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Vážení spoluobčania !

V súvislosti s príchodom
nového roka sa nám vynáralo už koncom toho starého veľa nezodpovedaných otázok - aký bude ten
nový? Čo nám prinesie?
Bude lepší? Porazíme krutú
realitu v súvislosti s pandémiou coronavírusu? A sklamanie prišlo hneď v prvý
deň, keď sme vchádzali
od 24.00 hod. na základe
mimoriadne nepriaznivej
situácie do hlbokého lockdownu, ktorý pretrváva
doteraz. Sme poznačení
určitou apatiou i sklamaním, že tých skúšok, či pokusov, čo sme prežili už
bolo naozaj dosť na to, aby
výsledky, čo sa týka počtu nakazených mohli byť
už naozaj lepšie. Trošku
uvoľnenia pred Vianocami
a katastrofa z počtu infikovaných je tu. A namiesto
plánov a predsavzatí na
nový rok opäť nové opatrenia a obmedzenia a nové
nezodpovedané otázky Zvládneme to? Vydržíme?
Dokedy ešte? Kto ešte? Zaberie očkovanie? Poddá sa

tá nákaza, alebo skôr my?
Odpovede neprichádzajú
ani z najvyšších miest. Ani
od tímu odborníkov na
pandémie, ktorí iba váhavo krútia hlavami i očami.
To je realita posledných
dní a nám neostáva nič iné
ako zozbierať všetky sily,
vzoprieť sa a aj z tých posledných krásnych Vianočných chvíľ, ktoré sa nám
podarilo prežiť ešte spolu aj keď v obmedzených
podmienkach
načerpať
novú energiu, ktorá dokáže rozjasniť a povzbudiť
našu myseľ.
Nová nádej prišla v sobotu, keď mi členovia odberových tímov nahlásili okolo 18,00 hod., že v rámci
odberov pri celoplošnom
skríningu
obyvateľstva,
ktoré u nás prebehlo na
jednom odbernom mieste
v základnej škole nezaznamenali ani jeden pozitívny prípad. Trošku som sa
schladila, keď po ukončení
testovania v prvý deň tu už
boli tri prípady a pri záverečnom vyhodnotení v nedeľu večer 24. januára to
bolo 5 z celkového počtu
1203 testovaných. Dvaja
z toho však neboli naši občania - takže super oproti
tomu, čo sme zistili po prvom celoplošnom testovaní, keď každý desiaty testovaný občan bol pozitívny.
Tak aj toto je dôvod na lepšiu náladu a hlavne verím,
že aj na zmiernenie opatrení, ktoré by mala vláda
prehodnotiť práve dnes,
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pretože takáto incidencia
bola zaznamenaná v priemere na celom Slovensku.
Všetkým členom testovacích tímov by som chcela
poďakovať a vyjadriť im
obdiv a úctu za ich obetavosť, zodpovednosť a profesionalitu a to nielen pri
tom poslednom skríningu,
ale počas všetkých kôl testovania v našej obci. Počas
všetkých kôl by sme sa nevedeli zaobísť bez aktívnej
a nenahraditeľnej pomoci
našich hasičov, ale i občianskej hliadky. Osobitne
by som sa chcela poďakovať Marošovi Javorskému
za zabezpečenie všetkých
technických
záležitostí
pri nahlasovaní občanov
do systému testovania. Aj
z tohto miesta ešte raz srdečná vďaka. A už keď som
pri ďakovaní - určite toto
chcem venovať všetkým
darcom krvi z radov našich
občanov, ktorí nezabúdajú ani v tých pohnutých
časoch na to, že krv potrebuje naše zdravotníctvo
oveľa viac, ako inokedy.
Prekonávajú sa v získavaní osobných rekordov
aj pri získavaní Jánskeho
plakiet. Aj o tom sa dočítate na stránkach nášho
nového vydania Obecného spravodajcu, ktorý sme
pripravili pre vás tiež prostredníctvom elektronickej komunikácie redakčnej
rady a veríme, že jeho prečítaním si spríjemnite
(Pokračovanie na strane 3)
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Vážení spoluobčania,
chceme Vám priať veľa:
Nech v novom roku, bok po boku, môžeme sa tešiť, zabávať a nemusieť R-O-R dodržiavať.
Nech otvorené sú chrámy, kostoly a my môžeme vyznávať vieru s radosťou
- ako je nám po vôli.
Nech žiaci a študenti opäť zažijú spev, futbal, otvoria v škole učebnice
a netrápia pri počítačoch svoje chrbtice.
Nech starší mladým môžu spokojne svoje múdrosti a zážitky zo života rozprávať
a nie iba za oknom si mávať.
Nech je radšej autobus plný ľudí, ktorým ráno o piatej zvoní budík a naháňa ich do práce,
lebo bez práce nie sú koláče...
Nech táto ťažká doba nevyrazí všetkým dych a
lekári so sestričkami môžu pomýšľať aj na oddych.
Nech má každý zdravia dosť, aby mohol žiť aj iným pre radosť.
To zo srdca želá redakčná rada celá...

Novorodenci
• Miriam Štajerová
• Dominik Žiga
• Patrik Lacko
• Ján Pačaj
• Timotej Pačaj
• Martina Žigová
• Eliška Balážová
• Ľubomír Olšiak
• Simona Čonková
• Tomáš Mačák
• Evelyn Pačajová
• Jakub Pačaj
• Jasmína Žigová
• Filip Žiga
• Damián Gabčo
• Dominik Miko
• Roman Žiga
• Zara Kovaľová
• Jasmína Olejárová
• Kristián Pačaj
• Matej Chripko
• Dominika Pačajová
• Richard Králik
• Justin Ščuka
• Kristián Pačaj
Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Margita Žigová, Priečna
• Katarína Javorská, Slnečná
• Júlia Rusnáková, Priečna
• Mgr. Anna Hudzíková, Mlynská
• Stanislav Paciga, Hlavná
• Tibor Popadič, Hlavná
• Eva Malá, Mlynská
65 rokov
• Justína Žigová, Priečna
• Koloman Pačaj, Priečna
• Amália Sýkorová, Priečna
70 rokov
• Štefan Šulc, Kvetná
• Terézia Javorská, Mlynská
• Mária Martinková, Hlavná
• Ján Javorský, Hlavná
75 rokov
• Štefan Martinko, Lúčna
80 rokov
• Martin Mičko, Kláštorná
• Viliam Noga, Hlavná
90 rokov
• Helena Marczyová, Hlavná
Opustili nás
• Terézia Chovanová
• Štefan Žiga
• Jozef Gajan
• Ján Štajer
• Viera Paulisová
• Marta Kontrová
• Milada Odrobinová
• Svetlana Pačajová
Demografické údaje
K trvalému pobytu sa v IV.
štvrťroku 2020 prihlásili šiesti
občania, odsťahovali sa štyria
obyvatelia.
K 31.12.2020 bolo v našej obci
2729 obyvateľov, z toho 1393
mužov a 1336 žien.

