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Vážení spoluobčania !
Všetkých nás príjemne
prekvapili horúce júnové
dni, ktoré nám pripomenuli, že sa čoraz viac blížime k vytúženému času
oddychu. Školy odprevadili svojich žiakov na
letné prázdniny a začalo
sa obdobie dovoleniek,
výletov a dlhých letných
večerov. Aj v tomto pohodovom čase by som
sa Vám chcel prihovoriť,
milí Štiavničania. Čaká
nás leto, počas ktorého
získame mnoho nových
neopakovateľných zážitkov. Naša obec tiež
prispela k vyplneniu už
skoro letných dní rôz-

Sviatok Najsvätejšieho

nymi akciami a programom, o ktorých si môžete podrobnejšie prečítať
v jednotlivých článkoch
tohto Obecného spravodajcu. Všetkým, ktorí
sa akokoľvek podujali
na tvorbe štiavnických
akcií, chcem poďakovať
za spoluprácu a snahu
zveľaďovať našu obec
kultúrnymi, zábavnými či
športovými akciami. Na
sklonku tohto roka nás
čakajú komunálne voľby
a voľby do VÚC. Aj keď
je čas dovoleniek, naši
zamestnanci obecného
úradu už teraz pracujú
v plnom nasadení, keďže

obec zabezpečuje organizačno-technicky priebeh volieb. Vážim si ich
pracovné úsilie a snahu
o zodpovednú prípravu
na realizáciu volieb.
Na záver všetkým prajem
leto bohaté na krásne
jedinečné chvíle so svojimi blízkymi, plné oddychu. Načerpajme nové
sily, aby sme po lete boli
pripravení čeliť vážnym
a dôležitým rozhodnutiam pre našu obec Spišský Štiavnik.

Kristovho Tela a Krvi

Ing. Matúš Korheľ,
zástupca starostky obce
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Obec Spišský Štiavnik oznamuje počet obyvateľov obce v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Komunitné centrum

Počet obyvateľov obce Spišský Štiavnik ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy
obcí, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022: 2771 obyvateľov (k 10.6.2022).

Hasičská súťaž

V Spišskom Štiavniku 21.6.2022
Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Zmena úradných hodín v Komunitnom centre od 1. júla 2022 do 2. septembra 2022
PONDELOK - 7.00 – 15.00 hod.
UTOROK - 7.00 – 15.00 hod.
STREDA - 7.00 – 17.00 hod.
ŠTVRTOK - 7.00 – 15.00 hod.
PIATOK - 7.00 – 12.30 hod.
V prípade potreby nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0910 715 243
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Oslávili sme Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

II. ŠTVRŤROK 2022
Novorodenci
• Jasmína Žigová
• Diana Petrášová
• Jesika Pačajová
• Miloš Lacko
• Alexey Petrík
• Damián Šarišský
• Natália Žigová
• Tobias Žiga
• Diana Galasová
• Džastin Žiga
• Tomáš Žiga
• Jessica Štajerová
• Dorota Fedorová
Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Nataša Martinková, Priečna
• Michal Čonka, Priečna
• Helena Javorská, Kvetná
• František Gnida, Priečna
• Daniela Paráková, Hornádska
• Ing. Pavol Janík, Kvetná
• Ľubomír Kukura, Priečna
• Ján Rybka, Hlavná
65 rokov
• Helena Javorská, Mlynská
• Koloman Lacko, Priečna
70 rokov
• Emil Dulovič, Mlynská
75 rokov
• Marta Janíková, Priečna
• Katarína Slivková, Kláštorná
• Dušan Malec, Hlavná
• Elena Šimkovičová, Hlavná
• Hudziková Helena, Mlynská
80 rokov
• Vincent Hoza, Kvetná
• Monika Odrobinová, Lúčna
85 rokov
• Žofia Žigová, Priečna
90 rokov
• Anna Tokarčíková, Kvetná
Opustili nás
• Štefan Šulc
• Irena Martinková
• Peter Chovan
Demografické údaje
K trvalému pobytu sa v II.
štvrťroku 2022 prihlásili
dvaja občania, odsťahovali
sa ôsmi obyvatelia.
O.R.

Oltáriky v obci (Autor foto: M.M.)

Tento sviatok sa aj vďaka pápežovi Urbanovi IV. slávi už 758 rokov. V tomto roku sme
sa všetci veriaci tešili oveľa intenzívnejšie na slávenie Božieho tela, lebo sme nemuseli
riešiť žiadne povinné hygienické opatrenia. Svätá omša sa konala 16. júna 2022 v Lurdskej kaplnke pri kostole, lebo v kostole prebiehalo maľovanie stien. Po svätej omši sa
duchovný otec Mgr. Daniel Šalát a veriaci prešli v slávnostnom sprievode s Oltárnou
sviatosťou po uliciach našej obce. Deti na znak úcty a lásky k Bohu sypali na cestu lupene kvetov. U nás v obci bola atmosféra umocnená aj nesením zdobených sôch a zástav,
ktoré niesli dievčatá a dobrovoľní hasiči v uniformách. Sprievod sa zastavil pri štyroch
oltároch umiestnených na tradičných miestach, ktoré ochotní veriaci vkusne vyzdobili.
Duchovný otec pri každom zastavení udelil veriacim požehnanie.
Martina Mizerová

Vyhodnotili sme zber papiera
Posledný májový týždeň bol v našej základnej škole Týždňom zberu druhotných surovín. My sme sa dali do zberu
papiera. Potešilo nás, že sa zapojili viaceré triedy a do školy
podonášali spolu 1460 kg starého papiera. Na internetových
stránkach sme sa dočítali, že jeden veľký strom zachráni 125
kg starého papiera. Takže naša škola zabránila vyrúbaniu
skoro 12 veľkých stromov. Nie je to skvelý výkon? Za takúto
snahu sme naše deti aj odmenili poukážkami na zmrzlinu
počas letných prázdnin.
No a tu sú výsledky súťaže jednotlivcov:
1. miesto – Alexandra Lacková – 4. A
2. miesto – Ema Mária Paráková – 6. A
3. miesto – Radim Galovič – 6. A
4. miesto – Laura Sýkorová – 4. A
5. miesto – Ema Hodáková – 4. A , Michaela Hodáková – 6.A
6. miesto – Sofia Balogová – 4. A
7. miesto – Martina Pačajová – 4. A
V súťaži tried sa umiestnili na popredných miestach tieto
kolektívy:
1. miesto – 6. DŠ
2. miesto – 7. B
3. miesto – 4. C
Všetkým ďakujeme a tešíme sa, že aj takto podporili ochranu našej prírody.

