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OBECNÝ
SPRAVODAJCA

štvrťročník občanov Spišského Štiavnika

Z obecného
zastupiteľstva
číslo 3

2011

Vážení spoluobčania

V aktuálnom vydaní Obecného spravodajcu by som vás chcela pozdraviť
a popriať vám príjemný čas oddychu na dovolenkách, žiakom a študentom pekný
zbytok prázdnin. Dovolenky a prázdniny poskytujú vždy hlavne mladým ľuďom
dostatok priestoru nadviazať vzácne priateľstvá, ktoré pomáhajú potom prežiť
aj dni náročné a ťažké. Určite, hlavne tí starší vedia, že skutočný priateľ je ten,
ktorý prichádza vtedy, keď ostatní odchádzajú...

starostka obce Mária Kleinová

Veríme, že počasie sa ešte
umúdri a že slnečné lúče prežiaria chvíle zaslúženého relaxu.
Aj my ich veľmi potrebujeme,
máme dva týždne na ukončenie našej rozsiahlej revitalizácie
verejných priestranstiev, hlavne
nášho námestia. Práce finišujú
no počasie bolo počas celej realizácie nežičlivé, vyskytli sa rôzne
problémy s ktorými sme pri
príprave projektu vôbec nerátali.
Veľa vecí bude potrebné v rámci
finančných možností obce dopracovať.
Nuž čo, každá takáto situácia si
vyžaduje patričnú dávku trpezlivosti a odvahy a povzbudzuje nás
k lepším a náročnejším výkonom.
Ostáva veriť, že aj vám sa zrekonštruované námestie, aj keď ešte
nie je vo finálnej podobe páči
a že všetkým bude slúžiť k tomu,
aby sa nám v našej dedinke
žilo lepšie a hlavne bezpečnejšie. Určite vieme, že málo ktoré
odvetvie nášho slovenského hospodárstva priťahuje na seba takú
obrovskú a nepretržitú pozornosť
obyvateľov ako komunálna sféra

a všetky práce vo verejnej službe.
Nielen v súčasných dňoch, keď
pozorujeme masívne hospodárske problémy vo svetovej ekonomike, ale počas celej svojej
novodobej histórie sú inštitúcie
štátnej správy a samosprávy
na ustavičnom pretrase. Nemá
zmysel tajiť – o službe spoločnosti občanovi sa v súkromných
aj verejných debatách hovorí predovšetkým kriticky. Nedávame sa
však odradiť, určite vieme zúročiť
opodstatnenú kritiku, veľmi nás
však trápi, keď kritické pripomienky končia všade inde, len nie
na obecnej pôde. My však dobre
vieme a nakoniec to ukazujú aj
skúsenosti z ostatných obcí, že ak
občan platí dane, žiada si od ich
príjemcu protihodnotu – kvalitnú
spoľahlivo fungujúcu a operatívnu službu. Citlivo vníma a nekompromisne odsúdi aj najmenší
nedostatok. Málo kedy toleruje
ostré tempo zmien a nárast
kompetencii a zodpovednosti
v štruktúre verejnej služby. Verejná služba splynula s modernými
informačno-komunikačnými
technológiami. Jej základom sa
stali počítače, elektronické databázy a digitalizované záznamy.
Všetko rámcuje všade prítomný
internet. Niekdajšia stereotypná administratívna robota sa
postupne mení na malé dobrodružstvo poznávania nových
situácii a súvislostí. V otvorenosti
našej verejnej služby svetu spočíva ťarcha pracovať s novými možnosťami a najmä so získavaním
nových zdrojov, predovšetkým
z európskych fondov na vyrovnanie nášho deficitu financií.
Pociťujeme to denno-denne
a na každom kroku. Cúvnuť však
už nemôžeme prichodí nám
podstupovať riziká aj možných
omylov, občasných zlyhaní, ale
zároveň nových nádejí.
Na záver by som použila citát
Carol Perasonovej:

„Keď sa každý deň a každú
hodinu budeme sústreďovať nie
na to, čo je nesprávne, ale na to,
čo si ceníme a máme radi, môžeme
pripraviť lepšiu budúcnosť predznamenanú našimi každodennými rozhodnutiami.“

Poďakovanie
Volám sa Šimonko. Chcel
by som sa poďakovať všetkým
dobrým tetám a ujom s rodinami, ktorí mi vďaka svojej štedrosti
dopriali postaviť sa na vlastné
nôžky a prekráčať svet. Vďaka
ich peňažným darom mi mohli
rodičia objednať Chodítko - Maywalk 2000. Chodí sa mi svetovo,
už som zodral dva páry topánok.
Ďakujem veľmi pekne.
(Šimonko)

