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Vážení spoluobčania !

Prežívame ešte stále krásne slnečné dni končiaceho sa „babieho leta“ a ani
sa nám nechce veriť, že
kalendár pomaly obraciame do Dušičkového
obdobia. Je to obdobie,
kedy sa viac ako inokedy
vraciame v spomienkach
k svojim blízkym, ktorí tu
kedysi boli a prežili sme
s nimi veľa krásneho, hrejivého, pracovného a ľudského. V týchto chvíľach
nostalgie spomínam na
našich občanov, ktorí prehrali boj s coronavírusom.
Venujme im tiež tichú spomienku, modlitbu a hlavne možno nezabudnime
naplniť ich výzvy, ktoré
ešte mali a nestihli ich
dokončiť na tomto svete.
Dobrí ľudia nám chýbajú. To som si uvedomila
aj dnes po misijnej svätej
omši – koľko ľudí z našej
obce odišlo naplniť svoje
výzvy a MISIO – poslanie
do ďalekého nepoznaného sveta? Možno budete
nadšení z misijného pôsobenia jedného z nich
– SVD Michala Slivku,
ktorý svoje misijné dielo
napĺňal v Indii. O tom sa
dočítate v článku „Michal
Slivka“ v novom vydaní
nášho Obecného spravo-

dajcu. Článok uverejňujeme pri príležitosti sto
rokov od jeho narodenia.
Nové vydanie sme pripravili pre vás s určite väčším
optimizmom, aký bol pri
vydaní posledného čísla
– však je o čom písať – počas leta nastalo všeobecné uvoľnenie a my sme
sa snažili znormalizovať
život v obci po predchádzajúcich obmedzeniach
v súvislosti s pandémiou
coronavírusu. Určité obmedzenia zostali, ale verím, že aj vám sa podarilo
vrátiť s plným nasadením
hlavne do pracovného života, ale i naplánovať si
dovolenku. O všetkých
udalostiach a akciách sa
môžete dočítať v ďalších
článkoch tohto čísla. Veľkým povzbudením, z ktorého mnohí ešte stále
naberáme, bola návšteva
nášho svätého otca Františka v dňoch 12. – 15.
septembra t.r. Možno vás
zaujmú práve spomienky
na dobrovoľnícku činnosť
nášho člena redakčnej
rady Ing. Ondreja Galoviča
na stretnutí s ním v Šaštíne. My na obecnej pôde
sme sa snažili počas
prázdnin predovšetkým
pripraviť a zrekonštruovať
hlavne školy, školskú jedáleň a verili sme, že všetci
žiaci, učitelia i zamestnanci v septembri prekročia
ich brány. Snažili sme sa
tiež zachovať kontinuitu všetkých kultúrnych,
športových i spoločenských akcií v obci. Určite
sa chcem poďakovať všetkých organizátorom za ich
čas a hlavne odvahu popasovať sa hlavne s obmedzeniami, ktoré ešte trvali

a niekedy sa za pochodu
menili. Jedinou, organizáciu ktorej sme považovali už za riskantnú, ostala
oslava životných jubileí
našich spoluobčanov. Veríme, že vás poteší aspoň
darček, ktorý sme pre vás
s láskou pripravili a ktorý
dostanete
prostredníctvom našej doručovateľky
v najbližších dňoch. Do
života sme uviedli komunitné centrum, výstavbu
ktorého
vyfinancovalo
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v celkovom objeme 298491,10
Eur. Obec sa podieľala na
spolufinancovaní
čiastkou 5 %, čo predstavuje
14924,56 Eur. Výstavbu
komplikovalo
obdobie
všeobecného
lockdownu, ale popasovali sme sa
s tým statočne a stavba
bola ukončená v predpísanom termíne a dnes už
slúži predovšetkým na
svoj základný účel – zatiaľ
na vzdelávanie a poradenstvo. Tiež sme ukončili
implementáciu projektu
– Vybavenie odborných
učební Základnej školy
Spišský Štiavnik, na ktorý
nám bol Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
poskytnutý grant vo výške
96264,46 Eur. Obec sa spolupodieľala na tomto projekte čiastkou 4814,72 Eur.
Dnes sa už učitelia a hlavne žiaci na odborných
predmetoch tešia na viac
ako 163 sad odborných
didaktických pomôcok na
biológiu, chémiu a fyziku.
Projekčne sme pripravili
a pustili sme sa do roz(Pokračovanie na strane 3)
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III. ŠTVRŤROK 2021
Novorodenci
• Klaudia Žigová
• Eliška Dudová
• Sofia Čonková
• Mia Korenková
• Loren Žigová
• Patrik Lacko
• Milan Žiga
• Oliver Štajer
• Damián Pačaj
• Lýdia Hudzíková
• Dominik Pokoš
• Dávid Žiga
• Selina Žigová
• Selina Čonková
• Sabina Pačajová
Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Štefan Chripko, Slnečná
• Viliam Križovský, Mlynská
• Kateřina Pačanová, Priečna
• Adela Pačajová, Priečna
• Mária Budinská, Kvetná
65 rokov
• Ľudmila Antašová, Priečna
• Magdaléna Slodičáková, Slnečná
70 rokov
• Ing. Darina Martinková, Kvetná
• Anna Bednáriková, Kláštorná
• Irena Malecová, Hlavná
• Ladislav Martinko, Slnečná

Poznávajme nepoznané – Púť Ružencového bratstva
Tentokrát sme z prípravy návštevy svätého Otca vedeli, že najbližšie pre nás bude
slávená sv. omša, resp. liturgia v Prešove.
Toto bol pre voľbu tohtoročnej púte tak
trochu impulz, aby sme sa viac oboznámili
a spoznali to, čo je pre gréckokatolíkov najviac preferované pútnické miesto: Ľutina,
Litmanová a Klokočov, ktorý sme navštívili
minulý rok.
Hoci už v súčasnosti necítime ten rozdiel
medzi rímskou a gréckokatolíckou cirkvou,
predsa pre mnohých z nás sú ich pútnické
miesta málo známe. Ešte tak Litmanová,
ktorú mnohí z nás poznajú.Tak teda sme,
po zvážení všetkých opatrení pred korona vírusom, rozhodli, že absolvujeme dňa
28.8.2021 púť Ľutina a Litmanová, pre 2x
zaočkovaných, resp. pre tých, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom testovania.
Pri výstupe z autobusu v Ľutine nás oslovil
krásny, priestranný areál, ktorý sa každý rok
dopĺňa o nové objekty. V areáli sa okrem samotnej baziliky minor nachádza ešte mnoho
iných objektov, ktoré priam pozývajú stráviť
celý deň pri krásnom počasí nielen ako výlet,
ale hlavne prežívaním duchovného zážitku
v prírode. Bazilika prešla rozsiahlou rekonštrukciou v roku 2013, kedy tu boli doplnené
veľkorozmerové mozaiky Božieho milosrdenstva, svätého Otca Jána Pavla II., blahoslavených biskupov mučeníkov Pavla Petra
Gojdiča, Vasiľa Hopka, Teodora Romžu a Metoda Dominika Trčku. Rovnako je mozaikou
zobrazená svadba v Káne Galilejskej, Milosrdný Samaritána s.Faustína. Priamo v mo-

zaikách sú inštalované relikvie týchto svätcov. Samotný areál je spojený s horou, ktorá
bola miestom zjavenia sv. Mikuláša, Cestou
svetla. Ide o kaplnky s rozjímaním od sviatku
Vzkriesenia, po sviatok Zoslania Ducha Svätého. Ďalšou dominantou je drevený chrám
sv. Rodiny s vyhliadkovou vežou, krížová
cesta a lákavý miniskanzen, s kópiami – miniatúry v mierke 1 : 20 drevených kostolíkov.
Najnovšími objektmi sa stali kaplnky posvätného ruženca. K pôvodným dvom kaplnkám
bolo dobudovaných osem dvojkaplniek,
v ktorých sú umiestnené ikony z pútnických
miest Presvätej Bohorodičky grécko-katolíckej cirkvi. Okrem už uvedených objektov je
v areáli bufet, veľká jedáleň s kuchyňou, čo
sme využili pre posilnenie našich fyzických
síl. Celú púť opisujem dosť podrobne, hoci aj
tak neuvádzam všetky objekty, lebo mnohí
z nás okrem liturgie neabsolvovali celý areál.
Preto si túto spomienku určite radi priblížia,
a vrátia sa k vydarenému dňu, ktorý sme doplnili popoludní ešte návštevou Litmanovej.
Určite, celá táto púť, zanechala v nás dojem
úplnej jednoty s gréckokatolíkmi, ale aj duchovný zážitok umocnený modlitbami v autobuse, účasť na liturgii v Ľutine, či návšteva
miesta zjavenia Panny Márie v Litmanovej.
Teda aj v tom období, keď sme frustrovaní
mnohými obmedzeniami, nech nám aj takéto duchovné doplnenie síl slúži na povzbudenie vo viere, vo farskom spoločenstve ale
aj v rodinách, či v osobnom životnom postojí vo vzťahu k ľuďom.
MJ

75 rokov
• Anton Dulovič, Lúčna
80 rokov
• Anna Šedivá, Priečna
• Mária Vašková, Hlavná
• Anna Hozová, Kvetná
85 rokov
• Mária Černická, Priečna
• Terezia Tatárová, Hlavná
90 rokov
• Anna Javorská, Kvetná
Opustili nás
• Michal Hopko
• Mária Doláková
• Július Noga
Demografické údaje
K trvalému pobytu sa v III.
štvrťroku 2021 prihlásili
ôsmi občania, nikto sa z
našej obce neodsťahoval.