P. riaditeľka odovzdáva cenu za 1. miesto
Alexandre Lackovej (Autor foto: Archív ZŠ)

MM
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Skončil sa školský rok 2021/2022 a prázdniny sú v plnom prúde
Jún je vždy jedným z tých najdôležitejších
mesiacov v školskom roku. Je náročný, pretože žiaci ešte dokazujú sebe a aj vyučujúcim, že hodnotenie, ktoré bude svietiť na
koncoročnom vysvedčení si zaslúžia, ale je
aj nadmieru pozitívny, pretože je predzvesťou najdlhšieho školského voľna počas roka.
Tohtoročný júnový posledný deň v škole bol
iný, ako bývajú tie bežné.
Tak ako každý rok, aj teraz sme zazvonili školským zvončekom poslednýkrát. Tento zvuk
počúvali naši žiaci denne niekoľkokrát. Niekedy s úľavou, že konečne skončilo trápenie
na vyučovacej hodine a nasleduje prestávka,
niekedy so strachom, čo ich zase čaká na ďalšej hodine. Napriek tomu veríme, že do školy
prichádzali radi. Alebo sa mierne mýlime?
Počas tých desiatich mesiacov sa mnoho naučili. Prešli viacerými skúškami, ktoré preverili nielen ich vedomosti a zručnosti, ale aj ich
psychickú silu a odolnosť. Tu je hodno povedať, že dosť často aj tú našu učiteľskú. Veríme,
že vedomosti, ktoré im učitelia odovzdali využijú a ostanú v nich aj hodnoty, ktoré sme
sa do svojich žiakov snažili vštepovať. Boli aj
dni, kedy sme spolu prechádzali ťažkými situáciami a tie sme museli riešiť. Dosť často to
bolo nevhodné správanie starších žiakov, či
záškoláctvo. Vo veľkej miere k týmto nežiaducim javom prispela aj pandémia a zatvorené
školy. Mnohí žiaci si odvykli chodiť do školy
a pripravovať sa na vyučovanie zodpovedne.
Pevne veríme, že sa to v budúcom roku zlepší. K tomu budeme potrebovať spoluprácu
s rodičmi a v nemalej miere aj štátu. Školský
rok 2021/2022 skončil . Vlastne, nie celkom.
Do školského roka patria aj prázdniny. A tie
máme z celého školského roka najradšej. Tak
žiaci a čo si budeme nahovárať, aj my učitelia. Deti dostali vysvedčenia. Vizitku svojej
10-mesačnej práce. Nie všetci urobili všetko
preto, aby sa na vysvedčení jagali výborné
hodnotenia. Ale mnohí môžu byť na seba
hrdí. Týmto žiakom zo srdca gratulujeme
a tešíme sa z ich úspechu. No a tým druhým
to dáva výzvu.... je to príležitosť na zlepšenie
v budúcom školskom roku.
Každý rok sme sa lúčili so žiakmi, ktorí prekročia brány školy poslednýkrát. Po minulé roky

to boli deviataci, ale teraz to boli aj žiaci
nižších ročníkov, ktorí budú pokračovať vo
svojom vzdelávaní na iných školách. Milé
naše deti, je nám veľmi smutno, že sa s vami
lúčime. Ale aj takéto chvíle prináša život. Želáme vám, aby sa vám v nových školách darilo aspoň tak dobre, ako u nás, ak nie lepšie.
Ukážte, že prichádzate z dobrej školy, máte
dobré základy nielen vo vedomostiach, ale aj
v správaní a mali ste výborné učiteľky a učiteľov. Prechod na novú školu bude pre vás
možno ťažký, ale nebojte sa, zvládnete to! My
vám v tom budeme držať palce a veríme, že
budeme svedkami toho, že ste úspešní. Tak
veľa šťastia a úspechov, milé naše deti.
Zvlášť sme sa prihovorili na konci roka našim
deviatakom. Vyrástli z nich krásni mladí ľudia.
Otvárajú sa im nové brány, nové obzory, aj
príležitosti. Počas tých deviatich a niektorí
aj desiatich rokov sa zmenili. Sú z nich teenageri, ktorí s veľkým očakávaním a možno
aj s malými obavami hľadia do budúcnosti.
Nie je to tak dávno, keď prišli do našej školy
po prvýkrát a s veľkými očami hľadeli na ich
prvú pani učiteľku. Pomaly sa naučili písať
prvé písmená, niekedy možno roztrasenou
rúčkou, na malých prštekoch zrátavali matematické príklady a tešili sa z každej včeličky, ktorú získali do svojho šlabikára či zošita.
Prežili sme spolu na tejto škole dlhý čas. Veľa
sa toho naučili a veríme, že nehovoríme len
o encyklopedických vedomostiach. Dúfame, že si z tejto školy odnášajú aj morálne
hodnoty, ktoré sme sa do nich snažili počas
ich štúdia vštepovať. Želáme im, aby ostali
skromní, ale hrdí a nech sú nároční hlavne na
seba. Prajeme im, aby vykročili tou správnou
nohou, aby v živote robili len tie správne rozhodnutia. A pokiaľ urobia aj krok vedľa (veď
nikto nie je neomylný), nech sa z toho poučia.
My budeme sledovať kroky našich žiakov aj
naďalej. V našej škole budú vítaní. Dúfame, že
sa prídu pochváliť svojimi úspechmi, či posťažovať na malé neúspechy.
Skončil sa školský rok 2021/2022. Želáme
všetkým, aby prežili nádherné dni prázdnin
a hlavne, aby si oddýchli...
MM

Deviataci sa rozlúčili so ZŠ (Autor foto: Archív ZŠ)

