Príhovor
„Pokolenie prichádza a
druhé odchádza, ale zem stojí naveky. Čo bolo, bude zase
a čo sa dialo, bude sa opäť
diať. Všetky rieky tečú do
mora, a predsa sa ono ne-
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preplňuje. Kde vyvreli, tak
sa vracajú, aby sa opäť vydali na novú cestu. Nič nového
pod slnkom. Všetko na svete má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju
chvíľu. Je čas narodiť sa i čas
umierať. Čas sadiť i čas vytŕhať zasadené. Čas nachádzať
i čas strácať. Nie rýchli musia
stále vyhrávať beh, ani udatní boj, ani múdri nezískavajú
vždy chlieb, ani rozvážni bohatstvo, ani rozumní priazeň.
Lebo všetkých nás môže zastihnúť neprajný čas nešťastia.“ (z knihy Kazateľ)
Pekné slová a nepochybne
veľmi múdre, avšak nedali mi
odpoveď na otázku: „Prečo
sa to všetko udialo?“ Kládla
som si ju celý večer 27.augusta po tom, čo som spolu s kolektívom učiteľov zo Základnej školy v Spišskom Štiavniku navštívila Poľský Osvienčim. Obrazy ľudskej krutosti, pocity beznádeje a strachu,
nesmiernej ľútosti a hrôzy
budú v mojej mysli dlho.
(pokračovanie na strane 2)

18.mája 2012 sa zišlo Obecné zastupiteľstvo
na svojom 3. zasadnutí. OZ schválilo program
Obecného zastupiteľstva. Za zapisovateľku
schválilo Antóniu Zummerovú, do návrhovej
komisie a mandátovej komisie a za overovateľov zápisnice Ing. Matúša Korheľa a p. Františka Pronera. Mandátová a návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 7 z 9
poslancov (77 %) a OZ bolo uznášania schopné. OZ schválilo udelenie ceny starostky obce
za dlhodobú a zaslúžilú prácu členom DHZ
pri príležitosti 130. výročia založenia DHZ
Spišský Štiavnik osobám p. Peter Mlynarčík
a p. Jaroslav Budinský v hodnote do 50 € na
osobu. OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 23.3.2012,
v plnení ostáva uznesenie č. 47/2011, T: do
30.9.2012.
OZ ruší uznesenie č. 66/2010. Znenie uznesenia:
OZ na základe žiadosti R.M. poveruje komisiu výstavby preverením skutkového stavu kanalizácie na tváre miesta v spolupráci s Ing. Jarabinským.
OZ zobralo na vedomie správy kontrolóra
obce o vykonaných kontrolách:
-Plnenie príjmov a výdavkov zo dňa 2.5.2012
-Následná kontrola plnenia uznesení OZ dňa
16.12.2011
OZ schválilo VZN č. 4/2012 o verejnom poriadku na území obce Spišský Štiavnik. OZ zobralo na vedomie návrh VZN č. 5/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a žiada starostku obce zverejniť ho na úradnú tabuľu a
stránku obce na pripomienkovanie.
OZ ruší uznesenie č. 30/2012. Znenie uznesenia:
OZ berie na vedomie jednostranné započítanie pohľadávok firmou Euro-building, a.s.
Bratislava, OZ nesúhlasí s týmto započítaním
a doporučuje starostke obce vstúpiť do súdneho sporu o vrátenie finančných prostriedkov v
zastúpení právnou kanceláriou HN Partners
(JUDr. Ján Hudzík).
OZ súhlasilo s úpravou dodatku č. 3 k zmluve