Pútnici ružencového bratstva (Autor foto: M.K.)
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Keď sa chce kráčať po histórii, musí sa opustiť priestor...
Už niekoľko stáročí sa ľudia žijúci na území
Spišského Štiavnika stretávajú pri modlitbách
v priestoroch nášho kostola. Je to miesto premodlené, s láskou budované a opatrované.
Tu ľudia často prežívajú svoje radosti prostredníctvom sobášov, krstov, slávení mnohých životných jubileí, ale kostol je zároveň
i miestom, na ktoré nosievali i nosia svoje
ťažkosti v podobe rôznych bolestí, chorôb,
nezhôd v rodine, strát niekoho blízkeho. Vedeli by sme ešte dlho rozprávať o čase a príležitostiach, na ktoré je kostol využívaný.
Možno ho aj v minulosti museli z nejakej
príčiny na nejaký čas opustiť. Asi by mnohí
povedali, že to už ani tí najstarší na to nepamätajú. Keby som mal odpovedať na túto
otázku ja, tipoval by som to na čas, kedy pre-

sedem druhov. Najväčší celok však tvorila a aj
naďalej tvorí tzv. dlažba kobercového typu.
Na túto dlažbu, ako v podstate na všetko,
môžeme a aj máme rôzne názory. Pamiatkový úrad nám ju nariadil zachovať v stredovej uličke a v prednej časti svätyne. Odôvodnenie znelo, že aj to je časť bohatej
histórie, a ak sa táto časť vyhodí, bude nenávratne preč. V ostatných častiach sme mohli
realizovať nové zloženie vrstiev, ktoré nahradilo zeminu aj sedem častí pačvorkovej dlažby.
Doterajšie riešenie podláh v podobe udupanej
zeminy a stavebného materiálu spôsobovalo
nadmerné zavlhnutie múrov, tiež aj vysokú vlhkosť priestoru kostola. Nové podlahové vrstvy
tvorí násyp z penového skla, ktorý má slúžiť ako
tepelná izolácia aj hydroizolácia. Na tomto ná-

Vykopávky v kostole (Autor foto: Maroš Javorský)

biehala rozsiahla baroková prestavba, alebo keď pred vyše 100 rokmi kostol vyhorel.
To je naozaj čas, kedy tí, čo v tej dobe žili, už
nie sú medzi živými a tým pádom si to už z ústneho podania nemôžeme ujasniť. Do histórie
však vojde, že pre prebiehajúce práce v interiéri kostola, kde sa realizovala hydroizolácia
a kládla nová podlaha, sme tento priestor v
krátkej dobe museli opustiť už dvakrát. A to
v roku 2020, keď sme okolo celej obvodovej
konštrukcie kostola do hĺbky jedného metra
vykopali zeminu a nahradili ju kamenivom.
V nasledujúcom roku v lete práce pokračovali celoplošným odstránením podláh počas
prebiehajúceho nariadeného archeologického výskumu. Vďaka nemu sme sa dozvedeli
o mnohých tajomstvách ukrytých pod podlahou. Bolo nám priblížené, že sa jednotlivé plochy v kostole, po ktorých ľudia chodili, menili.
V období jeho postavenia ľudia chodili po udupanej zemine a neskôr po doskovej podlahe.
V barokovej etape dejín kostol prešiel veľmi
rozsiahlou prestavbou, pri ktorej bola realizovaná kamenná dlažba. Podlaha, na ktorú
sme boli zvyknutí, vybudovali niekedy začiatkom minulého storočia. Tá bola časom doplnená kusmi typu „čo dom dal“. Po prerátaní
množstva použitej dlažby sa napočítalo až

sype je realizovaná platňa z trasového betónu,
je to tzv. betón, ktorý „dýcha“. Použitím týchto
materiálov by sa malo zabrániť zamokreniu
obvodových konštrukcií kostola. Na povrchu
tohto betónu bude uložená nová dlažba –
kamenná s použitím kameňa Grolla beige.
Na realizáciu tohto náročného projektu sme
vypracovali aj projekt v rámci „Výzvy pre región“, ktorú poskytuje zo svojho rozpočtu
Prešovský samosprávny kraj v oblasti kultúry
v podprograme: „Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok“. Môžeme povedať, že
sme boli úspešní a získali sme 11 500 eur.
Dovoľte mi povedať úprimné Pán Boh zaplať. Poďakovanie patrí VÚC, ako aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto veľkej oprave. Nech vám
to Pán Boh odplatí svojím požehnaním!
Budem končiť slovami, ktoré počul sv. František pred opravou kostola sv. Damiána: ,,Choď
a oprav môj dom.“ Tieto slová, nie priamo od
Boha, ale od človeka hlbokej viery cez pôsobenie Ducha Svätého, som v tom pravom čase
počul aj ja. Dodali mi sily a odhodlanosti. A preto aj nás všetkých chcem povzbudiť do ďalšieho obdobia: ,,Poďme a opravme Pánov dom!“
Mgr. Daniel Šalát, správca farnosti

(Pokračovanie zo strany 1)
siahlej rekonštrukcie našich
cintorínov, domu smútku. Veríme, že do sviatku
Všetkých svätých sa nám
podarí zrekonštruovať aspoň hlavný vchod k domu
smútku. Ak bude priaznivé
počasie, budeme v prácach
pokračovať ešte v tomto
roku. Pokračujeme v náročnom stavebnom konaní
výstavby nových chodníkov na ulici Priečnej i Hlavnej a pripravujeme projekt a následné stavebné
konanie na rekonštrukciu
budovy obecného úradu,
ale i na revitalizáciu nášho Mariánskeho námestia.
„Kto kontroluje minulosť, má
pod kontrolou budúcnosť.
Kto kontroluje súčasnosť,
má pod kontrolou minulosť.“ Napísal britský spisovateľ a novinár Erick Arthur
Blair. Možno že sa nám podarí objasniť tento jeho
výrok pri čítaní pripravovanej rozsiahlej monografii
obce Spišský Štiavnik, ktorú
máme po náročnej trojročnej príprave v tlači a oficiálne by sme Vám ju chceli
predstaviť na Mikuláša. Tak
nám držte palce, veríme, že
bude skvelou nositeľkou našich spoločných dejín v obci
a že výsledok bude adekvátny námahe pri zostavovaní jednotlivých kapitol.
V každom prípade si zachovajme zdravý pohľad na
niektoré situácie a udalosti
okolo nás, aj keď to nie je
vždy ľahké. Nebuďme ľahostajní voči novým opatreniam, ktoré vyplývajú zo
súčasného covidautomatu.
Sme v bordovej farbe – v II.
stupni ohrozenia. Našim
spoločným cieľom nie je
obmedzovanie, ale ochrana
našich životov. Zaočkovanosť v obci je veľmi nízka.
Ešte stále je na to čas. Odborníci varujú – je to jediný
nástroj, ktorý umožňuje držať pandémiu nového coronavírusu „pevne v rukách“.
Rozhodnutie je však na
vás – dokážeme pozitívne
ovplyvniť sfarbenie okresu?
Predovšetkým si navzájom
poprajme pevné zdravie!
Bc. Mária Kleinová
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Z obecného zastupiteľstva

6. zasadnutie OZ/27.7.2021
OZ boli do návrhovej
a mandátovej komisie
schválení Ing. Martin Hudzík a Róbert Martinko, za
overovateľov
zápisnice
taktiež Ing. Martin Hudzík
a Róbert Martinko. Mandátová a návrhová komisia
OZ konštatovala, že bolo
prítomných 7 z 9 poslancov (77,77 %) a OZ bolo
uznášania schopné.
OZ schválilo program OZ
v pôvodnom znení. OZ
zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z
predchádzajúcich zasadnutí, v plnení ostávajú
uznesenia č. 51/2019 a č.
28/2021.
OZ schválilo rozpočtové
opatrenie č. 3/2021.
OZ na základe žiadosti
Spišskej katolíckej charity,
Dom Charitas Panny Márie
Lurdskej Spišský Štiavnik
schválilo finančný príspevok na prevádzku v zariadení pre seniorov pre pani
M.J. vo výške 75,- € mesačne, t.j. 900,- € ročne od
1.8.2021 do 31.7.2022.
7. zasadnutie OZ/7.9.2021
OZ schválilo do návrhovej a mandátovej komisie
Ing. Matúša Korheľa a Ing.
Michala Burdu a za overovateľov zápisnice taktiež
Ing. Matúša Korheľa a Ing.
Michala Burdu. Mandátová a návrhová komisia OZ
konštatovala, že bolo prítomných 9 z 9 poslancov

(Pokračovanie na strane 5)

Stretol som pápeža...
Stretol som pápeža...
...to je heslo, ktoré majú dobrovoľníci
na spomienkových predmetoch. A toto
je príbeh o ceste tam a potom späť.
Išiel som za dobrovoľníka zo zištných
dôvodov – pozrieť sa na svet trocha
z inej strany. Konkrétne na organizáciu a fungovanie veľkej akcie, oficiálna
návšteva jedného z najvplyvnejších
mužov sveta, hlava jedného z najmenších štátov na svete. Podarilo sa.

zbúkovú výmenu názorov, poradu na
modrom koníkovi, hejty na hlavných
správach, mudrovanie pri pive a referendum. Kým sa dohodneme, neskoro.
Cestou z omše na parkovisko pešiakov
zastavili policajti. Nemali sme prechádzať cez cestu, kým neprejde kolóna
s pápežom a ostatnými VIP. Príprava
trvala pol roka, kedy kde čo a ako urobiť. Najprv debata medzi diplomaciou,
potom bezpečnosť – polícia a vojaci,

Dobrovoľní usporiadatelia v Šaštíne (Autor foto: J.O.)