Z Obecného zastupiteľstva
3. zasadnutie OZ/20.5.2022
OZ schválilo do návrhovej a mandátovej komisie Ing. Michala Burdu
a Ing. Mgr. Štefana Bukoviča a za
overovateľov zápisnice taktiež p.
Michala Burdu a p. Štefana Bukoviča.
Mandátová a návrhová komisia
OZ konštatovala, že bolo prítomných 6 z 9 poslancov (66 %) a OZ
bolo uznášania schopné.
OZ schválilo program OZ.
OZ zobralo na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
z 8.4.2022, v plnení ostávajú uznesenia č. 51/2019, 54/2021, 56/2021,
92/2021,
93/2021,
14/2022,
16/2022.
OZ zobralo na vedomie vzdanie sa
mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva Róberta Martinka. Pokiaľ sa uprázdni v OZ miesto poslanca, nastupuje v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. náhradník.
OZ schválilo náhradníka OZ Dušana Lacka.
OZ konštatovalo, že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Dušan
Lacko zložil zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
OZ schválilo rozpočtové opatrenie
č. 3/2022.
OZ zvolilo Ing. Michala Burdu za
predsedu komisie pre riešenie sťažností a petícií občanov.
OZ zvolilo za člena komisie pre riešenie sťažností a petícií Mgr. Katarína Galasovú. V komisií pre kultúru,
šport a školstvo končí členstvo pán
Róbert Martinko.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom
Štiavniku poverilo poslanca Mgr.
art. Marcel Duloviča zvolávaním
a vedením zasadnutí zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
o zníženie nájomného a odstránenie nedostatkov v bytovom dome –
nájomcov bytov Priečna súp.č. 283,
Spišský Štiavnik a doporučilo predmetnú žiadosť prerokovať na spoločnom pracovnom stretnutí komisie pre výstavbu, životné prostredie
a územné plánovanie a komisie pre
riešenie sťažností a petície občanov.
OZ schválilo zámer zámeny pozemkov Obec Spišský Štiavnik – M.
M..
OZ zrušilo uznesenia č. 56/2021,

(Pokračovanie na strane 4)
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(Pokračovanie zo strany 3)
92/2021.
OZ schválilo zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Spišský
Štiavnik, na ktorý sa vzťahuje prípad
hodný osobitného zreteľa v súlade
s § 9a, ods. 8, písm. e), zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Obec Spišský Štiavnik na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva
č. 28/2022 zo dňa 20.5.2022 v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e), zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje
zámer zameniť obecný nehnuteľný
majetok, a to:
- pozemok v katastrálnom území
obce Spišský Štiavnik parcela č.
KN-E 4308/2, o výmere 1 312 m2 ,
druh pozemku ostatná plocha, evidovaný na liste vlastníctva č. 1491,
vo výlučnom vlastníctve obce Spišský Štiavnik,
- za pozemky v katastrálnom území Spišský Štiavnik: parcela č. KN-C
812/31, o výmere 826 m2, druh pozemku orná pôda, evidovaný na liste vlastníctva č. 1432, vo výlučnom
vlastníctve M.M . parcela č. KN-C
812/32, o výmere 440 m2, druh pozemku orná pôda, evidovaný na liste vlastníctva č. 1432, vo výlučnom
vlastníctve M. M. parcela č. KN-C
812/33, o výmere 463 m2, druh pozemku orná pôda, evidovaný na liste vlastníctva č. 1432, vo výlučnom
vlastníctve M. M. spolu o celkovej
výmere pozemkov 1 729 m2,
OZ schválilo spôsob zámeny
s doplatkom 17,75 €/1m2 za rozdiel
vo výmere 417 m2 (čo predstavuje
doplatok v celkovej výške 7 401,75)
v prospech M. M., 059 14 Spišský
Štiavnik. Táto zámena pozemkov je
prípadom hodným osobitého zreteľa a to z dôvodu, že sa jedná o nadobudnutie 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 schválilo Štatút obce Spišský
Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie ponuku od
pána XY a doporučilo uvedenú ponuku predložiť na právne posúdenie právnickej kancelárií a následne
na základe odporúčania právnickej
kancelárie bude zvolený ďalší postup obce.
OZ zobralo na vedomie oznámenie o zmene organizačnej štruktúry

(Pokračovanie na strane 5)

Deň ZEME

Deti v Slovenskom raji (Autor foto: archív MŠ)
V mesiaci apríl zavítala do našej materskej školy ochranárka Janka z Českého raja, ktorá deťom prostredníctvom prednášky priblížila tému - OCHRANA PRÍRODY. Dozvedeli sa, aké
máme „Safari za domovom“, vyrobili si domček pre ježka a hotel pre hmyz. Rozprávali sa
o divočine v lese, ako sa postarať v zime o zvieratá, no aj o znečisťovaní prírody človekom,
dnes veľmi aktuálnej problematike. Dôležité zo strany učiteľov i rodičov je podnecovať deti
k empatickému správaniu voči živej i neživej prírode, voči svojmu okoliu a k samým sebe.
Malými krokmi dokážeme veľké veci. V závere si deti zasúťažili o pekné ceny a na počesť Dňa
Zeme vyzbierali v okolí MŠ odpadky.
V máji sa na hasičskom aute vybrali na výlet na Podlesok. Správa NP Slovenský raj – strážcovia – Robo a Maťo, si pre deti pripravili environmentálne aktivity. Po náučnom chodníku spoznávali faunu a flóru našich lesov. Dozvedeli sa nové poznatky o živote vážky, o vývoji žaby
a pod nohy sa im priplietol had – užovka obojková. Videli prácu správcu Roba ako reguloval
vodu do rybníka. V závere si zahrali hru BINGO v prírode v družstvách – vyhľadávali prírodné
úkazy. Po príchode do MŠ ich na stole čakal chutný guľáš...Veríme, že po týchto zážitkoch sa
u detí prebudia malí „ochranári“. Ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc a skúsenosti.
T.Š.

Mojej mamke

Vystúpenie deti v MŠ (Autor foto: archív MŠ)
Mama, slovo jemné a láskavé, slovo vo všetkých jazykoch rovnaké. „Kde bolo tam bolo,
bol raz jeden domček, bývala v ňom mamička, sestrička a braček.“ Rozprávkový program
v príbehu o Červenej čiapočke a modrej šiltovke deti nacvičili pre svoje mamky a babky
- ženy, ktoré majú v živote každého nenahraditeľné miesto. Básňami, piesňami a tancami
sme v pripravenom programe chceli k významnému Dňu matiek poďakovať všetkým
mamkám za ich nehu, starostlivosť a obetavosť. Epidemiologické opatrenia sa uvoľnili
a my sme konečne a s radosťou mohli po dvoch rokoch vystúpiť pred očami rodičov v
budove MŠ. Všetkým mamkám, babkám prajeme pevné zdravie a veľa trpezlivosti.
T.Š.
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Rozlúčka so škôlkou