o nájme zo dňa 30.9.2005, na základe vyjadrenia Humanitáru n.o. Prešov:
V pôvodnej zmluve doplnenie prevádzky o DSS – do predmetu nájmu
Zníženie nájmu za inventár o 995,00
€/ročne
Vrátenie inventáru
V ostatných bodoch trvá na znení dodatku č.
3 k Zmluve zo dňa 30.9.2005.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku
Schválilo
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy
Úradu vlády SR – Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, názov projektu: “Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu
v obci Spišský Štiavnik”, ktorý je realizovaný
v obci Spišský Štiavnik v Prešovskom samosprávnom kraji a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Spišský Štiavnik
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) celkové výdavky na projekt sú vo výške 4
220,00 EUR, celkové oprávnené výdavky na
projekt sú vo výške 4 220,00 EUR
d) z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 4 220,00 EUR, je zabezpečené
spolufinancovanie projektu žiadateľom, obcou Spišský Štiavnik minimálne vo výške 5 %,
t.j. vo výške 220,00 EUR. Spôsob financovania projektu bude vo výške spolufinancovania
zo strany Spišský Štiavnik, t.j. vo výške 220,00
EUR z vlastných zdrojov obce Spišský Štiavnik.
OZ doporučilo p. Kolomanovi Pačajovi obrátiť sa so žiadosťou o povolenie futbalového
turnaja na výbor TJ Spišský Štiavnik a zároveň upozornilo, že žiadosť v takejto forme nemôže podať fyzická osoba, ale občianske združenie resp. nezisková organizácia a v zmysle
tohto opatrenia navrhujeme prepracovať žiadosť o povolenie hudobnej produkcie.
(pokračovanie na strane 2)
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Generácia, ktorá na vlastnom údele, pocítila hrôzu
vojny a nacistických koncentrákov sa neodvratne vytráca. Pociťujeme to aj my na obecnej pôde, keď rady
našich protifašistických odbojárov vymreli. Napriek
voľnému dňu sme si nenašli čas, aby sme položili veniec k pomníku padlých na našom námestí pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania. Skutočne sa tam nemusíme stretávať, aby sme si pripomínali hrôzy ľudského besnenia, no spomínajme na
vojakov z našich radov, spomínajme s úctou a rešpektom na ich odvahu, odhodlanie i smrť. Nedopusťme,
aby nás zastihli ešte horšie stigmy, aké poznamenali osvienčimských väzňov, aby nevšímavosť, historické
bezvedomie nedokaličili našu chrbticu, pamäť a svedomie. Milosrdný čas síce spoľahlivo hojí rany a bolesti, no nemal by otupovať pamäť a úctu nás súčasníkov voči obetiam teroru, či sa jednalo o teror nacistický, stalinistický, či iný novodobý. Vieme, koľko teroristických útokov bolo uskutočnených za posledných
15 rokov, vieme koľko nenávisti sa zrodilo. Ľahostajnosť a nemiestna benevolencia posmeľuje ľudské slabosti, no najväčšmi posmeľuje zlobu.
Spolu s Vami by som chcela dúfať, že zvíťazí rozum,
dobrá vôľa, vzájomné dohody a kompromisy. Začať
však musíme od seba, v svojich rodinách, v dedine,
v zamestnaní, u nás na Slovensku a jedine tak meniť
históriu, prepisovať dejiny našich detí.
Opäť je krásna slnečná posledná augustová nedeľa, vrátila som sa z futbalového zápasu a som veľmi
šťastná, že naši chlapci raz a opäť zabodovali a nad
Starou Lesnou vyhrali 2:0. Držte sa chlapci, do konca
sezóny ešte treba zabojovať a cenné body sú vstupenkou k získaniu prvenstva, ktoré Vám skutočne želám.
O týždeň nás čaká ešte krajšia nedeľa- najväčší sviatok všetkých Štiavničanov, odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie. Treba sústrediť všetky sily na
upratovanie nielen doma, ale aj v celej dedine, aby
sme pripravili našej patrónke krásnu oslavu. Všetci sa
musíme snažiť hlavne o to, aby táto udalosť vniesla
do našich sŕdc ako aj do sŕdc našich hostí hlavne bohatý duchovný zážitok.
Na záver by som chcela pri príležitosti zahájenia nového školského roka popriať veľa úspechov žiakom,
študentom i učiteľským kolektívom v našich školách.
V nových šatách privíta detičky naša materská škola,
ktorá bola počas prázdnin zrekonštruovaná.
Milí žiaci, v novom školskom roku 2012/ 2013 sa
snažte získať čo najviac vedomosti, pretože tie sú najcennejším darom. Nik Vám ich nemôže vziať a vy ich
môžete donekonečna rozdávať bez obáv, aby Vám
z nich ubudlo. Rozbehnite sa smelo za svojimi cieľmi, buďte odvážni, nezastavte sa pred prekážkami,
ktorých bude po prázdninách dosť. Nevzdávajte sa,
s úsmevom kráčajte po ceste vzdelania, lebo len tak
sa priblížite k cieľu. Vydržte, buďte silní, pretože len
ten, kto sa nevzdá, vyhráva. A ja Vám tu výhru veľmi
prajem.
Mária Kleinová
starostka obce

