Príhovor
Vážení spoluobčania, v súvislosti s rôznymi dohadmi a šírením skreslených informácií
ohľadom investičnej výstavby
v našej obci, dovoľujem si prihovoriť sa k Vám s vysvetlením
niektorých aktivít, ktoré momentálne obecný úrad v spolupráci
s obecným zastupiteľstvom rieši.
Už v roku 2001 navštívila
našu obec podpredsedníčka
vtedajšej vlády pani Kadlečíková s tým, že v obciach, kde je
viac ako 1/3 Rómov v samostatných rómskych osadách bude
prostredníctvom
programu
Phare zrealizovaná výstavba
infraštruktúry. Od tohto obdobia obec postupne pripravovala
podklady na výstavbu, t. j. vyvlastnenie cesty, územné rozhodnutie, stavebné povolenie.
V mesiaci august sa konalo výberové konanie na výber dodávateľa stavby. Pôvodný projekt bol
spracovaný na sumu 5 miliónov
Sk, kde sa počítalo s výstavbou
cesty, následnou elektrifikáciou,
vodovodom a kanalizáciou.
V roku 2004 som v spolupráci
s novým obecným zastupiteľstvom spracovala požiadavku
na úpravu komunikácií a plôch
aj v areály DD, ZŠ v Spišskom
Štiavniku, pretože Phare otvorilo ďalšie možnosti čerpania
finančných prostriedkov. Tejto
požiadavke bolo na Ministerstve
výstavby vyhovené, doteraz však
nebol potvrdený výber dodávateľa. Počítam s tým, že práce sa
začnú realizovať v prípade pekného počasia ešte koncom októbra, alebo až na budúci rok.
Môžem ubezpečiť všetkých
občanov, že žiadne iné aktivity
v súvislosti s prípravou bytov pre
Rómov z Popradu sú obyčajné
výmysly smerované na zdiskreditovanie mojej osoby a práce
celého obecného zastupiteľstva.
Nemusím nikomu vysvetľovať,
že práca starostu má aj nepopulárne stránky a ak sa raz nedá
niekomu vyhovieť, lebo chce
porušiť zákon, potom sa dokáže
mstiť aj takouto formou. Som
však veľmi prekvapená, akou
rýchlosťou sa dajú šíriť aj takéto nezmysly a falošné správy.
(pokračovanie na strane 2)

 