Šimonko s Chodítkom (foto rodina)

»5. zasadnutie OcZ
13. mája 2011 sa zišlo Obecné
zastupiteľstvo na svojom
piatom zasadnutí. OZ schválilo
program Obecného zastupiteľstva, za zapisovateľku schválilo p.
Antóniu Zummerovú, do návrhovej komisie a za overovateľov
zápisnice Bc. Magdalénu Javorskú Dlugošovú a Mgr. Oľgu Martinkovú. Návrhová komisia OZ
konštatovala, že bolo prítomných 9 z 9 poslancov (100 %) a
OZ bolo uznášania schopné. OZ
zobralo na vedomie kontrolu
plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ z 8.4.2011.
OZ odporučilo starostke obce
osloviť listom majiteľov pozemkov na parcele č. 558 (Mlynský
náhon) ohľadom odpredaja
resp. prenájmu pozemkov.
OZ delegovalo na zasadnutie
správnej rady Humanitáru, n.o.
Prešov poslancov p. Jaroslava
Budinského a Ing. Daniela
Martinka. OZ schválilo použitie rezervného fondu a úpravu
rozpočtu v zmysle predloženého návrhu. OZ zobralo na
vedomie správu nezávislého
auditora k hospodáreniu obce
za rok 2010 a stanovisko kontrolóra obce k záverečnému
účtu za rok 2010. Tiež zobralo
na vedomie rozbor hospodárenia, správu k rozboru hospodárenia za rok 2010. OZ schválilo
záverečný účet obce za rok
2010 „bez výhrad“. OZ zobralo
na vedomie správu o hospodárení obce za 01-03/2011 a
správu z kontroly vybavovania
sťažností a petícií občanov. OZ
zobralo na vedomie informáciu
o pripravenosti obce na sčítanie obyvateľstva. OZ schválilo
zmenu v rokovacom poriadku
– v časti rokovacie materiály,
§ 15. OZ zobralo na vedomie
správu o investičnej výstavbe
v obci a schválilo dopracovanie
dvoch uličných zberných šácht
Ing. Stašom – autorom projektu
v rámci revitalizácie verejných
priestranstiev v stavebnom
objekte č. 7. OZ schválilo VZN
č. 5/2011 o označovaní ulíc,
priestranstiev a stavieb a VZN
č. 4/2011 o symboloch obce.
OZ schválilo komunitný plán
obce. Tiež schválilo odkúpenie
pozemku pod budovou Detského domova v zmysle spracovaného GO plánu č. 33/2011
v sume 6,64 €/m2 a žiadosť o
povolenie výstavby altánku na
ihrisku TJ pána J. Š. OZ zobralo
na vedomie žiadosť L. K. o finan(pokračovanie na strane 2)
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čný príspevok 500 € na koncert,
momentálne finančné možnosti nedovoľujú prispieť na tento
koncert. OZ zobralo na vedomie
žiadosť pána R. P. o odpustenie
poplatku za komunálny odpad.
OZ schválilo úpravu rozpočtu
Základnej školy Spišský Štiavnik
na rok 2011 vo výške 16 740 €
pre asistentov učiteľa.
» 6. zasadnutie OcZ
17. júna 2011 sa zišlo OZ na
svojom šiestom zasadnutí.
OZ schválilo program Obecného zastupiteľstva. Za zapisovateľku schválilo p. Antóniu
Zummerovú, do návrhovej
komisie a mandátovej komisie
a za overovateľov zápisnice Mgr.
Oľgu Martinkovú a p. Františka
Pronera. Mandátová a návrhová komisia OZ konštatovala, že
bolo prítomných 6 z 9 poslancov (66 %) a OZ bolo uznášania
schopné. OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z posledného zasadnutia OZ zo
dňa 13.5.2011.
OZ mení uznesenie č. 72/2011:
OZ berie na vedomie správu o
investičnej výstavbe v obci a
schvaľuje dopracovanie dvoch
uličných zberných šácht Ing.
Stašom – autorom projektu
v rámci revitalizácie verejných
priestranstiev v stavebnom
objekte č. 7.
o text - dopracovanie šesť
uličných zberných šácht + dve
zberové šachty v zmysle prepracovaného projektu zo dňa
14.6.2011.
OZ určilo termín plnenia uznesenia č. 76/2011 do 31.12.2011.
OZ zobralo na vedomie správu
z vykonanej kontroly – následná
kontrola plnenia uznesení OZ
zo dňa 10.12.2010 kontrolórom
obce Ing. Ondrejom Korenkom.
OZ schválilo plán kontrolnej
činnosti na II. polrok 2011.
Obecné zastupiteľstvo obce
Spišský Štiavnik určilo v zmysle
§ 11 ods. 4 písm. i) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov a § 4 ods. 2 zákona
č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov plat starostovi obce
tak, že ponecháva starostke
obce Spišský Štiavnik doteraz
určený základný plat Obecným
zastupiteľstvom.
OZ zamietlo žiadosti o preplatenie kurzu opatrovania pani J. K.
a pani A. W. OZ schválilo návrh
Zásad postupu pri vybavovaní
sťažností v podmienkach obce
Spišský Štiavnik. OZ v zmysle
(pokračovanie na strane 3)