Činnosť MS SČK
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pripravil v decembri už tradične
pre všetkých našich občanov nad sedemdesiatpäť rokov Mikulášske balíčky. Sladkosťami do balíčka prispel aj pán Jendrál Marián. Naše členky navštívili občanov
a odovzdali im sladké prekvapenie a tak aspoň trochu rozveselili ich predvianočné dni a hádam naplnili ich srdcia pocitom šťastia, pokoja a lásky. Aj takouto
formou sme si chceli uctiť a poďakovať sa našim dôchodcom v obci.
Aj v roku 2020 sa naši stáli darcovia krvi zúčastnili odberu tejto vzácnej tekutiny.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 Slovenský
Červený kríž neorganizoval hromadné slávnostné oceňovanie mnohonásobných
bezpríspevkových darcov krvi na MsÚ v Poprade. Preto im ocenenie s malým darčekom doručil MS SČK v Spišskom Štiavniku.
M.M.

S knihou je deň krajší
V priebehu mesiaca apríl 2020 sme vypracovali projekt „S knihou je deň krajší“
s ktorým sme sa uchádzali o finančné prostriedky vo výzve z Fondu na podporu
umenia. Boli sme úspešní a FPU nám poskytol dotáciu vo výške 1 300,00 € na
nákup kníh do našej knižnice. Vďaka tejto podpore zakúpime do 30. júna 2021
pre našich čitateľov najmenej stotridsať knižných zväzkov. Knižničný fond takto
rozšírime o rôzne žánre od slovenských a svetových autorov pre všetky vekové
kategórie. Všetky zakúpené knihy budú označené logom: „Nákup publikácie finančne podporil Fond na podporu umenia“.
O.R.

OR
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Dobrá novina
Boli sme zvyknutí, že každoročne v období Vianoc navštevujú naše domácnosti
koledníci Dobrej noviny. Priniesli do našich domovov požehnanie a radosť, ale
zároveň zo zbierky sa každý rok podporujú nové projekty v Afrike, ktoré vytvárajú
dôstojný život v Ugande, Keni, Južnom Sudáne, Etiópii a Kamerune. Angažovaním
sa v takýchto akciách môžeme veľa urobiť pre ľudí, ktorí denno-denne zažívajú
nedostatok a žijú v obmedzeniach, ktoré spôsobuje chudoba.
V súčasnosti prežívame pohnuté časy. O to viac, práve dnes potrebujú všetci ľudia
počuť radostnú zvesť, slová nádeje, prianie zdravia a lepšieho do nového roku,
ako bol ten starý. 26. ročník Dobrej noviny musel zmeniť spôsob koledovania.
Zanietení účastníci nechceli ani v týchto časoch vynechať posolstvo koledovania,
ale museli dodržať všetky predpisy, ktoré boli v období Vianoc aktuálne. Už pri
samotnom nácviku kolied bolo jasné, že sa nemôžu vytvoriť skupiny, ktoré navštívia všetky domácnosti a koledníci môžu byť spolu najviac z dvoch rodín. Rodina
Galovičovcov s ochotou zapojila do programu svojich päť deti, Elišku, Amálku,
Tobiáša, Radima a Gabriela a rodina Šavelových deti Jakubka a Aničku. Hudobne ich sprevádzala Mgr. Lívia Šavelová. Takto svorne nacvičili koledu, ktorú nám
slávnostne zavinšovali a zaspievali v kostole na l. sviatok vianočný, po všetkých
svätých omšiach a vytvorili tak atmosféru pokoja a lásky medzi veriacimi.
Aj keď nás koledníci nenavštívili v domácnostiach ako každý rok, splnilo to posolstvo a úlohu. Ľudia s ochotou prispeli do zbierky a výsledná vyzbieraná suma
bola 1423,49 €. V tomto ročníku, vďaka koledníkom, budú podporené projekty
arcidiecéznej Charity v Tororo v Ugande.
Dobrú novinu môžete stále podporiť finančným príspevkom na účet verejnej
zbierky SK77 1100 0000 0029 4045 7894, podrobnosti nájdete na stránke
https://www.dobranovina.sk/podporim/
O.R.

Koledníci (Autor foto: R.Š.)

Ocenení darcovia krvi za rok 2020
Zlatou Janského plaketou boli ocenení Václav Pospíšil a Matúš Proner, striebornú plaketu získali Daniela Mlynárová a Anna Vančová a bronzovú Ing. Ľuboš
Cvaniga a Peter Gura. Všetkým oceneným darcom úprimne blahoželáme a vyslovujeme obdiv nad takou šľachetnou činnosťou, ktorá pomáha zachraňovať ľudské životy.
M.M.

voľné chvíle počas lockdownu. Som presvedčená,
že okrem článkov, ktoré sú
poznačené spoločnou témou - coronavírus, tu nájdete aj veľa iných pohľadov
do nášho spoločného života
v obci a že ostane pre vás
príjemným spoločníkom aj
počas celého roka 2021. Tiež
veríme, že napriek obmedzeným možnostiam sa nám
bude dariť nielen pri organizovaní ďalších testovaní,
ktoré nám avizujú už na ďalší
týždeň, ale predovšetkým pri
realizácii investičných i neinvestičných aktivít v obci. Aj
tento doterajší nepriaznivý
čas doteraz bez snehu a pri
ešte jesenných teplotách
nám celkom prial hlavne
pri výstavbe komunitného
centra, ktorého rozostavanosť môžete vidieť na publikovaných fotografiách. Ak
sa nič mimoriadne neudeje,
skolaudované by malo byť
v apríli. Momentálne prebieha rozsiahle výberové konanie na zhotoviteľa novej materskej škôlky, na ktorú nám
poskytlo MPSVaR SR nenávratný finančný príspevok vo
výške 757.000 €. Obec bude
spolufinancovať sumou 39
869,70 €. Prebiehajú prípravné práce na ďalšej rekonštrukcii chodníkov a spevnených plôch na cintorínoch,
ako i na samostatnej rekonštrukcii domu smútku. Tiež
pripravujeme stavebný projekt na rekonštrukciu obecného úradu. Na poslednom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva sme schválili uznesenie, ktorým vstupujeme
do projektu vysporiadania
pozemkov v rómskej osade.
Napriek našej veľkej snahe
nie je možné dokončiť stavebné konanie na chodníky,
ktoré máme rozpracované
prakticky už druhý rok, pretože je neustále napádané.
Tým sa začatie prác komplikuje a odkladá. Stále však verím, že je medzi nami oveľa
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viac dobra, ako zla. A dúfam, že rok 2021 otvorí viac
priestoru pre tých, ktorým
záleží na spoločnom blahu
nás všetkých, ktorí tu nielen
bývame, ale máme tu svoj
pravý domov. No a v tomto
čase, ešte stále na prahu nového roka, myslím práve na
týchto ľudí. Skromných, oddaných, nenáročných. Tých,
ktorí sú v prvej línií v boji
proti nášmu spoločnému
tichému, no zákernému nepriateľovi. Tých, ktorí boli na
Vianoce v službe a možno
držali ruky našich blízkych.
Tí, ktorí piekli chlieb, starali sa o zvieratá, vykonávali údržbu ciest, či sme ich
s úsmevom stretli za pultmi,
či pri pokladniach našich
predajní. Toto sú hrdinovia
dneška. Všetci si prajeme,
aby nový rok bol lepší a aby
sme zostali zdraví. Nikto
z nás nevie povedať, či sa
nám toto prianie splní. Museli sme sa naučiť žiť v podmienkach, ktoré nám od
13. marca priniesol rok minulý. Neviem, aký bude nový
rok, ale prijmime ho taký,
aký príde. Tešme sa z každého dňa. Pozrite sa, aký krásny bol dnes. Slnečný, biely,
zasnežený, januárový deň.
Koľko radosti len priniesol
deťom? Tak si urobme krásny
rok, do ktorého Vám prajem
predovšetkým pevné zdravie, veľa rodinnej pohody,
milý úsmev. Verím, že tento
si môžeme darovať už skoro
pri spoločných stretnutiach
na uliciach, v predzáhradkách i na spoločných akciách, ktoré máme pripravené
od minulého roka, ale i tie,
ktoré pripravíme v priebehu
tohto. Buďme k sebe pozorní a všímaví. Hovorme
si pravdu a nenamýšľajme
si. Majme sa radi a otvorme srdcia blížnym. Bude to
pekný rok! „Medzi veľké objavy nášho storočia patrí poznanie, že zmenou postoja
môžeme zmeniť svoj život.“
William James /1842-1910/
Americký filozof a psychológ
Bc. Mária Kleinová