22. júna 2012 sa zišlo Obecné zastupiteľstvo na svojom 4. zasadnutí. OZ schválilo program Obecného zastupiteľstva po výmene bodov 5 a 11. OZ schválilo za zapisovateľku Antóniu Zummerovú, do návrhovej komisie a mandátovej komisie a za overovateľov zápisnice Bc. Magdalénu Javorskú Dlugošovú a p. Františka Pronera. Mandátová a návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 8 z 9 poslancov (88 %) a OZ bolo uznášania schopné. OZ zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutia OZ z 18.5.2012, zároveň uložilo komisii
výstavby zvolať zasadnutie komisie dňa 26.6.2012 o 18.00 hod.
na OcÚ Spišský Štiavnik. OZ zobralo na vedomie otvorený list petičného výboru členom výboru Urbárskeho pozemkového spoločenstva majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku k problematike zapojenia sa do projektu z Regionálneho operačného programu 4.1 Regenerácia sídiel, 4.1.b Infraštruktúra bývania, zároveň
doporučilo starostke obce vstúpiť do rokovania s Urbárskym spoločenstvom, delegovalo na jednanie s výborom Ing. Jozefa Javorského, Ing. Mgr. Štefana Bukoviča, Ing. Martina Hudzíka. OZ
zobralo na vedomie informáciu Ing. Martina Mravu o priebehu
kontroly investičného projektu Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik vykonanej SO/RO Prešov. OZ
zobralo na vedomie správu nezávislého auditora k hospodáreniu
obce za rok 2011 a stanovisko kontrolóra obce k záverečnému
účtu za rok 2011. OZ schválilo záverečný účet obce za rok 2011.
OZ odporučilo starostke obce v súvislosti s hospodárením obce
za rok 2011:
1.
Zverejniť dlžníkov pri dodržaní ustanovení zákona č.
563/2009 Z.z. (daňový poriadok)
2.
Daňové nedoplatky vrátane poplatkov za komunálny
odpad vymáhať právnou exekúciou
3.
Nedaňové nedoplatky vymáhať súdnou cestou
4.
Staré pohľadávky – nevymožiteľné riešiť po dohode s
auditorom – odpisom pohľadávok.
Termín plnenia ku koncu roka 2012.
OZ schválilo plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 a úpravu
rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku. OZ schválilo organizáciu Základnej školy v Spišskom Štiavniku v školskom roku 2012/2013. OZ povolilo hudobnú produkciu v zmysle predloženej žiadosti občianskeho združenia KHAMORO na dňa 23.6.2012. OZ zobralo na vedomie žiadosť p. Miroslava Ščuku ohľadom odkúpenia obecného pozemku par.č.
2199/24 a v zmysle rokovacieho poriadku odkladá riešenie žiadosti na najbližšie zasadnutie OZ. OZ schválilo vytvorenie jednotiek CO v zmysle zákona o CO obyvateľstva.

Umiestnenie žiakov, ktorí ukončili
štúdium na našej základnej škole v
šk. r. 2011/2012
V školskom roku 2011/2012 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
2011/2012 podali prihlášku dvaja žiaci štvrtého ročníka.
Z celkového počtu 28 žiakov končiacich v deviatom ročníku, 3
žiakov končiacich v siedmom ročníku a 2 žiakov končiacich v
štvrtom ročníku, boli žiaci rozmiestnení nasledovne :
Gymnázium: 4 žiaci
SOŠ-4-ročný odbor: 12 žiakov
SOŠ 3 – ročný odbor : 7 žiakov
8-ročné gymnázium : 2 žiaci
Pracovný pomer : 8 žiakov
Počet žiakov končiacich v školskom roku 2011/2012 bolo 33.
28 žiakov bolo končiacich v deviatom ročníku, 3 žiaci boli
končiaci v siedmom ročníku a 2 žiaci ukončili štúdium v
štvrtom ročníku (žiaci prijatí na 8-ročné gymnázium)
(pokračovanie na strane 4)
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
II. štvrťroku 2012
Novorodenci v Sp. Štiavniku:
• Adrián Lacko
• Alexandra Pačajová
• Štefan Žiga
• Miriama Žigová
• Klaudia Pačajová
• Alexandra Pačajová
• Lucia Žigová
• Cyril Čonka
• Tereza Korheľová
Blahoželáme jubilantom:
60 rokov
• Emil Dulovič, Mlynská
• Ladislav Lohner, Kláštorná
65 rokov
• Ján Pačaj, Priečna
• Marta Janíková, Priečna
• Katarína Žigová, Priečna
• Katarína Slivková, Kláštorná
• Dušan Malec, Hlavná
• Elena Šimkovičová, Hlavná
• Helena Hudzíková, Mlynská
70 rokov
• Júlia Pačajová, Priečna
• Milan Odrobina, Hlavná
• Michal Hopko, Kvetná
• Vincent Hoza, Kvetná
• Monika Odrobinová, Lúčna
• Ján Pavlík, Slnečná
75 rokov
• Žófia Žigová, Priečna
80 rokov
• Mária Slivková, Hlavná
• Júlia Nogová, Kláštorná
85 rokov
• Marta Kontrová, Kvetná
• Anna Tokarčíková, Kvetná
Prajeme im pevné zdravie
Na večný odpočinok sme
odprevadili:
• Anna Janíková
• Ladislav Kukura
• Mária Jochmanová
• Peter Slivka
• Mária Dulovičová
• Mária Slodičáková
• Ľudmila Paláriková
K trvalému pobytu sa prihlásili
šiesti občania, odsťahovali sa traja obyvatelia.
Osobné údaje občanov sú zverejnené
s ich súhlasom.