Matica slovenská

Názov takmer všeobecne známy, pre tých však, ktorí pre útly vek ešte tomu
nemôžu rozumieť, toto pomenovanie a význam sa bude často opakovať
v budúcnosti.Pre nás všetkých, čo táto naviac matka znamená, dovoľte mi, aby
sme si zopakovali, že je to celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň so sídlom
v Martine. Je to ustanovizeň s depozitnou knižnicou, prednostne uchováva
slovenské dokumenty a dokumenty, týkajúce sa Slovenska. Spravuje a ochraňuje
historický knižný fond, je národným pracoviskom. Toľko by hádam stačil
výňatok z jej činnosti.
Založená bola 4. augusta 1863
a po 12 rokoch znovu štátnou
mocou zatvorená. Jej činnosť
bola obnovená po prvej svetovej vojne.
Naše Slovensko bolo tisíc rokov
včlenené ako neuznávaný maličký štát do Rakúsko-Uhorskej
monarchie a tým aj slovenčina
nebola zaznávaná a nebola ani
úradným jazykom.
Po prvej svetovej vojne už
mohla slobodne šíriť slovenským jazykom svoju činnosť a na
Slovensku bola a je slovenčina
aj úradným jazykom, v Čechách
zase Matica česká, v Srbsku
Matica srbská a mnohé iné. Každý
národ si chce svoju reč zachovať.
O záslužnej činnosti Matice
slovenskej sa už popísali mnohé
knihy a časopisy a jej ľubozvučnosť, prevažnú časť nášho
národa priam volá, aby o nej
čítala a týmto čítaním pozdvihovala vedomosti ľudu, ktorí k nej
právom patrí. Všimnime si aj
nasledovné múdre žiacke vyjadrenie: „Jeden pán mi pred nedávnom pekný dukát prisľúbil, aby

som reč nie slovenskú, ale cudziu
zaľúbil. Pekný je ten váš dukátik,
ale krajšia moja reč, ktorú si ja nie
za dukát, ale ani za svet nedám
preč!“ Môže byť krajšie a milšie
vyznanie?
A teraz o Matici slovenskej
v našej obci podľa vlastnej
pamäti. Za 1. Slovenského štátu
bola založená miestna skupina
MS. Pod jej záštitou sa konali
všetky kultúrne podujatia a pre
dospievajúcu a dospelú mládež
hranie divadiel, hlavne na Vianoce, kedy na tieto sviatky nesmelo
divadlo chýbať. Boli to divadlá
z dedinského prostredia. Výberom divadiel nám pomáhala
Matica slovenská z Martina, ba
dokonca nám zapožičiavala aj
kroje podľa toho, z ktorého kraja
sa divadelný dej odohrával.
Keďže Matica slovenská bola
a je kultúrna ustanovizeň žiada
sa, aby sme aj my žili na vyššej
kultúrnej úrovni. Svojim chovaním nemáme osočovať a znevažovať iné národy a u nás žijúce
národnosti, ale byť hrdí na svoju
materinskú reč. V dobrom nažíva-

ní sa aj šťastnejšie žije. Poznám aj
jedno iné porekadlo a to v tom,
aby slovo sloboda nebola znevažovaná a to znie: „Sloboda je
víťazstvom nad zlom.“ A predstavte si, že pýcha, lakomstvo,
závisť, hnev znižujú našu národnú hrdosť a veriacim rozširujú
spovedné, nie vždy príjemné
vyznanie.
Nemáme zabúdať ani na nárečie vlastné, ktoré niekedy pri šantení neraz zopakujeme ako napr.
„Prestaň tu mi robic na zlosc,
bo ce tu vytrepem s totu varešku!“ A snáď aj takú pri návšteve
susedy na adresu vracajúceho sa
člena rodiny z „tej urbárskej“, „no
kukaj Hančo, jaký prišol zmočený, to me idze rozterhac“. Pravda
nech také skutky sa nestávajú
a spomínajú len na okraj veselých
spomienok.
Na konci týchto riadkov ešte
doplňujem, že Matica v obci
existovala aj v ďalších obdobiach a kto chce múdry byť nech
o Matici slovenskej veľa číta a iste
aj múdry bude, za to ručím.
(kronikár Ján)