Zo strany od divákov sú veci pekné
a pôsobivé. Vidno výzdobu a výsledok
diania. Keď chceme vidieť, ako to funguje, treba sa na veci pozrieť zo zákulisia. Spredu je výzdoba lahodiaca oku,
zozadu sú lešenárske trubky a svorky,
na ktorých to stojí. To pekné spredu ste
videli naživo, alebo v televízore. To, zo
zákulisia je zastreté tajomstvom. Vierka ma presvedčila, že poďme do Šaštína, tam chýba najviac ľudí. Dobre, tam
som ešte nebol. Traja ľudia do auta,
po ceste sme zobrali stopárky. Čakala
nás služba, to som netušil, že 36 hodín
bez spánku a šesťdesiat tisíc krokov.
Začal som trocha lepšie chápať robotu
policajtov a vojakov. Dostane rozkaz,
ide a urobí. Vo vojne aj za cenu vlastného života. Tam ťahali šichtu vyše 24
hodín. Došlo mi, že je to prejav dôvery. Nadriadený má viac informácií, ako
ja, tak hádam vie, prečo posiela práve
mňa, práve teraz a práve sem. My, civili, by sme najprv museli urobiť fej-

záchranné zložky, príprava priestorov
a programu, tony materiálu a kilometre káblov až po také banality, ako na
konci pozametať a odniesť smeti. Jedna z milióna vecí je to, že práve teraz
uzatvoríme práve túto ulicu. Stáli a čakali sme tam pár minút, aj to sme nedokázali urobiť. Zopár ľudí cez ulicu prebehlo, kým sa policajt díval na druhú
stranu. Čo to máme za nutkanie, furt
vybabrávať so systémom? Celé mesiace prípravy, ale JA viem lepšie, že ešte
môžem prebehnúť. Je to prejav pýchy.
Vyvyšujem sa nad policajta, nad jeho
nadriadených až po ministra, nad zákony štátu. Máme niekde v zákone napísané, že máme rešpektovať pokyny
policajta. A keď ja nikoho nerešpektujem, ako mám chcieť, aby rešpektovali
mňa? Nikto z civilov nevie, že najprv
teba cestu zabezpečiť, zodpovedný
dôstojník potvrdí a nemáme šajnu,
kto každý to musí odobriť, kým kolónu
pustia – veliteľ na ulici, ostreľovač na
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streche, pozorovateľ na vrtuľníku, kto
ešte? Ale JA ešte prebehnem a môže to
celé začať odznova. Prejav pýchy je aj
to, že tie autobusy meškali. Pýtam sa
šoféra, kde sú tak dlho. “Vravím farárovi, poďme skôr. Netreba. No keď netreba, netreba”. Prečo neveríme šoférovi,
keď rozpráva o cestovaní? 4 hodiny na
cestu, hodina rezerva na cikpauzy, hodina v kolóne, hodina, kým tam z parkoviska peši zájdeme, hodina, kým nás
cez kontrolu do areálu pustia.
Prejav pýchy je to, že si nepriznáme,
že sme skôr mali ísť z domu, ale obviníme organizátorov zo zlej organizácie. Parkoviská sa otvárali až o desiatej
večer. Pred polnocou prišiel iba jeden
autobus, okolo 4:00 prišiel druhý autobus, 5:00 už chodili vkuse, o 6 nás
prešiel smiech, okolo 7:00 stála rada
autobusov od Šaštína až po Búré, 8:00
mali byť ľudia v sektoroch, 9:00 sme
parkovali posledný autobus. O desiatej začínala omša, o pol jedenástej ešte
prichádzali poslední ľudia cez kontrolu do areálu. O dvanástej sme mali byť
naspäť na parkoviskách, vyprevádzať
pútnikov, posledné autobusy odchádzali okolo tretej. Na jedno miesto má
prísť 50 000 ľudí. Všetci by sme najradšej prišli desať minút pred začiatkom
a zaparkovali priamo pri bráne. Ale to
sa naozaj nedá, ani keby tam neboli
všetky tie bezpečnostné kontroly. Medzi dobrovoľníkmi boli aj dve dobre
organizované skupiny vo vlastných
uniformách: dobrovoľní hasiči a maltézski rytieri. Hasiči riadili parkoviská.
Tí tam mali asi najdlhšiu službu. Najprv
na lúkach vykolíkovať parkoviská a po

skončení pobaliť. Maltézski rytieri pomáhali v sektore ZŤP. Aj jedni, aj druhí
fungujú dobrovoľne a fungujú spoľahlivo. Išiel som s tým, že asi pápeža neuvidím. Nakoniec som ho cestou späť
videl zblízka, prefrčal okolo. Tam, kde
nás ten policajt zahatoval. Naozaj, ten
jeho úsmev je... (no dobre, keď niekedy
nájdem to slovo, tak ho tu dopíšem).
Neviem, kto vymodli počasie. Keby
„ľabalo“, ešte teraz ťaháme autobusy
z poľa.Aj toto sa asi málokomu stalo:
idem do Šaštína na pápeža a stratím
Vieru. To mestečko Búré je podobná
záhada, ako Kubachy. Každý vie, kde to
je, ale na mape sa nedá nájsť. My, dobrovoľníci, sme teda tiež boli rôzny materiál. Niektorých by som hneď bral do
roboty, alebo do rodiny a niektorých
by som hnal, nech sa nevracajú. Jedni
sa pýtali, čo vlastne máme robiť, druhí,
menej početní, čo budeme jesť a kedy
prestávka. Plus v stopovom množstve,
iniciatívni blbci, viac škody ako úžitku.
S kolegami na parkovisku za mestom
sme si za tých pár hodín vybudovali
priateľstvá na celý život. Porozumenie
na prvú šupu. Budeme si robiť stretávku na výročie návštevy pápeža, možno
častejšie, ako raz za 30 rokov. Nakoniec
som našiel živú Vieru. Bola na ihrisku
za Bazilikou, sadli sme do auta a bol
som rád, že môžem volant zveriť dcére
Eliške. Kto bol pri tej veľkej udalosti, zažil drobnosti, o ktorých si budeme ešte
dlho rozprávať, ako občas spomíname
na stretnutia so sv. Jánom Pavlom II.
Tak nastal večer a nastalo ráno, nový
deň. A bolo to veľmi dobré.
OG

(Pokračovanie zo strany 4)

(100 %) a OZ bolo uznášania schopné.
OZ schválilo program OZ
- doplnenie do programu:
- 11. Určenie členov výboru jednoduchých pozemkových úprav
- 12. informácie o zmene
operátora
- 13. doplnenie školskej
rady v MŠ
OZ zobralo na vedomie
kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí, v plnení ostáva uznesenie č. 51/2019.
OZ doporučilo starostke
obce zahájiť výberové konanie na projektanta pre
vypracovanie PD na energetické zhodnotenie budovy OcÚ Spišský Štiavnik
bez nadstavby vrchného
podlažia:
- komplexné zateplenie
objektu
- rekonštrukcia strechy
- odvodnenie celého objektu budovy.
OZ schválilo rozpočtové
opatrenie č. 4/2021.
- OZ navrhlo z návrhu rozpočtového opatrenia vypustiť investíciu : výmenu
osvetlenia
Obecné zastupiteľstvo
a) schválilo zámer na zámenu pozemkov Miroslav Mrava – Obec Spišský
Štiavnik.
b) schválilo spôsob zámeny hore uvedených pozemkov osobitným zreteľom, z
dôvodu, že sa jedná o na-

Spišský Štiavnik zdraví Svätého Otca – pútnici v Košiciach (autor foto: MK)

(Pokračovanie na strane 6)
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dobudnutie pozemkov do
vlastníctva obce Spišský
Štiavnik, ktoré chce obec
v budúcom období využiť na výstavbu zberného
dvora a prispôsobenie sa
súčasným podmienkam
v oblasti efektívneho triedenia odpadov vrátane
obstarania nevyhnutného
technického a technologického vybavenia na jeho
prevádzkovanie.
OZ zobralo na vedomie žiadosť o zámenu pozemkov
XY, Poprad a doporučilo
komisii výstavby zaoberať
sa predmetnou žiadosťou.
Obecné zastupiteľstvo
a) zobralo na vedomie výsledok verejnej obchodnej súťaže č. 1/2021 o
prevode najvhodnejšieho
návrhu na uzatvorenie
zmluvy o prevode nehnuteľného majetku obce
Spišský Štiavnik zo dňa
23.8.2021
b) udelilo súhlas s prevodom majetku:
nehnuteľnosť budova vrátnice súpisné číslo 801 v
obci Spišský Štiavnik, na
pozemku p.č. KN-C 801/67,
k.ú. Spišský Štiavnik, vedená na LV č. 1, v prospech
P. H. , nar. XY , rodné číslo
XY, Spišský Štiavnik v cene
1400 € + cena znaleckého
posudku 150 €.
OZ zobralo na vedomie výpis z uznesenia zhromaždenia Urbárskeho spoločenstva zo dňa 24.8.2021.
OZ v Spišskom Štiavniku
a) sa oboznámilo s petíciou,
ktorá bola doručená dňa
21.7.2021 a prerokovalo ju

Zákaz spaľovania odpadu

Dym(Autor foto: Maroš Javorský)
Vážení občania, dôrazne Vás upozorňujeme na zákaz spaľovania suchého lístia, konárov, ostatného
biologického odpadu v záhradách, ako aj na zákaz spaľovania komunálneho odpadu na voľnom
priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.
Pálenie v obci je zakázané, protizákonné, ale aj nebezpečné z dôvodu vzniku požiaru, nakoľko
si znečisťujeme životné prostredie a dymom znepríjemňujeme život deťom, starším ľudom,
susedom alebo okoliu. Mnohí majú totiž zdravotné problémy s dýchaním a týmto konaním
dochádza aj k zhoršeniu ich stavu.
Občania by si mali uvedomiť, že pri spaľovaní odpadov zo záhrad a komunálneho odpadu sa uvoľňujú
toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie
zdraviu škodlivé látky. Tieto škodlivé látky sa uvoľňujú často v ešte vyšších koncentráciách, ako je to
v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je nedokonalé horenie za nízkych teplôt a nedostatočné okysličovanie. Pálením zeleného odpadu a komunálneho odpadu, keď nad obcou sa vznáša
mračno bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom,
popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie VZN
a zákona o odpadoch.
Tento zákaz upravujú tieto zákony:
zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
VZN obce č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora
Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, trávu, konáre a pod., odpad
z domu (plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod.) dopúšťa sa priestupku v zmysle § 115 ods. 1
zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a v tomto prípade možno uložiť pokutu až do výšky 1 500 eur.
Správajme sa prosím ohľaduplne voči svojmu okoliu a životnému prostrediu.
-red-.