(Pokračovanie zo strany 4)
Obecného úradu Spišský Štiavnik.
OZ navrhlo zástupcovi starostky
obce požiadať právnickú kanceláriu o prípravu právneho stanoviska
k ďalšiemu postupu na odpredaj
budovy vrátnice súpisné č. 801.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
o zámenu pozemkov p. XY, p. XY
zo dňa 25.05.2022 a doporučilo sa
predmetnou žiadosťou zaoberať
komisiou pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie.
4. zasadnutie OZ/ 30.6.2022

Predškoláci (Autor foto: archív MŠ)
Prišiel čas rozlúčiť sa. Prišli ste s vreckovou, odchádzate smelí. Prišli ste maličkí, odchádzate
veľkí, vyletíte do školy ako z úľa včielky. Trošku sme sa učili, trošku sme sa hrali, ale najmä
preveľmi - radi sme sa mali. Končí sa vaša škôlkarská cestička, z očí nám vyhŕkla nejedna
slzička. Nie je už cesty späť, idete objavovať nový svet. Za spevu piesne „Lúčim sa so škôlkou“
umiestnili predškoláci na autobusovej zastávke pri fare TABLO. Básne a piesne poslednýkrát
zarecitovali v budove materskej školy a svoje mená navždy spečatili do kroniky. Pripravené
darčeky im budú pripomínať časy v škôlke, už ich však čaká aktovka a lavica v škole. Rozlúčka sa ukončila výletom spoločne s rodičmi, predškolákmi i pani učiteľkami do Kaštieľa
v Spišskom Štiavniku. Deň bol plný zážitkov. Okrem chutného guľáša a sladkých koláčov
objavili vínnu pivničku, prezreli si ubytovacie zariadenie „Hobití dom“, drevené vyrezávané
sochy v okolí, či pojazdili na koňoch. Ďakujeme za pomoc a spoluprácu pri organizácii. Milí
naši predškoláci, prajeme vám úspešný štart do novej etapy života, veľa úspechov v škole a
veľa kamarátov. Váš kolektív MŠ.
(T.Š.)

Medzinárodný deň detí

OZ schválilo do návrhovej a mandátovej komisie Ing. Michala Burdu
a Mgr. Katarínu Galasovú a za overovateľov zápisnice taktiež Ing. Michala Burdu a Mgr. Katarínu Galasovú.
Mandátová a návrhová komisia OZ
konštatovala, že bolo prítomných
7 z 9 poslancov (77 %) a OZ bolo
uznášania schopné.
OZ schválilo program OZ po vypustení bodu 6 a presune bodov
20.,21., 22. za bod 5.
OZ zobralo na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
z 20.5.2022, v plnení ostávajú uznesenia č. 51/2019, 54/2021, 93/2021,
14/2022,
16/2022,
26/2022,
27/2022,
28/2022,
30/2022,
32/2022, 33/2022.
OZ zobralo na vedomie možnosti
založenia sociálneho podniku.
OZ zobralo na vedomie žiadosť XY,
Spišský Štiavnik o vykonanie dezinsekcie. Na základe doporučenia
Sociálnej komisie dňa 3.6.2022 bola
vykonaná obhliadka a následne vykonaná dezinsekcia. OZ doporučilo
zástupcovi starostky osloviť špecializovanú firmu, ktorá sa zaoberá dezinsekciou a vyriešiť tento problém
z dlhodobého hľadiska aj za cenu
krátkodobého vysťahovania nájomcov bytov.
OZ zobralo na vedomie žiadosť XY,
Spišský Štiavnik o opravu rozvodov,
nakoľko sa jedná o slabý prietok
vody do danej bytovej jednotky
a doporučilo zástupcovi starostky
riešiť uvedený stav v reklamačnom
konaní so zhotoviteľom bytového
domu Štraus stav, s.r.o. Hôrka.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
XY, Spišský Štiavnik o rekonštrukciu
bytu a poníženie nájomného a doporučilo zástupcovi starostky vstúpiť do jednania s firmou Štraus stav,
s.r.o., Hôrka ohľadom stavu poškodenia bytu p. XY počas nadstavby
bytového domu.
OZ zobralo na vedomie stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu

MDD v ZŠ (Autor foto: M.M.)
Tento sviatok sa oslavuje v mnohých krajinách sveta každoročne, 1. júna. Na Slovensku ho
slávime od roku 1952. Myšlienka vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, vo
Švajčiarsku v roku 1925. Mnohé vlády vo svojich krajinách zaviedli tento deň s cieľom urobiť deťom radosť a tiež poukázať na problémy týkajúce sa detí na celom svete. V tento deň
by mali deti mať veľkú oslavu. Tak sme sa aj my v základnej škole rozhodli osláviť tento deň
športovými a zábavnými aktivitami. Tohto roku sme kvôli počasiu oslavovali až 3. júna, ale
stálo to za to. Deti sa veľmi tešili a po spoločnom nástupe sa postupne zúčastňovali na všetkých disciplínach. Veľkými pomocníkmi boli starší žiaci, ôsmaci, ktorí sa na chvíľu stali veliteľmi
družstiev a sprevádzali deti ku každej disciplíne. Deti si zabehli 50 metrov, skákali vo vreciach,
chytali rybky v rybníku, hádzali do basketbalového koša, snažili sa zhodiť čo najviac plechoviek a triafali loptičky do dreveného šaša. Každý účastník mal na krku kartičku, do ktorej sa
zapisovali jeho úspechy. Po splnení všetkých disciplín si každá trieda vyhodnotila svojich najlepších a najšikovnejších súťažiacich, ktorí boli odmenení čokoládovými medailami.
Všetky deti dostali sladkú cukríkovú odmenu a potom už nesúťažne skákali cez švihadlo a
hrali futbal.
Martina Mizerová (Pokračovanie na strane 6)
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(Pokračovanie zo strany 5)
obce za rok 2021 a schválilo záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 „bez výhrad“.
OZ schválilo použite prebytku rozpočtového hospodárenia obce za
rok 2021 vo výške 155 371 € na tvorbu rezervného fondu obce.
OZ schválilo zámenu nehnuteľného majetku obce Spišský Štiavnik,
na ktorý sa vzťahuje prípad hodný
osobitného zreteľa v súlade s § 9a,
ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to:
- pozemok v katastrálnom území
obce Spišský Štiavnik parcela č.
KN-E 4308/2, o výmere 1 312 m2,
druh pozemku ostatná plocha, evidovaný na liste vlastníctva č. 1491,
vo výlučnom vlastníctve obce Spišský Štiavnik,
-za pozemky v katastrálnom území
Spišský Štiavnik:
parcela č. KN-C 812/31, o výmere
826 m2, druh pozemku orná pôda,
evidovaný na liste vlastníctva č.
1432, vo výlučnom vlastníctve M.
M. parcela č. KN-C 812/32, o výmere 440 m2, druh pozemku orná
pôda, evidovaný na liste vlastníctva
č. 1432, vo výlučnom vlastníctve
M. M. parcela č. KN-C 812/33, o výmere 463 m2, druh pozemku orná
pôda, evidovaný na liste vlastníctva
č. 1432, vo výlučnom vlastníctve M.
M. spolu o celkovej výmere pozemkov 1 729 m2,
s doplatkom 17,75 €/1m2 za rozdiel
vo výmere 417 m2 (čo predstavuje
doplatok v celkovej výške 7 401,75)
v prospech p. M. M., 14 Spišský
Štiavnik.
Táto zámena pozemkov je prípadom hodným osobitého zreteľa
a to z dôvodu, že sa jedná o nadobudnutie 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 schválilo Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 so zmenou, kontrolu dodržiavania zák.
357/2015 vypustiť a nahradiť ju
kontrolou VZN v obci Spišský Štiavnik, ktoré sú v platnosti.
OZ schválilo rozpočtové opatrenie
č. 4/2022.
OZ schválilo nájom obce – Packeta
vo výške 1€ za /1m2 bez DPH počas
celej doby prenájmu.