Prehľad o rozmiestnení žiakov
Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich ZŠ Spišský Štiavnik v školskom roku 2010/2011 V školskom
roku 2010/2011 mali žiaci možnosť podať si prihlášku aj na tri stredné školy, ak sa nekryl termín prijímacích
skúšok. Na 8-ročné gymnázium si v školskom roku 2010/2011 nepodal prihlášku ani jeden žiak.Z celkového
počtu 22 žiakov končiacich v deviatom ročníku, 4 žiakov končiacich v ôsmom ročníku a 1 žiaka končiaceho
v siedmom ročníku boli žiaci rozmiestnení takto:
Gymnázium: 3 žiaci, SOŠ 4-ročný odbor: 10 žiakov, SOŠ 3-ročný odbor: 8 žiakov, SOŠ 2-ročný odbor:
3 žiaci, pracovný pomer: 3 žiaci
Názov školy

Spolu

Dievčatá

Spoj.škola, org. zl. gymnáz, D. Tatarku 4667/7, Poprad

1

1

Cirk. gymnázium P. U. Olivu, Dlhé hony 3522/2, Poprad

1

1

Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828, Poprad

3

2

Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit

1

1

Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 2-ročný odbor

3

0

SOŠ letecko-technická , Legionárska 160 Trenčín

1

0

Súkromná SOŠ , SNP 1253, Poprad

2

0

Odborné učilište, Kaštieľ 470/3, Sp. Štiavnik

7

5

Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

1

0

Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok

1

1

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29.augusta 4812, Poprad

1

0

Stredná priemyselná škola, Markušovská cesta 2, SNV

1

0

Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 3-ročný odbor

1

0

Do pracovného pomeru
Počet končiacich žiakov

3
27

0
11

(Ing. Veronika Slivková, výchovná poradkyňa)

Obecný spravodajca informačný štvrťročník obyvateľov obce Spišský Štiavnik farebnú verziu nájdete na www.spisskystiavnik.sk nepredajné strana 3

Na hlavu postavené...

(pokračovanie zo strany 2 )

Tieto slová sú miernejšou a publikovateľnejšou verziou toho, čo ma napadlo
koncom júna, keď sme v škole sumarizovali výsledky snaženia žiakov i učiteľov
na konci šk. roka. Boli to malé i väčšie víťazstvá, ale i sklamania. Sklamania
z nepripravenej reformy školstva a s tým súvisiacimi problémami. Učíme už 3
roky bez učebníc v reformných ročníkoch, pretože niekto na ministerstve urobil
chybu a doteraz sa túto chybu nepodarilo napraviť.
Učitelia študujú, píšu záverečné práce, seminárky, obhajujú
svoje vedomosti a naháňajú
kredity, aby sa naplnila vzletná
myšlienka celoživotného kontinuálneho vzdelávania pedagógov a aby si v neposlednom rade
prilepšili na výplate „neuveriteľných“ 6% zo základného platu na
7 rokov.
Ale to všetko sa ma nedotýka
v takej miere, ako udalosť, ktorá
sa stala teraz v júni. V riaditeľni
zazvonil telefón. Na druhej strane
linky sa ozvala pani, ktorá mi slávnostne oznámila, že naša žiačka
skončila na jednom z prvých
troch miest v okresnej súťaži
v matematike. Veľmi som sa potešila, keď mi oznámila, aby sme si
prišli do Popradu po vecnú cenu
pre našu úspešnú žiačku. Mali to
byť darčekové poukážky. Keď sa
mi na druhý deň dostala obálka
s poukážkami do ruky a ja som
sa pozrela ako veľmi si naše školstvo váži deti, ktoré raz budú tvoriť
našu spoločnosť a nie len využívať ju, spadla mi sánka. Z obálky

