 obyvateľov, z
toho 993 Slovákov, 26 Nemcov, 2 Maďarov, a 14 príslušníkov inej národnosti (hlavne Poliakov).
Z cirkevného hľadiska 1052 katolíkov, 17 Židov, 4 evanjelikov a 1 grekokatolíka. V obci bolo 158
domov, k obci patrilo 36 k. j. záhrad, 310 k. j. lúk, 1654 k. j. polí, 938 k. j. lesa a 145 k. j. pasienkov.V
roku 1913 bol v Štiavniku založený Spolok pre pestovanie krmovín. Najviac obyvateľov pracovalo
na hospodárstve a len veľmi málo na blízkych pílach a v lesoch. Aj v Kaštieli pracovali deputátnici
na biskupskom veľkostatku a v roku 1930 deputátnik dostal ročne 1200 korún, 13 q zemiakov a
2 q kapusty. Denne dostal 3 litre mlieka. Byt, kúrenie a osvetlenie mal zdarma. Ak pracovali ženy
deputátnikov na poli, dostali denne 7 korún a za dojenie kráv 60 korún mesačne. Po I. svetovej
vojne, najmä v 20-30 rokoch neboli časy vhodné pre blahobyt, skôr pre biedu. Aj naši občania
odchádzali za prácou do Ameriky, niektorí aj za požičané peniaze, a ak práca nešla, za požičané
sa aj vrátili domov. Tí, ktorí tam prácu našli, po vrátení sa do kraja nadobudli slušný majetok.
Viac výňatkov a objavov z našej histórie som sa nepokúšal predniesť, lebo vdp. Ján Vencko v
Dejinách štiavnického opátstva dokonale osvietil bohatú históriu obce, ktorú potvrdil historik doc.
Dr. Chalupecký. Veľa sa o Štiavniku píše v knihe Jána Michaleka a kolektívu „Ľud hornádskej
doliny.“ Štiavnických richtárov a hasičov sme predložili našim spolurodákom v hasičskej brožúre
„Sto rokov a Stodvadsať rokov hasičstva v našej obci.Pri tejto príležitosti treba poďakovať aj
našej starostke pani Márii Kleinovej , že vedela zabezpečiť ďalšie vydanie Dejín štiavnického
opátstva a tým aj históriu našej obce do roku 1927, kedy autor túto knihu ukončil. Ďalšia
história sa písala v obecných kronikách a tieto iste ležia niekde zaprášené na povalách. Tvoria,
obsahujú históriu obce v rokoch 1927 – 1944. Radi by sme ich oprášili a zverejnili ich obsah.
Niektorí naši občania sledujú v tejto dobe výskumy v neďalekom Kaštieli, ktoré sprevádza doc.
Dr. Michal Slivka a mnohí vysokoškoláci zamerali svoje diplomové práce na tieto archeologické
práce. Radi všetko zverejníme. V súčasnosti tvorí hostóriu našej obce naše pokolenie. Aby sa
nemuseli za nás hanbiť naši nasledovníci, upusťme od terajšieho návyku „miluj seba samého“
a vráťme sa na to pôvodné „miluj bližného ako seba samého“ a mne dovoľte vám zavinšovať.
By vám vždy tak milo bolo, jak je teraz v duši mojej, by na vás vždy svietilo oko Božie v láske svojej.
Ján Slivka
kronikár obce
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CHRÁŇME SI NAŠU PRÍRODU !
Verím, že každý z nás má rád prírodu lesy, lúky a rieky. A
slepo verím, že každý z nás sa ju snaží chrániť a starať sa o ňu.
