Obecný

spravodajca 2
Spišský Štiavnik XIX - 2022

Vážení spoluobčania, milí Štiavničania!
Všetci vnímame, že príroda okolo nás sa pomaličky mení. Jar začína prevládať nad zimou, aj keď
teploty sú ešte niekedy
pod bodom mrazu. No už
naši predkovia poznali, že
jar má blahodarné účinky na telo aj dušu. Je to
čas obnovy, čas nového
života, príroda žiari farbami a vôňami. Začína čas
rôznych aktivít po dlhom
zimnom spánku.
Už druhé volebné obdobie som vo funkcii zástupcu pani starostky Bc. Márie
Kleinovej. No až vplyvom
udalostí posledných mesiacov som zaujal túto
pozíciu s plným nasadením a so zverenými kompetenciami. Toto obdobie
teda aj pre mňa vytvára
priestor, aby som pokračoval v snahách a aktivitách v prospech našej

obce, prijímania nových
výziev, stanovenie nových
cieľov. Zobúdzanie po
zime nie je ľahké, je plné
pomalých a postupných
krokov. Preto som vďačný
za každé nasmerovanie,
ochotu pomáhať a spoluprácu. Svet prekvapila
a zasiahla správa z Ukrajiny, ktorá nenechala žiadne srdce zamrznuté. Štiavničania boli medzi prvými,
ktorí sa zachovali ľudsky
a mnohí z Vás, milí spoluobčania, ste poskytli teplo svojho domova, pre tie
najkrehkejšie stvorenia –
pre deti a ich matky. Slovami sa nedá vyjadriť sila
týchto skutkov, ale všetci
vieme, že v našej obci žijú
ľudia s veľkým srdcom.
Všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali a stále podieľajú na pomoci, a to nie
len materiálnej, ale aj obe-

tovaním svojho voľného
času, či modlitbami, patrí
veľké ĎAKUJEM. V predchádzajúcich dňoch sme
prežili a slávili najväčšie
kresťanské sviatky – Veľkonočné sviatky. Pripomenuli sme si umučenie, smrť
a zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista. Posolstvo týchto
sviatkov je radostné, nech
prenikne do každej oblasti nášho života. Je to
viera v život, lepší a krajší
život. Preto aj napriek negatívnym správam šíriacim sa z každej strany, by
som Vás chcel povzbudiť
k tomu, aby ste najbližšie
dni prežívali aj vy radosť
zo života, zo svojich blízkych, pretože to nemusí
byť samozrejmosť.
Ing. Matúš Korheľ

Jednoduché pozemkové úpravy
Po nedávnej novele zákona o pozemkových úpravách začali obce s rómskou komunitou vysporiadavať pozemky pod rómskym osídlením. Deje sa tak v obci Vikartovce, v obciach v okrese
Kežmarok (Stráne pod Tatrami, Huncovce, Ľubica) a ďalších ešte ďalej na východe. Rovnako sa
rozhodla aj obec Spišský Štiavnik ponúknuť túto možnosť svojim obyvateľom. Cieľom jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) je previesť nevysporiadané pozemky pod rómskou osadou za
náhradu na obec. Toto sa samozrejme netýka už vysporiadaných pozemkov. Vlastníci pozemkov
doteraz ťahali za kratší koniec, keďže sa len niektorým podarilo odpredať svoje podiely rómskym
obyvateľom, ostatní tam stále majú svoje vlastníctvo avšak bez nejakého úžitku. V rámci procesu
JPÚ, ktoré trvá spravidla 2 roky, pozemky pod rómskou osadou pripadnú obci za náhradu. Náhrada môže byť v pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového
fondu (SPF) alebo v peniazoch na základe znaleckého posudku. V prípravnej fáze, Okresný úrad
v Poprade zisťuje predbežný záujem vlastníkov a to zaslaním dotazníka o prieskume záujmu. Ak
sa viac ako 50 percent vlastníkov výmery v obvode JPÚ vyjadrí, že chcú vysporiadať pozemky,
Okresný úrad úpravy povolí. Tým sa vstupuje do ďalších fáz, kde cca po pol roku od povolenia,
v rámci etapy Registra pôvodného stavu vlastník záväzne vyjadrí, či chce náhradu v pozemkoch
alebo v peniazoch. V tej dobe už bude mať k dispozícii informáciu, aké náhradné pozemky vie
SPF poskytnúť a taktiež už bude vyhotovený znalecký posudok pre určenie náhrady v peniazoch.
Hlavnou výhodou pre vlastníka pozemku je, že konečne po dlhých rokoch môže dostať náhradu
za svoj pozemok, ktorý ležal ladom. Zároveň tým umožní miestnym Rómom základný predpoklad pre legalizáciu domov, a to získania vzťahu k pozemku. Po prevedení pozemku na obec, ho
ona totiž môže prenajať alebo predať (podľa možností ) samotným Rómom. Technické zabezpečenie realizácie JPÚ je hradené s prostriedkov Európskej únie okrem prípadnej úhrady kúpy
pozemkov, ktorá by bola hradená obcou.
Ing. Dulina Viktor, projektový manažér
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Klasická hudba nám spríjemnila veľkonočné sviatky

I. ŠTVRŤROK 2022
Novorodenci
• Dávid Žiga
• Nelly Šugareková
• Sabína Horváthová
• Nikola Lacková
• Martin Pšenák
• Timea Oravcová
• Alica Cehulová
• Diana Žigová
• Laura Koščáková
• Janka Harhovská
• Jesica Žigová
• Simona Žigová
• Nela Gajdošová
• Vanesa Balogová
• Ivana Žigová
Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Mária Vernarcová, Slnečná
• Helena Martinková, Kvetná
65 rokov
• Mária Javorská, Mlynská
• Anna Pronerová, Kvetná
• Alojz Dulovič, Mlynská
•
70 rokov
• Ladislav Chripko, Kláštorná
• Mária Lacková, Priečna
• Janka Výrosteková, Lúčna
75 rokov
• František Marhefka, Priečna
• Anna Albertová, Kláštorná
• Marta Kušnieriková, Hlavná
• Marta Chripková, Kvetná
• Mária Martinková, Lúčna
• Viliam Justh, Slnečná
• Margita Hudzíková, Kvetná