Výstavba komunitného centra (foto: M.Kleinová)

Testovanie (foto: M.J.)

Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2021
Poskytovaná služba

poplatok

Vysielanie v obecnom rozhlase

6,00 € / reláciu

Komerčný oznam v obecnom rozhlase

10,00 € / reláciu

Prenájom verejného priestranstva

10,00 € / miesto

Kopírovanie

0,50 € / stranu

Skenovanie

1,00 € / stranu

Prenájom 120 l KUKA nádoby

5,18 € / rok

Prenájom 240 l nádoby

8,06 € / rok

Prenájom 1 100 l nádoby

47,81 € /rok

Použitie domu smútku pre občanov obce

4,00 €

Použitie domu smútku pre občanov iných miest a obcí

16,59 €

Stočné

0,50 € / m3

Prenájom zasadacej miestnosti OcÚ

10,00 € / hod.

Overovanie podpisov podľa platného sadzobníka
správnych poplatkov
Overovanie listín podľa platného sadzobníka správnych
poplatkov
Stavebné konanie podľa platného sadzobníka správnych
poplatkov
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Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa začala

Projekt Sčítanie obyvateľov
domov a bytov 2021 (SODB
2021) sa začal svojou prvou
fázou 1. 06. 2020 sčítaním
domov a bytov. Sčítanie domov a bytov trvá do 12. 02.
2021 a plynule naň nadväzuje sčítanie obyvateľov a to
od 15. 02. 2021 do 30. 03.
2021. Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov prvýkrát vo
svojej viac ako storočnej histórii bude plne elektronické.
Plne elektronické
a integrované sčítanie
obyvateľov 2021
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021,
t. j. počas 6 kalendárnych
týždňov. Obyvateľ sa sčíta
sám alebo s pomocou blízkej osoby kedykoľvek a na
akomkoľvek mieste využitím
počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.
PhDr. Ľudmila Ivančíková,
PhD. generálna riaditeľka
Sekcie sociálnych štatistík
a demografie uviedla, že:
„Novinkou nie je len
plná elektronizácia, ale
aj integrácia údajov. Na
Slovensku prvýkrát v histórii
dôjde k zmene spôsobu
sčítania a namiesto
tradičného sčítania sa
uskutoční integrované
sčítanie, ktoré je z hľadiska
použitých metód
kombinovaným sčítaním.
Integrované sčítanie je
založené na kombinácii
údajov z administratívnych
zdrojov a údajov
získaných od obyvateľov.
Administratívne zdroje
údajov sú databázy, ktoré
spravujú ministerstvá alebo
ostatné orgány štátnej správy
(napr. centrálny register
poistencov zdravotného
poistenia, ktorého správcom
je Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou).“

Naposledy sa sčítavanie
obyvateľov
uskutočnilo
v roku 2011, kedy prebiehalo papierovou formou.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom
formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, ktorým
je polnoc zo štvrtka 31.
decembra 2020 na piatok
1. januára 2021.

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od
15.02.2021 do 31.03.2021,
posúva sa len asistované
sčítanie, ktoré bude prebiehať od 01.04.2021 do
31.10.2021!!!
Elektronické sčítanie
obyvateľov Slovenskej
republiky sa uskutoční
v plánovanom termíne od
15.02.2021 do 31.03.2021.
Sčítanie obyvateľov bude
plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú
sami, v pohodlí domova
a bezpečne, prostredníctvom elektronického
formulára, ktorý nájdu na
www.scitanie.sk
Vyzývame obyvateľov,
aby pomohli pri sčítaní
svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona
sa posúva termín asistovaného sčítania.
Elektronické sčítanie
obyvateľov
Vyplnenie elektronického
formuláru nezaberie viac
ako 10 minút. Sčítavať sa
obyvatelia budú z pohodlia
domova sami, bez ohrozenie
na ich zdraví a bez kontaktu
s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet,
notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický
sčítací formulár na stránke
www.scitanie.sk a budú mať

k dispozícii aj mobilnú aplikáciu. Sčítací formulár má 14
otázok, otázky sú doplnené
o krátke a výstižné vysvetlivky a preto by vypĺňanie malo
byť jednoduché a rýchle. Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho
formulára, bez narušenia
súkromia.
Posun termínu
asistovaného sčítania
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo
s pomocou svojich blízkych,
na splnenie povinnosti sčítať
sa môže využiť asistované
sčítanie. To znamená, že buď
obyvateľ navštívi kontaktné
miesto zriadené obcou, kde
ho sčíta stacionárny asistent
alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma
a sčíta ho.
PhDr. Ľudmila Ivančíková,
PhD. generálna riaditeľka
Sekcie sociálnych štatistík
a demografie:
„Vzhľadom na pandemickú
situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa
posúva termín asistovaného
sčítania, aby sme ochránili
zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie
sa v zmysle novely zákona
začne od 01.04.2021 a potrvá
najneskôr do 31.10.2021.“
Obec
Spišský
Štiavnik
bude mať k dispozícii od
01.04.2021 jedno kontaktné
miesto, ktoré bude zriadené
na obecnom úrade. K dispozícii pre obyvateľov bude
jeden stacionárny asistent
a dvaja mobilní asistenti,
ktorí sú zároveň terénnymi
pracovníkmi a veľmi radi
a ochotne vám so sčítaním
pomôžu a budú vám nápomocní.