Príroda nám poskytuje takmer všetko. Vodu, jedlo teplo,
vzduch, život. Ale nie všetci si to dostatočne uvedomujú. A
o to menej ľudia z mesta. Pre niektorých je príroda doslova
tabu. Preto by sa aspoň obyvatelia dedín a tí, ktorým je
príroda omnoho bližšia, mali zaujímať o to, kto znečisťuje
ich okolie. Ako ste si iste všimli, ani v našej obci to nie je
žiadna novinka. Nie raz som mala možnosť vidieť ľudí ako
pod lesom, alebo za ploty obydlí vysypávajú odpadky –
plastové fľaše, sklo a mnoho iných predmetov z materiálov,
ktoré naša planéta bohužiaľ „neskonzumuje.“ A nie každý
si to uvedomuje. Aj chladničky vyhodené v našich riekach
uvoľňujú freóny, ktoré sa úspešne podieľajú na zväčšovaní
ozónovej diery, následnému globálnemu otepľovaniu
a zvyšovaniu hladín mora a mnoho iných škodlivých
sprievodných znakov. Možno si poviete: Veď mňa sa to
netýka.“ Ale Týka! Je to problém, ktorým by sa mali zaoberať
všetci. Predstavte si, žeby si na svete každý povedal túto krátku
vetu. Podľa mňa, by život na Zemi už neexistoval. Našťastie
je na svete ešte dosť ľudí, ktorých to trápi, ktorým na tom
záleží a snažia sa cieľavedome odstrániť tieto nedostatky.
Preto sa všetci snažme chrániť prírodu a udržiavať

čisté okolie. Veď je to okolie v ktorom žijeme a ktoré
nám poskytuje život. A život máme len jeden. Tak
sa ho snažme prežiť plnohodnotne a zodpovedne.
Lucia Vagašová

38. ROČNÍK ŠTIAVNICKEJ PODKOVY
18. júna 2006 sa v Spišskom Štiavniku konali
oslavy 760. výročia od prvej písomnej zmienky o
našej obci a zároveň 38. ročník
štiavnickej podkovy.
Starostka obce, riaditeľka pretekov p. Mária Kleinová otvorila
súťaž o 13.00 hod. na miestnom ihrisku. Do súťaže sa zapojilo
štrnásť jazdeckých oddielov. V
prvej súťaži „ZM“ - jazdci do
14 rokov, zvíťazila Zemanová
Janka na koni Sáva z Jazdeckého
klubu JaRK Poprad. Druhé
miesto obsadil Jackovič Mário
na koni Quentin Dracula z JK
Turbína Huncovce a na treťom
mieste sa umiestnila Pisková
Katarína na koni Gadona z JK
Acer Mlynica. V súťaži „ZM“
– kone štartujúce prvý rok, sa
na prvej priečke umiestnila
Kopecká Viktória na koni Adela
z JK Slávia Spišská Nová Ves.
Pri
dekorovaní
jazdcov,
starostka obce predniesla slávnostný príhovor pri príležitosti
osláv a kronikár obce p. Ján Slivka oboznámil prítomných
s históriou našej obce. Potom už nasledoval parkúr stupňa
„Z“. Prvú cenu z tejto súťaže si odniesla Kopecká Viktória
na koni Festina z jazdeckého klubu Slávia Spišská Nová
Ves, druhé miesto získala Barteková Lucia na koni Brave
z JK Turbína Huncovce a tretie miesto obsadila Stanková
Katarína na koni Vidy zo Slávie Spišská Nová Ves.

V prestávke sme si mohli pozrieť ukážky historického šermu
družiny dobových zvyklostí Fortis, ktorej najväčším úspechom je
tohtoročné prvé miesto v medzinárodnom turnaji v Talianskom
meste Pavon. Pekným spestrením bolo vystúpenie nášho
ľudového súboru OĽŠOVEC, ktorý svojim spevom a tancom
rozveselil prítomných divákov.
Nasledoval hlavný jazdecký
pretek „ZL“ o pohár starostky
obce. Prvé tri ocenenia si
vybojovali jazdci z JK Slávia
Spišská Nová Ves - Kopecká
Viktória na koni Festina,
Kuchár Maroš na koni
Noran a Stanková Katarína
na koni Gordon Great.