17. apríla 2022 sa v našom farskom kostole v Spišskom Štiavniku konal koncert klasickej hudby. Predviedli ho umelkyne a umelci pôsobiaci v Banskej Bystrici a okolí. Do našej malebnej dedinky ich pozvala, naša rodáčka, Pavla Hudzíková. Úvodné organové skladby od svetoznámych
skladateľov predviedol Kristián Mačák a počas celého koncertu doprevádzal všetkých umelcov
na klavíri. Miriama Trembáčová, Lenka Brodecová, Daria Abramenko, Pavla Hudzíková a Mikhail
Bukhman podali fantastické a bezchybné výkony, ktoré prítomní diváci ocenili potleskom a záverečným standing ovation. Nasledovalo poďakovanie a uznanie duchového otca Daniela Šaláta.
Umelci dostali ruže ako vďaku za to, že do našej obce priniesli nádherné skladby klasickej hudby.
Mgr. Martina Mizerová

Veľká noc – môj duchovný zážitok

80 rokov
• Ján Maliňák, Slnečná
• Anna Lavríková, Kvetná
85 rokov
• Helena Kiššová, Lúčna
• Marta Slivková, Mar. námestie
90 rokov
• Mária Slivková, Hlavná
Opustili nás

Krížová cesta v obci (Autor foto: M. Mizerová)

Hoci sa podľa nového vydania Rímskeho misálu zmenili názvy sviatkov Veľkej noci, nezmenilo
sa nič na ich dôležitosti. Aj v našej obci sme sa tešili na celý Svätý týždeň. Tešili sme sa ešte viac pre• Stanislav Korheľ
to, lebo to bolo po dvoch rokoch konečne spoločné stretnutie naživo. Vo Štvrtok svätého týždňa
• Katarína Vagašová
sa stretli naši muži – apoštoli a duchovný otec im symbolicky umýval nohy. V Piatok utrpenia Pána
sme prežili utrpenie Pána Ježiša počas Krížovej cesty, ktorú nám pripravili skauti a zastavenia boli
rozmiestnené po uliciach našej obce. Večer sme sa poklonili krížu, na ktorom bol pribitý Pán Ježiš
Demografické údaje
a po obradoch nasledovala poklona v Božom hrobe. Poklona trvala celú piatkovú noc a celý deň
v sobotu. Pri hrobe sa striedali naše hasičky a hasiči s dobrovoľnými veriacimi. Večer, počas Svätej
K trvalému pobytu sa v I.
soboty, sa rozsvietil nový paškál – veľkonočná svieca. Po skončení obradov duchovný otec Daštvrťroku 2022 prihlásili seniel Šalát spolu so Sviatosťou Oltárnou prešiel v sprievode veriacich okolo Mariánskeho námestia
a požehnal celú obec. Ráno, počas Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania, sa požehnávalo
demnásti občania, odsťahojedlo a potom sa slúžili sväté omše. Počas všetkých sviatkov nás sprevádzal spevokol Anima, ktorý
vali sa deviati obyvatelia.
O.R. dotváral tú kúzelnú atmosféru. Určite ku krásnemu zážitku prispela aj výzdoba a decentné kvetinové kytice, ktoré lahodili oku. Celý tento čas bol pre mňa osobne veľkým zážitkom, lebo moderný online priestor je fajn, ale prítomnosť Eucharistie a skutočné prijímanie sa naozaj nahradiť nedá.
Verím, že ste mali taký istý pocit radosti a duchovnej posily, ako ja.
Mgr. Martina Mizerová
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Čokoľvek ste urobili jednému z týchto maličkých....
Ledva skončila koróna a jeden deň sme sa
tešili z hokeja...
Vypukla vojna, vraj medzi USA a Ruskom.
Akosi mapa nesedí, Kyjev, Charkov, Mariupol
ani Mikolajev nie sú v Rusku, ani v USA. Agresor je USA, samozrejme, preto RF musí
denacifikovať Ukrajinu (tá nie je vo vojne,
iba v špeciálnej vojenskej operácii), to znamená, že Rusi chcú zabiť rusky hovoriaceho
Žida. Treba Ukrajinu odzbrojiť. Jadrové zbrane nemá a konvenčných zbraní na Ukrajinu
zatiaľ najviac poslali Rusi. Je to jediná krajina,
ktorá tam posiela zbrane aj s vojakmi. Rusi
údajne bojujú na Ukrajine aj proti sexuálnym
zvrátenostiam. Robí sa to tak, že vo veľkom
znásilňujú ženy. Bojujú proti rozširovaniu
NATO. Zdá sa, že vďaka tomuto boju do NATO
vstúpi aj Fínsko a Švédsko. Jedna vec je to, že
po pevnine sa priblíži NATO bližšie k Petrohradu. Nám, suchozemcom, nenapadne, že
z Baltického mora do Atlantického oceánu
sa dá vyplávať iba cez výsostné vody Dánska
alebo Švédska. Pre všetky lode to znamená
súhlas od člena NATO, alebo si cestu prestrieľať. Podobne, ako zo Stredozemného mora
do Čierneho mora sa pláva cez výsostné
vody Turecka - tiež NATO. Všetky ciele prvej
fázy operácie boli splnené: na ceste do Kyjeva ostal kovošrot, vlajková loď na dne mora,
dva silné štáty vstupujú do NATO... Gratulujeme a želáme viac takýchto úspechov. Až by
človek veril ministrovi zahraničných vecí, že
boli vmanipulovaní do konfliktu. Asi v Kremli
sedí americký dvojitý agent, ktorý má na starosti zničiť všetko, čo v Rusku ešte funguje. Na
Ukrajine nie je žiadna vojna. To len chamraď
kradne elektroniku a zabíja. Čiže žiadne vojnové zločiny, iba mafia, organizovaný zločin,
lúpežné prepadnutie a sériová vražda. Môže
to byť dôležité pre ruskú propagandu, keby
sa boje preniesli na územie Ruska: my si tu
tak mierumilovne bombardujeme nezávislé republiky Luhansko a Donecko a tu zrazu
Ukrajinci rozpútajú vojnu. Vyhlásime v Rusku
všeobecnú mobilizáciu, ale to nie my sme si
vymysleli, to oni za to môžu. To je jedno, či to
je alebo nie je pravda. Dôležité je to, čo doma
do televízie povieme. Sú to veci, ktoré presahujú naše kompetencie, nie je v našej moci
s tým nič urobiť. Hundrať alebo vypisovať
na „fejsbúky“ síce môžeme, ale nikomu tým
nepomôžeme. Nemusíme ani veľmi vyčítať
štátu, že čo urobil neskoro a čo mal, alebo
nemal robiť. Každý zamestnanec štátu alebo samosprávy má svoje predpisy a zákony,
ktorých sa musí držať. Ani veľmi nemusíme
mudrovať, či mali poslať viac zbraní, či menej
zbraní. Majú viac informácií a tie najdôležitejšie sú prísne tajné. Teda vedia veci, ktoré
my nepotrebujeme vedieť. Nám ostáva dúfať, že s tým pracujú bez horúcich hláv. Nič
nevyrieši ani prípadná smrť prezidenta. Už
zomrel aj Hitler, aj Stalin, aj Džingis Chán, aj
Alexander Veľký, aj Napoleón... a vojny sú stále. Prečo? Lebo môžu. My môžeme posunúť
plot o meter na susedné pozemky, môžeme
ukradnúť plechovku farby, chlap môže rodine ukradnúť mamu, niekto môže ukradnúť
miliardy zo štátneho rozpočtu, niekto môže
ukradnúť Krym. Veď tí „veľkí“ ľudia principiálne nerobia o nič horšie, ako „malí“. Robia iba
toľko zla, koľko môžu, viac nie. Čo môžeme