Z obecného zastupiteľstva
7. zasadnutie OZ/15.12.2020
OZ schválilo do návrhovej
a mandátovej komisie Mgr.
art. Marcela Duloviča a p.
Róberta Martinka
a za
overovateľov zápisnice tiež
Mgr. art. Marcela Duloviča
a p. Róberta Martinka.1
Mandátová
a
návrhová
komisia OZ konštatovala,
že bolo prítomných 7 z 9
poslancov (77 %) a OZ bolo
uznášania schopné.
OZ schválilo program OZ
v pôvodnom znení.
OZ zobralo na vedomie
kontrolu plnenia uznesení
z
predchádzajúcich
zasadnutí, v plnení ostáva
uznesenie č. 51/2019.
OZ sa uznieslo na VZN č.
1/2021 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky.
OZ zobralo na vedomie
stanovisko
kontrolórky
k rozpočtu obce na rok 2021.
OZ schválilo rozpočet obce
na rok 2021 a zobralo na
vedomie výhľadový rozpočet
na r. 2022, 2023.
OZ sa uznieslo na Dodatku č.
3 k VZN č. 5/2016 o odpadoch
a o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa.
OZ schválilo Sadzobník
poplatkov na rok 2021,
Plán kontrolnej činnosti
na 1. polrok 2021 a úpravu
rozpočtu obce na rok 2020
rozpočtovým opatrením č.
3/2020.
OZ zobralo na vedomie
správy z vykonaných kontrol
č. 7/2020, 8/2020/, 9/2020.
OZ schválilo zápis v obecnej
kronike a obecnom albume
za rok 2019.
OZ zobralo na vedomie
žiadosť
o
odkúpenie
pozemku V. R. s manželkou
a uložilo komisii pre výstavbu,
životné prostredie a územné
plánovanie, aby sa žiadosťou
zaoberala.
(Pokračovanie na strane 6)
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OZ zobralo na vedomie
menovanie starostky nových
členov Krízového štábu obce
- p. Maroša Javorského a p.
Ivetu Lackovú.
OZ zvolilo p. Ivetu Lackovú
za člena sociálnej komisie.
OZ
a/
určilo plat starostke
obce Spišský Štiavnik Bc.
Márii Kleinovej v súlade s §
11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 4
ods. 1 zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení
a
platových
pomeroch
starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších
predpisov, a to: súčin
priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky
a násobku 2,20 v súlade s §
4 ods. 2 citovaného zákona
zvýšený plat celkovo o 20
% mesačne s účinnosťou od
1.1.2021.
b/ schválilo poskytnutie
mimoriadnej
odmeny
v dôsledku väčšej náročnosti
výkonu funkcie
splnenia
mimoriadnych
úloh
poslancom spolu vo výške
1850 €. Odmena odzrkadľuje
zvýšenú vecnú a časovú
náročnosť
vykonaných
činností
a
zohľadňuje
osobitné
a
významné
úspechy, pracovné úspechy
dosiahnuté nadštandardnou
aktivitou.
c/ schválilo poskytnutie
mimoriadnej
odmeny
členom komisií spolu vo
výške 1650 €.
d/ schválilo v zmysle §
18c, odstavca 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov
odmenu
vo
výške
15%
mesačného
platu hlavnej kontrolórky za
obdobie 12 kalendárnych
mesiacov roku 2020, ktorá
bude vyplatená v najbližšom
výplatnom termíne.
(Pokračovanie na strane 7)

Sčítací asistenti:
Asistenti sčítania

Meno a priezvisko Telef. kontakt

e-mail

Stacionárny asistent

Jana Zakuciová

052/77 85 630

zakuciova@spisskystiavnik.sk

Mobilný asistent

Anna Dubňanská

0918611230

tsp@spisskystiavnik.sk

Mobilný asistent

Alena Jarošová

0918611230

tsp@spisskystiavnik.sk

Úradné hodiny pre asistované sčítanie:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sčítanie je povinné

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať
sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto
prípade rozumie každý,
kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj
tolerovaný pobyt. Sčítať
sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na
území Slovenska obvyklý
pobyt. Sčítať neplnoleté
osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve
zákonný zástupca. To isté
platí aj pri obyvateľoch,
ktorí nie sú schopní sčítať
sa sami. V tom prípade
môžu využiť službu asistovaného sčítania.
Ochrana osobných
údajov je priorita
Pri projekte Sčítania obyvateľov domov a bytov
2021 je prioritou ochrana
osobných údajov obyvateľov a bezpečnosť zberu
a spracovania údajov je
základnou podmienkou
realizácie sčítania. Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR.
Všetky údaje poskytnuté
Štatistickému úradu SR sú
spracovávané výlučne pre
potreby sčítania. Všetky

08.00 – 12.00 hod.
08.00 – 12.00 hod.
08.00 – 12.00 hod.
08.00 – 12.00 hod.
08.00 – 11.00 hod
získané údaje sú chránené
pred únikom, zneužitím
alebo krádežou. Na účely
ochrany osobných údajov
bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt. Ochrana
osobných údajov sa realizuje aj prostredníctvom
hašovania, pseudoanonymizácie a anonymizácie.
Každý zamestnanec, ktorý
pracuje na projekte sčítania je poučený o ochrane
osobných údajov. Všetky
osoby, ktoré pri výkone
funkcií v rámci sčítania
pracujú s osobnými údajmi, sú zaškolení a poučení.
Prečo je sčítanie potrebné
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné
zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný
pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej
obyvatelia za uplynulé
obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave
spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych
štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

Výsledky zo sčítania
prezentujú
• demografickú, sociálnu,
národnostnú, náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom území;
• informácie o bývaní obyvateľov, o štruktúre bytov
a domov;
• možnosť formovať rozhodnutia autorít regionálnej a lokálnej úrovne;
• údaje, ktoré slúžia ako
podklad pre územné plánovanie obcí;
• výsledky SODB, ktoré
prispievajú k riešeniu systému dopravy, budovaniu parkovísk parkovacích
miest, parkov a zelene,
oddychových zón a detských ihrísk;
• zistenie reálneho počtu
dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov za
prácou alebo do školy má
výrazný vplyv na kvalitu
dopravy.
SODB poskytne dôležité informácie pre budovanie rôznych sietí
• záchranných služieb;
• nemocníc;
• škôl;
• centier voľného času;
• obchodov;
• kultúrnych ustanovizní;
•služieb.
J.Z.
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e/ schválilo
navýšenie
pracovného úväzku hlavnej
kontrolórky obce Spišský
Štiavnik na 75% pracovného
úväzku, s účinnosťou od
1.1.2021.
f/ schválilo v zmysle §
18c, odstavca 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov mesačnú odmenu
vo výške 15% mesačného
platu hlavnej kontrolórky od
1.1.2021.

PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV
Klik k lepšej budúcnosti
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie
a šetrnejšie k životnému prostrediu.