O 19.00 hod. si prišla na svoje
stredná generácia divákov,
kedy
zanôtil
populárny
spevák Peter Stašák. V
prestávke boli vyžrebované
hodnotné
vecné
ceny.
Do neskorých nočných hodín bol čas vyhradený mladej
generácii, keď pri populárnej hudbe prebiehala voľná zábava.
Výbornú atmosféru tohto podujatia dotvárali stánky s
občerstvením, jazda na poníkoch a krásne slnečné počasie.
Srdečné poďakovania patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli
vecnými alebo ﬁnančnými cenami a tiež tým, ktorí sa akoukoľvek
mierou podieľali na príprave slávností a jazdeckých pretekov.
Oľga Rákociová
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NAŠA OBEC „DOMOVOM,“ ALEBO LEN
„BYDLISKOM?“
Tak táto otázka mi rezonuje v hlave skoro každý deň. Skutočnosť,
že žijeme v Spišskom Štiavniku sme si zvolili my. Možno nebolo
našim snom prežiť život práve tu, možno sa s nami trochu pohral
osud, možno sme nemali na miliónový byt v meste, možno ... A
tých „možno“ by som mohla vyrátať nespočetne veľa. Napriek
tomu verím, že väčšina našich obyvateľov žije práve tu preto,
lebo tu má svoj DOMOV. Básnici sa s týmto niekoľkohláskovým
slovom pohrali skoro v každom období. Ospievali tento pojem
vo svojich dielach a každý z nás vie, že slovo DOMOV označuje
hlavne pocit. Je pre mňa veľkou záhadou, prečo si necháme
svoju obec ničiť. Narážam na dvor našej materskej školy. Je tam
mnoho atraktívnych objektov pre deti: pieskovisko, kolotoče,
preliezky,... Myslím si, že každý bude súhlasiť s názorom, že
ak by v Spišskom Štiavniku materská škola nebola, tak mnoho
rodičov by riešilo vážny problém – kam s deťmi v čase našich
pracovných povinností. Nehovoriac o tom, že táto inštitúcia
plní aj dôležitú výchovno vzdelávaciu funkciu, rozvíja sa tu
všestranne detská osobnosť, dieťa sa pripravuje na vstup do
základnej školy. S prvými teplým slnečnými lúčmi každoročne
prichádza aj obdobie vandalizmu vo dvore materskej školy. Deti
prevažne z rómskych rodín tu majú svoje ihrisko. Problém vidím
v tom, že kolotoče, preliezky a iné predmety, ktoré sa vo dvore
nachádzajú, nie sú konštruované na takúto záťaž. Na kolotoči
často narátam aj pätnásť šarvancov, ktorí nielenže ničia toto
zariadenie, ale aj ohrozujú vlastné zdravie, pretože pri otáčaní
kolotoča doslova odlietavajú do diaľky a môže prísť k zraneniu.
V prvom rade si musíme uvedomiť, že sú to deti. Chcú sa hrať.
Vhodnosť hry by mal kontrolovať rodič. Tu rodinná výchova
zlyháva. My sa môžeme k tomuto problému postaviť dvomi
spôsobmi. Prvým spôsobom tak, že deti z ihriska pošleme preč
(som si vedomá, že to nie je jednoduché, ale je to účinné), alebo

sa budeme tváriť, že nič nevidíme a prejdeme okolo ľahostajne.
Maximálne pohoršene pokrútime hlavou a ničneriešiac
odkráčame. Veď nech sa o to stará obec... Lenže obec – to nie
je len starosta, poslanci a zamestnanci obecného úradu. To sme
MY VŠETCI! A každému súdnemu človeku by malo byť jasné,
že získať ﬁnancie na niečo v prospech obce je veľmi ťažké. Ak
si niečo zničíme, alebo si to necháme zničiť, možno sa to bude
dať nahradiť, ale za tieto peniaze by sme mohli mať chodníky,
cesty,... Po prenesení kompetencií štátu na obce, prešlo školstvo
pod obce. Sú to takzvané originálne kompetencie a prenesené
kompetencie. Prenesenou kompetenciou je napr. základná škola.