(Pokračovanie na strane 7)

Oslávili sme 70. výročie školy

Kultúrny program (Autor foto: K.G.)

V Odbornom učilišti internátnom v Poprade sa 14. júna 2022 konala akadémia pri príležitosti 70. výročia založenia tejto najstaršej školy na Slovensku. Ak sa človek dožije 70 rokov je to
preň veľkým šťastím, ale ak škola oslavuje sedemdesiate výročie svojho založenia, je to obrovským úspechom. Len sa vráťme myšlienkami späť a zamyslime sa nad tým, že za sedemdesiat
rokov existencie školy prešlo neskutočné množstvo žiakov jej bránami a k tomu množstvo milých, obetavých a ústretových učiteľov, ktorí boli tí, čo sa snažili žiakov vzdelávať, vychovávať
a naučiť ich budúcemu remeslu. Môžeme povedať, že všetko čo je cenné neprichádza samo,
ale sa musí o to pričiniť každý z nás, či už je to učiteľ alebo žiak. Veď sedemdesiat rokov školy je úspechom pre učiteľa aj pre žiaka. Akadémiu okrem príhovorov pozvaných hostí a pani
riaditeľky Mgr. Vokuličovej, spestrili žiaci svojim programom, vystúpili aj pozvaní hostia Mgr.
Lívia Šavelová a Miriam Trembáčová. Prestávky akadémie boli vyplnené ľudovou hudbou FS zo
Šuňavy. Bol to deň, na ktorí budú iste spomínať všetci, ktorí sa ho zúčastnili.
Čo by bolo dobré tejto škole priať? Aby sa jej stále darilo a viedlo tak ako doposiaľ, snáď ešte
lepšie, učiteľom ešte stovky úspešných absolventov a žiakom veľa získaných vedomostí. Veď
škola je základ života, preto ju zveľaďujme.
K.G.

Seniori trochu inak . . .
V začínajúcom letnom období terénny
sociálny pracovník (TSP) a terénni pracovníci (TP) zorganizovali výlet so seniormi, kde
sa vybrali na prechádzku krásnou prírodou
v Slovenskom raji na náučný chodník v doline Blajzloch. Trasa bola nenáročná, seniori
ju vynikajúco zvládli a užívali si okolité krásy
prírody. Po prechádzke dolinou sa presunuli
na Podlesok, kde si vychutnali výborný obed
a posedeli pri kávičke. Výlet so seniormi sa
niesol v duchu spokojnosti, radosti, vzájomnej komunikácie a získavania nových zážitkov. Deň, ktorý TSP a TP strávili so seniormi
bol pre nich vynikajúcou skúsenosťou a obohacujúcim zážitkom, tak prispeli k peknému dňu seniorom. Dojmy účastníkov výletu
z tohto dňa boli príjemné. Aj takto TSP a TP
dokázali našim starším spoluobčanom spríjemniť všedný deň.
Tento štvrťrok sa TSP a TP tiež podieľali a boli
nápomocní pri rôznych aktivitách v obci. Pri
príležitosti prvého sv. prijímania, ktoré sa konalo v máji vo farskom kostole v našej obci
TSP a TP pomáhali pri príprave a priebehu
tejto krásnej slávnosti.
Mgr. Ľudmila Čarnogurská
Výlet v Slovenskom raji (Autor foto: Ľ.Č.)
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Komunitné centrum v našej obci
Komunitné centrum Spišský Štiavnik (KC)
v rámci Národného projektu Komunitné
služby v mestách a obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít – II.
fáza začalo výkon činnosti od 1. decembra
2021. Poskytovanie sociálnych služieb v KC
sa riadi zákonom o sociálnych službách. V
KC sa poskytujú sociálne služby, vykonávajú
aktivity a zabezpečujú činnosti v zmysle §
24d zákona o sociálnych službách pre celú
komunitu a taktiež pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti a možnosti sa spoločensky začleniť a
samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvanie v priestorovo segregovanej lokalite a

Loptové hry (Autor foto: M.B.)

prítomnosťou koncentrovanej a generačne
reprodukovanej chudoby. Zamestnanci KC
pravidelne vykonávajú mapovanie a monitoring prostredia a tak zisťujú potreby
miestnej komunity najmä v ich prirodzenom
prostredí pre stanovenie konkrétnych cieľov
práce, na základe čoho potom vypracovávajú týždenné plány činností. Hlavným zameraním pracovníkov komunitného centra
je poskytovať klientom možnosti hľadania
riešenia ich životného a sociálneho problému, motivovať ich k zmene svojej sociálnej
situácie. Komunitné centrum navštevujú
klienti aj budúci prijímatelia sociálnej služby všetkých vekových kategórií. Komunitné
centrum poskytuje svojim klientom základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej
situácie klientov, pomoc pri vybavovaní
osobných dokladov, pomoc pri spisovaní a
podávaní písomných tlačív, pri komunikácii
v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v
prospech klienta. Ďalej poskytuje pomoc pri
príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy, realizuje preventívne aktivity a záujmovú činnosť. Taktiež sa
v KC vykonáva aj komunitná rehabilitácia s
cieľom obnovovania pracovných zručností.
V rámci preventívnych aktivít boli realizovane aktivity v oblasti prevencie kriminality so
zameraním na problematiku patologického
hráčstva, týrania zvierat, nútených sobášov, počítačovej kriminality, kiberšikany a
látkových závislostí spojených s trestnou
činnosťou, sociálno-patologickými javmi
a kriminalitou mladistvých. Okrem toho to
boli aktivity zamerané na predchádzanie
sociálno-patologických javov v spojitosti so
závislosťou na toluéne a tiež na prevenciu
pred domácim násilím. Skupinové aktivity
zamerané na prípravu na školské vyučovanie boli realizované v spolupráci so ZŠ
Spišský Štiavnik a tiež v spolupráci so Špe-