vyčítať sebe. Kto ešte nebol darovať krv? To
skôr môže niekomu zachrániť život, ako obnosené šaty. Nezachránime celý svet, ale môžeme osušiť niekoľko sĺz. Je to síce iba kvapka
v mori, ale aj tá kvapka by chýbala.
Vo Štiavniku našlo dočasný domov asi 40
utečencov pred všeslovanskou vzájomnosťou. Prevažne mamy s deťmi. Niektorí tu len
párkrát prespali a išli ďalej, niektorí tu spustili
kotvy a zapúšťajú korene. Chvíľu bol na Štiavnik príjemný pohľad. Pomáhame ľuďom, čo
v panike prišli s deťmi a s jednou igelitkou
majetku. Ľuďom, čo prišli na drahom aute
s bankomatovou kartou, tiež veľmi nemusíme závidieť. Chceli by ste, aby vám spadla
bomba na dom a prišli ste o prácu? Máme na
dedine rodiny v piatich domoch a v budove
knižnice. Najmladšie dievča má pol roka, najmenší chlapec rok a pol. Najstaršia „bábuška“ má 92 rokov. Narodila sa na Urale a keď
mala 13 rokov, zobrali ju do Charkova vyrábať tanky. Už ani ten fašizmus nie je to, čo bol
niekedy. Vtedy vyrábala tanky, aby tie tanky
vyhnali fašistov z Ukrajiny. Dnes v rámci denacifikácie svojej krajiny utiekla pred svojimi
rodákmi.
Keď tí ľudia so strachom prišli k nám pred nástrahami ruského blahobytu, bolo by trápne,
keby od nás utekali pred prejavmi kresťanskej bratskej lásky a pohostinnosti. Máme na
dedine veľa domov, kde nebýva nikto, alebo
jeden - dvaja ľudia. Ujať sa siroty a vdovy je
však akosi nad rámec toho, čo si vieme predstaviť. Nemusíte si do domu púšťať neznámych cudzích ľudí. Pozvite si do domu hostí.
Odídu od vás priatelia na celý život. Zoznámte sa so ženami, čo bývajú v budove knižnice.
Majú konkrétne tváre a vlastné mená. Majú
rozkošné deti. Majú mužov na Ukrajine. Každý deň tam niekto zomrie. Pre nás sú to čísla
a fotky neznámych ľudí z neznámych miest.
Pre nich sú to susedia, kolegovia, konkrétni
ľudia na miestach kde nedávno bývali.
Dnes tu máme 9 mladých žien, 3 staršie ženy,
14 detí a jedného muža. Cez hranice ho pustili, má vážne zdravotné problémy. Ani to mu
nemusíme závidieť, že ho nevolali k armáde.
A buďme radi, že ani naši muži nemusia narukovať. Sme vďační za každý krajec chleba, za
každé jablko aj za každé euro, ktoré ste našim
hosťom venovali. Ešte potrebujeme trpezlivosť, ohľaduplnosť a dobré slovo. Láska sa to
volá. Najprv tá vojna - nie vojna vyzerala tak,
že do týždňa máme oslobodenecké tanky
v Malých Slemenciach a cez plot budú ostrými mieriť na Veľké Slemence. Teraz to vyzerá
na mesiace, alebo aj na roky, kým sa tí ľudia
budú môcť vrátiť domov. Teda, čím dlhšie to
potrvá, tým menej bude domov aj menej dôvodov na návrat. Sme vďační Spojenej škole
Jána Pavla II. v Poprade, že sa ujala školopovinných detí. Majú tam už žiakov z Ukrajiny,
sirotinec, o ktorý sa starajú saleziáni. Sme
vďační deťom, ktorí si tých „našich“ adoptovali za kamarátov. Sme vďační klubu dôchodcov, že sa zriekli svojej klubovne. Sme vďační
neznámym „mužíkom“, čo doniesli práčku
a televízor. Sme vďační pracovníkom obecného úradu, že mali trpezlivosť s papiermi....
Na svete nie je viacej zla ako dobra. To iba zlo
viac kričí.
O.G.

Z Obecného zastupiteľstva
1. zasadnutie OZ/10.2.2022
OZ schválilo do návrhovej
a mandátovej komisie Ing. Michala Burdu a Mgr. Petra Paráka
a za overovateľov zápisnice taktiež Ing. Michala Burdu a Mgr.
Petra Paráka. Mandátová a návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 7 z 9
poslancov (77,78 %) a OZ bolo
uznášania schopné.
OZ schválilo program zasadnutia po vypustení bodu: bod
č. 4 Kontrola plnenia uznesení
a po doplnení bodov: bod č. 7
Žiadosť o finančný príspevok XY,
Spišský Štiavnik, bod č. 8 Oznámenie pre OZ o zmene organizačnej štruktúry.
OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2022.
OZ súhlasilo s predmetnou dohodou v zmysle žiadosti pána
XY, Spišský Štiavnik zo dňa
5.1.2022 bez ďalších námietok.
OZ zobralo na vedomie správu
o kontrolnej činnosti za rok 2021.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
XY, Spišský Štiavnik o finančný
príspevok a doporučilo sociálnej komisii zaoberať sa uvedenou žiadosťou.
OZ zobralo na vedomie Oznámenie pre OZ o zmene organizačnej štruktúry.
2. zasadnutie OZ/8.4.2022
OZ schválilo do návrhovej
a mandátovej komisie Mgr.
Petra Paráka a Mgr.art. Marcela
Duloviča a za overovateľov zápisnice taktiež Mgr. Petra Paráka a Mgr.art. Marcela Duloviča.
Mandátová a návrhová komisia
OZ konštatovala, že bolo prítomných 7 z 9 poslancov (77,78
%) a OZ bolo uznášania schopné (neprítomní – Štefan Bukovič,
Michal Burda).
OZ schválilo program OZ.