To znamená, že obec ju nemôže zrušiť vlastným rozhodnutím.
Túto právomoc má len Ministerstvo školstva SR. Asi málokto vie,
že materská škola je tzv. originálnou kompetenciou obce. V praxi
to znamená, že ju obec môže pri problémoch s ﬁnancovaním
aj zrušiť. Ak zanikne takáto inštitúcia v obci, ľudia budú mať
o jeden dôvod viac na to, aby tu nezostali, aby si hľadali lepšie
životné podmienky, možno len o pár kilometrov ďalej. Ale to
predsa nechceme! Každá inštitúcia v obci je pre nás prínosom.
Hlavne tie, ktoré podporujú mladé rodiny s deťmi. Bývam v
strede obce. Do už spomínaného dvora materskej školy vidím,
ale hlavne počujem krik, ktorý sa odtiaľ pri „podvečerných
hrách“ ozýva. Niekoľkokrát denne idem túto mládež z areálu
škôlky odohnať a pripadám si ako mimozemšťan, ktorý počuje
a vidí to, čo okoloidúci nevidia, alebo nechcú vidieť. A tým je
dvor našej materskej školy, plný vrieskajúcich vandalov. Bola
by som veľmi rada, keby som v tomto boji nezostala sama aj
s niekoľkým občanmi, ktorí svoj nesúhlas so situáciou neriešia
len vetou: „Tak čo už s nimi...Ich aj tak nikto neprevychová.“
Mária Martinková

NAŠA ŠKOLA
Vysvedčenia sú rozdané, školský zvonec zazvonil v tomto školskom roku naposledy, škola zatvorila svoju bránu a konečne
je tu čas oddychu, ktorý je pre žiakov, ale aj pre pedagógov tou vysnívanou krajinou prázdnin a dovoleniek... Je to aj čas,
kedy bilancujeme svoje výsledky každodennej práce. Bola to práca neľahká, ale o to krajšia. Naše deti sú zase o niečo staršie
a pevne verím, že aj múdrejšie. Aj v tomto školskom roku sme zožali na poli súťaží a olympiád úspechy. Deti sa prezentovali
na vedomostných olympiádach, brano-športových , výtvarných a hudobných súťažiach a naozaj nám neurobili hanbu. Aj keď
sme nebodovali na každej súťaži, vyskúšali sme si to a o rok tam budeme určite siahať po popredných umiestneniach. Jedným
z najväčších úspechov, bol postup Moniky Martonovej na medzinárodnom kole vedomostnej súťaže, kde prezentovala svoje
vedomosti z geograﬁe. Na biologickej olympiáde sme vyhrali okresné kolá a postúpili sme na krajské kolo. Naprázdno nevyšli ani
matematické súťaže, kde sme v celoslovenskej súťaži Klokan získali 100 % úspešnosť vo viacerých prípadoch. Radosť nám urobili
viacerí žiaci. Monika Martonová a Janka Mlynarčíková sa za odmenu zúčastnili audiencie u prezidenta SR Ivana Gašparoviča v
Bratislave. Najlepší žiaci boli na konci školského roka odmenení riaditeľskou pochvalou, alebo peknou knihou. Posledné „ahoj“
dali našej škole deviataci, ktorí sa s učiteľmi a mladšími spolužiakmi rozlúčili pekným a naozaj netradičným programom. O tom,
že títo deviataci boli naozaj netradiční, svedčí aj to, že si vzali k srdcu naše zákazy nočného plienenia záhradiek. Kvety im napriek
tomu na konci školského roka nechýbali a zasypali nimi skoro celú školu. Netradičnosť spočívala v tom, že si pekne popýtali
od gazdiniek v obci kvety zo záhradky a nerobili barbarské nočné nájazdy na plody práce a snaženia majiteľov kvetinových
záhonov. Veríme, že takéto dospelé spôsoby sa u našich detí statnú tradíciou. Ako som už spomínala v predchádzajúcich
článkoch, MONITOR 9 dopadol dobre a tak to bolo aj s prijímacími pohovormi na stredné školy. Naše deti sme rozmiestnili takto:
gymnázia – 5 žiakov, stredná priemyselná škola – 5 žiakov, stredná zdravotná škola – 1 žiak, obchodná akadémia
– 1 žiak, ZSUŠ – 1 žiak, dievčenská odborná škola – 1 žiak, SOU s maturitou – 1 žiak, SOU učebné odbory – 3 žiaci.