Životné jubileum nášho pána kronikára
Kedysi povedal niekto múdry: „Národ ktorý nepozná svoju históriu, je

odsúdený prežiť si ju ešte raz.“ Úlohou spoločnosti nie je len zhromažďovať duchovné a materiálne bohatstvo národa, či štátu ale ho aj zaznamenávať pre potreby budúcich generácii. V tomto smere plní nezastupiteľné miesto kronika a stáva sa tak významným prameňom poznania minulosti. Obecná kronika má mimoriadne významné a nezastupiteľné miesto
v systéme prostriedkov zaznamenania miestnych spoločenských udalostí a procesov a je prameňom národopisného a historického poznania.
Ján Slivka, zapĺňa listy v obecnej kronike už niekoľko rokov. Jeho práca je
veľmi náročná. Kronikár musí vedieť nielen o tom, čo sa deje v obci, ale
musí mať prehľad aj o celospoločenskom dianí. Celoštátne či medzinárodné udalosti totiž treba v kronike takisto spomenúť, pretože tiež majú vplyv na život každého človeka. V priebehu roka preto pozoruje a zisťuje všetky dôležité udalosti, ktoré sa odohrávajú okolo nás,
sleduje dennú tlač i média a všetko zapisuje vo forme poznámok. Po skončení roka, kronikársky zápis v chronologickom rade následne čitateľne prepíše do kroniky dokumentačným atramentovým
perom a doplní výstrižkami a fotografiami. Takto vznikne komplexný obraz o živote našej obce vo
všetkých úsekoch jeho činnosti, najmä spoločenského, ekonomického, kultúrneho a športového života.
Náš pán kronikár sa v uplynulých dňoch
dožil významného životného jubilea 85 rokov. Za jeho doterajšiu kronikársku prácu i prácu v Obecnom spravodajcovi mu patrí obdiv uznanie i poďakovanie. Prajeme mu veľa zdravia elánu a síl pri písaní dejín našej obce, aby do obecnej kroniky pribudlo ešte veľa udalostí písaných jeho rukou.
O.R.

Panna Mária a štiavnický kostol
Mesiac september má pre nás Štiavničanov, ale aj
iných Slovákov príťažlivé cirkevné sviatky. Do popredia prichádzajú Narodenia Panny Márie 8. september, Najsvätejšie meno Márie je 12. septembra a
Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska
15. septembra. Pre nás je veľkým sviatkom Narodenie Panny Márie a s ním aj odpustová slávnosť. Zamyslíme sa však hlbšie do týchto sviatkov. Úcta k tejto kresťanskej Matke
je od pradávna. Už za
čias Cistercitov v kláštore v Kaštieli boli kostoly zasvätené ku cti
Panny Márie 15. augusta – Nanebovzatie Panny Márie. Počas križiackych vojen
veriaci nielenže navštevovali služby Božie, ale činili pokánie a
zvláštne uctievali Pannu Máriu. Úcta Mariánska kvitla v Cirkvi
od začiatku, v 12. storočí. Svätý Bernard
nazýval Pannu Máriu
„Pani naša.“ Na začiatku 18. storočia sa
udeľoval titul opátstva
pod dvoma osobitnými menami: Sv. Márie na Spiši a Panny Márie na Spiši aj v Štiavniku.
Kaplnka Tőkőlyovcov v Štiavniku – Kaštieli s hlavným oltárom ku cti Zvestovania Panny Márie, v
roku 1699 medzi 105 obrazmi Panny Márie – najsilnejšia v Štiavniku. Na deň Zvestovania Panny Márie bolo možné získať aj uvedené odpustky V roku
1760, keď už bol Štiavnik takmer 500 rokov starý
obecná pečať má obraz Panny Márie s dieťaťom.