na mňa svietili dve dvojeurové
poukážky. T.j. 4 eurá!!! Niežeby to
bolo málo, veď naša piatačka sa
neučí pre darčekové poukážky,
ale nahnevala ma iná vec, ktorá
s touto udalosťou súvisí. Za jej
snahu, učenie, stresy a prácu na
sebe samej, jej dá štát 4 eurá (120
Sk) za celý rok poctivej prípravy
na vyučovanie. Na druhej strane
má škola viac ako 50% žiakov,
ktorí sú v hmotnej núdzi a dostávajú každý mesiac štipendium vo
výške 16,60 eur (500 Sk) za nič.
Stačí, že chodia do školy. V minulosti museli mať aspoň aký-taký
priemer a podľa toho bolo štipendium odstupňované. Dnes
už nemusia nič vedieť, nenosia si
pomôcky, ba ani učebnice, ktoré
dostali, do školy sa chodia najesť
zadarmo každý deň, pobiť sa,
vynadať učiteľom, zničiť triedu,
zavolať rodičov a políciu na tých
„zlých“ učiteľov, ktorí chcú od
nich aspoň niečo... Nechcem sa
teraz dotknúť všetkých občanov,
ktorí sú v ťažkej životnej situácii –
v hmotnej núdzi. Píšem o žiakoch

z málopodnetného prostredia.
Suma sumárum:
- víťaz okresného kola v matematike (naša piatačka) - 4 € za
školský rok
- žiak, ktorý sa neučí, chodí do
školy len sa najesť zo štátneho –
166 € za školský rok
Krása!!! Naša piatačka je
„spravodlivo potrestaná“ za to,
že je inteligentná, pracovitá,
cieľavedomá. Dúfam, že ju táto
pokrivená spravodlivosť neznechutí a bude na sebe pracovať aj
naďalej. Ale je to ešte dieťa, širšie
okolnosti si snáď ešte neuvedomuje a verí, že bez práce nie sú
koláče. Veď tak ich to učíme...
Nie je mi len jasné, že ešte nikto
v našej vláde neprišiel na to, kde
nám tiež unikajú štátne peniaze. Veď tieto štipendiá, pekne
nazývané „motivačné príspevky“, sú úplne vyhodené peniaze
do bezodnej studne. Nebolo by
lepšie použiť ich inak? Trebárs
v našom zdravotníctve...
(Mária Martinková)

Náš rodák Tibor Frešo
Bol hudobným skladateľom širokého záberu - zložil symfonické a komorné diela,
komponoval scénickú i filmovú hudbu, opery i balet.
Narodil sa 20. novembra 1918
v Spišskom Štiavniku. Študoval
na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave pod vedením
Alexandra Moyzesa (kompozícia),
Josefa Vincoureka (dirigovanie)
a Anny Kafendovej (klavír). Po
skončení študoval v Ríme na Akadémii Santa Cecilia v Ríme.
Už počas štúdia pôsobil ako
hudobný redaktor a v bratislavskom Radiojournale ako hudobný režisér. Pracoval ako dirigent
v Slovenskom národnom divadle,
neskôr ako umelecký šéf opery
v Košiciach. Po návrate do Bratislavy sa stal šéfdirigentom
orchestra Slovenskej filharmónie.
Neskôr sa vrátil do Slovenského
národného divadla, kde pôsobil
znova ako dirigent, potom šéfdirigent a nakoniec ako umelecký
šéf opery SND.
Medzi jeho najvýznamnejšie
diela patria opera Martin a slnko,
určená pre detského diváka,
ktorá rozpráva o boji dobra a zla,
balet Narodil sa chrobáčik, tiež
určený pre deti, či opera François
Villon. Dňa 8. januára 2009 mu

zmeny nových Zásad postupu pri vybavovaní sťažností
v podmienkach obce Spišský
Štiavnik odvolalo z komisie
pre riešenie sťažností Bc. Ľubomíru Budzovú a JUDr. Helenu
Javorskú a za nových členov
komisie schválilo Ing. Matúša
Korheľa a Bc. Magdalénu Javorskú Dlugošovú. OZ zobralo na
vedomie správu o investičnej
výstavbe v obci. OZ odporučilo
pani starostke podniknúť kroky
na obhájenie zmeny projektu
ochranného múru v časti autobusovej zastávky. OZ zobralo na
vedomie list Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o zapojenie sa obce do
európskeho programu potravinovej pomoci a doporučilo
starostke obce zistiť informácie
a podmienky tohto programu.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
pána M.M. ohľadom majetkoprávneho vysporiadania cesty
v bývalom PDP, trvá na zrušení
predaja a doporučilo starostke obce vyžiadať predloženie
kópie faktúry za vyhotovenie
geometrického plánu. OZ
zamietlo žiadosť o sponzorský
dar pre Podlesok Hrabušice.
(Za správnosť výpisu O.R.)