Občianske združenie Veľká nádej
Obecný spravodajca prináša bližšie informácie o vzniku a pôsobení Občianskeho
združenia Veľká nádej (OZ VN). Vydavateľ sa rozhodol publikovať tieto informácie aj
pod tlakom hrozby, že naňho bude podaná žaloba, pretože pre čo najväčšiu objektivitu
poskytol priestor na vyjadrenie sa obidvom stranám a redakčná rada si nie je vedomá
zverejnenia žiadnej nepravdy, napádania, prípadne osočovania nižšie spomínaných
fyzických osôb alebo právnických osôb. Redakčná rada sa rozhodla v zhode s Kódexom
novinárskej etiky SSN rešpektovať žiadosť, doručenú do jej rúk 30.9.2004 o nezverejňovaní vyjadrení týkajúcich sa činnosti OZ VN, takisto nezverejniť meno osoby, ktorá
túto žiadosť poslala a ktorá tieto vyjadrenia vypovedala, v snahe neškodiť tejto osobe
a zabrániť konfliktom. Redakčná rada si je vedomá, že vypustením spomínaných vyjadrení nie je objektivita materiálu zachovaná, avšak v súlade s Ústavou SR, čl.26,
ods. 1, kde sa hovorí: „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené,“ sú informácie publikované vo verejnom záujme, pretože verejnosť má právo byť informovaná.
OZ Veľká nádej je združenie s miestnou Oboznámila som ich s tým, že je tu záujem
a regionálnou pôsobnosťou, sídlo Priečna OZ Veľká nádej, aby im tiež vytvorili pra283/44, Sp. Štiavnik. Zaregistrované bolo covné príležitosti, ale ani jeden z Rómov ne
26.8. 2004 na Ministerstve vnútra SR. Pred- súhlasil s tým, že podporí OZ Veľká nádej,”
sedom je Michal Čonka na základe meno- spomína si starostka M. Kleinová. Predseda
vacieho dekrétu Rady Rómov Slovenska, OZ povedal: „Sám som prišiel za osobou,
v styku s úradmi vystupuje ako podpred- ktorá si neželá byť menovaná, už pred dvoma
seda, podľa stanov zastupujúci predsedu rokmi. Prosil som aj pani Kleinovú, ale odmie
v jeho neprítomnosti, osoba, ktorá si neželá tla so mnou spolupracovať. Až teraz som
byť menovaná. OZ je dobrovoľnou, nepoli- osobu, ktorá si neželá byť menovaná, uprosil
tickou, mimovládnou organizáciou s práv- a súhlasila, že nám pomôže. Videli sme funnou subjektivitou prevažne zamerané na govať OZ v Markušovciach, teda vieme, že to
Rómov, ale nielen na nich, ktorí chcú dobro- ide.“ OZ Veľká nádej podpísalo 20.9.2004
voľne zmeniť svoj životný štýl vzdelávacími, zmluvu s Agrodružstvom Sp. Štiavnik o vzákultúrnymi, športovými a pracovnými aktivi- jomnej spolupráci v oblasti spracovania protami. OZ ponúklo 17.9.2004 obci Sp Štiav- jektov a vymedzení priestranstiev na ich reanik dohodu o spolupráci, obec zatiaľ dohodu lizáciu. Takisto 28.9.2004 podpísalo zmluvu
– zmluvu o spolupráci nepodpísala. „Zmluva s Policajným zborom SR o vybratí desiatich
je pre obec nevýhodná, pretože jej ukladá iba uchádzačov, ktorí vytvoria hliadky a budú
povinnosti a nie je tam možnosť od zmluvy dbať na dodržiavanie spolunažívania medzi
odstúpiť,“ vyjadrila sa starostka obce Mária občanmi. Zatiaľ nie sú hliadky určené. ZodKleinová. Spomínaný návrh zmluvy zaväzuje povednou osobou je podľa spomínanej
obec k spolupráci s OZ, k vymedzeniu obec- zmluvy Michal Čonka. OZ chce v najbližšom
ných priestorov na realizáciu pracovných období podľa žiadosti pre Európsky sociálny
návykov, a k tomu, že bude v rámci svojich fond začať svoju činnosť organizovaním aktimožností napomáhať OZ pri plnení úloh, vačnej činnosti, zlepšovaním životného proktoré mu vyplývajú zo stanov. OZ sa v návrhu stredia v obci a obnovou pracovných návyzmluvy zaväzuje napomáhať obci pri zlepšo- kov dlhodobo nezamestnaných v hmotnej
vaní životného prostredia v obci, pri zlepšo- núdzi. Na prvom zhromaždení OZ Veľká
vaní pracovných schopností a návykov, hygie- nádej sa podľa prezenčnej listiny zúčastnilo
nických návykov a školskej dochádzky zapoje- 24 ľudí. Stanovy OZ, menovací dekrét, návrh
ním aj rómskych žien. „10.septembra som zvo- dohody na spoluprácu s obcou a ostatné súvilala všetkých Rómov v hmotnej núdzi a obo- siace dokumenty sú prístupné na Obecnom
známila som ich s prípravou ďalších prác úrade a je možné do nich nahliadnuť. (red)
v rámci malej obecnej služby do 30.4.2005.
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Myslím si, že aktéri týchto poplašných správ
si dali veľmi záležať, aby to vyzeralo vierohodne tak medzi občanmi Rómami, ako aj majoritou.
Prosím všetkých občanov o prepáčenie, že som sa
k Vám neprihovorila skôr, keď sta ma začali oslovovať či už na ulici, alebo na obecnom úrade, či je to
pravda, že ideme do Štiavnika sťahovať Rómov z Popradu a Matejoviec, aby som Vám povedala, aby ste
mohli pokojne spávať, že žiadna invázia cudzích Rómov našej obci nehrozí, ale chcela som prísť na koreň veci, kto takéto poplašné informácie môže šíriť.
Dnes Vám s určitosťou môžem povedať,
že za
všetkými týmito nezmyslami stojí novovzniknuté občianske združenie, ktoré má veľký záujem skomplikovať život ďalšej inštitúcii v obci. O jeho zložení a záujmoch sa môžete dočítať z článku „Občianske združenie Veľká nádej.“ Ostáva však na Vašom slobodnom
rozhodnutí, či budete rešpektovať pravdu a spravodlivosť, alebo sa prikloníte ďalším výmyslom, ktoré nám občianske združenie do budúcnosti pripraví.
Na
záver
ešte
raz
pripomínam
–
žiadni Rómovia do obce neprídu, mne sa moja
obec páči a ja tu chcem dožiť pokojnú starobu.
Mária Kleinová
starostka obce
Tento článok bol odvysielaný v rozhlasovej relácii dňa 21. septembra 2004