FOTOHÁDANKA
Milí čitatelia, uhádnete ako sa volá a na čo sa používal predmet na obrázku? Odpovede na
fotohádanku zasielajte na obec@spisskystiavnik,sk, alebo osobne na Obecný úrad v Spišskom
Štiavniku do 30. novembra 2021. Na našu fotohádanku z čísla 3/2021 sme dostali šesť správnych odpovedí. Na obrázku bola Hotkova diera. Výhercom sa stal Viliam Vagaš ml. Odmenu si
prevzal na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

(Pokračovanie na strane 7)
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K poplatku za komunálny odpad na rok 2022

b) berie petíciu na vedomie
c) čiastočne vyhovuje petícii :
- upozornenie na uplynutie lehoty na rozhodnutie
- výzva na odstránenie
prieťahov v konaní na základe odporučenia komisie pre riešenie sťažností a
petícii zo dňa 25.8.2021
OZ navrhlo za členov výboru jednoduchých pozemkových úprav:
- Ing. Daniel Martinko, ako
zástupca obce
- Ing. Michal Burda, Ing.
Matúš Korheľ, Mgr. Peter
Parák, ako zástupcovia
vlastníkov pozemkov.
OZ zobralo na vedomie
informácie o zmene operátora. Zmena z dôvodu
najvýhodnejšej cenovej
ponuky v prospech Slovak
Doklady je potrebné doložiť, prípadne aktualizovať vždy začiatkom príslušného kalendárneho
Telekom.
roku poštou prípadne mailom na adresu: obec@spisskystiavnik.sk.
A.Z. OZ zvolilo za člena rady v
MŠ, p. Bc. Martinu Galovičovú.
Žiadame poplatníkov, aby na obecný úrad Spišský Štiavnik predložili doklady, preukazujúce
vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad:
1) Ak poplatník požiada v zmysle nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 1, správca dane
vráti poplatok alebo jeho pomernú časť:
a) fyzická osoba potvrdenie o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu,
b) fyzická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie
oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý
nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý
je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
c) právnická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu
zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na
podnikanie,
d) podnikateľ list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie
oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
2) Ak poplatník požiada v zmysle nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 2 správca dane
zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť:
a) potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo
trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné vyhlásenie, alebo potvrdenie o inom pobyte v zahraničí,
b) potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo
trvalý pobyt v na území Slovenskej republiky – mimo trvalého bydliska,
c) potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti alebo
potvrdenie o prechodnom pobyte - poskytne sa najnižšia sadzba,
d) potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,
e) potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
f ) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
g) potvrdenie obce o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v prospech obce,
h) potvrdenie obce o trvalom pobyte poplatníka (bezdomovca) prihláseného na Obecnom
úrade obce Spišský Štiavnik,
i) čestné vyhlásenie o príležitostnom užívaní nehnuteľnosti.

Blahoželáme!

Každoročne sa v októbri koná stretnutie jubilantov z našej obce, ktorí oslávili
svoje okrúhle životné jubileum. Zhoršujúca sa epidemiologická situácia túto Pozastavujem výkon uznesenia OZ č. 58/2021 z dôvoslávnosť nedovoľuje uskutočniť v takej veselosti a radosti, ako sme zvyknutí.
Preto sa chceme všetkým oslávencom aspoň takto prihovoriť:
du, že je pre Obec nevýMilí naši oslávenci,
v tomto roku máte okrúhliny krásne,
objímať Vás nemôžeme, tak píšeme pozdravy a básne.
Aspoň takto skromne popriať chceme všetko dobré,
srdiečka radosti plné a celé, pevné zdravie ako z ocele.
Hojnosti ako sú v snope klásky, metráky šťastia a tony lásky.
Nech sa Vám z rúk nevymknú života opraty, nech sa všetko zlé na dobré obráti.
Nech sa Vám splnia najtajnejšie želania,
ale hlavne prajeme veľa Božieho požehnania.
K tomuto pozdravu, za to Vám ručíme, milý darček doručíme.
Krásne narodeniny želá redakčná rada Obecného spravodajcu

hodné.
Predmet prevodu – budova
súp.č. 801 bude ponúknutá
na výmenu za pozemok č.
278, vedený na LV č. 1804
vo vlastníctve pána S. H.,
ktorý vlastní pozemok
pod budovou súp.č. 801 –
vrátnica s tým, že dôjde k
finančnému vyrovnaniu
cien nehnuteľnosti podľa
znaleckých posudkov.
Bc. Mária Kleinová
starostka obce
16.9.2021
(Pokračovanie na strane 8)
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Deň s hasičmi plný zábavy

8. zasadnutie OZ/4.10.2021
OZ do návrhovej a mandátovej komisie schválilo
Róberta Martinka a Ing.
Martina Hudzíka, za overovateľov zápisnice taktiež
Róberta Martinka a Ing.
Martina Hudzíka. Mandátová a návrhová komisia
OZ konštatovala, že bolo
prítomných 6 z 9 poslancov
(66 %) a OZ bolo uznášania
schopné.
OZ schválilo program OZ
s nasledujúcimi zmenami:
Bod 5. zastupovanie vlastníkov pozemkov na jednoduchých pozemkových
úpravách (JPÚ) v rómskej
osade Spišský Štiavnik,
bod 6. Interpelácie poslancov OZ a bod 7. Záver.
OZ schválilo rozpočtové
opatrenia č. 5/2021 podľa
priloženej prílohy.

Družina roka 2021 (Autor foto: O.G.)
Deti s hasičmi (Autor foto: archív MŠ)

V júni si dobrovoľní hasiči z našej obce pripravili pre deti z materskej školy ukážku
hasenia požiaru na otvorenom priestranstve. Okamžite si hrdinovia vyslúžili úžasný a
dlhotrvajúci potlesk. Akcia pokračovala ukážkou hasičskej techniky, ktorú používajú
pri svojej práci, ale i zdravotníckej výbavy, dýchacích prístrojov. Deti si mohli vyskúšať
hasičské oblečenie, prilbu i samotné vysielačky, dokonca hadicu na hasenie ohňa. Vďaka
krásnemu slnečnému počasiu videli aj dúhu, ktorú vytvorili kvapky vody. V očiach detičiek
nechýbali iskierky radosti, keď nás všetkých páni hasiči povozili v hasičských autách a
spustili sirénu. Na záver sme im všetci poďakovali za inšpirujúce, poučné a zábavné
dopoludnie so skvelými zážitkami! Deti dostali sladké prekvapenie ako darček od hasičov.
M.V.

Činnosť Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža

OZ zrušilo uznesenie č.
61/2021 v celom znení.
OZ na návrh vlastníkov
pozemkov navrhlo za členov prípravného výboru
JPÚ v rómskej osade Spišský Štiavnik ako zástupcu
obce: Ing. Matúša Korheľa,
za zástupcov vlastníkov
pozemkov: Mgr.Petra ParáPri guláši (Autor foto: M. Mencáková)
ka, Mgr. Tomáša Gerberyho
a Ing. Renátu Dulovičovú. Každoročne sa členovia nášho spolku Červeného kríža stretávajú na posedení pri guláši.
Za správnosť výpisu O.R.

Tohto roku sa podujatia zúčastnili pätnásti členovia, lebo dátum sa nám prelínal s výletom do
Litmanovej a poniektorí členovia navštívili pútnické miesto. Hlavnými kuchármi (ako obvykle)
boli Bernard Slivka a Ján Javorský. Celý deň nám spríjemňovalo teplé letné počasie, dobrá nálada
našich členov, vôňa guláša, ktorá sa šírila doďaleka a rôzne dobroty, ktoré sme si nachystali.
Nasledujúci deň sme nevynechali ani svätú omšu na Kláštorisku v Slovenskom raji
pri príležitosti osláv Dňa slovenských hôr. V prostredí krás slovenskej prírody, v srdci
Slovenského raja, sme načerpali veľa nových fyzických, no najmä duchovných síl.
Určite všetci zúčastnení mali z týchto podujatí a účasti na nich krásny pocit aj so
zážitkami. Sme radi, že aj v tejto pandemickej dobe sa môžeme aspoň takto stretnúť.
M. Mencáková
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Štiavnická podkova 2021