OZ poverilo starostku obce
zahájiť výberové konanie na
radarový systém merania
rýchlosti na vstupoch do
obce.
OZ schválilo v zmysle Zásad
odmeňovania poslancov OZ
obce Spišský Štiavnik čl. 5,
ods. 3 odmenu za 1 deň vo
výške 25 € v čistom každému
členovi dezinfekčného tímu
pri celoplošnom testovaní.
OZ poverilo starostku obce
zahájiť výberové konanie
na výber projektanta na
vypracovanie
projektovej
dokumentácie:
a/ rekonštrukcia
smútku

MAXIMÁLNA
OCHRANA
ÚDAJOV

15. 2.- 31. 3. 2021

WWW.SCITANIE.SK
Dane a poplatky

Oznamujeme daňovníkom, že tlačivo pre účely podania priznania k dani z nehnuteľnosti môžu vyplniť na stránkach našej obce v sekcii Samospráva - Tlačivá.
Priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára. V roku 2021
je lehota na podanie do 1.2., nakoľko 31.1.2021 je nedeľa. Tlačivo je možné podať
poštou, do elektronickej schránky obce, v prípade potreby je možné kontaktovať
pracovníčku obce Antóniu Zummerovú na tel.č. 0905 576 954.

Domu

b/ úprava vstupu chodníkov
na bezbariérové
c/ dobudovanie chodníkov
od spodnej brány k strednej
bráne cintorína
OZ poverilo
starostku
obce
zahájiť
proces
predbežného
prieskumu
trhu na zakúpenie nového
osobného automobilu pre
potreby obce.
Za správnosť výpisu: OR

Zároveň oznamujeme, že v zmysle novely zákona o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady daňovníci, ktorí dosiahli vekovú hranicu 70 rokov,
nebudú musieť uplatniť nárok na zníženie alebo oslobodenie dane zo stavieb, úľava
im bude poskytnutá automaticky. Takáto úľava platí do konca platnosti prijatého VZN
obce Spišský Štiavnik č. 2/2020. Taktiež doklady k poskytnutiu úľav za komunálny
odpad je možné doručiť poštou, prípadne mailom na adresu obec@spisskystiavnik.sk
A.Z.
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Predvianočný čas zavítal aj k nám...
Aj napriek tomu, že pandémia ochorenia Covid-19 stále „zúri” a mnohé aktivity sme nemohli stráviť
v spoločnosti rodičov škôlkarských detí ako po minulé roky, pani učiteľky a naše šikovné deti nezaháľali
a spoločne si užili predvianočné obdobie. Pred blížiacimi sa najkrajšími zimnými sviatkami v roku a k predvianočnej nálade neodmysliteľne patrí pečenie vianočných medovníkov. Edukačná aktivita spojená s praktickou ukážkou a vlastnoručnou tvorbou prípravy deti vždy veľmi zaujíma. Kým sa jedálňou niesli nežné
tóny vianočných kolied, všetci usilovne pracovali s cestom, valčekom a s radosťou vykrajovali medovníkové
figúrky podľa svojho priania. Toho roku sme ich ozdobili vlašskými orechmi, a aj teta kuchárka nám pomohla, do zlata nám ich upiekla. Medovníková vôňa sa niesla celou materskou školou. Keď ich deti zbadali,
s iskrou v oku sa ihneď pustili do ochutnania svojho diela. S výsledkami sme boli nesmierne spokojní, boli
totiž výborné! Len sa tak po nich „zaprášilo”!
Čakanie na Vianoce sme si spríjemnili aj tvorením vianočných pohľadníc. Vybrali sme si nápadité postupy
s nádherným anjelom i ozdobeným vianočným stromčekom. Deti aktívne na ich tvorení spolupracovali,
spoľahlivo sa zabavili a výsledkom bol pestrý pozdrav, do ktorého sme nalepili veršovaný vianočný text.
Týmto skutočným klenotom sme urobili radosť mnohým adresátom v našej obci.
December je mesiacom očakávaní, túžob, prianí, darčekov a neodmysliteľným symbolom blížiacich sa Vianoc najmä vianočný stromček, ktorý sme vyzdobili a postavili vo vstupnej miestnosti našej materskej školy.
Vysvietený s mnohými ozdobami tešil očká nás všetkých, no predovšetkým deti, veď práve pod taký stromček prináša Ježiško darčeky. Dňa 17.12.2020 nastal okamih, kedy deťúrence prežili neopísateľné prekvapenie. Pod skrášlenými konárikmi vianočnej jedličky našli trblietajúce sa darčeky. Obrovskú radosť, ktorú bolo
možné čítať v očiach detí pri ich rozbaľovaní bola vyvrcholením tohto predvianočného obdobia. Predsa len
najväčšiu radosť z darčekov majú vždy tí najmenší.
Všetci sme si popriali krásne sviatky vianočné, prežité najmä v zdraví, láske, šťastí a harmónii.
M. Vavrová

Pečenie medovníčkov (Autor foto: archív MŠ)

Deti pri stromčeku (Autor foto: archív MŠ)