SAD Poprad

Ku dňu 11.12.2011 dochádza
k pravidelnej zmene cestovných
poriadkov autobusovej dopravy. Občania môžu svoje pripomienky k cestovnému poriadku
nahlásiť do 12. septembra 2011
na mailovú adresu »marketing@
sadpp.sk« alebo poštou na
adresu Slovenská autobusová
doprava Poprad, a. s., Wolkerova
466, 058 49 Poprad.
Informácie nájdete tiež na webe
»www.sadpp.sk«

Memoriálny
deň M.Slivku

Tibor Frešo (foto Anton Smotlák, zdroj: www.hc.sk)

prezident SR Ivan Gašparovič
udelil štátne uznanie Pribinov
kríž II. triedy in memoriam za
mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky

v oblasti hudobného a hudobno-dramatického umenia.
Zomrel 7. júla 1987 v Piešťanoch, pochovaný je v Bratislave.
(M. M.)

Memoriálny deň Martina Slivku
sa bude konať tohto roku dňa
23. septembra 2011 v obci Malá
Franková. Program dňa bude
nasledovný:
o 15.00 h prijatie u starostu
Malej Frankovej, otvorenie
výstavy;
o 17.00 h memoriálna omša,
kladenie vencov na hrob M.
Slivku;
o 19.00 h kultúrny program,
pohostenie v sedliackom dvore
(pokračovanie na strane 4)
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u Čarnogurských;
Záujemcovia, ktorí sa chcú
zúčastniť tohto podujatia, sa
môžu nahlásiť na Obecnom
úrade v Spišskom Štiavniku do
31.8.2011.
(A.Z.)

inzercia
Hostinec RAJ
Hrabušice ponúka denné menu
v cene 3,00 €.
Výber z troch
jedál, dovoz až
domov v čase
11.30-12.00 h
Bližšie informácie: Marián Jendrál, tel.č.:
053 44 90 280

43. ročník Štiavnickej podkovy

12. júna 2011 o 12,00 hod. v športovom areáli v Spišskom Štiavniku starostka
obce Mária Kleinová slávnostne otvorila 43. ročník Štiavnickej podkovy.
Pretekov sa zúčastnilo 69 koní z 26 jazdeckých oddielov. Jazdci súťažili v troch
disciplínach.
V súťaži č. 1 „ZM“ prvú a druhú
priečku obsadili jazdkyne z Acer
Mlynica Anna Kriššáková na koni
Olympia a Deana Gallová na koni
Abigail. Tretí sa umiestnil Stanislav Dávid na koni Barbara zo
Slávie Spišská Nová Ves. V súťaži
č. 2 „Z“ zvíťazila Yanina Haranina na koni Romeo z JK Pozana
Detva, na druhom mieste bola
Viktória Kopecká na koni Leona
zo Slávie Spišská Nová Ves a tretia
priečka patrila Vierke Kaňovej
na koni Hessa z Acer Mlynica.
V hlavnej súťaži „ZL“ Štiavnickej

podkovy bojovalo o prvenstvo
26 jazdcov. Zvíťazila Viktória
Kopecká na koni Leona zo Slávie
Spišská Nová Ves, druhé miesto
získal Stanislav Podlesný na
koni Equs Allouete z JK Novotný Abrahámovce a tretie miesto
patrilo Tamare Miklošovej na
koni Jizera z JK Noxwel Sečovce.
Pri dekorovaní jazdcov nám na
spestrenie programu zaspievala
jedna z účastníčok pretekov Pavla
Hudzíková, ktorá jazdila v súťaži č.
2. Tohto roku nám počasie prialo,
čo sa prejavilo na veľkej účasti

divákov. Naši najmenší si už tradične mohli vyskúšať jazdu na
poníkoch, nechýbalo ani zlosovanie vstupeniek a tombolových
lístkov, chutný guláš, klobáska
a občerstvenie.
Srdečné poďakovanie patrí
organizátorom a všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančnými
a vecnými darmi a tak prispeli
k zdarnému priebehu celého
podujatia.
(O.R.)