Za čias protestantov hlavný oltár ku cti Narodenia
Panny Márie bol protestantmi ponechaný a v roku
1700 v prostriedku je opäť socha Panny Márie. V
roku 1752, keď boli postavené dva bočné oltáre ku
cti sv. Jozefa a sv. Anny boli na veži štyri zvony, na
najväčšom 13 centovom bol nápis: „Na slávu narodenia Panny Márie obnovený (opravený) cirkevnou obcou Štiavnik.“ Podľa týchto výňatkov z histórie Opátstva štiavnického na Spiši je posledne už len spomínaná ako sviatok Narodenia Panny Márie
a nebolo badať ani v
ústnom podaní starších generácii o zmene odpustového sviatku Narodenia Panny Márie. Ide o obec
Štiavnik, nie o Kaštieľ.
Aj teraz zdobí oltár
nášho farského kostola rezbársky obraz
Narodenia Panny Márie. Ak by som snáď
urobil chybu, prosím
opravu týchto výňatkov z histórie vdp. J.
Vencka, budem veľmi povďačný, v úcte
k Panne Márii som
sa iste nepomýlil. Odpust bol vždy blaženým duchovným zážitkom. Radosť v rodinnom spoločenstve, keď sa zídu členovia rodiny, obnovia sa spomienky a na také chvíle sa nedá zabudnúť. Pokračujme v takýchto odpustových tradíciách a vráti sa nám to, čo nám v dnešných časoch
treba doplniť a to je pokoj, láskavosť a pravda.
kronikár Ján
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Z dávnej histórie
Udalosti vo svete tie idú rýchlym tempom a nečudo, že aj
v našej obci tá rýchlosť nezaostáva. Tá dávna história v jej
činnosti je zaznamenaná v rôznych knihách a nebyť ich, boli
by sme chudobnejší o živote a dianí kedysi
dávno. Je to veľké bohatstvo a treba si ho vážiť.
Nadchol ma článok Podtatranských novín zo
7. augusta 2012. „Na úprave parku v Štiavniku
neustále pracujú.“ Čo všetko sa tam už urobilo sa dá prečítať z článku. Každú skutočnú
prácu treba pochváliť, teda aj tú dnešnú.
Kedysi dávno sa na týchto miestach tiež vehementne pracovalo a to či už zemepánmi, alebo cirkvou. Cirkevné náboženstvo sa menilo
podľa toho akého náboženstva bol zemepán,
čiže koho je panstvo, také je náboženstvo
v našom kraji. Buď katolíci, alebo evanjelici.
Teda aj v dnešnej dobe treba cirkvi ďakovať,
veď na farách sa písalo to, o čom mnohí radi
čítajú, ja verím, že aj Štiavničania poznajú
dedičstvo otcov, o zachovanie ktorého spievame aj v piesni „Dedičstvo otcov zachovaj
nám pane.“ Nuž o dnešnom dianí vieme
všetko a keď sa narodí nový občan podobný
vdp. J. Venckovi, budú múdrejší aj tí, ktorí
prídu po nás a budú aj hrdí, že toho veľa vedia o svojom kraji.
Svedomitý hospodár často prehodnocoval stav svojho
majetku. V Spišskom Štiavniku – Kaštieli oceňovanie
zbožia a zvierat 4. mája 1689 bolo nasledovné:
A rozsból (raž-žito) 10 kassai kőből á 1,20 frt
Az arpaból (jačmeň) 142 kassai kőből á 1 frt
A borból (ovos) 3 hordovál, icceje 18 denár
A kaposztaból (kapusta), 1 nagyobb, hordó 5 frt
A lenmagból (ľan) fél kassai kőből denár 60
32 őreg téhen (staré kravy) á 15 frt
7 db háromeves úszo (jalovice) á 9 frt
4 kétéves tino (junec-bujačok) á 6 frt
7 darab (kus) mult évi borju (teľa minuloročné) á 3 frt
Öreg bika (starý býk) 12 frt
6 darab kanca – lá (kobyla) á 15 frt
2 darab múll evi csikó (žriebätá) á 6 frt
16 darab őreg diszno (ošípané) á 3 frt
14 darab mult evi malac (prasatá) á 80 denár
5 darab lúd (husi) á 50 denár
10 darab tyúk es kakas (sliepky a kohúty) á 15 denár
5 darab kasca (kačice) á 18 denár
30 szekér széna (seno) á 1,50 frt
68 őreg juh (ovce) á 2 frt
9 barány (barany) á 1,80 frt
22 darab őreg kecské (kozy) á 1,60 frt
46 ezévi barány (jednoročné jahňatá) á 60 denár
14 ezidei kecskegida (kozľatá) á 36 denár
Ako občania tejto našej obce často sme navrhovaní na
rôzne riadenia – funkcie. Predtým než prijmeme v budúcnosti funkciu, by sme mali mať už vo svojom svedomí
vykonanú inventúru „schopností.“ Ak to nedosiahneme, tie
reči poza náš chrbát pripravia neodvolateľnú poníženosť,
ktorá nás bude sprevádzať po celý život a nedajbože ak
to bude ocenením aj našich potomkov. Dobrý chýr ide
ďaleko, ale zlý ešte ďalej a to sa by nám nemalo stať.
Ak by sme sa vybrali na nejaké masové podujatie a na
vstupnej bráne by bolo napísané: „vstup len pre statočných“
koľkí by sme sa museli vrátiť a nedajbože ak by to bolo
napísané na nebeskej bráne. Kto vie aký by to bol dlhý ten
náš zástup? Jedna z ľudových múdrosti hovorí, že sú dve
basy. Na jednej sa hrá a v druhej sa dá prebývať z času na čas.
Niekedy, keď je väčšia chuť do čítania sa dozviete veľa aj
o Spiši, do ktorého patrí naša obec. Ja som sa dozvedel, že v roku