FOTOHÁDANKA
Milý čitatelia, uhádnete, čo je zobrazené
na obrázku a načo sa to používa?
Odpovede na fotohádanku zasielajte na
obec@spisskystiavnik.sk
do 20. februára 2021.
Autor foto: O.G.
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KOLEDOVANIE
Tradícia koledovania
len zvyk koledy kňaza, ktorý spolu s miništrantmi, kostolníkom
Slovo koleda má viacero významov. Okrem vianočných piesní a organistom navštevoval domácnosti, s čím bolo spojené
označuje tiež vinše, želanie hojnosti, ale aj obchôdzky spojené požehnanie domu. Trvalo im to od sviatku sv. Štefana do „Troch
so spevom a vinšovaním, a tiež odmenu, ktorú dostávali kráľov”.
koledníci od navštívených rodín. V mnohých obciach sa zvyk Tradícia obchôdzok skupín detí bola obnovená v roku 1998,
koledovania zachoval dodnes, no vo väčšine obcí tento zvyk, kedy sa mníšky z kláštora, ktorý tu bol v tom čase, rozhodli
aj napriek tomu, že je hlbokou súčasťou slovenskej kultúry, vytvoriť dve skupiny koledníkov a tým sa zapojiť do projektu
upadol.
„Dobrá novina”. Ide o projekt pod záštitou organizácie
Najstaršie správy o vianočných hrách na Slovensku sú z 15. eRko, ktorý sa organizuje každoročne od roku 1995. V rámci
storočia. V ľudových hrách sa miešalo zobrazenie narodenia tohto projektu sa vyzbierané peniaze, ktoré dostanú deti za
Ježiška so staršími obradmi zimného slnovratu (koledovanie, koledovanie s Dobrou novinou, používajú na financovanie
vinšovanie, obdarúvanie) a obohacovalo sa miestnymi projektov v Afrike, zameraných na zlepšenie životných
folklórnymi tradíciami (spev, tanec).
podmienok tamojších obyvateľov, na stavbu škôl, sociálnych
Tak ako iné tradície, aj koledovanie
centier, vŕtanie studní a podobne.
malo v každom kultúrnom priestore
Aj keď je koledovanie v našej dedine
svoje špecifiká. Motívy sú všade jednaké
napojené na celoslovenský projekt, dá sa
(ohlasovanie
narodenia
Ježiška),
povedať, že sa rokmi formuje a je odlišné
rozdielnosť môžeme badať vo forme.
od podoby koledovania v iných obciach.
V niektorých obciach sa kladie dôraz
Počas prvých rokov sa chodievalo
na pastiersku tematiku, inde rozvíjajú
koledovať len do domov, ktoré vopred
biblické príbehy Adama a Evy, Herodesa či
nahlásili svoj záujem. Po čase sa však
príbeh sv. Doroty. Taktiež deň koledovania
skupiny koledníkov odhodlali klopať na
nie je jednotný, zvyčajne je to Štedrý
každé dvere a tento zvyk sa ujal. Takisto
deň, na Štefana, 6. januára (Traja králi),
postupom času rástol aj záujem detí
výnimočne na Božie narodenie. Po kolede
zúčastniť sa koledovania.
zvykli chodievať zväčša skupinky chlapcov
Koledovať sa u nás chodí vždy na
(dievčatá zriedkavejšie), dospelých, ale
Štefana, 26. decembra. Vytvorí sa viacero
aj kňazi s miništrantmi. Tieto pravidlá
skupiniek, ktoré majú nacvičený svoj
koledovania boli dôležitým znakom
kolednícky program: piesne, básničky
identity jednotlivých obcí a očakávalo sa
po slovensky i v nárečí, rôzne priania
ich dodržiavanie.
zdravia, dobrej úrody... Každá skupina má
Koledovanie malo vždy formu obchôdzky
svojho vedúceho, zodpovedného za deti
s vinšovaním. Skupinky ľudí chodili po
aj za vyzbierané peniaze. Spočiatku mali
domoch, po rodinách, ale aj po celej
koledníci kostýmy 3 kráľov, posledné roky
obci. Keďže sa tieto obchôdzky spájali so
sa však chlapci prezliekajú za pastierov,
želaním hojnosti, zdravia a dobrej úrody,
dievčatá za anjelov (krídla, gloriola,
koledníci boli vždy bohato odmeňovaní.
ozembuch alebo iná palica pre pastierov
Takéto chodenie z domu do domu nesie
Hviezda zo Sp. Štiavnika (Autor foto: G.Ch.) nesmú chýbať). Okrem toho je v každej
v sebe aj znak naliehavosti.
skupine hudobný nástroj (najčastejšie
Špeciálnym druhom obchôdzok je koledovanie Troch kráľov. gitara), pokladnička a noviny, v ktorých sú, okrem iného, opísané
Koledníci prichádzajúci do domu píšu na veraje dverí začiatočné projekty v Afrike, ktoré sú podporované z príspevkov od rodín,
písmená žehnajúceho výroku (C+M+B) Christus mansionem u ktorých sa koleduje.
benedicat – Kristus žehnaj tento dom. Táto skratka (s malou V každej domácnosti sa po vinšovaní a spievaní koledníci
zmenou: G+M+B) bola chápaná aj ako začiatočné písmená trochu zdržia. Je to čas sa chvíľu porozprávať s domácimi.
mien troch mudrcov (Gašpar+Melichar+Baltazár).
Niektorí ľudia pridávajú k peniazom aj výslužku pre deti, či už vo
V minulosti malo koledovanie značne divadelný rozmer. forme domácich vianočných koláčov, alebo sladkostí, ovocia,...
Koledníci mávali rôzne kostýmy, rekvizity. Zvykli so sebou Až na pár výnimiek sa v našej dedine, čo sa koledovania týka,
nosievať aj maketu jasličiek, alebo kostola, ktoré zvykli klásť stretávame len s pozitívnym ohlasom. Štiavničania sa na nás,
v navštívených domácnostiach na stôl, tam, kde sa kladie chlieb. koledníkov, každý rok veľmi tešia a správu o narodení Ježiška
Otvárala sa tak asociácia medzi stolom a oltárom. Koledníci prijímajú vždy s radosťou.
uprednostňovali pri koledovaní tvorivý princíp, čo sa odrážalo Zaujímavosťou je, že Vianocami sa pre koledníkov táto akcia,
aj na materiáloch použitých na rekvizity. Deti vniesli do tejto dá sa povedať, nekončí. Raz za niekoľko rokov totiž na Slovensko
tradície hravosť. Spolu s kreativitou sa tak vyhli uniformite, aby prichádzajú ľudia z Afriky, ktorí spolupracujú na projektoch
tak bolo koledovanie obohatením pre domácnosť aj koledníka, podporovaných Dobrou novinou. U nás, v Spišskom Štiavniku,
ktorý sa ho zúčastnil viackrát. Nešlo však o inováciu za každú bola takáto návšteva už 3-krát. Hostia si vždy pre koledníkov
cenu, bola to snaha pristúpiť k danej téme tak, aby nadobudla a iné deti pripravia prednášky o ich domove, o africkej kultúre,
prvotnú sviežosť a tak sa dotkla ľudského srdca.
o projektoch, ktoré podporili, nejaké aktivity. Možno povedať,
Koledovanie v Spišskom Štiavniku
že aj toto je akousi odmenou za ich snahu a ochotu chodiť
Na Spiši chodievali koledovať skupinky detí (jašľičkare, koledovať.
betľehemci) medzi štedrou večerou a polnočnou omšou. Kým Sme veľmi vďační, že aj v našej dedine sa ujala Dobrá novina.
bola dedina menšia, stihli obísť celú dedinu. Ako sa dedina Je to skvelý spôsob obnovenia a zachovania slovenskej tradície,
rozrastala, už sa chodievalo len k najbližším príbuzným. ktorá je touto formou osožná nielen pre samotných koledníkov
Väčšinou mali kostýmy pastierov, anjelov alebo kráľov a nosili a rodiny, ktoré ich prijmú, ale aj pre ľudí, ktorí sa narodili do
so sebou rekvizitu Betlehema. V Štiavniku to bola „hviezda“ - chudobnejších pomerov a my im môžeme takýmto spôsobom
domček s Betlehemom, ktorý sa nosil na palici.
pomáhať.
Koledovanie ako forma ohlasovania dobrej zvesti mimo
chrámového priestoru bolo počas socializmu neželané, aj preto
Eliška Galovičová, Ondrej Galovič
sa v tom období koledovanie stiahlo mierne do úzadia. Ostal
Zdroje: www.ludovakultura.sk www.dobranovina.sk
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Vyhrali sme okresné kolo
Napriek tomu, že sú školy zatvorené a vyučuje sa len
dištančne, vedomostné súťaže prebiehajú aj naďalej. Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry privítalo
27. novembra 2020 súťažiacich z okresu Poprad a Kežmarok,
ktorí reprezentovali svoje školy. Celá súťaž prebiehala v online priestore. V súťažnom kole sa mohol zúčastniť iba víťaz
školského kola kategórie C. Pre zapojenie sa do súťaže bolo
potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet. Test na OK SJL bol sprístupnený
dňa 27. 11. 2020 v čase od 9:00 do 10:00. V tomto čase sa
mohol zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a súťažiť. Čas na vypracovanie testu bol maximálne 30 minút. Test
obsahoval 25 úloh. Súťažiaci počas samotnej súťaže nemali
dovolené používať žiadne pomôcky, nesmeli komunikovať
s druhými osobami, používať mobilný telefón ani iné elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet okrem
zariadenia, z ktorého žiak súťažil alebo stránky, na ktorej
prebiehala súťaž. Našu školu úspešne reprezentovala naša
deviatačka Amália Galovičová, ktorú pripravovala jej učiteľka
slovenčiny Mgr. Dominika Dudžáková. Amália s prehľadom
Amália Galovičová (Autor foto: archív ZŠ)
vyhrala a postúpila do krajského kola tejto súťaže. Overila
si svoje čitateľské zručnosti, vedomosti z gramatiky a pravopisu. Amálka to stihla v stanovenom čase a so
správnymi odpoveďami. Za sebou nechala aj popradské a kežmarské školy, taktiež dedinské školy z týchto okresov. Z jej úspechu sa veľmi tešíme. Termín krajského kola zatiaľ nepoznáme, no do ďalšieho kola sa
budeme spoločne pripravovať. Amálke blahoželáme a prajeme veľa úspechov!
MM