ciálnou základnou školou Spišský Štiavnik.
Tieto aktivity smerovali k znižovaniu sociálno-patologických javov a zároveň k zvýšeniu školskej úspešnosti detí a mládeže.
Komunitná rehabilitácia s cieľovými skupinami bola realizovaná v oblasti finančnej
gramotnosti. Cieľom bolo správne hospodárenie s finančnými prostriedkami a aj to,
ako a odkiaľ si bezpečne požičať peniaze. V
rámci Klubu matiek s deťmi sa zamestnanci
zamerali najmä na rozvoj jemnej motoriky
detí, kognitívnych schopností a socializáciu
mamičiek. Okrem toho sa v rámci pohybových aktivít organizovali loptové hry a v
rámci hudobných aktivít to bolo spievanie
rómskych piesní. Od začiatku výkonu KC sa
zamestnancom podarilo zorganizovať štyri
komunitné aktivity. Prvá z nich pod názvom
„Ako si vieme navzájom pomôcť“ bola zrealizovaná v marci za účasti obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity, obyvateľov
obce a aj Ukrajincov žijúcich na území obce.
Hlavným cieľom komunitnej aktivity bolo
vzájomné prelínanie kultúr, odovzdávanie
životných skúseností a eliminácia xenofóbie. Druhá aktivita sa uskutočnila 8. apríla a to pri príležitosti Medzinárodného dňa
Rómov. Treťou komunitnou aktivitou bola
humanitárna a potravinová zbierka. Hlavným cieľom bolo poskytnutie humanitárnej
pomoci formou potravinových balíkov pre
odídencov a rodiny, ktorí sú na túto pomoc
odkázaní pre zlú sociálnu situáciu. 1. júna

Medzinárodný deň Rómov (Autor foto: M.J.)

KC v spolupráci so Špeciálnou základnou
školou Spišský Štiavnik zorganizovali aktivitu pre deti, keďže v tento deň majú naši
najmenší svoj sviatok.
Veríme, že budeme aj naďalej nápomocní
všetkým tým, ktorí našu pomoc potrebujú.
Mgr. Jana Zakuciová

OZ doporučilo zástupcovi starostky vypracovať aktuálny znalecký
posudok za účelom zámeny alebo predaja nehnuteľnosti Domu
dôchodcov, Kláštorná 202, 059 14
Spišský Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie riešenie
IBV v rómskej osade a doporučilo zástupcovi starostky vstúpiť do
jednania s majiteľom uvedeného
pozemku z dôvodu výstavby infraštruktúry k IBV.
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Štiavnik v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. určilo volebné obvody pre
voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie
2022 - 2026, a to: 1 volebný obvod.
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Štiavnik v súlade s § 11 ods.
3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. určilo počet poslancov obce Spišský Štiavnik v novom
volebnom období r. 2022 - 2026 na
deväť.
Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Štiavnik v súlade s § 11 ods. 4
písm. i/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení určilo výkon funkcie starostu Obce Spišský Štiavnik
v novom volebnom období r. 2022
- 2026 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
o zrušenie menovacieho dekrétu
kronikárky XY, Spišský Štiavnik a doporučilo zástupcovi starostky obce
zabezpečiť náhradu.
OZ schválilo finančný príspevok
pre XY, Spišský Štiavnik vo výške
500 € v zmysle doporučenia Sociálnej komisie zo dňa 3.6.2022.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
XY, Spišský Štiavnik, OZ v súčasnej
dobe neplánuje zmenu ÚPN obce.
OZ zobralo na vedomie správu
z vykonanej kontroly Komunitného
centra Spišský Štiavnik.
OZ na základe odporúčania komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie zo dňa
25.5.2022 neschvaľuje žiadosť p. XY,
Spišský Štiavnik o odkúpenie pozemku, nakoľko v budúcnosti sa na
uvedenej parcele uvažuje s výstavbou bytových domov.
OZ doporučilo zástupcovi starostky dať spracovať GEO plán z dôvodu
možného odpredaja parc. č. 4309/2
v areáli bývalého PD jednotlivým
vlastníkom nehnuteľnosti.
Za správnosť výpisu O.R.
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Hasiči súťažili po dvoch rokoch vynútenej prestávky
Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce po dvoch
rokoch vynútenej prestávky zapríčinenej opatreniami
pandémie COVID 19 napísala svoj ďalší ročník. V nedeľu
6.5.2022 sa v našom športovom areáli znovu zišli hasiči
okresu Poprad a okolitých obcí, aby si pomerali svoju
rýchlosť a šikovnosť v hasičskom súťažení. Jednou z dvoch

Hasičský útok (Autor foto: M.J.)

noviniek 19. ročníka súťaže bola prvá súťaž prípravky
mladých hasičov do osem rokov. Tá sa uskutočnila v okrese
Poprad prvýkrát. Víťazom medzi chlapcami sa stalo družstvo
Spišského Štiavnika II pred Spišským Štiavnikom I a Kravanmi
II, Hranovnicou, Kravanmi I a Spišským Štiavnikom III. Aj
medzi dievčatami boli prvé domáce dievčatá zo Spišského
Štiavnika. Spomedzi všetkých súťažiacich sme ocenili
najmladších účastníkov súťaže, ktorými boli Agáta Pronerová
a Matej Slodičák, obaja z DHZ Spišský Štiavnik. Následne sa
predstavili mladí hasiči (7 až 16-roční) v požiarnom útoku
s vodou a pripísali si ďalšie body do tabuľky Podtatranskej
hasičskej ligy. V kategórii chlapcov zvíťazil Spišský Štiavnik
pred Hranovnicou, Gánovcami, Spišským Bystrým, Štrbou
a Kravanmi. Aj medzi dievčatami dominoval domáci Spišský
Štiavnik pred Gánovcami a Kravanmi. Aj tu sme ocenili
najmladších súťažiacich v tejto súťaži a to - Ema Kopecká
z DHZ Spišský Štiavnik a Lukas Olekšák z DHZ Kravany. Ďalšou

novinkou tohto ročníka bolo prvé kolo Tatranskej fajermanskej
ligy v požiarnom útoku s vodou, ktorú sa rozhodli organizovať
činovníci DHZ okresu Poprad s cieľom postupu do vyšších
súťaží. Najlepším družstvom medzi mužmi sa stalo Spišské
Bystré pred Spišskou Sobotou a Gánovcami. U žien prvenstvo
patrilo Spišskej Sobote pred Hranovnicou a Gánovcami.