Nové občianske združenie
Khamoro
Pod vedením Valentína Pačana vzniká v obci nové občianske
združenie (OZ) pod názvom KHAMORO. Práve sa pracuje na registrácii. V. Pačan spolupracuje s Michalom Smietankom zo združenia
Človek v tísni. “Chceme osloviť obecný úrad, školu, detský domov aj
misijné sestry s korektným návrhom na spoluprácu. Budeme spolupracovať aj s OZ Veľká nádej, ak tu bude ochota zo strany Veľkej nádeje a ak sa tam nebudú diať žiadne nekalé veci,” hovorí V. Pačan.(red)

Katarínsky ples
Urbárske pozemkové spoločenstvo oznamuje širokej verejnosti,
že dňa 20. novembra 2004 usporiada v Urbárskom dome v Spišskom
Štiavniku Katarínsky ples. Zabávať Vás bude hudobno dobrodružná skupina MLOCI, ktorá oslávi 15. októbra 2004 neuveriteľných
20 rokov nepretržitej koncertnej a tvorivej činnosti. Zážitok z predstavenia umocnia netypické kostými a nečakaná javisková šou. Celým
večerom Vás bude sprevádzať hudobná skupina ALFA zo Spišského Štiavnika. Vstupenky si môžete zakúpiť v kancelárii urbariátu.

Z Obecného zastupiteľstva
25. 06. 2004 sa zišlo Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom zasadnutí. Zobralo na vedomie vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2003/2004 v ZŠ, MŠ
a ŠZŠ v Spišskom Štiavniku a požiadavky riaditeľa ZŠ na mzdy,
mobil, vymaľovanie tried a faktúru pre Práce-služby príspevkovej organizácie obce. Týmito požiadavkami sa OZ bude zaoberať pri prehodnocovaní rozpočtu obce na najbližšom zasadnutí.
Schválilo, aby učni – chovanci z Detského domova v Spišskom
Štiavniku, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri ZŠ platili polovicu režijných nákladov, to je 15,90 Sk za jeden odobratý obed
s platnosťou od 01.05.2004. OZ zobralo na vedomie koncept
riešenia územného plánu obce (2 riešenia) a ukladá stavebnej
komisii dopracovať koncept „A“ na schválenie OZ. Tiež bol
schválený príspevok rodiča v hmotnej núdzi na stravu dieťaťa za
každý stravovací deň na poskytnutie suchého obeda vo výške 1,Sk. OZ schválilo Smernicu č. 2/2004 o postupe pri podprahovej
metóde verejného obstarávania nižšou cenou podľa ustanovenia
§ 76 ods. 1 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
16. 07. 2004 sa zišlo mimoriadne zastupiteľstvo, kde
hlavným bodom bolo prerokovanie doﬁnancovania projektu PHARE 0103.02 infraštruktúra pre rómske osady.
OZ tento bod schválilo. Ďalej schválili žiadosť Urbárskeho pozemkového spoločenstva - posedenie pri hudbe
na terase pri Urbárskom dome v letných mesiacoch.
6. augusta 2004 na ďalšom mimoriadnom zasadnutí OZ
nominovalo členov na hodnotenie ponúk pre projekt SR
0103.02/01 v tomto zložení: Ing. Martin Benko, Ing. Ondrej
Korenko, Mária Kleinová, Ing. Martin Hudzík a František Proner. Náhradníkmi boli Ing. Martin Lavko a Ing. Jozef Chovanec.
Oľga Rákociová

Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí mi pomohli a aktívne spolupracovali pri výmenách
vodomerov. V týchto dňoch sa vracajú posledné vodomery z ciachovne a verím, že sa nám podarí do dvoch týždňov ukončiť
ich výmenu a zároveň preplombovať vodovodné prípojky a tak
odstrániť nedostatky, ktoré boli zistené pri kontrole Slovenského metrologického inšpektorátu dňa 1. 6. 2004. Zároveň oznamujem, že termín doručenia vyúčtovania za vodné a stočné sa
z dôvodu neukončenia týchto prác predlžuje do 31. 10 2004.
Renáta Dulovičová
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IV. štvrťroku 2004
Novorodenci v Sp. Štiavniku:
☺ 07. 07. 2004 Vašková Ivana
☺ 08. 07. 2004 Polhošová Martina
☺ 11. 07. 2004 Virostková Nikola
☺ 19. 07. 2004 Dubňanský Ondrej
☺ 24. 07. 2004 Pačajová Kristína
☺ 29. 07. 2004 Lacko Alex
☺ 06. 08. 2004 Štajer Adrián
☺ 10. 08. 2004 Miko Kristián
☺ 11. 08. 2004 Pačaj Emil
☺ 23. 08. 2004 Lacko Gabriel
☺ 27. 08. 2004 Žiga Milan
☺ 30. 08. 2004 Pačajová Adriana
☺ 13. 09. 2004 Mirga Kevin
Vítame ich medzi nami.
Blahoželáme jubilantom:
60. rokov
♥ Mizerová Mária, Kvetná 32
♥ Ondruš Jaroslav, Priečna 273
♥ Proner Štefan, Kvetná 19
♥ Seelinger Lorenz, Mlynská 166
♥ Wojtyczký Ladislav, Priečna 4
65. rokov
♥ Benčíková Terézia, Priečna 418
♥ Lapšanský František, Slnečná 455
70. rokov
♥ Doláková Mária, Kvetná 20
♥ Kuľková Janka, Slnečná 454
♥ Martinková Anna, Hlavná 376
♥ Pemčák Vladimír, Hlavná 371
75. rokov
♥ Javorský Michal, Hornádska 244
♥ Kontra Benjamín, Kvetná 6
80. rokov
♥ Dulovičová Anna, Mlynská 128
♥ Kostolná Mária, Mlynská 122
Prajeme im pevné zdravie

Na večný odpočinok sme
odprevadili:
† 28. 07. 2004 Štajer Ján
† 11. 08. 2004 Sedmáková Mária
† 29. 08. 2004 Beňová Gizela

To i ono o našich predkoch
Veľa je toho, čo by sme mohli o našich predkoch písať. Po požiari v roku
1906, kedy vyhorela celá obec, drevenice už boli nahradené murovanými domami. Steny boli z nepálených tehál (valkov), alebo z kameňa
dovezeného z Plesa pri Vernári. Bol
to kameň biely (travertín a vápenec).
Kto Štiavnik obýval? Mená starodávnych občanov sú známe z chotárnych
listov. Tak v roku 1616 býval v Štiavniku Fabian, Britz, Vrabeľ, Urbankov, Šimonis, Jastrab, Mucha, Hajdik,
Pecmenič, Klapačka, Švinda, Hrubý,
Cervasov, Papcun, Smak, Albroščin, Miškov, Natter, Nolda, Chudzík.
V čase moru roku 1710 väčšina z nich
zomrela. Od roku 1735 boli známe
mená obyvateľov Štiavnika tieto: Gomboš, Gleidura, Noga, Sedmák, Šulík,
Slivka, Mundok, Krivjansky, Jochman, Chudzík, Gaži, Greguš, Mrava,
Jaroš, Chripko, Dubňak, Kaňa, Solár,
Šuňavec, Begala, Krčmár a Vojtuš.
V roku 1864 každý z vtedajších občanov mal vydelené 6 jutár lesa a spolu
to činilo 283 jutár a celkove 196
jutár pastvy (les a pastva – Urbariát).
Aké bolo vierovyznanie? Do roku
1746 prechádzal kostol do správy
a užívania raz katolíkom, raz evanjelikom podľa skutočnej pravdy: „Čie
panstvo, toho aj náboženstvo“, po
latinsky „Cuiuo regio ius religio.“ Od
roku 1746 až dodnes kostol patrí katolíkom a to pravým i tým matrikovým.
Treba povedať, že Štiavnik nebola
malá obec, veď v roku 1742 tu žilo
1113 obyvateľov. Tu je nutné spomenúť rodinu Dulovičovcov a Javorských, ktorí sa prisťahovali pravdepodobne z Poľska v 16. storočí a tu
sa aj veľmi rozmnožili, hlavne v 18.
– 19. storočí. Vtedy Andrej Dulovič,
známy štiavnický gazda, mäsiar, požíval priazeň panstva. V roku 1831
počas cholery bol aj obecným richtárom. S manželkou Alžbetou mal šies
tich synov a tri dcéry. Všetci synovia boli vysoko študovaní a pôsobili
na vysokých miestach. Jedna dcéra
bola vydatá za generála, druhá za
baróna a tretia za rakúsko-uhorského
veľvyslanca. Otec Andrej je pochovaný na Kapituli pri synovi, ktorý od
roku 1833 bol spišským kanonikom
a je pochovaný v kapitulskej krypte
(Jakub). Manželka Alžbeta je pochovaná na starom štiavnickom cintoríne.