1881 sme mali tých trochu tmavších občanov – Rómov iba 14.
Čítaním som sa dozvedel, že v roku 1930 pri sčítaní mal
okres Poprad, do ktorého patríme aj my 27 857 obyvateľov,
z toho občanov Československa 19 961,
ruskej národnosti 99, Nemcov 5 259,
Maďarov 418, Židov 394, Poliakov 33, Rómov 317, inej národností 3, cudzincov 1373.
Učili sme sa na hodinách náboženstva,
že Písmo sväté je zbierka kníh, ktoré
apoštolovia napísali a k tomu sa druží ústne
podanie. Ústne podanie nás vždy zaujímalo,
máme byť vyučujúcim povďační za takéto
vedomosti. Dobre poznám, už veľa rokov
rodinu, kde sa po večeroch rozprávalo čo
všetko sa udialo, čo kto zažil a vôbec čo
sa nové zjavilo. Tak sa prenáša história z
pokolenia na pokolenie, Kto chce byť bohatý na vedomosti, nech číta a rozpráva.
kronikár Ján

Umiestnenie žiakov ...
Názov školy

Počet žiakov

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

4

Stredná priemyselná škola,
Mnoheľova 828, Poprad

1

Stredná odborná škola,
Štefánikova 39, Svit

1

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

1

Súkromná SOŠ , SNP 1253,
Poprad

2

Stredná zdravotnícka škola,
Levočská 5 Poprad

3

Stredná umelecká škola,
Slavkovská 19, Kežmarok

1

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

1

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

5

Odborné učilište internátne,
Kaštieľ 470/3

1

SOŠ technická, Kukučínova
483/12 , Poprad

1

Obchodná akadémia,
Murgašova 94, Poprad

2

8-ročné gymnázium, Poprad

2

Do pracovného pomeru

8

Počet končiacich žiakov

33
Základná škola Sp.Štiavnik
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130. výročie založenia DHZ Spišský Štiavnik
V každej obci funguje množstvo rôznych organizácií a
spolkov, v ktorých sú členmi najmä občania danej obce.
Každá takáto iniciatíva je chvályhodná. Je ale pravdou, že
medzi tých, ktorých občania najviac potrebujú ( hlavne v čase
rôznych živelných pohrôm), patria najmä dobrovoľní hasiči
obce. Práve títo ľudia
ochotne
pomáhajú
svojim spoluobčanom,
aby im zachránili ich
majetok a pomohli pri
riešení vzniknutých situácií. Sú to tí, ktorí sa
tejto činnosti venujú bez
nároku na odmenu,
v čase svojho osobného voľna, v noci, cez
deň, jednoducho vždy,
keď si ich prítomnosť
vyžiada
situácia.
Vznik Dobrovoľného
hasičského
zboru v
Spišskom Štiavniku siaha podľa dostupných
prameňov do roku 1879. Vtedy mal názov Hasičský spolok.
30. októbra 1881 na zakladajúcom valnom zhromaždení,
prijal tento spolok stanovy spolku. Tieto stanovy schválil
vtedajší minister vnútra 26. januára 1882 pod číslom
4964/1882. Prvým predsedom bol František Montsko a
zapisovateľom bol Karol Ferko – štiavnický učiteľ, ktorý v
našej obci vtedy pôsobil a je pochovaný
na
tunajšom
cintoríne. Od tej doby
sa
dobrovoľnému
hasičstvu v našej dedinke venovali celé generácie mužov a neskôr
i žien. Podrobnejšie
informácie si môžu
tí, ktorých by to zaujímalo, nájsť v brožúrke
vydanej pri príležitosti
130. výročia založenia
DHZ. Prístupné informácie sú aj na internete na stránke www.
dhzspisskystiavnik.sk.
Od roku 1882 ubehlo už 130 rokov a toto
okrúhle výročie sa naši
hasiči rozhodli náležite
osláviť. Prvé plány a
nápady ako to urobia,
padli už na výročnej členskej schôdzi v januári tohto roku.
Tam vznikla aj myšlienka, aby ich požiarnu zbrojnicu strážil
patrón hasičov sv. Florián. Aj keď tohto svätca v našej obci
už máme, hasiči sa dohodli, že si jeho pomoc „poistia“ a
dajú mu urobiť aj sochu. Voľba tvorcu tejto sochy bola už
vopred jasná, keďže v našej dedinke žije a tvorí umelec,
náš rodák akademický sochár Štefan Hudzík. Aj keď on
hasičom nebol, jeho otec sa tejto bohumilej činnosti venoval,
a tak prácu na soche umelec venoval pamiatke na svojho