Slávnostný nástup (Autor foto: M.J.)

V tejto kategórii sme nemali naše zastúpenie. Následne sa do
zápolenia pustili družstvá dospelých, ktoré si pripísali na svoje
konto prvé body podľa umiestnenia v súťaži do 26. ročníka
PHL. Medzi mužmi bola najlepšia Hranovnica, druhé skončilo
Spišské Bystré a tretia priečka patrila Šuňave. V kategórii žien
prvenstvo získalo družstvo Hôrka, druhé skončili Gánovce
a tretí bol Spišský Štiavnik. Medzi dorastencami zvíťazil
Spišský Štiavnik, druhé miesto patrilo Gánovciam a tretie
Šuňave. Kategória dorasteniek nebola zastúpená. Predstavili
sa i hasičské družstvá mužov i žien nad 35 rokov. Tentoraz
medzi mužmi to najlepšie dokázala Hranovnica pred Hôrkou,
Batizovcami, Spišským Štiavnikom a Spišským Bystrým.
U žien boli prvé Batizovce. Veríme že po dvojročnej prestávke
hasičské súťaženie bude pokračovať a o rok sa v ešte väčšom
počte stretneme na jubilejnom 20. ročníku.
RM

53. ročník Štiavnickej podkovy
Už tradične v mesiaci jún sa v našej obci organizujú preteky
v parkúrovom skákaní o Štiavnickú podkovu. Nie inak
tomu bolo aj tento rok. Hŕstka nadšencov tohto športu za
nevyhnutnej podpory obce a sponzorov, zorganizovala
v poradí už 53. ročník jazdeckých pretekov. Súťažilo sa
v piatich súťažiach s rôznou výškou prekážok. Do súťaženia
sa zapojilo 37 športových dvojíc zo 14 jazdeckých klubov a to
JO MŠK Ranč Čajka Kežmarok, JK SLÁVIA Spišská Nová Ves, JK
LARISA Trebišov, PARKUR TEAM Košice, Jazdecká škola Kráľove,
JK MIRAGE Spišská Nová Ves, HORSE AREA Vysoké Tatry, JK
ACER Prešov, JK ENIMO Bratislava, JK REITGROUP PRIBULA
Prešov, JK J.R. o.z. Kapušany, JK JMC Lužany pri Topli, JK Spišské
Tomášove a domáci JO TJ Spišský Štiavnik. V piatich súťažiach
sme si mohli pozrieť 60 štartov zúčastnených dvojíc. Prvú
súťaž, Cena Telovýchovnej jednoty Spišský Štiavnik, s výškou
prekážok do 70 cm ovládla Monika Imreová na koni CODY
vo farbách JK ACER Prešov. Druhá súťaž Cena Občianskeho
združenia ŠČAVNIČAN mala tú istú víťazku Moniku Imreovú
s valachom CODY s JK ACER Prešov. V tejto súťaži sa na piatom
dekorovanom mieste umiestnila naša domáca odchovankyňa
Lea Martinková s kobylkou KORANA. V poradí tretím pretekom
s prekážkami do 90 cm bol Memoriál Tomáša Javorského, kde

Skok cez prekážku (Autor foto: M.J.)

zvíťazila Alexandra Počtarjovová s valachom PICOLO
z Jazdeckej školy Kráľove. V tomto preteku naše farby hájila
Lea Martinková s kobylkou KORANA. Vynikajúci dosiahnutý
čas, ale smolné trestné body za jednu zhodenú prekážku ju
zaradili na siedme miesto. Štvrtý pretek mal tiež svoju víťazku,
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a to Ivetu Durišinovú s JK LARISA Trebišov na kobylke SENCHA.
Išlo o cenu MRAVA s.r.o. Spišský Štiavnik s prekážkami do 100
cm. V tomto preteku Iveta Durišinová obhájila minuloročné
víťazstvo. Hlavný pretek 53. ročník Štiavnickej podkovy mal
tiež víťazku a tou sa stala Pavlína Kravcová so šesťročným
valachom TAURIN z Jazdeckého klubu JMC Lužany pri Topli.
Sme radi že aj tento rok sme si mohli pozrieť v domácom
športovom areáli krásu jazdeckého športu. Určite nám
dáte za pravdu, že prerušiť viac ako 50-ročnú tradíciu tohto
podujatia v našej obci by bola škoda. A preto aj touto cestou
chceme poďakovať všetkým partnerom a organizátorom.
V prvom rade Obci Spišský Štiavnik, spoločnosti MRAVA
s.r.o. Spišský Štiavnik, Občianskemu združeniu ŠČAVŇIČAN
za finančnú pomoc. Taktiež je potrebné poďakovať všetkým,
ktorý akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu a pomohli
pri organizovaní 53. ročníka Štiavnickej podkovy. Na záver
chceme vysloviť prianie, aby sme sa aj o rok všetci stretli na
54. ročníku Štiavnickej podkovy.
RM
Kolektív usporiadateľov Autor foto: M.J.)