Nemôžeme však nespomenúť aj ďalšie významné mená ako bol Andrej
Vagaš – pápežský prelát, prepošt
rakúsko-uhorský, hlavný vojenský
farár, Dr. Ján Jurik – spišský prepošt- kanonik, Alexander Begalla,
Dr. Pavol Doľák – kňaz, Martin Martinko – kňaz, i viaceré rodiny Martinkovcov a Arpád Vagaš – vojenský major.
A čo škola? Škola bola považovaná
za sestru kostola, kde sa učilo modliť, spievať, čítať a písať. Zo začiatku
túto prácu vykonával kňaz, ale keďže
farníkov pribúdalo vyvolil si svetského pomocníka - rechtora, ktorý
v škole učil a ako kantor pri službách
Božích pomáhal, zvonil, zapisoval do
matriky, teda bol notárom obce. Cez
hlavné sviatky (Vianoce) mal učiteľ
právo so školákmi po dedine spievať
a milodary zbierať. V roku 1832 za
päť kontácii dostal 15 zlatoviek. Jedná
nábožná pieseň v pôvodine znela:
Pán Buch budiž pochwalen od nás
wšech kresťanuv,
že gsme mochly dočekat tych ninegssich časuw,
ktere pelne Sladkosty take Weselosty
radugme se společne w tom slawnim
Kermessčasu,
prospewugice Panu chwalu na Wisosty.
Pristupmess niny v Pánu Welicy y Maly
žadagic zmilovany
pry tegto slawnosty by nas račil w milosty y na dalsse časy
zachowati w pokog y a po tegto časnosty prywedel
nas společnicky k nebeskych Radosty.

Nuž, ak chcel učiteľ žiť, musel vedieť
dobre spievať a vinšovať. V dnešnej
dobe už pomaly krásny náboženský
spev s patričným vinšovaním zaniká.
Až
v
roku
1868
krajinský
zákon
zriadil
učiteľský
plat.
Vážení spoluobčania! V tomto roku
už naše noviny nevyjdú. Ku koncu
roku, keď budú Vianoce, obnovme
staré zvyky a prespevujme si nádherné vianočné piesne a uvidíte, že
sa ich znova naučia aj tí, ktorí ich
už zabudli. Nech nám závidia aj okolití susedia, že Štiavnik znovu ožíva
v tradíciách. To bude aj spomienka
na nášho nezabudnuteľného historika vdp. Jána Vencka, z ktorého prameňov čerpáme tieto milé poznatky.
Ján Slivka
kronikár obce
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Súťaž o najkrajšiu záhradku a balkón
Starostka obce v spolupráci s komisiou pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie v minulom čísle vyhlásili súťaž o najkrajšiu záhradku a balkón. Po starostlivom 3–mesačnom pozorovaní