Perličky zo školských lavíc

Po ročnej prestávke zavinenej pandémiou
sa 52. ročník z dôvodu protipademických
opatrení nepodarilo zorganizovať v obvyklom termíne - druhú júnovú nedeľu. Organizátori sa po zvážení všetkých možnosti
rozhodli presunúť preteky na prvú augustovú
nedeľu. Po minulé roky sme boli zvyknutí, že
Štiavnická podkova bola súčasťou Dňa obce
Spišský Štiavnik. Pre opatrenia v súvislosti
s Covid-19 sa Deň obce nekonal a Štiavnická
podkova bola celá v réžii Jazdeckého oddielu
Spišský Štiavnik. Aj keď opatrenia boli pomerne prísne, napriek tomu umožňovali organizovať športové podujatia s určitými obmedzeniami, pričom dôležitý bol obmedzený
počet divákov so splnením podmienky OTP.
Celý deň strašil organizátorov a súťažiacich
dážď, ale dlhá prestávka v súťažiach vyburcovala športovcov k vysokej účasti. Do súťaženia sa zapojilo 40 športových dvojíc zo 14
jazdeckých klubov a to JO MŠK Ranč Čajka
Kežmarok, JK SLÁVIA Spišská Nová Ves, AL
ASIL Liptovský Mikuláš, JK LARISA Trebišov,
PARKUR TEAM Košice, JK NOVOTEAM Abrahámovce, JK HANISKA Prešov, Jazdecká škola
Kráľove, JK CARMINA Rimavská Sobota, KLUB
MADA BULÍK Michalovce, SLOVAK JAMPING
ACADEMY Prešov, JK MIRAGE Spišská Nová
Ves, HORSE AREA Vysoké Tatry a domáci JO
TJ Spišský Štiavnik. V piatich súťažiach sme si
mohli pozrieť 84 štartov zúčastnených dvojíc.
Prvú súťaž Cenu Telovýchovnej jednoty Spišský Štiavnik s výškou prekážok do 70 cm ovládol Ján Ragali vo farbách JO MŠK Ranč Čajka
Kežmarok na svojej sedemročnej kobylke
KARIN. Druhá súťaž Cena Občianskeho združenia ŠČAVNIČAN mala víťaza v domácich
farbách skúseného jazdca Lukáša Javorského s kobylkou SARA. Išlo o skákanie s výškou
prekážok do 80 cm. V poradí tretím pretekom
s prekážkami do 90 cm bol Memoriál Tomáša
Javorského, kde zvíťazila Tatiana Zsigmondy

na päťročnej kobylke DORMANE DU PUY-26
z Jazdeckej školy Kráľove. Štvrtý pretek mal
tiež svoju víťazku a to Ivetu Durišinovú s JK
LARISA Trebišov na kobylke SENCHA. Súťažilo
sa o cenu MRAVA s.r.o. Spišský Štiavnik s prekážkami do 100 cm. Hlavný pretek 52. ročník
Štiavnickej podkovy mal svojho staronového
víťaza Štefana Zemana. Štefan Zeman obhájil so skúseným 14-ročným valachom RUTH
STAR svoje víťazstvo z predchádzajúceho ročníka. Z domácich dvojíc sa predstavila ešte
Pavla Hudzíkova s kobylkou TIKETA a v preteku č. 2 obsadili spolu pekné 4. miesto a v
súťaži č. 3 obsadili 6. miesto. Ďalšia domáca
dvojica Lea Martinková s kobylkou KORANA
obsadila 6. miesto v preteku č.2 a 8. miesto
v preteku č.3. Domáci Lukáš Javorský, víťaz
ceny Občianského združenia ŠČAVNIČAN, sa
predstavil aj v Memoriáli Tomáša Javorského.
Tam sa mu už tak nedarilo a s ôsmimi trestnými bodmi obsadil so svojou SAROU 16.miesto.
Sme radi, že po ročnej prestávke zapríčinenej
pandémiou, sme si znovu mohli pozrieť v domácom športovom areáli krásu jazdeckého
športu. Určite nám dáte za pravdu, že prerušiť viac ako 50-ročnú tradíciu tohto podujatia
by bola škoda. Preto aj touto cestou chceme
poďakovať všetkým partnerom a organizátorom. V prvom rade Obci Spišský Štiavnik,
spoločnosti MRAVA s.r.o. Spišský Štiavnik
a Občianskemu združeniu ŠČAVNIČAN za
finančnú pomoc. Všetkým organizátorom
a zanietencom, ktorí aj v tomto období neprajnom spoločenským a športovým podujatiam našli odhodlanie a napriek rôznym
obmedzeniam zorganizovali 52. ročník Štiavnickej podkovy, ktorá má u nás dlhoročnú tradíciu. Na záver chceme vysloviť jedno prianie,
aby sme sa všetci v plnom zdraví stretli na
53. ročníku Štiavnickej podkovy v roku 2022.
RM

Na hodine náboženskej
výchovy:
„Čo jedli Izraeliti na púšti?“
„Bagetu!“
Na hodine hudobnej výchovy sa žiaci učia ľudovú
pieseň Okolo Súče...
Žiak spieva: „Okolo Suka,
vodicamaká!“
Na hodine pracovného vyučovania žiaci hrabú lístie
na školskom dvore.
Jeden žiak okomentoval situáciu neustále padajúceho
lístia: „Tote stromy to fest
vybité sú, fuuurt padajú....“
Na hodine literatúry sa pýta
pani učiteľka piatakov: „Kto
bol známym zberateľom
ľudových rozprávok?“
Žiaci sa snažia a vykrikujú
rôzne mená. Pani učiteľka
dá pomôcku, že Pavol... (
Dobšinský) A žiaci jednohlasne odpovedajú: „Pavol
Habera!“
Matka žiačky prichádza za
triednou učiteľkou so správou: „Pani učiteľka, dcéra je
tehotná. Ta ja neviem, kde
to mohla nachytať....“
Na hodine geografie žiaci
čítajú o Slovensku. Žiak
číta: „Poražka Bystrica.“
Učiteľ upozorňuje: „Skús
ešte raz prečítať!“ Žiak číta
znova : „Poražka Bystrica...“Takto to prečítal
niekoľkokrát. Darmo je.
Považská Bystrica je pre
neho neznámy pojem. Zato
slovo „poražka“ je v jeho
slovníku každodenne. Žiaľ.

Lukáš Javorský na koni Sára (Autor foto: Maroš Javorský)
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Michal Slivka
29. septembra uplynulo sto rokov od narodenia nášho rodáka, misionára Michala Slivku.
Bol najstarším dieťaťom rodičov Jozefa a Kataríny rod.
Martinkovej. Detstvo prežil v Spišskom Štiavniku. Jeho
mama bola nábožná žena, od malička učila Michala
modliť sa a veľmi dbala nato, aby v nedeľu nevynechal
svätú omšu a tak sa stal hlavným miništrantom.

Študent na nitranskom gymnáziu (zdroj kniha 40 rokov
misionárom v Indii, Michal slivka SVD)

Štiavnický kaštieľ bol zverený Spoločnosti Božieho
Slova a Michala veľmi lákalo ísť tam študovať, stať sa
misionárom a dostať sa do ďalekého
sveta. Rodičia chceli, aby študoval
na gymnáziu a až potom išiel do
seminára. Nakoniec otec povolil
a začiatkom školského roku sa
presťahoval do starobylého kláštora.
Všetko tam bolo pre neho nové
a zaujímavé. Učivo im prednášali
otcovia misionári. Tam vyštudoval
primu až terciu. Kvartu, kvintu
a sextu zasa na nitrianskom štátnom
gymnáziu. Po ukončení sexty
nastúpil do noviciátu v zoborskom
kláštore. Po dvoch rokoch zložil
prvé rehoľné sľuby. Po noviciáte
sa pripravoval na ukončenie
gymnaziálnych štúdií. Zmaturoval
na Štátnom gymnáziu v Nitre. Potom
sa začala dôkladnejšia príprava na
kňazstvo. Filozofiu študoval v Nitre
a teologické štúdia v Ružomberku
pri jezuitoch. V roku 1946 po ukončení prvého ročníka
teológie, keď trávil letné prázdniny v Štiavniku, dostal
správu, že učilište v Ružomberku sa ruší a on môže
pokračovať v štúdiu v cudzine. Predstavení ho poslali
do Ríma. V polovici septembra 1946 nastúpil do

misijného kolégia. Začal navštevovať benediktínske
kolégium sv. Anzelma a krok za krokom sa približoval
k cieľu. 17. septembra 1948 zložil večné sľuby. Zaviazal
sa na celý život zasvätiť božej službe v Spoločnosti
Božieho Slova. Na druhý deň bol vysvätený za diakona.
Prešlo šesť mesiacov a 2. apríla 1949 pred oltárom
v Lateránskej bazilike mu otec biskup Traglia udelil
sviatosť kňazstva. 4. apríla 1949 sa konala v kolégiu SVD
slávnosť primícií siedmich novovysvätených kňazov.
Zo Slovenska sa nik nemohol zúčastniť tejto slávnosti,
ale cítil že rodičia ho žehnali na diaľku a on za nich
obetoval Krista v bielej hostii. Po skúškach z bohoslovia
sa jeho štúdium v Kolégiu sv. Anzelma zavŕšilo. Za
misijnú krajinu si vybral Indiu a vkročil do nej 21. marca
1950. V ťažkých indických podmienkach vykonával
misijnú prácu 40 rokov, najmä v oblasti Gangpur.
V marci 1990 sa skončilo jeho misijné pôsobenie
a vrátil sa do Európy. Najskôr pôsobil v Mníchove
ako rektor študentského domova pre zahraničných,
väčšinou ázijských študentov. Pred Vianocami v r. 1993
sa vrátil na Slovensko. V rokoch 1995 – 1998 pôsobil
ako misijný sekretár slovenskej provincie Spoločnosti
Božieho Slova. Jeho úlohou bolo starať sa o misionárov
v zahraničí a koordinovať finančnú pomoc pre misie.
V roku 1999, päťdesiat rokov od vysviacky
v Lateránskej bazilike v Ríme mu správca farnosti
Michal Mikula v rodisku Spišský Štiavnik pripravil
veľkolepú oslavu zlatého kňazského jubilea
spojenú so slávením primičnej svätej omše.