Deň vďačnosti 2022
V dnešnej uponáhľanej dobe nie je nič dôležitejšie ako
čas, ktorý strávime so svojou rodinou, blízkymi a priateľmi.
Všetci sme si prežili obdobie odlúčenia, izolácie, strachu
z choroby, ktorá ochromila svet. Chýbali nám priatelia,
spoločnosť, akcie, na ktorých sa ľudia dovtedy pravidelne
a radi stretávali.

poriadna dávka zábavy. Dospeláci si mohli zasúťažiť o titul
„BrezľeMASTER“ v strúhaní rohlíkov. Detičky potešili mini
diskotékou im známe postavičky z rozprávkového sveta.
Naše šikovné skautky po celý čas spestrovali tváričky detí
i dospelých prekrásnymi maľbami na tvár. Rodinky, priatelia
i jednotlivci sa mohli odfotiť v obrovskom pamätnom
fotoráme. Potešili nás aj maskoti z Labkovej patroly, ktorým
osobitne ďakujeme za odhodlanie a výdrž. Na záver sme
s napätím sledovali žrebovanie v tombole o veľmi krásne
a hodnotné ceny.
A keď sa už spomína vďačnosť, tak by sme sa ešte raz chceli
poďakovať najmä tímu, ktorý spolu s nami mal celú túto akciu
pod palcom: pani starostke Márii Kleinovej, pani riaditeľke
MŠ Olinke Javorskej, manželom Martinke a Ondrejovi

Deň vďačnosti 2022 (Autor foto: Michaela Paráková)

Na začiatku bola myšlienka... Urobiť po dvoch rokoch niečo,
aby ľudia mohli byť opäť spolu, aby naše rodiny strávili
spoločný čas, ktorý je tak vzácny a popritom sa zabaviť
i niečo nové sa naučiť.Ku myšlienke postupne pribúdali
nápady a ľudia, ktorých táto myšlienka oslovila. Nebolo
to celkom jednoduché, ale nevzdali sme to. Po mnohých
úvahách sme tento deň pomenovali Dňom vďačnosti, veď
máme byť za čo vďační, každý jeden deň. A veru 4.júna
2022 si v športovom areálni TJ Spišský Štiavnik každý
mohol prísť na svoje. Pre rodiny bola pripravená súťažná
„Cesta vďačnosti“, na ktorej mali plniť úlohy na siedmich
stanovištiach – 1. Skautské mestečko, 2. Prvá pomoc
s červeným krížom, 3. Kvíz s pánom farárom, 4. Tvorivé
aktivity s MŠ, 5. Futbalová zručnosť, 6. Hasičské úlohy, 7.
Tvorenie s babičkami z klubu dôchodcov. Odmenou za
ich splnenie boli chutné šišky a kofola pre celú rodinu.
Aj mimo súťaže si každý mohol vychutnať svoju dávku
zábavy – zažiť jazdu na koni, zastrieľať si z luku, zatrénovať
streľbu na hokejovú bránku, zaskákať na skákacom hrade,
zahrať si zábavný futbal s mega kopačkami, čo bola teda

Deň vďačnosti 2022 (Autor foto: Michaela Paráková)

Galovičovcom, Gabrielovi Chripkovi; ďalej našim hasičom,
futbalistom, pani učiteľkám z materskej škôlky, pánovi
farárovi, skautom, žienkam z klubu dôchodcov špeciálne
za šišky, ale aj všetko ostatné, členkám Slovenského
červeného kríža, Danke Andraščíkovej a jej koníkom, DJ
Adamovi; osobitne všetkým sponzorom, Obecnému úradu
Spišský Štiavnik, všetkým ochotným ľuďom, ktorí nám
akýmkoľvek spôsobom pomohli a samozrejme vám, ktorí
ste prišli. Bez vás všetkých by sa táto myšlienka nemohla
premeniť na skutočnosť. A najviac sme vďační Pánu Bohu,
lebo počasie, ktoré nám v tento deň vyšlo na jednotku, sa
nedá nazvať inak ako zázrakom. Veríme, že o rok nám nič
nezabráni spolu sa znova stretnúť na Dni vďačnosti 2023!
Michaela Paráková a Lívia Šavelová
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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

Futbal
Prichádza leto a to znamená pre našich futbalistov krátku prestávku v zápasovom kolotoči.
Minulú sezónu 2021/2022 skončilo naše A mužstvo na 8. mieste v tabuľke spomedzi 14 tímov. Nazbierali 40 bodov a mali vyrovnané skóre 69/65. Najlepším strelcom
mužstva sa stal Miroslav Lacko so 14 strelenými gólmi. Naši najmladší futbalisti do 11
rokov sa zúčastnili 4 turnajov a to v Spišskom Štvrtku, Batizovciach, Spišskej Teplici
a doma. Zápasmi proti starším a skúsenejším hráčom zbierali skúsenosti do ich ďalšieho futbalového pôsobenia. Do novej futbalovej sezóny 2022/2023 sme prihlásili
mužstvo detí do 11 rokov, mužstvo dorastu a mužstvo mužov. Muži s dorastencami
začnú novú sezónu koncom júla a deti sa zúčastnia štyroch turnajov vo svojej skupine. Cieľom TJ v novej sezóne je hlavne organizačne zvládnuť celú sezónu bez väčších problémov a samozrejme umiestnenie mužstiev na čo najlepších priečkach v
tabuľke. V tomto cieli nás významne podporuje obec Spišský Štiavnik za čo jej všetci
členovia TJ Spišský Štiavnik ďakujú.
G.CH.

12. ročník Tenisového turnaja o Pohár OZ Ščavničan
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Víťazi turnaja: zľava T.Černický, J. Maliňák, M.Czierwik (Autor foto: M.H.)

V peknom počasí a vo výbornej športovej atmosfére, za účastí desiatich tenistov
sa 2. júla 2022 uskutočnil 12. ročník tenisového turnaja organizovaný občianskym
združením Ščavničan. Po rozlosovaní boli účastníci rozdelení do dvoch skupín, aby
každý zo zúčastnených mal možnosť odohrať dostatočný počet zápasov už v základných skupinách. Zápasy v skupinách boli veľmi vyrovnané, takže nakoniec o postupujúcich do semifinále rozhodoval väčší počet vyhraných gemov. Víťazom sa stal už
deviaty krát v rade Jozef Maliňák, ktorý aj tento rok mal za finálového súpera Timoteja Černického, ktorého zdolal vo veľmi kvalitnom zápase 7:5. Tretí skončil Marek
Czierwik, ktorý v zápase o tretie miesto porazil Michala Martinka. V priateľskej atmosfére pri odovzdávaní cien, všetci účastníci potvrdili záujem zúčastniť sa turnaja
štvorhier, ktorý by sa mal uskutočniť predbežne 27. augusta.
M.H.

Fotohádanka
Na našu fotohádanku z čísla 2/2022 sme dostali sedem odpovedí. Na obrázku
boli zväčšené oči hmyzu. Všetky boli správne. Výhercom sa stal Ing. Pavol Jaroš, odmenu si môže prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.
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