(Pokračovanie na strane 4)
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(Pokračovanie zo strany 3)
OZ schválilo doplnenie programu o bod č.10 – Žiadosť o vyčlenenie príspevku z rozpočtu
obce Spišská katolícka charita,
Spišská Nová Ves.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ z 15.12.2021 a 10.2.2022,
v plnení ostávajú uznesenia
č. 51/2019, 54/2021, 56/2021,
92/2021, 93/2021.
OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 2/2022.
OZ schválilo spolufinancovanie
projektu financovaného prostredníctvom výzvy (kód výzvy:
OPLZ-PO6-SC611-2021-2) s názvom: Rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Spišský
Štiavnik, vo výške 5 % z oprávnených výdavkov.
Ciel a účel projektu reflektuje
na hlavné ciele a problémy vymedzené v programe rozvoja
obce a v platnom územnom
pláne obce. OZ vyjadruje súhlas
so zabezpečením financovania
neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na
dosiahnutie jeho cieľa.
OZ zobralo na vedomie Správy
z vykonaných kontrol č. 11/2021
a 1/2022.
OZ doporučilo zástupcovi starostky obce preveriť možnosti
prevádzkovania, alebo zhodnotenia, alebo predaja nehnuteľnosti Domu dôchodcov, Kláštorná 202, 059 14 Spišský Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie Oznámenie o zmene organizačnej
štruktúry Obecného úradu Spišský Štiavnik zo dňa 28.2.2022.
OZ zobralo na vedomie Žiadosť
o vyčlenenie príspevku z rozpočtu obce od Spišská katolícka
charita – Dom Charitas Panny
Márie Lurdskej, Kláštorná 202/3,
059 14 Spišský Štiavnik a doporučilo zástupcovi starostky obce
upresniť formu poskytnutia finančného príspevku.
Za správnosť výpisu O.R.

Ako na „Zubožrútov“
Zubný kaz sa nededí, dedičné sú návyky, tvrdia detskí zubní lekári. Dnešné potraviny obsahujú veľké množstvo cukrov, od chleba až po sladené nápoje, nehovoriac o sladkostiach.
Ďalej je už len potrebný čas na rast baktérií a zubný kaz je na svete. Okrem bolesti zubov u detí spôsobujú zubné kazy vo
väčšine prípadov aj traumatickú návštevu
u stomatológa. Dá sa týmto problémom
predísť? Do našej materskej školy sme sa
rozhodli zavolať dentálnu hygieničku. Vo
svojej práci sa venuje primárne deťom
a podelila sa s nami o svoje skúsenosti
a rady z praxe. Okrem správnej techniky
čistenia zubov je potrebné zvoliť správnu
zubnú kefku, ktorá eliminuje riziko poranenia ďasien a zvyšuje efektivitu vyčistenia zubov. Špeciálne typy zubných kefiek
majú hlavice a štetiny prispôsobené ústnej dutine tak, aby odstránili čo najväčšie množstvo baktérií - „zubožrútov“. Pri
čistení zubov nezáleží na čase, ale kvalite,
dôkladnosti a vytrvalosti čistenia. Z tohto
dôvodu je pri čistení zubov u detí potrebná dôsledná pomoc rodičov. Pripravenými
pomôckami mali deti možnosť skúsiť vySprávne čistenie zúbkov (Autor foto: T.Š)
čistiť veľkú maketu zubov, prezreli si sadu
dentálnych nástrojov a mali názornú ukážku priebehu návštevy dentálnej hygieny. Následne
si všetci spoločne vyčistili zuby pod jej odborným dohľadom. Deti boli zaujaté a aktívne.
Návšteva sa im veľmi páčila. Mamky a ockovia, pravidelne a dôsledne dbajte o ústnu dutinu
vašich detí. Zdravým zúbkom zdar!
T.Š.

Príprav y na Veľkú Noc
Každoročné prípravy na Veľkú Noc prežívame symbolicky s jarnou náladou. Príroda
sa prebúdza, na zasnených stromoch badať prvé púčiky a kvety, zubaté slnko silnejšie
hreje a svieti, a konečne môžu byť do sýtosti von i naše deti. Jar je charakteristická sadením. S našimi škôlkarmi sme si
pripravili aktivitu: Sadenie jačmeňa.
V dnešnej dobe je obzvlášť dôležité
podporovať u detí vzťah k prírode.
Environmentálnu výchovu zapájame
do procesu vzdelávania už pre tých
najmenších, a to najmä bádateľskými metódami a zážitkovým učením.
Deti sa podieľali na sadení, manipulovali so zeminou, boli pozorovateľmi
klíčenia a rastu rastliny, podieľali sa
na jej starostlivosti, spolupracovali
medzi sebou. Predškoláci si pripravili veľkonočný program pre starkých
z domova dôchodcov - Dom CHARITAS Panny Márie Lurdskej. Sme
rady, že epidemiologické opatrenia
Deti pri aktivitách (Autor foto: T.Š.) sa uvoľnili a my sme mohli nanovo
obnoviť spoluprácu a stráviť spoločne čas s našimi starkými. Pripraveným programom - piesňami i vinšovačkami sme sa
chceli priblížiť veľkonočným tradíciám- nechýbala šibačka i výroba veľkonočných ozdôb.
T.Š.
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Divadlo o Danke a Janke

Urbár
V nedeľu, 24. apríla 2022
sa v sále Urbárskeho domu
uskutočnilo zhromaždenie
Urbárskeho pozemkového
spoločenstva majiteľov
lesov a pôdy v Spišskom
Štiavniku. Počas zhromaždenia sa uskutočnili voľby
do výboru a dozornej rady.
Mená zvolených kandidátov do výboru spoločenstva:

Herečka s deťmi (Autor foto: T.Š.)
Prvý jarný mesiac - Marec - je mesiac spojený s KNIHAMI. V rámci tohto mesiaca sme navštívili konečne po dvoch rokoch Obecnú knižnicu v Spišskom Štiavniku (v súvislosti s uvoľnením opatrení Covid-19). Vytvorili sme si rozprávkový týždeň a ako prekvapenie, k nám prišlo
7. marca Divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi. Predstavenie bolo o rozprávkovom
príbehu o dvoch sestrách Botkových – Danke a Janke. Sestry, dvojičky, ktoré sú úplné rovnaké, mali so sebou aj svojho brata Miška. Veselými príhodami, piesňami a hravými rekvizitami
vtiahli deti do humorného deja a svojich dobrodružstiev. V priestoroch sa ozývali smiech
a radosť. Prvú knihu Danka a Janka deti zobrali do rúk už v roku 1961. Kniha už vo svojich
začiatkoch získala Cenu vydavateľstva Mladé letá. Táto kniha by mala byť v každej detskej
knižnici ako klenot.
T.Š.