a dôslednom vyhodnotení

redakčnou radou, udeľujeme hlavnú cenu pani Marte Tokarčíkovej z ulice Kvetnej, druhé miesto obsadila pani Mgr.
Silvia Bukovičová z ulice Lúčnej a tretie miesto získala pani
Anna Tokarčíková z ulice Kvetnej. Hlavnú cenu, peňažnú odmenu, do tejto súťaže venoval pán Martinko Ladislav.
Výhercom srdečne blahoželáme a dúfame, že touto akciou
sme inšpirovali aj ostatných obyvateľov našej obce a v budúcom roku sa balkóny a záhradky zaskvejú novou krásou.

Te r o r i s t a o b s a d i l o b e c n ý ú r a d !

Samovražedný teroristický útok zažili obyvatelia Sp. Štiavnika vo štvrtok 9. septembra. Atentátnik opásaný semtexovým pásom sa ukryl v požiarnej zbrojnici v bezprostrednej blízkosti Obecného úradu v Sp. Štiavniku a vyhrážal sa jeho vyhodením do
vzduchu, ak starostka obce nesplní jeho požiadavky. „Najprv sme s teroristom vyjednávali, keďže s ním nebolo reči, zavolala som
políciu,“ povedala starostka obce M. Kleinová. Polícia dorazila v rekordne krátkom čase a po krátkom útoku teroristu kopajúceho
do dverí a vykrikujúceho svoje požiadavky zneškodnila. Spolu s nimi bola na zásah pripravená špeciálna jednotka Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Poprade a územná jednotka špeciálnej očisty z Tatravagónky Poprad. Takto vyzerala
časť Cvičenia Civilnej obrany, ktoré zorganizoval Obvodný úrad v Poprade pod názvom Evakuácia 2004. Cvičenie CO sa začalo
už v stredu, keď do obce zavítal ﬁktívny uragán a narobil starosti Krízovému štábu. „V obci zúrila víchrica, mali sme 30 spadnutých striech, desať ťažko ranených a jedného mŕtveho. Krízový štáb zasadal o šiestej ráno. Najprv prišli na rad hlásenia mimoria
dnej udalosti, požiadavky Krízového štábu pre Obvodný úrad, potom sme riešili umiestnenie ranených. Výborne sme si vyskúšali
postup v prípade nečakanej udalosti. Myslím si, že je správne vrátiť sa k Civilnej obrane a tento začiatok je viac ako pozitívny,“
skonštatovala M. Kleinová. Krízový štáb pozostával zo starostky ako predsedníčky štábu, riaditeľa školy, riaditeľky materskej školy,
predstavenej z kláštora, šéfa urbariátu a ďalších dvoch členov. Teroristu si zahral Jaroslav Budinský. Spišský Štiavnik získal od Obvodného úradu v Poprade ďakovný list za aktívnu účasť a angažovanosť pri súčinnom cvičení Obvodného úradu v Poprade. (far)
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Vzdelávacie poukazy
– novin ka na ško lá c h
V školskom roku 2004/2005 sa v tunajšej základnej
škole rozbehla mimoškolská činnosť v inej forme, ako to
bolo v predchádzajúcich rokoch. Tento rozdiel sa prejavil hlavne v tom, že žiaci obdržali vzdelávacie poukazy,
ktoré potom mohli odovzdať na tú školu, na ktorej chcú
navštevovať záujmový krúžok. Hodnota jedného vzdelávacieho poukazu na jeden školský rok činí 300,- Sk.
Tieto finančné prostriedky sa použijú na činnosť
krúžkov a prevádzku školy. Rodičia boli o vzdelávacích poukazoch a možnostiach ich využitia oboznámení na plenárnom rodičovskom združení 16. septembra
2004. Žiaci si u nás mohli vybrať z 20 záujmových
krúžkov: prírodovedný krúžok, krúžok varenia, pohybové hry, turistický krúžok, školské noviny, krúžok
šikovných rúk, výtvarný krúžok 1. stupeň, výtvarný
krúžok 2. stupeň, rómsky tanečný krúžok, pohybové
hry 1. A, 2. A, počítačový krúžok 2.stupeň, matematický krúžok, plavecký/atletický krúžok, nemčina hrou,
poľovnícky krúžok a tanečný folklórny krúžok. Činnosť
záujmových útvarov je už v plnom prúde a tešíme sa,
že naše deti budú tráviť svoj voľný čas zmysluplne.
Mgr. Mária Martinková
zástupkyňa riaditeľa ZŠ