Na fare v Majhapare (zdroj kniha 40 rokov misionárom v Indii)

Zomrel v Nitre 19. decembra 2012, vo veku 92 rokov,
v 71.roku rehoľných sľubov a v 64.roku kňazstva.
Pochovaný je na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre.
O.R.
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Dve udalosti pod jednou strechou
Odborné učilište internátne,
Mgr. Ingrid Vokuličová, jarmok slávŠrobárova 20 v Poprade oslavuje
nostne otvorila. Hosťami podujatia
v školskom roku 2021/2022 seboli vedúca Odboru školstva Okresdemdesiat rokov od svojho vzniného úradu v Prešove, Mgr. Iveta Peteku. Škola, ktorá mala dlhé roky
rová, členovia rady školy pri OUI v Posvoje pôsobisko v renesančnom
prade, rodičia našich žiakov, žiaci zo
kaštieli v Spišskom Štiavniku, je
Špeciálnej základnej školy v Poprade,
miesto, kde sa spája skúsenosť
ale aj Popradčania, ktorí bývajú v blízs obavou, či oddanosť so záujkosti školy. Vlastnoručne vyrobené
mom. Škola, kde učitelia s radosvýrobky našich žiakov z jednotlivých
ťou odovzdávajú svoju múdrosť
učebných odborov mali veľký úspech.
a otvárajú žiakom náruč plnú veNávštevníci si mali možnosť zakúpiť
domostí a srdce plné istoty. Jej
výrobky z textilu, dreva i kvetinové
bránami prešlo niekoľko generádekorácie. O neskutočnú atmosféru
cií, ktorým sa stala druhým domoa zážitok pre žiakov, ale aj pre návvom. Poskytla im plnohodnotné
števníkov sa postarala bubnová show
vedomosti a zručnosti pre ich buBatida. Nechýbal perfektný guľáš,
dúci život. Hrdo sa pýši úspechmi
opekaná klobása, langoše a na svoje
svojich žiakov a verí, že aj budúsi prišli aj maškrtné jazýčky, ktoré si
Pestrá ponuka výrobkov žiakov školy pochutili na šiškách, tureckom mede
ce generácie mladých ľudí budú
Autor foto: K.G.) a kokosovom kmeni. Všetkým ďakujejej súčasťou. 16. september 2021
sa niesol v znamení prezentácie
me za príjemné stretnutie a tešíme sa
školy na verejnosti. Pri príležitosti 70. výročia vzniku na ďalšiu spoločnú akciu v rámci osláv 70. výročia školy
školy sme zorganizovali na školskom dvore 0. ročník a dúfame, že nás príde podporiť ešte viac návštevníkov.
školského jarmoku. Toto podujatie sa konalo aj v rámci
Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Pani riaditeľka,
Vedenie OUI a KG

Školský rok 2021/2022 je v plnom prúde
Je veľkým pozitívom, že školy sú v školskom roku
2021/2022 otvorené v každej farbe okresu podľa
covid-automatu. Na žiakoch je žiaľ veľmi poznať, že
majú medzery vo vedomostiach a často je to aj ťažký
návrat k návyku k bežným školským povinnostiam.
Hlavne žiaci zo sociálne-znevýhodneného prostredia
si stále nezvykli, že už nie sú školy zatvorené a skoro
dva roky prázdnin a len občasnej návštevy školy sú
už preč. Ministerstvo školstva žiaľ dalo rodičom do
ruky veľkú vymoženosť a to možnosť ospravedlniť
svoje dieťa pre chorobu až 5 po sebe nasledujúcich
dní. Toto využívajú v plnej miere. Chceme však
upozorniť, že ak budeme mať podozrenie, že sa
jedná o podporovanie záškoláctva, budeme nútení
a sme aj povinní túto skutočnosť hlásiť na ÚPSVaR.
Začiatok školského roka sme začali otestovaním
všetkých žiakov kloktacími PCR testami na covid-19.
S veľkou radosťou sme prijali správu z laboratória,
že ani jeden náš žiak nie je pozitívny. Zároveň
sme požiadali ministerstvo školstva o sady 25
antigénových testov na každého žiaka, ktorými naši
zamestnanci testujú žiakov vždy v pondelok a vo
štvrtok. Z antigénových testov nám vzišla len mizivá
pozitivita. Aj tí, ktorí boli pozitívni antigénovým
testom a potom vyšetrení PCR testom, boli nakoniec
negatívni. Pozitivita PCR testom sa potvrdila len
u jednej žiačky. Veríme, že v tomto duchu budeme
pokračovať aj naďalej. V karanténe sa zatiaľ ocitla
len jedna trieda našej školy v mesiaci september.
V škole uplatňujeme zvýšenú dezinfekciu všetkých
priestorov a dotykových plôch. Máme zriadenú
izolačnú miestnosť. Škola zabezpečila
a stále
zabezpečuje dostatok dezinfekčných prostriedkov

na osobnú hygienu a dezinfekciu v škole, osobné
ochranné prostriedky,
primerané množstvo
bezdotykových teplomerov, mydlo a papierové
utierky. Textilné uteráky sú nepovolené. Zakúpili sme
bezdotykové dezinfekcie, germicídne žiariče a snažíme
sa riešiť pandemickú situáciu v čo najlepšom režime.
Triedy sa nepremiešavajú ani na hodinách telesnej
a športovej výchovy, na toalety chodia jednotlivé
triedy samostatne podľa rozpisu a po použití toaliet
sa tieto dezinfikujú. Od polovice októbra už nie je
nevyhnutné pre žiakov nosiť v triede rúško. Nosenie
rúšok však naďalej dôrazne odporúčame ako účinnú
prevenciu ochorenia COVID-19. Samozrejme mimo
triedy žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty.
Všetci sme zistili, že prezenčné vyučovanie je
z dlhodobého hľadiska nenahraditeľné a kontakt
učiteľ a žiak je veľmi potrebný. Online vyučovanie
nemôže zďaleka nahradiť bežné prezenčné
vyučovanie. Na deťoch to zanechá svoje stopy. Keďže
nám ministerstvo zakázalo nechávať prepadávať
žiakov počas mimoriadnej situácie, je teraz bežné,
že druhák, ba i tretiak nepozná všetky písmená
a v podstate s ním pracujeme tak, akoby teraz
nastúpil do školy... Samozrejme, štát počíta s tým, že
rodičia pomôžu škole a aj svojmu dieťaťu a budú sa
mu venovať viac. S týmto my žiaľ počítať v žiadnom
prípade nemôžeme. Veríme preto, že školy sa už
plošne nezatvoria, že naši žiaci budú chodiť do školy
pravidelne (bez už spomínaných ospravedlneniek na
5 dní a potom znova a znova) a začneme fungovať tak,
ako to bolo pred rokom 2020. Držíme si v tom palce!
MM
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Ako sa rodilo ochotnícke divadlo v Spišskom Štiavniku - 3. časť
Začiatkom 60-tych rokov minulého storočia posilnila
pedagogický zbor Základnej školy v Spišskom Štiavniku nová krv v podobe mladých učiteľov akými boli:
Anna Rusiňáková, Emília Murínová (Doláková), Agáta
Spanihelová (Dulovičová), Marta Martinková a Štefan
Valentovič. Všetci menovaní pedagógovia znamenali
veľký prínos pre miestnu školu, ale aj fungujúce miestne ochotnícke divadlo, či už ako herci alebo režiséri.
Ochotnícke divadlo v týchto pedagógoch získalo skvelých šíriteľov dramatického umenia v obci, ktorí preň
pracovali s nesmiernym oduševnením, trpezlivosťou
a citom pre dramatično, a tak uvádzali na štiavnické
javisko kus poctivého divadla slovenských i zahraničných autorov. Bez ich nezlomnej ochoty a zanietenosti
pre divadlo by výpočet divadelných premiér a repríz
v obci nebol ani zďaleka taký bohatý. Obdobie od začiatku 60. do konca 80. rokov minulého storočia, keď
spomínaní pedagógovia aktívne pôsobili v pedagogických zboroch v našej obci, môžeme bezpochyby zaradiť k najplodnejším rokom štiavnického ochotníckeho
divadla. No boli to aj ďalší pedagógovia - režiséri: Štefan
Antolík, Benjamin Kontra, Marta Martinková, Alexander
Kohút, Jolana Justhová a iní.
V tomto období sa objavuje mnoho dobrých hercov –

Macuškoví; súrodenci Gabika, Štefan a Pavol Blahovskí;
Vladimír, Vít, Mária a Ján Javorskí; Mária a František Proneroví; Michal, Ján a Milan Antašoví; Vladimír a Martin

Klbko, rok 1966
Zľava : Jozef Macuško, učiteľka A. Varadzinová, učiteľka
Dana Justhová (Pavlíková), Štefan Martinko (Jurko),
učiteľka Emília Doláková, Stanislav Chripko, Štefan
Proner, učiteľka Anna Rusiňáková, Štefan Valentovič
– režisér. Dolný rad: Martin Hudzík, Ladislav Macuško,
Mária Chripková (Slodičáková), Ján Slodičák.
Korheľoví, Milan, Peter a Mária Kaľavskí, Anna, Ladislav
a Ján Šaveloví a mnohí iní. V obrazovej prílohe uvádzame pri záberoch z divadelných predstavení aj mená väčšiny ochotníckych hercov, ktorí mnohokrát rozohrávali
dramatické i komediálne situácie na štiavnickom javisku. V tomto období sa tu pre divadlo objavilo niekoľko
výborných amatérskych hercov, akými boli Martin Hudzík, Ladislav Macuško, Ján Chripko, Vladimír Javorský,
Rozália Bombarová, Anna Rusiňáková, Emília Doláková,
Agáta Dulovičová (r. Spanihelová), či Viliam Noga, Ján
Slivka a mnohí ďalší. Pod vedením režisérov odohrali
títo herci nejedno vydarené divadelné predstavenie