• Milan Šavel
• Ján Šulc
• Katarína Slivková
• Emil Kontra
• Mgr. Peter Martinko
Mená zvolených kandidátov do dozornej rady
spoločenstva:
• Eva Tardová
• Ing. Peter Javorský
• Tomáš Javorský
-mj-

Kniha je zrkadlom duše
Obecná knižnica v Spišskom Štiavniku aj v roku 2021 využila možnosť získania finančných prostriedkov z verejných zdrojov. Spracovaním projektu „Kniha je zrkadlom duše“
a jeho následným schválením sa podarilo získať finančný príspevok vo výške 1000 Eur na
rozšírenie knižničného fondu. Projekt podporil a finančne poskytol Fond na podporu umenia. Vďaka tejto dotácií nakúpime od 1. septembra 2021 do 30. júna 2022 minimálne 90
kusov kvalitnej literatúry pre všetky vekové kategórie čitateľov. Všetky zakúpené knihy
budú označené logom: „Nákup publikácie finančne podporil Fond na podporu umenia.“
O.R.

Zapísali sme no v ých pr váčikov
Od 4. apríla do 6. apríla
2022 prebehol v Základnej
škole v Spišskom Štiavniku
zápis do 1. ročníka. Do našej školy sa zapísalo 44 detí.
Z toho 23 chlapcov a 21
dievčat. Tieto deti si začnú plniť povinnú školskú
dochádzku od 1. septembra 2022 v troch triedach.
M.M.
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Štát si otestoval vedomosti žiakov deviatych ročníkov a čaká nás testovanie piatakov
Pandémia nám v posledných rokoch zamotala hlavy, zmenila
plány, ale napriek tomu si štát preveril vedomosti našich končiacich žiakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Po rokoch striedania dištančného a prezenčného vzdelávania
to bolo pre našich deviatakov pomerne stresujúce. Dátum
6. apríl 2022 im blikal v hlavách ako deň ich naozajstnej prvej
skúšky. Žiaci s veľkým nasadením vypracovávali jednotlivé
úlohy v testoch a nad všetkým tým snažením dohliadal externý dozor z iných základných škôl. Výsledky testov zatiaľ
nepoznáme, tie vyhodnocuje NÚCEM, ale veríme, že budú kopírovať ich doterajšiu prácu a hodnotenia za jednotlivé roky.
Ďalšou métou, ktorú musia končiaci žiaci zdolať, budú pri-

jímacie pohovory na stredné školy. Tie sa uskutočnia počas
prvého májového týždňa. Všetkým držíme palce, aby sa v budúcom školskom roku stali žiakmi tých škôl, ktoré si vybrali.
Máj bude pre školy naozaj veľmi rušný. Okrem prijímacích
pohovorov končiacich žiakov, nás čaká aj testovanie piatakov.
Testovanie 5 2022 sa uskutoční 18. mája 2022 na všetkých
základných školách. Aj tu si štát preverí, ako zvládli žiaci prestup na druhý stupeň ZŠ a učivo prvého až piateho ročníka.
Držíme si všetci palce, aby sa čas strávený na dištančnom
vyučovaní priveľmi nepodpísal na dosiahnutých výsledkoch.
M.M.

Marcové čítanie v zelenom
V základnej škole sme si marec – mesiac kníh
pripomenuli špeciálnou aktivitou, ktorú organizovala pani učiteľka Mgr. Dominika Dudžáková. Žiaci si 11. marca 2022 priniesli do školy svoju knihu a obliekli sa do zeleného oblečenia.
Počas vyučovania sa v školskom rozhlase ozval zvonček, ktorý prerušil vyučovanie a žiaci sa mohli venovať
čítaniu svojej obľúbenej knihy. Všetci sa tešili a knihu
nosili všade so sebou. Aj druháci sa zapojili do tejto aktivity. Chýbalo im však zelené oblečenie, preto
si vyrobili zelené srdiečka na krk a celý deň mali vyučovanie prepojené s čítaním rôznych kníh. Opakovali si abecedu a vymýšľali rôzne slová, a tvorili vety.
Čítali si z rozprávkovej knihy O žabiakovi a princeznej.
Hľadali zvieracie rodinky a hádali hádanky o zvieratkách. Čítanie zapojili aj do matematiky, keď museli
vyriešiť slovné úlohy. Na konci vyučovania si vyrobili
záložky do knihy. Tento deň bol veselší a iný, ako ostatné školské dni. Určite tú akciu v škole zopakujem
Mgr. Martina Mizerová
Deti pri aktivitách (Autor foto: M.M.)

Sociálna práca v našej obci
Naša obec je od roku 2019 zapojená do národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod názvom Terénna
sociálna práca a Terénna práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít II. Od tohto obdobia
poskytli terénny sociálny pracovník (TSP) a terénni pracovníci (TP) sociálnu pomoc obyvateľom obce Spišský Štiavnik,
ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. Jarné obdobie prinieslo TSP
a TP myšlienku jarného upratovania, ktorú zrealizovali v okolí
cintorína, a tým zapojili obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity (MRK), aktivačných pracovníkov a pracovníkov, ktorí si odrábajú poskytovanú dávku v hmotnej núdzi do
upratovania. TSP a TP spoločne s obyvateľmi MRK vykonávali
zber odpadkov. Obec zabezpečila veľkokapacitné kontajnery
a vyvezené boli celkovo tri kontajnery odpadu. TSP a TP takto
prispeli k skultúrneniu životného prostredia v našej obci. Pri
príležitosti medzinárodného dňa Rómov, ktorý pripadá na 8.
apríla, sa terénni pracovníci podieľali na odovzdaní malej pozornosti vo forme kávy a cukríkov pre deti. Cieľom terénnej
sociálnej práce a terénnej práce v obci je poskytnúť pomoc
každému občanovi, ktorý sa ocitne v nepriaznivej sociálnej situácií. TSP a TP sú nápomocní aj pri rôznych aktivitách
a pri akejkoľvek pomoci, ktorú občania našej obce potrebujú.
Mgr. Ľudmila Čarnogurská, TSP