Čierna skrinka
Vážený čitatelia, určite máte veľa postrehov alebo otázok ku každodennému
životu v našej obci. Preto sme sa rodhodli
od budúceho čísla uverejňovať na tomto mieste vaše príspevky a odpovede na
otázky, ktoré vás trápia. Svoje príspevky
a otázky v písanej forme môžete vhodiť
do schránky, ktorá bude umiestnená na
chodbe obecného úradu, alebo poslať
e-mailom na adresu spravodajca@marosj.sk.
Maroš Javorský

Sútaž
Redakčná rada Obecného spravodajcu v Spišskom
Štiavniku
vyhlasuje súťaž o najkrajšie
vyzdobený dom a okno počas vianočných sviatkov.
Najkrajšie výzdoby budú
odmenené vecnými cenami.

Mesiac úcty k starším
S prianim dlhého života prežitého v lepších podmienkach
pre zdravie, perspektívu môcť pestovať záujmy vyššej úrovne
a skutočnosti, že staroba nie je synonymom závislosti a že neznižuje vždy kvalitu života sa chcem prihovoriť všetkým dôchodcom
pri príležitosti mesiaca októbra - mesiaca úcty k starším. Veď
život starých ľudí pomáha objasňovať stupnicu ľudských hodnôt, umožnuje vidieť striedanie generácií v spoločnosti. Kráčať
so starými ľuďmi a ísť v ústrety starým ľuďom je povinnosťou
nás všetkých. Preto chcem vyzvať hlavne najmladšiu generáciu, aby si našli príležitosť obetovať svoj čas starším s vedomím,
že táto skúsenosť ich bude formovať a dá im dozrieť a získať zmysel pre pozornosť voči druhým, čo platí na celý život.
„Ľudská spoločnosť by bola lepšia, keby vedela zúžitkovať charizmy staroby“ / Ján Pavol II /
Vyplývajú zo zmyslu pre zodpovednosť , z priateľských citov, z nepredstierateľnej rozvážnosti, trpezlivosti a múdrosti a vo svojom zvnútornení na rešpektovaní náboženských hodnôt a budovaní pokoja.
Napraviť negatívny obraz staroby, aký sa dnes utvoril, vyžaduje kultúrne a vzdelávacie opatrenia, na ktorých by sa
mali zúčastňovať všetky generácie. Zodpovednosť za starých ľudí znamená pomôcť im nájsť zmysel ich veku, oceniť ich vlastné rezervy a prekonávať postoje odporu, sebaizolovania, rezignácie, pocity neužitočnosti a zúfalstva.
Sme zodpovední za budúce generácie, musíme im pripraviť humánne spoločenské a duchovné prostredie, v ktorom bude môcť
každá osoba naplno a dôstojne prežívať túto etapu svojho života.
Kleinová Mária