Čestné uznanie udelené pani učiteľke A. Rusiňákovej
za réžiu divadelnej hry Ivana Stodolu: Čaj u pána
senátora v roku 1979, ktoré jej bolo udelené Okresným
osvetovým strediskom v Poprade
amatérov spomedzi študentov, úradníkov, robotníkov
i učiteľov, ktorí (ako som už spomínal v jednej z predchádzajúcich častí), boli zároveň aj členmi viacerých
miestnych spolkov. Medzi najaktívnejších patrili členovia miestnej telovýchovnej jednoty, dobrovoľní hasiči,
Československého zväzu mládeže (ČZM, neskôr SZM
– Socialistického zväzu mládeže ), Červeného kríža, či
iní. Ochotníčili celé súrodenecké zoskupenia, bez ktorých si Štiavničania nevedeli predstaviť dobré divadelné predstavenie a ktorých účinkovanie v uvádzaných
hrách bolo zárukou kvalitného umeleckého zážitku.
Boli to predovšetkým bratia Ladislav, Jozef a Miroslav

Trampoty s láskou, rok 1964
Zľava: Ladislav Macuško, Jozefína Šramková, Ľudmila
Paláriková, Jozef Rusňák– režisér, Martin Hudzík.
Sediaci zľava: Rozália Bombarová, Ján Slivka, Marta
Slodičáková, Ján Chripko.
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najmä slovenských autorov a svojimi výkonmi pobavili
celé generácie miestnych obyvateľov, ba i občanov susedných obcí. Nemožno nespomenúť tiež skutočnosť,
že z niektorých zanietených ochotníkov – divadelných
zaľúbencov sa nakoniec stali aj životní partneri.

Figliari spod Poľany, rok 1967.
Žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy, Hore zľava:
František Javorský, Anna Javorská (Mlynárčíková),
Rudolf Baláž, Martin Korheľ Stredný rad: Mária
Dulovičová (Korheľová), Petronela Marczyová, Ján
Šavel, Mária Rusňáková (Mravová), Marcel Javorský,
Mária Števčeková (Pitoňáková), Mária Rakociová
(Lučivjanská), Dolný rad: Štefan Valentovič– režisér,
Martin Javorský, Jozef Humenský, Pavol Blahovský, Ján
Javorský, Ondrej Kacvinský.
Úlohou divadelných ochotníkov, učinkujúcich v divadelných predstaveniach, nebolo iba čo najlepšie sa
zhostiť svojej postavy. V prestávkach medzi jednotlivými dejstvami herci aktívne prestavujú z dostupných
kulís požadovanú scénu do ďalšieho dejstva hry. Herci s režisérom stavajú kulisy, herečky vybavujú interiér
scény príslušným nevyhnutným inventárom. Inventár
potrebný v tej ktorej hre si ochotníci zabezpečujú prevažne sami z dostupných zdrojov (obrazy, kuchynský
riad, stôl, stoličky, koberce, kvety, zbrane, fajky, niekedy
aj časti kostýmov atď.). To isté platí o líčení jednotlivých
postáv a ich maskovaní pred, či počas predstavenia.
Režisér bol vo väčšine prípadov zároveň aj maskérom,
kostymérom i šepkárom, nie ráz aj hercom.

Hrúza, čo sa robí, alebo Vzbúra na dedine, 1970

V úvode článku som písal o tom, že hybnou pákou
ochotníckeho divadla počnúc šesťdesiatymi a končiac
sedemdesiatymi rokmi minulého storočia boli v obci
bezosporu miestni učitelia. Jedným z najväčších propagátorov a realizátorov množstva divadelných hier,
ktorý sa venoval nielen dospelým ochotníkom, ale aj
školskému divadlu bol pedagóg pán Mgr. Štefan Valentovič. Nebyť jeho trpezlivosti, invenčnosti a zanietenia
pre divadlo, Štiavničania by boli ochudobnení o množstvo neraz veľmi vydarených divadelných predstavení.
Osobne som mal tú česť hrávať v niekoľkých divadelných predstaveniach pod jeho režisérskou taktovkou
nielen ako žiak Základnej školy v Spišskom Štiavniku,
ale aj neskôr ako stredoškolák. Tí, ktorí si ho takto pamätajú mi určite dosvedčia, že pri divadelných skúškach
bol veľmi trpezlivý a akceptoval i rôzne textové odchýlky od pôvodnej predlohy, pravda ak to nemenilo pôvodný charakter repliky, či zmysel celej hry. Počas svojej
aktívnej činnosti na poli kultúry v obci stál prinajmenej
pri 15 divadelných predstaveniach ako režisér a v niekoľkých hrách zároveň aj ako herec. Túto činnosť vykonával popri svojom učiteľskom povolaní, rodinných povinnostiach, poslaneckom mandáte a práci v rôznych
komisiach miestneho národného výboru. Dnes si toto
enormné pracovné nasadenie ťažko čo i len predstaviť.
K ďalším zanieteným ochotníkom z pedagogického
zboru patrili pani učiteľky PaedDr. Anna Rusiňáková,
Emília Doláková, či Justína Justhová.
Na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia, ešte pod
vplyvom „politického odmäku“ vo vtedajšom Československu začali hlavne do kultúry ako celku presakovať
nové trendy, vizuálne dramatické umenie nevynímajúc.
Začínali sa zviditeľňovať súbory malých javiskových foriem. Aj spišsko štiavnických študentov stredných škôl
oslovili tieto nové formy divadla. Hlavne študenti popradského gymnázia pod silným vplyvom tamojšieho
profesora literatúry Augustína Kuchára, ktorý bol už
v 60. rokoch umeleckým vedúcim i plodným autorom
študentského divadielka OKO. V divadielku hrávali výlučne študenti spomínaného gymnázia a v rámci Slovenska bolo toto divadielko vysoko hodnotené nielen
kultúrnou verejnosťou. Aj preto sa Poprad stal v tých
časoch dejiskom divadelných prehliadok študentských
súborov MJF. Augustín Kuchár bol skrátka dobrou značkou, výborným organizátorom a inšpirátorom, a tak sa
niet čo čudovať, že v Poprade – pod jeho krídlami – odštartovalo svoju hviezdnu kariéru aj Radošinské naivné
divadlo so slávnym Jááánošíííkom. Na festivaloch v Poprade účinkoval aj Karol Horák s úspešným prešovským
študentským divadlom.
Táto forma divadla dávala priestor štiavnickej mládeži vyjadriť sa dramatickou skratkou nielen k všeobecným spoločenským témam, ale tiež k pálčivým otázkam v obci. Vo vtipných a neraz briskných textoch boli
často zašifrované narážky na nastupujúcu normalizáciu spoločensko-politickej orientácie v štáte. Mládež
sa nechcela stotožniť s oficiálnou kultúrnou líniou
vedúcej politickej sily a skrytou formou dávala tento
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nesúhlas na známosť. Aj popradských gymnazistov
a študentov ďalších škôl okolo bratov Jána a Milana
Antašových, Marty Kontrovej (Lavrikovej), Jána Šavela,
Jána Rákociho, Marty Javorskej (Krajčiovej), Ladislava
Chripka, Daniely Slivkovej (Mackových), Kataríny Javorskej, Oľgy Nogovej (Kocúnovej) a ďalších, oslovila
táto forma divadla. Svoje literárne pokusy pretavovali
do dramatického textu v divadielku, ktorému v roku
1970 dali názov NOVUS. Po prvých nesmelých prezentáciách na domácom javisku s dramatickým pásmom
Tam, kde svieti slnko na všetkých rovnako, dostali možnosť vystupovať s vlastnou hrou Éter na okresných
i krajských kolách dedinských súborov MJF, odkiaľ postúpili na celoslovenskú prehliadku, ktorá sa konala
vo východoslovenskej obci Borša. Tam už takí úspešní
neboli. No tam neboli úspešní ani také esá ako Rado-

Juvelír. r 1969
Zľava: Mária Pronerová (Gubalová), Mária Javorská,
Gabriela Blahovská, Anna Javorská (Mlynarčiková)
šinci s hrou Človečina. Divadielko pokračovalo vo svojej
činnosti na domácej scéne s vlastnými dramatizáciami
Alkohol, Február 1948, Kašlem na všetko, či Podozrivé
proporcie. Okrem vlastnej tvorby uviedlo divadielko
aj divadelnú hru V.H.Vladimírova Záveje a Záborského
Báthoričku. V roku 1974 vyhralo divadielko celoslovenskú prehliadku dedinských klubov mládeže v Dedine
mládeže (v okrese Komárno) s vlastnou dramatizáciou
s názvom Ticho zvonia ovce na rozlúčku. Po tom, ako
väčšina mužskej časti súboru odišla na vojenčinu alebo
na ďalšie štúdia a neskôr si založili rodiny, divadielko
skončilo svoje účinkovanie.
Pokračovateľmi tejto formy divadla v Spišskom Štiavniku sa začiatkom 80. rokov stali mladí študenti okolo
Emílie Nogovej, Juliána Chripka, Silvestra Lavrika, Ľudmily Javorskej, Jany Galikovej, Vladimíra Nogu, Jaroslava Hudzíka, Stanislava Hudzíka, Petra Martinka a iných,
ktorí si založili divadielko KIKS. Jeho činnosť bola súčasťou činnosti klubu mládeže v obci. V ňom realizovali
rôzne tematické večery, súčasťou ktorých boli aj krátke
skeče a scénky. Tie, ktoré sa im javili ako najlepšie, dotvárali a hrávali i v iných kluboch mládeže. Medzi iným
to boli napr. Huncovce a Štrba. Neskôr sa zúčastnili na