Upratovanie odpadu (Autor foto: Ľ.Č.)
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Veľký požiar lesa a lúky v susednej obci Hôrka
V sobotu 26.3.2022 v popoludňajších hodinách krátko pred
15:30 hod. bol veliteľovi DHZO (Dobrovoľný hasičský zbor
obce) Spišský Štiavnik, Kamilovi Slodičákovi vyhlásený
poplach z krajského operačného strediska Hasičského
a záchranného zboru v Prešove: požiar lesa a lúky v obci
Hôrka. Na zásah bola vyžiadaná technika Tatra 148 CAS 32
a Mercedes Vario s väčším počtom členov DHZO. Vyhlásenie
poplachu prebehlo pomocou systému FIREPORT. Po vyhlásení
poplachu sa deviati členovia dostavili do hasičskej zbrojnice,
obliekli sa do hasičských oblekov, nasadli do hasičských
vozidiel a vyrazili na miesto zásahu. Po príchode na miesto
zásahu veliteľ DHZO zahlásil pomocou vysielačky techniku
a počet členov veliteľovi zásahu, ktorý následne rozhodol
o zaradení členov na zásahový úsek ku profesionálnym
hasičom z OR HaZZ Poprad, na ochranu budov nad
prameňom Hôrka a likvidáciu požiaru lesa v danom okolí.
Členovia DHZO vykonávali hasiace práce pomocou hasiacich
vakov, ručného náradia a hadicami tipu D. Hasičské vozidlo
Tatra bola nasadené na kyvadlovú dopravu vody z čerpacieho
stanoviska zriadeného z Gánovského potoka medzi obcami
Hôrka a Spišský Štiavnik, vzdialeného od požiaru 4 km.
Doviezli spolu 33000 litrov vody. Hasiace práce na lokalizáciu
a likvidáciu pokračovali až do 22:00 hod., kedy bola ohlásená
likvidácia rozsiahleho požiaru.
Na likvidácii požiaru sa podieľali profesionálni hasiči
z Popradu (z has. staníc Poprad, Mengusovce, Vysoké Tatry),

Levoče, Modul pozemného hasenia požiarov v prírodnom
prostredí skupina Východ a členovia DHZO Spišský Štiavnik,
Spišský Štvrtok, Hôrka, Hozelec, Spišské Bystré, Liptovská
Teplička, Švábovce, Vydrník a Vlková, s piatimi B, desiatimi C,
dvadsiatimi D a štyrmi vysokotlakovými prúdmi za použitia
jednoduchých hasiacich prostriedkov.
Na druhý deň v nedeľu bola jednotka DHZO Spišský Štiavnik
opäť povolaná o 9:10 hod. na dohášanie skrytých ohnísk
s technikou Tatra 148 CAS 32 a Mercedes Vario so šiestimi
členmi. Veliteľ DHZO opäť zahlásil po príchode na miesto
zásahu vysielačkou VZ techniku a počet členov a ten následne
nariadil likvidáciu skrytých ohnísk pomocou hasiacich
vakov a D prúdov na severozápadnej časti požiaroviska. Na
určenom mieste sme zasahovali ako jediná hasičská jednotka.
Aj v tento deň naša Tatra KRISTÍNA doviezla na požiarovisko
40 tisíc litrov vody. V tento deň sme na celom požiarovisku
zasahovali spolu s profesionálmi z Popradu, Modulom
Pozemného hasenia Východ a členmi DHZO Spišské Bystré
a Štrba. Počas celej noci zo soboty na nedeľu vykonávali
monitoring členovia DHZO Hôrka.
Veľké poďakovanie patrí všetkým zasahujúcim členom DHZO
Spišský Štiavnik za dva náročné dni na zásahu.
BOHU NA SLÁVU-BLÍŽNEMU NA POMOC
Veliteľ DHZO Kamil Slodičák

Požiar lesa v obci Hôrka (Autor foto: M.J.)
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Ako sa rodilo ochotnícke divadlo v Spišskom Štiavniku - 4. časť
Koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov minulého
storočia sa režisérskej taktovky pri divadelných ochotníkoch
chopila pani učiteľka PaedDr. Anna Rusiňáková, ktorá okrem
práce so žiackymi hercami, režírovala s dospelými ochotníkmi
divadelnú hru Ivana Stodolu: Čaj u pána senátora. Na adresu
pani učiteľky je potrebné poznamenať, že počas svojej
dlhoročnej pedagogickej práce v miestnej základnej škole,
intenzívne vychovávala svojich žiakov nielen v povinných
vzdelávacích predmetoch, ale citlivo formovala aj ich estetické
vnímanie, čím modelovala životné postoje svojich žiakov,
aby nevideli svet iba čierno bielo. Školskú mládež tým, že
pripravovala s ňou detské divadelné tituly, zasväcovala
zároveň aj do tajov dramatického umenia, no i sama, ako

v súbehu viacerých nepriaznivých okolností, ktoré objektívne
po páde vtedajšieho politického režimu v spoločnosti
nastali. Bol to predovšetkým masívny nástup obrazových
médií (po roku 1989 i zahraničných), úbytok divadelných

Ticho zvonia ovce na rozlúčku,1974,divadielko NOVUS – víťaz celoslovenskej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti dedinskej mládeže
v Dedine Mládeže roku 1974
Zľava: Ján Antaš, Ján Šavel, Milan Antaš

nadšencov, propagátorov i osvedčených domácich režisérov
a v neposlednom rade tiež nezáujem o vyššiu úroveň
kultúrnych aktivít zo strany vtedajších predstaviteľov obce
a nakoniec aj dlhodobá absencia klubového života mládeže.
Tento nelichotivý stav v ochotníckom snažení prelomili
koncom roka 2005 až mládežníci s nadšením pre ľudové
tradície a folklór, ktorí sa sformovali okolo Marcela Korheľa,
Martina Slodičáka, Dušana Maliňáka, Mariána Palárika a iných.
Alkohol,1972, divadielko NOVUS
Zľava: Ján Antaš, Ladislav Chripko, Milan Antaš, Ján Rákoci

aktívna ochotníčka, účinkovala vo viacerých predstaveniach
na domácej ochotníckej scéne.
Začiatkom 80-tych rokov miestni mládežníci pod režisérskym
vedením pána Viliama Nogu odohrali dve svieže hry Carla
Goldoniho: Sluha dvoch pánov a Súbehom k manželstvu.
Po dlhom čase to bol celkom nádejný pokus o stabilizáciu