Čo sme zistili
sčítaním u
nás v obci?
Ukončením zberu údajov od
obyvateľov sa 6. júna 2011
oficiálne skončila ďalšia etapa
v rámci Sčítania obyvateľov,
domov a bytov 2011. Počas sčítania v našej obci v deviatich
sčítacích obvodoch pracovalo
sedem komisárov. V utorok 7.
júna 2011 začala kompletizácia
odovzdaných sčítacích formulárov a ďalšieho sčítacieho
materiálu. Následne bola celá
agenda sčítania doručená na
pracovisko štatistického úradu
v Poprade.
Výsledky sčítania v našej obci:
Počet obyvateľov trvale bývajúcich: 2390. Počet obyvateľov
trvale bývajúcich neprítomných: 579. Počet obyvateľov
prítomných: 2387. Počet
domov: 445. Počet bytov: 519.
Obec Spišský Štiavnik ďakuje za
spoluprácu pri sčítaní všetkým
obyvateľom, ktorí svedomite
vypísali sčítacie tlačivá a sčítacím komisárom za vykonanú
náročnú prácu, ktorí zodpovedne, v súlade so zákonom vykonali všetky potrebné aktivity.
(O.R.)

jazdecké preteky - 43. ročník Štiavnickej podkovy (foto Maroš Javorský)

Stolnotenisový oddiel
So skončenou sezónou 2010-11 je náš stolnotenisový oddiel spokojný. Prvé
družstvo dospelých, ktoré hralo 4. ligu splnilo cieľ, ktorý si na túto sezónu
kládlo a to skončiť na prvom mieste a postúpiť do 3.ligy. Aj keď boli po polovičke
súťaže až na štvrtom mieste, v jarnej časti stratili iba jediný bod v úvodnom
jarnom kole remízou v Rakúsach, no potom už všetky zápasy vyhrali a tešili sa
z postupu.
Najviac k tomu prispel Ing.
Milan Maliňák, ktorý bol aj najlepším hráčom celej štvrtej ligy.
V jarnej časti mu veľmi dobre
napomáhali Peter Janík a Timotej
Černický, ktorí tiež skončili v prvej
dvanástke súťaže jednotlivcov.
V dôležitých zápasoch im svojou
skúsenosťou úspešne vypomáhal
Ing. František Mrava. B mužstvo
štartujúce v piatej lige skončilo
s prehľadom v strede tabuľky,
kde najlepším hráčom bol Ing.
Daniel Martinko, ktorý skončil

v súťaži jednotlivcov na treťom
mieste. C mužstvo skončilo tiež
v strede tabuľky a medzi najlepších hráčov patril mladý Ján Strakuľa. Dorastenci podali výborný
výkon a v prvej dorasteneckej
lige skončili v dobrej konkurencii
pätnástich družstiev na peknom
piatom mieste. Jedine mladučké
družstvo žiakov nesplnilo očakávanie a nakoniec skončili v prvej
žiackej lige na poslednom mieste
a z prvej ligy vypadli. Do nasledujúcej sezóny máme hlavne

s A mužstvom veľké ambície aj
v tretej lige, kde očakávame boj
o popredné priečky, keďže družstvo posilní olympijský medailista z Pekingu Miroslav Jambor.
Ak sa im budú vyhýbať zranenia, tak to určite nie je nereálny
cieľ. Všetkým mužstvám do novej
sezóny prajeme veľa športových
úspechov, ale hlavne aby sa nikto
v celej sezóne nezranil.
(Ing. Daniel Martinko)
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Futbal v sezóne 2010/2011

Uplynulá sezóna 2010/2011 sa pre A mužstvo futbalového oddielu TJ
Spišský Štiavnik neskončila očakávaným postupom z tretej do druhej triedy.
Po nevýrazných výkonoch v posledných zápasoch jarnej časti sezóny, prišla
v predposlednom zápase na domácom trávniku vysoká výhra 6:1 s mužstvom
Kurimany. Napriek tomuto víťazstvu skončilo naše A mužstvo až na piatom
mieste v tabuľke. Z postupu z tretej triedy sa tešilo mužstvo Spišského Hrhova.
Mužstvo dorastu po dobrých
ale aj slabších výkonoch skončilo na ôsmom mieste v tabuľke.
Potešujúcim faktom je, že niektorí ostaršení dorastenci sa ukázali
v zápasoch A mužstva vo veľmi

dobrom svetle. Naši najmladší
futbalisti sa vo veľkej konkurencii silných mužstiev umiestnili na
peknom štvrtom mieste. Týmto
štvrtým miestom potvrdili, že
z nich môžu vyrásť dobrí futbalis-

ti. Do budúcej sezóny 2011/2012
sa prihlásili všetky tri mužstvá –
muži, dorastenci a žiaci.V novej
sezóne želáme našim futbalistom
veľa víťazných zápasov.
(Gabriel Chripko)