krajskom kole Festivalu dedinskej a poľnohospodárskej mládeže v Sabinove, o rok neskôr na celoštátnom
v Detve. Tam nadviazali spoluprácu s mládežníkmi
z neďalekej Hôrky,ktorí takto rozšírili rady štiavnického
divadielka KIKS. Boli nimi Anton Zavacký a Anna Spišáková (Nogová). Najväčšie úspechy zaznamenalo divadielko s predstaveniami hry Malý krvný obeh renomovaného autora Augusnína Kuchára a hry Ako praľudia
nemeckého autora Rudi Strahla. I divadielko KIKS nakoniec postretol podobný osud ako divadielko NOVUS.
Z menovaných členov divadielka KIKS sa neskôr presadil v oblasti kultúry Silvester Lavrík–dnes renomovaný
slovenský prozaik, básnik, dramatik, scenárista, režisér
a textár, ktorý po štúdiách na Univerzite P. J. Šafárika
v Prešove pôsobil ako učiteľ slovenského jazyka a výtvarnej výchovy. Neskôr založil amatérske divadelné
združenie BáPoDi, kde pôsobil aj ako režisér, medzi tým
študoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave a pracoval ako režisér Slovenského rozhlasu v Bratislave. Ako
dramatický autor a režisér spolupracuje aj s profesionálnymi divadlami v Čechách. Rodák zo Spišského
Štiavnika žije a pracuje nielen v Bánovciach nad Bebravou, ale aj Dolnom Kubíne, Bratislave, Zlíne, Prahe, Martine, Košiciach, Trnave, Brne, Českých Budějoviciach,
Ostrave, Budapešti atď. Od roku 2000 bol umeleckým

Kliatba, rok 1969
Stojaci zľava: Vladimír Korheľ, Anna Javorská
(Mlynarčíková), (?), (?), František Proner, Emil Rusiňák,
Miroslav Macuško, Martin Korheľ, Valentovičová (?)
Sediaci: Anna Kaľavská, Eva Martinková (Halahijová),
Gabriela Blahovská, Mária Pronerová (Gubalová)
V podrepe: Julián Lavrik, Alena Javorská (Mičková)
šéfom Mestského divadla Zlín, potom šéfredaktorom
Slovenského rozhlasu – Rádia Devín, v súčasnosti je
projektovým manažérom Rádia Litera a Rádia Klasika.
Divadlu ostala verná aj Emília Nogová (Šavelová), ktorá svoju lásku k dramatickému umeniu ďalej rozvíja
ako pedagogička literárno-dramatického odboru ZUŠ
Antona Cígera v Kežmarku, kde v súčasnosti pracuje
s nadanými deťmi a pripravuje ich na možnú umeleckú
dráhu.
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Chronologický prehľad známych divadelných predstavení od r. 1960 do 1980
Rok

Divadelná hra

1961

realizátor

autor hry

réžia

Radúz a Mahuliena

Július Zeyer

?

Spoločný byt

Dragutin Dobrič

?

Starý zaľúbenec

Ján Chalupka

?

1964

Trampoty s láskou

Vojtech Lovicsek

Jozef Rusňák

1965

Syn troch otcov

Mátyas Czizmárek

?

(názov neznámy)

TJ Sokol

1966

Klbko

Pero Budak

Štefan Valentovič

1968

Janko a Zlatovláska

žiaci 8. a 9. roč. ZŠ

Božena Němcová

Štefan Valentovič

Matka

TJ Sokol

J.G.Tajovský

Štefan Valentovič

Svadobný závoj

Hasiči

Jozef Kónya

Štefan Valentovič

Ľubka

žiaci ZŠ

Ladislav Luknár

Štefan Valentovič

Úbohá Anička

žiaci ZŠ

Pavel Golia

Anna Rusiňáková,

Kliadba

Požiarnici

Ferko Urbánek

Štefan Valentovič

Juvelír

TJ Sokol

Ján Chalupka

Štefan Valentovič

Alexander Fredo

Štefan Valentovič

1969

1970

1971

Hrúza, čo sa robí
Dve Marienky

žiaci ZŠ

Zdenka Christinová

Anna Rusiňáková

Tam, kde dážď padá na všetkých
rovnako

divadielko NOVUS

vlastná tvorba

réžia autorská

Pani richtárka

Ferko Urbánek

Štefan Valentovič

Statočný valach

Ladislav Luknár

Štefan Valentovič

vlastná tvorba

réžia: autorská

Medveď a víla

Eliška Krasnohorská

Anna Rusiňáková

Mozoľovci

Štefan Králik

Štefan Valentovič

Statky – zmätky

J.G. Tajovský

Š. Valentovič, Alexander Kohút

Éter

1972

1973

divadielko NOVUS

Podozrivé proporcie

divadielko NOVUS

vlastná tvorba

réžia autorská

Alkohol

divadielko NOVUS

vlastná tvorba

Ján Šavel ml.

Princezná Sedmokráska

žiaci ZŠ

Petr Hořký

Anna Rusiňáková

Kašlem na všetko

divadielko NOVUS

vlastná tvorba

réžia autorská

Február 1948

divadielko NOVUS

vlastná tvorba

réžia autorská

Potopa sveta

Požiarnici

V.K.Klicpera

Štefan Valentovič

Trampoty s láskou

ČSČK

Vojtech Lowiczek

Justína Justhová

Záveje

NOVUS

V.H. Vladimírov

Ján Šavel ml.

Ticho zvonia ovce na rozlúčku

NOVUS

vlastná tvorba

réžia autorská

1975

Báthoryčka

NOVUS

Jonáš Záborský

Ján Šavel ml.

1979

Čaj u pána senátora

Ivan Stodola

Anna Rusiňaková

Sluha dvoch pánov

Carlo Goldoni

Viliam Noga

Súbehom k manželstvu

Carlo Goldoni

Viliam Noga

Augustín Kuchár

Emília Nogová

1974

1980

Malý krvný obeh

divadielko KIKS

Koniec 3. časti
Ing. Ján Šavel

Najkrajší adventný veniec
Jedným zo symbolov najkrajších sviatkov v roku je bez pochýb adventný veniec. Je to kresťanská vianočná
dekorácia tvorená vencom zo vždyzelených vetvičiek, na ktorom sú pripevnené spravidla štyri sviečky. Používa sa
počas adventu a slúži na symbolické odpočítavanie času do Vianoc.
Redakčná rada vyhlasuje súťaž o najkrajší adventný veniec v roku 2021. Fantázii sa medze nekladú. Využiť môžete
rôzne prírodné materiály a ozdoby. Fotografie vašich adventných vencov nám posielajte na mailovú adresu
obec@spisskystiavnik.sk do 30. novembra 2021
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Dôležité telefónne
čísla

11. ročník tenisového turnaja o Pohár OZ Ščavničan

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

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

Účastníci turnaja (Autor foto: M.H.)
V peknom počasí, síce za nižšej účasti ako po minulé roky, ale zato vo výbornej športovej
atmosfére sa 11. septembra uskutočnil už 11. ročník tenisového turnaja štvorhier, organizovaný občianskym združením Ščavničan. Súboje boli veľmi vyrovnané a každá zo zúčastnených dvojíc mala možnosť odohrať až 4 zápasy v skupine. Štyri postupujúce dvojice odohrali
ďalšie dva zápasy, aby sa pobili o celkové víťazstvo v turnaji. Víťazom turnaja sa nakoniec
stala dvojica Ľubomír Farkaš a Ján Hudzík, ktorí vo vyrovnanom záverečnom zápase, ktorý
mal naozaj vysokú športovú úroveň, porazili dvojicu Michal Martinko a Štefan Hudzík. Na
treťom mieste skončila dvojica Timotej Černický a Marek Czerwik.
Ing. Martin Hudzík

Futbal

STAVEBNÝ ÚRAD
PONDELOK:7.30-11.30- ING. ZAVACKÁ
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Najmladší futbalisti (Autor foto: Archív TJ)
Ako všetky oblasti nášho života, tak aj futbal v našej obci ovplyvnila pandémia Covid 19.
Prerušené sezóny, nedohraté sezóny. Tieto pojmy sa skloňovali v poslednom čase medzi futbalistami. Našťastie sa cez leto pandemická situácia zlepšila a naši futbalisti sa mohli pustiť do trénovania a zápasenia o body. Do sezóny 2021/2022 sme prihlásili mužstvo mužov a mužstvo prípravky U11. Naši najmladší futbalisti sa zúčastnili
súťažných turnajov, kde o výsledky ani tak nejde ako o zbieranie futbalových skúseností a zručností. Zúčastnili sa štyroch turnajov a pripísali si viacero pekných výsledkov.
Naši muži nastúpili do 6. ligy Podtatranského futbalového zväzu s cieľom okupovať stred tabuľky. To sa im od začiatku sezóny aj darí a momentálne sa nachádzajú na 4. mieste tabuľky, so ziskom 22 bodov. Jesennú časť sezóny ukončia naši futbalisti 30. októbra predohrávkou proti Huncovciam. K dobrým výsledkom prispela
pekná účasť na tréningoch ako aj pôsobenie bratov Maliňákovcov v našom klube, ktorí prišli z FK Poprad na krátku výpomoc. Pevne veríme že sezóna 2021/2022 bude odohratá celá a že naši fanúšikovia nás budú môcť podporiť na všetkých našich zápasoch.
Ing. Gabriel Chripko
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