Carlo Goldoni: Sluha dvoch pánov, 1980– 1981
Horný rad zľava: Mária Javorská (Hrinčárová), Silvester Lavrík, Róbert
Javorský, Oľga Vagašová (Rákociová), Ľubomír Mičko a Emilia Nogová (Šavelová) V dolnom rade zľava: Anna Šavelová (Martinková), Miroslav Javorský, Viliam Noga– režisér, Jozef Rákoci, Štefánia Janíková
(Srebálová), v podrepe: Marián Mičko

Jonáš Záborský: Báthoryčka, 1975.
Stojaci zľava: Milan Antáš, Ladislav Šavel, Oľga Nogová(Kocúnová),
Dana Slivková(Mackových), Ľubomír Kacvinský, Marta Kontrová(Lavríková), Jaroslav Dolák, Jozef Dulovič, Katarína Hudzíková (Kontrová),
Mária Pemčáková, Jaroslav Slodičák, Ondrej Slivka Sediaci zľava: Peter Sedmák, Ján Antaš, Ján Šavel, Jana Dulovičová, Ladislav Chripko

a rozvoj ochotníckeho súboru v obci. Stal sa však opak. Koniec
80-tých rokov minulého storočia znamenal na dlhých 25 rokov
aj koniec ochotníckeho divadla v Spišskom Štiavniku. Dôvod
tejto neradostnej skutočnosti treba vidieť predovšetkým

V spolupráci s miestnym učiteľom, neskôr starostom obce,
pánom Ľudovítom Kopnickým sa chopili náročnej úlohy
a so zámerom pozdvihnúť pokrivkávajúce, aktívne, rýdzo
domáce ochotníčenie. Tak na prelome rokov 2005 a 2006
vznikla folklórna skupina OĽŠOVEC, ktorú tvorili výlučne
mladí ľudia, ochotní venovať svoj voľný čas pre potešenie
ostatných obyvateľov obce.Už v marci 2006 sa folklórny
súbor zúčastnil festivalu regionálnych folklórnych súborov
Z Tatranského prameňa v Štrbe. V kategórii sólový spev sa
umiestnil Marián Palárik na 1. mieste a súbor Oľšovec získal
pochvalný diplom od organizátora podujatia za aktívny rozvoj
ľudových tradícií. Neskôr sa členovia súboru predstavili 30.
apríla 2006 pri otvorení Letnej turistickej sezóny na Podlesku.
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V choreografii Marcela Korheľa zatancovala mužská zložka
súboru dynamický regrútsky Verbunk a spolu s dievčenskou
časťou súboru aj párový tanec Ponad Košariská. V novembri
2006 sa súbor zúčastnil Krajskej súťaže hudobného folklóru
v Humennom, kde v kategórii sólový spev obsadil Marián
Palárik 1. miesto. Domácim Štiavničanom sa súbor predstavil
v závere roka 2006 zvykoslovným pásmom autora Jozefa
Butelu: V kúdzeľnej chyžy a vianočnou hrou Dušana Maliňáka
a Marcela Korheľa: Štedrá večera. Obe predstavenia vzbudili
u domáceho publika veľmi priaznivé ohlasy. K najvýraznejším

Treba dúfať, že i naďalej budú pokračovať v tejto záslužnej
činnosti a pomôžu takto rozhýbať stojaté vody štiavnických
ochotníkov. Koncom roka 2024 bude tomu 90 rokov odvtedy,
ako je oficiálne známa skutočnosť, že sa v Spišskom Štiavniku
(v tej dobe len „Štiavniku“) začalo hrávať ochotnícke divadlo.

História o narodení Jána Krstiteľa, 2015.
Zľava: Alžbeta Korheľová (rod. Slivková), Anna Lavríková (rod. Hudzíková),Helena Brotková, Terézia Gajanová (rod. Martinková), Agnesa
Palgutová (rod. Pjataková), Mária Chripková, Marta Kériová (rod.
Modríková), Magdaléna Neubellerová (rod. Slodičáková)
Oľšovec -Spevácka mužská zložka
Zľava: Marián Palárik, Kamil Slodičák, Ján Javorský, Dušan Maliňák,
Martin Slodičák, Marcel Korheľ

počinom členov OĽŠOVCA však bezpochyby patrí vydanie CD
nosiča s krásnymi piesňami Hornádskej doliny s názvom Vo
Ščavniku na brežečku. Uvedený titul obsahuje 21 ľudových
piesni v podaní Mariána Palárika, Martina a Kamila Slodičáka,
Matúša Pronera, Dušana Maliňáka, Jána Javorského a Marcela
Korheľa. Hudobnú zložku zabezpečila ľudová hudba
Vladimíra Kubáňa zo Spišsko Novoveského súboru Čačina.
Dvorný choreograf folklórneho súboru pán Jozef Butela
spolupracoval s formujúcim sa OĽŠOVCOM pri jeho prezentácii
tancov zo Spiša. Súbor sa pomerne často objavoval pri
rôznych domácich spoločenských akciách, kde prezentoval
svoju spevácku i tanečnú zložku, v ktorej už účinkovala aj
ženská a dievčenská časť súboru. V podaní súboru si mohli
Štiavničania zaspomínať na dávne zvyky stavania májov, či
originálnej veľkonočnej „kúpačky“. V súčasnosti tento súbor
už niekoľko rokov stagnuje a je len na škodu, že nepokračuje
v načatej tradícii mapovania a popularizácie regionálnej
ľudovej kultúry i divadelného ochotníčenia. Niekoľko
objektívnych dôvodov stagnácie súboru tkvie predovšetkým
v chýbajúcom odbornom vedení v podobe profesionálneho
choreografa, no tiež nedostatočnej finančnej podpory súboru
zo strany obce a v neposlednom rade i odchod za prácou
niekoľkých protagonistov súboru mimo región i republiku.
Divadelné počiny Klubu dôchodcov
V súčasnosti v obci stoja za povšimnutie kultúrnospoločenské aktivity členov Klubu seniorov, ktorí sporadicky
uvádzajú kratšie divadelné prezentácie či žánrové skeče
a častušky k životným jubileám členov klubu. Kultúrnu zložku
klubu organizujú pani Mária Chripková a Katarína Zavadská.
Z prepracovanejších dramatických útvarov môžeme
spomenúť hry o narodení Jána Krstiteľa a Ježiša Krista v úprave
a réžii sl. Márie Hudzíkovej. Tieto hry uviedol Klub seniorov
nielen na javisku Urbárskeho domu, ale tiež v miestnom
Kostole Narodenia Panny Márie, ako aj susedných obciach
Hranovnici, Spišskom Bystrom, Vydrníku, Letanovciach, Hôrke
a Hrabušiciach. Svojou aktivitou štiavnickí seniori takto hodili
pomyselnú rukavicu mládeži v obci (budeme netrpezlivo
čakať, či ju zodvihnú) a zároveň nám i sebe potvrdili, že vek
nie je žiadnou prekážkou pri rozvíjaní kultúrnych aktivít.