Spoločenská
kronika
I I. ŠTVRŤROK 2011

Novorodenci
• Michaela Augustínová
• Tímea Pitoňáková
• Maroš Šulc
• Laura Žigová
• Adam Pačaj
• Daniela Mirgová
• Vladimír Mirga
• Barbora Hlaváčová
• Adrián Lacko
• Jazmína Miková
Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Anna Ozabálová, Kvetná
• Mária Klingová, Kláštorná
• Milan Brachňák, Kvetná
65 rokov
• Františka Pemčáková, Hlavná
• Alžbeta Martinková, Hlavná
• Mária Chripková, Kvetná
• Miroslav Králik, Kláštorná
70 rokov
• Ján Chripko, Kvetná
• JUDr. Jozef Pilát, Hlavná
75 rokov
• Irena Martinková, Kvetná
• Mária Pemčáková, Hlavná
• Mária Dulovičová, Lúčna

Družstvo dorastu (foto Veronika Rákociová)

Tenisový turnaj jednotlivcov
V dňoch 4. a 5.
júla sa pod záštitou
Občianského združenia
ŠČAVNIČAN
uskutočnil tenisový
turnaj jednotlivcov za
účasti 20 hráčov.
V prvej fáze turnaja boli odohrané zápasy v rámci skupín,
z ktorých postúpili 8 hráči do
štvrťfinálových bojov.
Z postupu do semifinále sa
nakoniec tešili Ing. Milan Maliňák,
Lukáš Bohor (z Draviec), Ing. František Mrava a Timotej Černický.
Po napínavých semifinálových
súbojoch nakoniec do finále
postúpili M. Maliňak a L. Bohor.
Vo vyrovnanom finále sa misky
váh nakoniec naklonili na stranu
domáceho hráča, ktorý zdolal
L. Bohora v dvoch setoch 7:5
a 7:5 a obhájil tak minuloročné
víťazstvo. Začiatkom septembra
plánuje OZ ŠČAVNIČAN v spolupráci s obcou zorganizovať turnaj
štvorhier o putovný pohár starostky obce, na ktorý Vás touto
cestou srdečne pozývame.
(Ing. Martin Hudzík)

80 rokov
• Marta Badzíková, Hlavná
• Július Noga, Kláštorná
• Pavol Dulovič, Mlynská
• Ján Javorský, Hlavná
85 rokov
• Júlia Rusiňáková, Mlynská
90 rokov
• Zuzana Johana Bombarová,
Kláštorná
• Mária Jochmanová, Hlavná
• Emília Modríková, Hlavná
Prajeme im pevné zdravie!
Opustili nás
• Pavol Chripko
Demografické údaje
K trvalému pobytu sa prihlásili
piati občania, odsťahovali sa
piati obyvatelia.
(O.R.)

Víťaz tenisového turnaja Ing. Milan Maliňák (foto M.P.)

Niektoré články
nájdete aj na
našom webe spisskystiavnik.sk
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Opäť povodňová situácia (dňa 28.5.2011)

...a voda opäť vyčíňala... (foto Maroš Javorský)

www.skvelacena.sk
TLAÈ & COPY
ul. 1. mája
/ved¾a Prioru, oproti úradu práce/

- digitálna tlaè a kopírovanie
- tlaè propagaèných materiálov: vizitky, plagáty, letáky, oznámenia, pozvánky, permanentky,
z¾avové kupóny, nápojové lístky, nálepky, etikety, vstupenky
- peèiatky - v mesiaci máj z¾ava 25%
t.è. 0908 888 208

/dielňa Architektúry

/dielňa Webdizajnu

/dielňa Grafiky

• projekty rodinných domov
• vizitky, pečiatky, hlavičkové papiere
• internetové WWW stránky - statické, dynamické
• projekty iných stavieb
• oznámenia, reklamné tlačoviny, plagáty, logá
• zabezpečíme hosting, priestor pre webstránky
• stavebné povolenia atď.
• periodiká , publikácie atď.
• zabezpečíme domény (SK, EU, COM...) atď.
akademický architekt Tomáš Bujna - autorizovaný architekt SKA | M § 0908 067 671 | T § 052 381 01 41 | E § info@nzw.sk | W § www.nzw.sk

/dielne NZW - Nové Spišské Dielne | www.nzw.sk | info@nzw.sk | 0908 067 671

obecný úrad

stavebný úrad

Pondelok: 7.30-12.00, 13.00-16.00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30-12.00, 13.00-18.00
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7.30-13.00
stavebný úrad
pondelok: 13.00-15.00

úradné hodiny

kontakt

Obecný úrad spišský štiavnik
hornádska 241
059 14 spišský štiavnik
Telefón: +421 (52) 788 56 01- 03
Fax:
+421 (52) 788 56 02
internet:	www.spisskystiavnik.sk
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