Obecná knižnica presťahovaná
Obecná knižnica sa presťahovala z budovy na Hlavnej ulici do priestorov Základnej školy v Sp. Štiavniku. Obecný úrad pripravoval presťahovanie knižnice od leta. K tomuto kroku pristúpil v snahe ušetriť energie na vykurovanie, keďže knižnica bola otvorená len dva dni v týždni a budovu bolo potrebné aspoň temperovať. Presťahovanie knižnice ju má takisto priblížiť k čitateľom, ktorých tvoria najmä žiaci základnej školy. „Žiaľ, faktom je, že
návštevnosť knižnice trvalo klesá a jej presťahovanie ju výrazne priblíži k žiakom ZŠ. Som rada, že nám riaditeľ školy Peter Gömöry vyšiel v ústrety,“ vyjadrila sa starostka obce Mária Kleinová. Knižnica je otvorená v utorok od 8.00
hod. do 18.00 hod. a štvrtok od 12.00 hod. do 18.00 hod., teda je prístupná aj pre cestujúcich stredoškolákov. (far)
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Miro Mrava zaklopal v Pakistane na nebeskú bránu
Pochybovači o lezeckých schopnostiach
Mira Mravu, pozor! Svojím výkonom zavrel
ústa všetkým neveriacim. Spolu s Braňom
Turčekom z Popradu sa mu podarilo dostať do nominácie na oﬁciálnu horolezeckú expedíciu Slovenského horolezeckého
spolku JAMES do pakistanského Karakoramu a túto nomináciu naplniť skvelým
výkonom: prvovýstupom vlastnou cestou
na monumentálnu horu Shipton Spire, čo sa nepodarilo ani ich
lezeckým kolegom v tejto expedícii, keďže tí sa autormi vlastnej
cesty nestali. Základom úspechu bolo, že už cestou hore nepodcenili aklimatizáciu a hneď po príchode do základného tábora začali budovať predsunutý tábor. Za 14 dní čistého lezeckého času
a sedemnástich dĺžkach zvládli tisícmetrovú stenu s mimoriadne
vysokou náročnosťou 8A4. Miro Mrava priznáva, že boli chvíle,
keď sa v stene aj bál.„Bola to mimoriadne živá stena, stále z nej
lietali kusy kameňov alebo ľadu. Raz ma len o kúsok minul balvan
veľký ako stôl, druhý raz ma jeden kameň traﬁl do chrbta a urobil mi v pérovke poriadnu dieru. ´Vybál´ som sa tam ako nikdy
v živote. Možno aj preto sme sa s Braňom rozhodli pre príznačné
pomenovania našej cesty Zaklop na nebeskú bránu.“ „Mám radosť, že sa to podarilo. Neleziem však preto, aby som si hovoril,
aké úžasné výkony podávam. Pre mňa to bola v prvom rade nová
skúsenosť, výborná škola, ale najviac zážitkov mám aj tak z krajiny a ľudí,“ hovorí Miro Mrava. Zdroj: T. Korzár, spracovala (far)

Šport
Nový ročník 2004-2005 začalo mužstvo dospelých TJ Spišský Štiavnik 8. augusta 2004. Dosahuje v ňom striedavé úspechy.
V domácich zápasoch sa im darí, ale na súperových ihriskách,
okrem stretnutia v Kurimanoch, kde zvíťazili, stále nemôžu prekonať tradičnú smolu, keď sa im nedarí pre rôzne príčiny dať
dohromady celé družstvo. Dostávajú v nich poriadne prídely.
Spišský Štiavnik – Domaňovce
Dravce – Spišský Štiavnik
Spišský Štiavnik – Švábovce
Kurimany – Spišský Štiavnik
Spišský Štiavnik – Vernár
Mengusovce – Spišský Štiavnik
Spišský Štiavnik – Svit
Hozelec – Spišský Štiavnik

1:1
5:1
3:1
1:3
2:0
8:2
3:1
6:1

24. augusta 2004 začalo nový ročník 2004-2005 mužstvo žiakov, ktorých záujem treba vysoko vyzdvihnúť. V hoj-

nom počte navštevujú tréningy, čo sa odzrkadľuje na ich postavení v tabuľka okresnej súťaže žiakov, kde atakujú špicu
tabuľky. Je potrebné spomenúť tých a poďakovať sa tým,
ktorí sa o týchto chlapcov starajú – rodičom, trénerom, všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom zabezpečujú činnosť TJ
Spišský Štiavnik – Šuňava
8:0
Lučivná – Spišský Štiavnik
2:2
Spišský Štiavnik – Mengusovce
9:0
Vysoké Tatry – Spišský Štiavnik
3:0
Spišský Štiavnik – Štrba
1:1
Liptovská Teplička – Spišský Štiavnik 1 : 1
Počas letnej prestávky sa uskutočnil už tradičný futbalový turnaj – Memoriál Štefana Javorského. Zúčastnili sa na ňom družstvá z Jánoviec, Hôrky, Šváboviec a Spišského Štiavnika. Na prvej priečke sa
umiestnilo družstvo z Hôrky, domáci obsadili tretie miesto.
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