Dištančné vzdelávanie
Vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu COVIDU-19 na Slovensku a v súlade s rozhodnutím
MŠVVaŠ boli školy povinné prejsť na dištančnú formu vzdelávania. Dištančné vzdelávanie je založené na
samostatnom štúdiu žiakov, ktorí dostávajú od učiteľa materiály, z ktorých sa učia samostatne, ale majú
zároveň možnosť s ním konzultovať elektronicky cez internet. Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere sa snažíme zohľadniť súčasnú náročnú situáciu
tak, že sú pripravene jednotné pravidlá pre všetkých, či už majú možnosť prístupu na internet alebo nie.
Dištančné vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením zo sociálne znevýhodneného prostredia
vyžaduje špecifický postup. Tento spôsob dištančného vzdelávania sa vzťahuje aj na naše Odborné učilište internátne (OUI) v Poprade, ktoré prebieha v dvoch podobách. Žiaci, ktorí majú doma podmienky na online výučbu komunikujú s vyučujúcimi výlučne elektronicky. Žiakom, ktorí takéto podmienky
nemajú, vyučujúci jednotlivých predmetov pripravia podklady na výučbu, pracovné listy, rôzne úlohy
a testy, ktoré sa postupne vytlačia v škole a vytlačené materiály následne zamestnanec OUI odnesie na
obecný úrad, kde po dohovore s terénnymi pracovníkmi a obecnou poriadkovou službou v obci ich doručia jednotlivým žiakom. Žiaci majú niekoľko dní na vypracovanie a opätovné odovzdanie terénnemu
pracovníkovi alebo zamestnancovi obecnej poriadkovej služby, ktorý ich zhromaždí na obecnom úrade.
Poverený zamestnanec OUI ich vyzdvihne a odovzdá vyučujúcim. O správnosti vypracovania sú žiaci informovaní pri nástupe do školy, príp. telefonicky. Chceli by sme poďakovať touto cestou všetkým sociálnym pracovníkom a obecnej poriadkovej službe v obci Spišský Štiavnik za kladný prístup k tomu, aby sa
žiaci aj napriek hrozivej pandémii COVIDU - 19 mohli aspoň dištančne vzdelávať. Veríme, že sa čoskoro
celá situácia zmení k lepšiemu a žiaci budú môcť opäť zasadnúť do školských lavíc, lebo vzdelávanie na
diaľku sťažuje rozvoj ich všestranných schopností a zručností.
KG
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Boli sme pilotnou školou
V tomto pandemickom čase sme si už nejako sa zistilo, či má daný jedinec protilátky na COVID-19.
zvykli, že sa všetko deje alebo príliš rýchlo, alebo prí- Ak áno, dostal potvrdenie o prítomnosti protilátok
liš pomaly. Rozhodnutia a nové usmernenia prichá- a prekonaní COVID-19. Tento človek môže najbližšie
dzajú skoro každý druhý deň a jedno neguje druhé. 3 mesiace chodiť do práce, školy a nemusí sa testoNa niektoré usmernenia a rozhodnutia čakáme a ča- vať. (Toto testovanie na protilátky sa vykonalo len na
káme, no ony neprichádzajú a neprichádzajú. Preto našej škole). Ak protilátky neboli prítomné, jedinec
sa stáva, že do poslednej chvíle nevieme ako postu- podstúpil antigénový test. V prípade pozitívneho anpovať. Často máme z toho hlavu v smútku a z obrov- tigénového testu, bol daný jedinec spolu so svojou
ského množstva odporúčaní a usmernení sa nevie- rodinou odoslaný do karantény. Ak bol test negatívme vymotať. Žiaci zostávajú doma, žiaci nastúpia do ny, pokračoval jedinec na kloktací PCR test. Nebolo
školy, testovať, netestovať, testovať dobrovoľne, tes- to nič strašné. Dostali sme malý plastový pohárik
tovať povinne, kontrolovať certifikáty, nekontrolovať s malým množstvom slanej tekutiny. Zložili sme si
certifikáty, známkovať, neznámkovať, môže opako- rúško, tekutinu dali do úst a kloktali s prestávkami na
vať ročník, nemôže opanadýchnutie asi jednu mikovať ročník,...Je v tom
nútu. Potom sme tekutinu
často veľký chaos. Žiaľ.
vypľuli naspäť do poháriAle na takúto situáciu
ka, ktorý bol ihneď uzatvonikto z nás nebol priprarený, a to bolo všetko.
vený a je asi predvídateľTestovania sa zúčastné, že mnoho vecí, ktoré
nilo 142 žiakov 2. stupňa
sa dejú, sú pokus/omyl.
a ich rodičia. Spolu mohlo
Keď sme v decembri
byť otestovaných 181 žiariešili, ako možno dostať
kov. Teda otestovaných
deti do školy, zazvonil
bolo 78,45% žiakov. Tesv riaditeľni telefón a getovania sa nezúčastnilo 39
nerálna riaditeľka sekcie
žiakov. Potešujúcou spráPilotné testovanie (Autor foto: archív ZŠ) vou pre nás bolo, že vypredprimárneho a základného vzdelávania ministerstva školstva SR Ing. soký počet žiakov malo protilátky (teda sú chránení,
Kalašová a MUDr. Prokopová, hlavná odborníčka pre neochorejú a nemôžu nikoho nakaziť) a ďalší boli neprimárnu pediatriu SR, oslovili našu školu s tým, že gatívni, teda zdraví. Pozitívny výsledok antigénového
sme boli vybratí ako jedna z troch škôl na Slovensku, testu sa potvrdil len v 2 prípadoch (rodičia žiakov).
kde prebehne pilotné testovanie. V tomto testovaní Tieto dve rodiny zostali v karanténe. A tu sa ukázasa mali overiť v praxi kloktacie PCR testy. Ďalšou ško- lo, že kloktacie PCR testy majú svoj význam, pretože
lou bola škola v Bratislave a jedna v Košútoch. Ihneď po vyhodnotení vzoriek z kloktania odhalili ďalších
sme si uvedomili, že týmto spôsobom by sme mohli pozitívnych, ktorých antigénový test označil ako neotestovať deti, ich rodičov a zamestnancov školy. gatívnych. Podľa nášho názoru a skúseností z testoČakalo nás síce veľa práce v krátkom a stresujúcom vania môžeme povedať, že kloktacie PCR testy sú pre
čase, ale radi sme to podstúpili. Našu školu si minis- žiakov omnoho lepšou alternatívou ako antigénové
terstvá vybrali preto, lebo počas celoslovenského testy. Deti s kloktaním nemali žiadny problém, je to
plošného testovania sme na našom odbernom mies- neinvazívna metóda, nepotrebujeme k odberu zdrate mali pozitivitu takmer 10%. Dalo sa teda predpo- votníkov a sú presnejšie. Nie je to nič hrozné ani nekladať, že naša populácia už bude dosť premorená chutné, ako sa to šíri po sociálnych sieťach. My sme si
a teda mnohí rodičia i žiaci budú mať protilátky na to vyskúšali, a je to cesta, ako sa vrátiť do škôl.
COVID-19. Testovanie prebehlo 12.12.2020 v budove
Vďaka pilotnému testovaniu sme mohli od
ZŠ Spišský Štiavnik. Otestovať sa mali zamestnanci 14.12.2020 otvoriť školu v plnej prevádzke. Bol to síce
školy, žiaci 2. stupňa ZŠ a aspoň jeden ich zákonný už len jeden týždeň pred vianočnými prázdninami,
zástupca žijúci v spoločnej domácnosti. Testovalo sa ale každý deň v škole je dôležitý. Chceme sa aj touto
od 9:00 – 17:00 hod. podľa dopredu známeho a zve- cestou poďakovať všetkým žiakom a ich rodičom za
rejneného harmonogramu. Po administrácii a zaevi- príkladný prístup k pilotnému testovaniu.
dovaní osobných údajov bola žiakovi/rodičovi/zaMM
mestnancovi odobratá kvapka krvi z prsta a testom
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Dôležité telefónne
čísla
Tiesňová linka 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Polícia 158
Lekárska služba prvej pomoci
Poprad 712 51 11
Elektrina 0850 123 333
Plyn 0850 111 727
Poruchy verejného vodovodu
Poprad 772 95 48
Call centrum Veolia PVPS
Poprad 0850 111 800
Porucha kanalizácie v obci:
0903 605 247