otca a ako dar hasičom a obci. Na materiál, z ktorého je socha vyrobená, bola vyhlásená verejná zbierka, z ktorej výnos
bol 362,32 EUR. Bezmála polročné prípravy osláv vyvrcholili v slnečnú sobotu 26. mája 2012. Pozvaní boli hasiči z
celého okolia, starostovia susedných obcí, predsedníctvo OV
DHZ, predstavitelia organizácií a zložiek pôsobiacich
v Spišskom Štiavniku, ľudia,
ktorí finančne a aj inak pomohli pri prípravách celej akcie. Oslavy začali nástupom
pred požiarnou zbrojnicou,
odkiaľ sa celý sprievod presunul do nášho kostola, kde
pán dekan PaedDr. Michal
Mikula odslúžil svätú omšu
za hasičov. Počas celej sv.
omše lemovali oltár z oboch
strán historické hasičské
zástavy
zúčastnených
hasičských zborov. Po svätej
omši pán dekan posvätil sochu sv. Floriána a celý sprie
vod sa presunul na futbalové ihrisko. Oslavy pokračovali
odovzdávaním ďakovných a pamätných listov, medailí a iných
ocenení pre súčasných a bývalých členov. Aká by to bola
hasičská oslava bez súťaže hasičských družstiev? Súťažilo sa
s vervou, ale bez stresu, pretože každý bol víťazom a odniesol
si rovnakú trofej ako ostatné družstvá – sošku hasiča, ktorá
im bude pripomínať účasť
na tejto oslave. Spestrením
programu bola prehliadka dobových hasičských
striekačiek, ba dokonca tieto
„starenky“ zo začiatku 20.
storočia ukázali, že aj dnes
by ešte čo-to zahasili. Pre
tých najmenších bude určite
nezabudnuteľným zážitkom
povozenie sa na naozajstnom hasičskom aute. Svoje
umenie nám ukázali aj
hasiči profesionáli, ukážkou
zásahu pri dopravnej nehode. Autentickosť tohto
zásahu umocňovalo jedno
horiace auto, ktoré bolo
potrebné uhasiť a druhé
auto, ktoré hasiči pred divákmi rozstrihali a vyslobodili dvoch pasažierov.
Týmto ihneď poskytli prvú
pomoc zdravotníci v sanitke
RZP. Členovia polície predviedli poslušnosť a šikovnosť svojich štvornohých kolegov – policajných psov, ktorí ukázali,
že im nik neunikne. Dobré počasie a nálada vydržali až do
večera, a tak sa celá akcia vydarila .
Našim hasičom i sebe prajeme do ďalších mnohých rokov,
aby mali čo najmenej zásahov pri požiaroch a živelných
pohromách. Ďakujeme im za všetok ich čas, ktorý strávili
mimo svojich rodín pri pomoci iným.
M.M.
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44. ročník Štiavnickej podkovy
10. júna 2012 už tradične o 12,00 hod. starostka
obce Mária Kleinová otvorila 44. ročník Štiavnickej
podkovy. Sú to najstaršie preteky na Slovensku v
parkúrovom skákaní. Aj napriek nie najlepšiemu
počasiu dorazilo
na túto súťaž vyše
sedemdesiat koní
a tým sa potvrdilo, že Štiavnická
podkova
patrí
medzi najlepšie
závody na Slovensku a každoročne
je o ňu
veľký
záujem.
Prihlásilo sa takmer
štyridsať jazdcov
z 21 jazdeckých
oddielov. Jazdci
súťažili v štyroch
disciplínach.
V súťaži „ZM“
jazdci do 16 rokov,
zvíťazila
Táňa Džubasová na koni Princ z GL Huncovce. V
súťaži „ZM“ prvé miesto obsadila Romana Kunová
na koni Vicky z Jazdeckého oddielu Jur Ondrašová, na
druhom mieste bola Táňa Džubasová na koni Princ z
GL Huncovce a tretia priečka patrila Beáte Purdešovej
na koni Diablo z JK Hraušice. V súťaži „Z“ patrilo 1.
miesto Zdenovi Kuchárovi na koni Bandita zo Slávie

Sp. Nová Ves, druhé miesto Marcelovi Jackovičovi na
koni Brave z GL Huncovce a pekné tretie miesto získala domáca pretekárka Pavla Hudzíková na koni Tiketa z jazdeckého klubu Acer Mlynica. V hlavnej súťaži
„ZL“ bojovalo o prvenstvo 19 jazdcov. Zvíťazil
Martin Skála na koni
Larzod z jazdeckého
klubu Saxum Košice,
druhé miesto vybojoval Zdeno Kuchár na
koni Bjorn zo Slávie
Sp. Nová Ves a a tretie
miesto patrilo Máriovi
Jackovičovi z JK Grazia
de Tour.
Pri dekorovaní jazdcov nám na spestrenie
programu zaspievala
domáca jazdkyňa Pavla
Hudzíková. Nechýbala
jazda na poníkoch pre
najmenších
divákov,
chutný guláš, pečená
klobáska i langoše. Záver podujatia patril zlosovaniu
vstupeniek a tombolových lístkov o atraktívne ceny.
Príjemná atmosféra prilákala na tieto preteky nielen
domácich, ale aj divákov zo širokého okolia. A my sa
tešíme na ďalší ročník súťaže.
O.R., foto Dominik Hudzík.