V ich ďalšom vzdelávaní im prajeme veľa úspechov a veríme, že aj ako mladé a ešte krehké osobnosti budú robiť rodičom aj učiteľom radosť.
Mgr. Mária Martinková
zástupkyňa riaditeľa školy
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Putovný pohár starostky obce
4. júna 2006 o 11,00 hod. na športovom ihrisku
v
Spišskom
Štiavniku
pod
vedením
veliteľa
Dobrovoľného zboru Petra Mlynarčíka nastúpili
zúčastnené družstvá na zahájenie hasičskej súťaže.
Po podaní hlásenia veliteľovi, privítaní hostí, súťažiacich a
rozhodcov, starostka obce Mária Kleinová otvorila 5. ročník
súťaže o Putovný pohár starostky obce Spišský Štiavnik.
Zúčastnilo sa na ňom 22 hasičských družstiev. Z toho 16
družstiev mužov a 6 družstiev žien. Súťažnou previerkou
pripravenosti bol hasičský útok podľa „Pravidiel hasičského
športu.“ Táto súťaž je zaradená do Okresnej hasičskej ligy.
V mužskej kategórii zvíťazila Štôla – 1. družstvo, na druhej
priečke sa umiestnil Prešov a na treťom mieste skončila
Spišská Sobota – 1. družstvo. V kategórii žien zvíťazilo Spišské
Bystré – 1. družstvo, druhé miesto obsadila Hranovnica a
tretie Spišské Bystré – dorastenky. Víťazi si odniesli putovné
poháre, vecné ceny a diplomy, ktoré odovzdávala starostka
obce, predseda Dobrovoľného hasičského zboru Marcel Šavel
a delegát Okresného výboru DPO Poprad Dušan Badiar.
Za dobre pripravenú akciu patrí poďakovanie výboru DHZ,
členom a členkám DHZ v Spišskom Štiavniku, Obecnému
úradu a sponzorom, ktorí finančne prispeli na túto súťaž.
Jaroslav Budinský
tajomník - DHZ

Z FUTBALU
Futbalový oddiel mal v súťažnom ročníku 2005/2006 zapojené dve mužstvá. Družstvo dospelých a družstvo dorastu.
„A“ mužstvo štartovalo v III. triede skupine A. Skončili na desiatom mieste s 18 bodmi. Umiestnenie mohlo byť
oveľa lepšie, ale chybou organizačného výboru prišli o tri body a ďalšie tri body stratili tým, že nenastúpili na jeden
zápas. Dorastenci štartovali v II. triede a skončili na poslednom mieste so siedmimi bodmi. Hrali tam prevažne žiaci,
preto dúfam, že v nasledujúcej sezóne sa výrazne zlepšia. Do nastavajúcej sezóny 2006/2007 sme prihlásili aj žiacky
káder, aby bolo čím dopĺňať dorast a postupne omladiť „A“ mužstvo.Počas súťažného ročníka vedenie futbalového
oddielu prebral nový výbor. Veríme, že sa im bude dariť oveľa lepšie, a prejaví sa to aj na výkonoch športovcov a
celého tímu. Zároveň sa chcem poďakovať starostke obce Márii Kleinovej za dobrú spoluprácu s futbalovým oddielom.
Jozef Javorský
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