Keď sa spoja sily a vytvorí sa sucho a teplo domova
Na krove kostola je napísaný rok 1906. Tento rok je spojený s povstaním z popola
našej obce. Po veľkom požiari sa ľudia snažili obnoviť svoje príbytky a nezabudli ani
na dominantu našej obce – kostol. V tom čase bola podľa prekrytia starších domov, hospodárskych budov a stodôl do dediny dovezená pálená škridla s nápisom
v nemčine a maďarčine, z ktorej je možné identifikovať jej pôvod („Wienerberger /
Wien Patent/ Ziegelfabrik“ a „Devený Újfalu“/Devínska Nová Ves). A tak od roku 1906
až do roku 2020 s väčšími alebo menšími opravami táto „statočná“ krytina vydržala
všetky výčiny. A my všetci musíme uznať, že naozaj obdivuhodne odolala dažďu,
snehu a vetru. Čomu však už nedokázala odolať, bol výrok privolanému statika, ktorý povedal, že je na hrane životnosti. A tak sa začal kolotoč zháňania a vybavovania
všetkého potrebného až do výberového konania, ktoré vyhrala firma METALON s.r.o.
Táto firma v prvých dňoch mesiaca október roku Pána 2020 strešnú krytinu spolu
s latami vymenila.

OBECNÝ ÚRAD SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
HORNÁDSKA 241
059 14 SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
IČO: 00326569
TELEFÓN: +421 (52) 788 56 01- 03
WWW.SPISSKYSTIAVNIK.SK
PONDELOK: 7.00-12.00, 12.30-15.00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7.00-12.00, 12.30-17.00
ŠTVRTOK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK: 7.00-12.30

Podľa papierov, ktoré nám poskytol Krajský pamiatkový úrad Prešov – pracovisko
Poprad – Spišská Sobota, sa dá okrem iného dočítať o oprave kostola. V roku 1988
STAVEBNÝ ÚRAD
PONDELOK:7.30-11.30- ING. ZAVACKÁ bolo v kostole realizované (nám všetkým dobre známe) elektrické vykurovanie
akumulačnými pecami. Na vtedajšiu dobu to pripadalo ako moderné a praktické.
Spomínané akumulačné pece niekoľko desaťročí robili sakrálny priestor prívetivejOBECNÝ SPRAVODAJCA •
ší a prijateľnejší. Doba sa však zmenila, ceny energií vybehli prudko hore a to, čo
ŠTVRŤROČNÍK OBYVATEĽOV
bolo prevratným novátorstvom, sa stalo energeticky náročným a neefektívnym. Po
SPIŠSKÉHO ŠTIAVNIKA •
zvážení viacerých návrhov (napr. použitie elektrických infračervených samoregulačVYDÁVA OBEC SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
ných fólií) a dohodách medzi pamiatkovým úradom a farnosťou, sme dospeli k zá• REDAKČNÁ RADA: MAveru, že sa kostol môže temperovať nanovo vybudovaným systémom s použitím
ROŠ JAVORSKÝ, BC. MÁRIA
panelových radiátorov umiestnených na vnútorných konštrukciách kostola. Po vyKLEINOVÁ, OĽGA RÁKOCIOpracovaní projektovej dokumentácie, po stavebnom povolení a výberovom konaní
VÁ, ANTÓNIA ZUMMEROVÁ, sa výherná firma HREBÍK – VKP, spol. s r. o. do tejto realizácie pustila.
MGR. MÁRIA MARTINKOVÁ,
Ako to už býva pri takýchto veľkých projektoch, musí sa nájsť spôsob financovania.
MGR. MARTINA MIZEROVÁ,
Prvým zdrojom sa stali veriaci farnosti. Napriek ich štedrosti si následný rozsah plánoMGR. KATARÍNA GALASOVÁ
vaných prác vyžadoval aj nájdenie iných možností. Do úvahy prichádzalo, našťastie,
ING. ONDREJ GALOVIČ •
niekoľko možností, ktoré umožňujú zákony nášho štátu zaoberajúce sa kultúrnymi
VYCHÁDZA V NÁKLADE 500 KS •
pamiatkami. V prvom rade sme oslovili obec Spišský Štiavnik, na ktorej území je
NEPREDAJNÉ • UZÁVIERKA
kostol postavený, ďalej sme oslovili Prešovský samosprávny kraj, ktorého vedenie
NASLEDUJÚCEHO ČÍSLA BUDE sa s veľkým záujmom stará o jemu zverené územie. Po predložení požadovaných
15. APRÍLA 2021 •
dokumentov musím s veľkou radosťou v srdci skonštatovať, že u oboch oslovených
E‑MAIL: REDAKCIA@SPISSKYSTIAVNIK.SK subjektov sme boli vypočutí. A aj vďaka ich podpore sa podarilo spoločnými silami
DÁTUM VYDANIA: 31.JANUÁR 2021
vytvoriť sucho a teplo domova nielen pre našu generáciu, ale aj pre nasledujúce
REGISTRAČNÉ ČÍSLO EV 4002/10 generácie našej farnosti/dediny.
ISSN 1339-5602
Mgr. Daniel Šalát
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