Bolo to v nepomerne ťažších sociálno-ekonomických
pomeroch aké zažívame v súčasnosti. Ani technické
podmienky pre rozvoj divadelnej kultúry na dedine neboli
zďaleka na takej úrovni, aké poskytuje súčasnosť. V roku
1934 však nechýbala vtedajšej mládeži ochota, nadšenie
a odhodlanie dokázať samým sebe, že vedia celkom obstojne
svojím prirodzeným hereckým talentom zaujať a zabaviť
vďačných divákov. No boli tu tiež aj rozhľadení ľudia v obci,
konkrétne vtedajší jej predstavitelia, členovia Hasičského
spolku i zástupcovia Urbárskeho spoločenstva, ktorí mali
vznešený cieľ: pozdvihnúť a rozvíjať kultúrne povedomia
dedinského obyvateľstva a napriek zložitým pomerom
vtedajšej doby sa im to celkom darilo. Nadchádzajúce výročie
vzniku ochotníckeho divadla v obci ponúka dobrú príležitosť
na to, aby štiavnický kultúrny stánok ožil divadlom v podaní
domácich ochotníkov. Veľká väčšina miestnych občanov
by to zaiste rada privítala s nádejou, že vzhliadnu v podaní
domácich hercov nejednu slovenskú, či zahraničnú divadelnú
klasiku. V minulosti akosi automaticky držali a rozvíjali úroveň
ochotníckeho divadla i ostatných kultúrnych aktivít v obci,
miestni pedagógovia. Aj v súčasnosti časť pedagógov so
svojimi žiakmi v miestnej ZŠ aktívne rozvíja školské divadlo.
Predovšetkým pani Mgr. Silvia Bukovičová každoročne
pripravuje so žiakmi v skromných podmienkach, zaujímavé
dramatické tituly, ktoré inovatívnymi prístupmi rozpracovala
a zrealizovala do zaujímavých predstavení. Vychováva takto
potenciálnych adeptov pre ochotníčenie v obci. Okrem toho
je v Štiavniku dosť rozhľadených mladých i zrelších typov
pre znovuoživenie tunajšieho ochotníckeho divadla. V dobe,
keď sa predovšetkým klasická slovenská dráma takmer
neobjavuje v komerčných staniciach televíznych kanálov,
kde pretlak majú zväčša slaboduché tituly plné násilia,
erotiky a vulgarizmov (česť výnimkám), sa žiada vyplniť túto
medzeru a odtrhnúť svojich občanov od pasívnej konzumácie
slaboduchých programov v ponuke dostupných TV kanálov
a pozvať ich do kamenného divadla. Veď práve preto
naši predkovia postavili v obci kultúrny dom. Pri aktívnej
podpore kompetentných zložiek miestneho obecného úradu
a iniciatívy predovšetkým miestnej mládeže i ostatných
zanietených pre divadlo i kultúru všeobecne, by nemal byť
problém nadviazať na bohatú tradíciu spišsko-štiavnického
ochotníckeho divadla.
Koniec
7. marec 2022, Ing. Ján Šavel
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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

OBECNÝ ÚRAD SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
HORNÁDSKA 241
059 14 SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
IČO: 00326569
TELEFÓN: +421 (52) 788 56 01- 03
WWW.SPISSKYSTIAVNIK.SK

Futbal
Dianie okolo futbalu v našej obci sa mohlo po uvoľnení protipandemických opatrení konečne rozbehnúť naplno. A tak sa naši futbalisti pustili do prípravy na jarnú
časť sezóny 2021/2022. Družstvo mužov odohralo počas zimnej prestávky viacero
prípravných zápasov proti kvalitným súperom na umelej tráve v Poprade. Striedali sa
silové tréningy s kondičnými, aby boli hráči pripravení na sezónu čo najlepšie. Štart
sezóny sa však našim futbalistom nevydaril a v troch zápasoch po sebe zaznamenali vysoké prehry 1:5, 1:4, 1:5. Až štvrtý zápas znamenal tri body po výhre 4:0 nad
Spišskou Belou „B“. 6. liga, ktorú mužstvo hrá, je veľmi vyrovnaná a rozdiely v strede
tabuľky, kde sa nachádzame sú minimálne.
Aj naši najmenší futbalisti v kategórii do 11 rokov sa začali pripravovať na svoje zápasy na turnajoch. Na tréningoch sa zúčastňujú v peknom počte. Zo začiatku, v chladnom počasí trénovali v telocvični a po umúdrení aprílového počasia už aj vonku. Ich
snaha zlepšovať sa, by mohla byť príkladom aj pre starších hráčov.
G.Ch.

Fotohádanka
Milí čitatelia, uhádnete, čo je na obrázku ? Odpoveď na fotohádanku zasielajte na obec@
spisskystiavnik.sk, alebo osobne na Obecný úrad v Spišskom Štiavniku do 31.mája 2022.
Na našu fotohádanku z čísla 1/2022 sme dostali päť odpovedí, ale iba dve boli správne. Na
obrázku bol rotor/kotva z elektrického stroja. Výhercom sa stal Ľubomír Martinko, odmenu si
môže prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

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
STAVEBNÝ ÚRAD
PONDELOK:7.30-11.30- ING. ZAVACKÁ
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Fotohádanka (Autor foto: Jozef Pažitný)

Monografia obce Spišský Štiavnik
Monografia obce Spišský Štiavnik prináša
nové poznatky na 528 stranách, na tvorbe
ktorej sa podieľalo 16 autorov. Obsahovo sa
týka piatich tematických okruhov – archeológie, histórie, umeleckej histórie, prírodovedy
a národopisu.
Cena knihy Monografia obce Spišský Štiavnik
bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021 č. 91/2021 vo výške
10 €/1 ks.

Knihu si môžete zakúpiť na Obecnom
úrade v Spišskom Štiavniku
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