Volejbalový turnaj
Po minuloročnej vydarenej akcii v podobe
volejbalového turnaja a po kladných ohlasoch, sme sa rozhodli akciu zopakovať a tak
dňa 17. augusta 2012 o 16.00 hod. sa konal na
multifunkčnom ihrisku v Spišskom Štiavniku
ďalší ročník. S účasťou sme boli nadmieru
spokojní a ohromení záujmom. Zúčastnilo
sa 13 družstiev. Atmosféra bola výborná,
o ktorú sa postarali súťažiaci a samozrej
me diváci, ktorí neustále povzbudzovali.
Súťažiaci si mohli pochutnať na výbornej
kapustnici. Víťazom blahoželáme a čakáme
na obhájenie titulov budúci rok. Myslím si,
že to bolo výborné ukončenie leta. Týmto
sa chceme všetkým poďakovať a už teraz sa
tešíme na ďalší ročník volejbalového turnaja.
Mgr. Ľubomíra Budzová
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Súťaž hasičov o Putovný pohár starostky obce
130.výročia založenia DHZ v Spišskom Štiavniku sa v máji tohto roku konal už
11. ročník súťaže hasičských družstiev o Putovný pohár starostky obce. Bola to akási organizačná
generálka pred stotridsaťročnicou založenia DHZ. Počasie organizátorom súťaže prialo a tak bojovalo medzi sebou 30 družstiev. Všetci ukázali svoju šikovnosť a rýchlosť. Súťažilo sa v piatich kategóriách. V kategórii mužov sa zo 17 zúčastnených umiestnilo na 1. mieste družstvo z Bobrovčeka.
Muži Spišský Štiavnik obsadili 7.miesto. Zo štyroch prihlásených družstiev v kategórii žien, skončili
na 1.mieste hasičky zo Šuňavy. Naše ženy obsadili bronzovú priečku. Dorastenci to mali jednoduché, pretože sa zúčastnilo len jedno družstvo a tak mali dorastenci zo Spišského Bystrého zlato isté.
Ani v kategórii dorasteniek sme nemali žiadne ohnivko, takže štyri zúčastnené družstvá si rozdelili
medaily bez našej účasti a najšikovnejšie boli dorastenky z Vikartoviec. Súťažilo sa aj v kategórii
muži nad 35 rokov ( bývalé CO družstvá). Tam sme, žiaľ, zaznamenali len neplatný pokus a zlato
si odniesli muži zo Spišskej Soboty. Tri najlepšie tímy v každej kategórii získali diplomy a vecné
ceny. Starostka obce Mária Kleinová okrem toho odovzdala tímom, ktoré získali zlato v jednotlivých
kategóriách, päť krásnych putovných pohárov. Nakoniec poďakovala všetkým za účasť, organizátorom za dobre pripravenú akciu a pozvala všetkých priaznivcov hasičstva na oslavy založenia DHZ.

Týždeň pred oslavou

M.M.
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Z futbalu
Futbalový ročník 2011/2012 bol pre TJ Spišský Štiavnik veľmi úspešný. Mužstvo žiakov ho zakončilo
zaslúženým postupom, keď v 2.A triede nemali konkurenciu. Za zmienku stojí 177 strelených gólov oproti 7
inkasovaným. V ročníku 2012/2013 hrajú žiaci 1.A triedu a po troch kolách sú na šiestom mieste. Dorastenci
skončili v minulom ročníku na peknom štvrtom mieste. Celú sezónu predvádzali veľmi pekný futbal. V novej
sezóne sú po troch kolách na siedmom mieste. Veľká radosť nastala v našom klube po postupe mužstva dospelých do druhej triedy. Po dlhých rokoch sa to podarilo. O postupe sa rozhodlo až v poslednom kole proti
FK Levoča B po výhre 3:2. V 2.triede má náš vystužený a stabilný káder len tie najvyššie ambície. Po piatich
kolách má mužstvo dospelých na konte 2 výhry, 2 prehry a jednu remízu, v tabuľke mu patrí šieste miesto.
Gabriel Chripko, foto Dominik Hudzík.

Obecný úrad Spišsky Štiavnik
Hornádska 241
059 14 Spišsky Štiavnik
Tel.: +421 (52) 788 56 01
+421 (52) 788 56 02
+421 (52) 788 56 03
Fax: +421 (52) 788 56 02
www.spisskystiavnik.sk
obec@spisskystiavnik.sk

Úradné hodiny — Obecný úrad
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7.00−12.00 h | 12.30−15.00 h
nestránkový deň
7.00−12.00 h | 12.30−17.00 h
nestránkový deň
7.00−12.30 h

Úradné hodiny — Stavebný úrad
Pondelok

13.00−15.00 h
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