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Vážení spoluobčania

Po krásnych vianočných
chvíľach strávených
v kruhu rodiny, ale
i v kruhu vás všetkých,
keď sme sa spoločne
stretávali na sviatočných
svätých omšiach
i programoch v rámci
štiavnických Vianoc,
budem trochu osobná
a možno nostalgická.
Prvý deň v práci po Novom
roku som vypisovala formulár
v súvislosti so žiadosťou o pridelenie dotácie. Pri údaji o rokoch
vo funkcii starostu som sa
chtiac – nechtiac na chvíľu pristavila. Je to 15 rokov. Naozaj nám
ten čas letí poriadne rýchlo. Dni
utekajú, nikto nám ich nevráti.
Aj moje rozhodnutie kandidovať
prišlo veľmi nečakane. Najprv to
bola len akási príležitosť dokázať niečo viac a od roku 2002

sa to stalo skutočnosťou. Mala
som vtedy veľké sny, predstavy
a predsavzatia, na druhej strane
malú dušičku, ako sa to všetko dá
zvládnuť. V mojom živote nastala
zásadná zmena. A napriek obrovskej radosti z dôvery, ktorú som
vo voľbách dostala, súčasne pribudla obrovská zodpovednosť,
ktorá sa však vôbec nezmenila.
Popri každodennej povinnosti
vedenia obce – pomáhať pri
osobných či celoobecných problémoch, cez svietenie, kosenie,
odhŕňanie snehu, po odvážanie
odpadu, atď. sme si s kolektívom
vtedajších poslancov a potom
ďalších a ďalších, spolu s kolektívom zamestnancov obce začali
vytyčovať aj líniu investičných
možností obce, z vlastných
zdrojov i zo zdrojov v rámci
predstupových fondov a súčasných možností cez už stabilnú
štruktúru Európskej únie, ktorej
sme v minulom roku dokonca
predsedali. Keď som si to všetko
premietla, hodnotím, že to bolo
ťažkých 15 rokov, hlavne vrátane

tých dvoch posledných. Človek
sa stretne so všeličím, so všeličím aj ráta, no s mnohým aj nie.
Na jednej strane úžasní ľudia,
plní elánu a nápadov, ochotných spolupracovať na všetkých
úrovniach, ktorým chcem naozaj
z úprimného srdca poďakovať. Na
druhej strane osočovanie, napádanie, prekrúcanie skutočnosti,
zosmiešňovanie, zasahovanie do
osobnej slobody, deformovanie
dobrých úmyslov… A tým ide len
o jedno – mať v obci moc…
Každý z nás si do nového roku
stanovil určite ciele, či priority.
Tou mojou však naďalej ostáva
slúžiť ľuďom dobrej vôle, počúvať
ich nápady a názory a spoločne
s nimi sa podieľať na tom, aby
sa v našej obci dalo spokojne
žiť. Nebránim sa však ani vašim
pripomienkam a opodstatnenej
kritike, rada sa budem inšpirovať
podnetmi, ktoré prednesiete na
našich zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, kde sa niekedy až
žiada povedať čosi „opozičné“.

Betlehemský
plameň rozžiaril...

»2

Dočkali
sme sa…

»5

December
v škole

»7

Katarínska
Zabíjačka

»9

(pokračovanie na strane 2)

úspešný nový rok a dobrú spoluprácu praje
kolektív pracovníkov Obecného úradu
v Spišskom Štiavniku

(autor foto: M.P.)

Supermesiac
nad Štiavnikom

»10
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Spoločenská
kronika
IV. ŠTVRŤROK 2016

Novorodenci
• Timotej Cehula
• Valéria Žigová
• Dominik Czerwik
• Agáta Pronerová
• Laura Hlaváčová
• Jana Polhošová
• Oľga Žigová
• Katarína Žigová
• Peter Bočkaj
• Emil Lacko
• Filip Lacko
• Eliška Doležalová
• Mária Pačanová
• Barbora Rusnáková
• Martin Žiga
• Alex Lacko
Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Margita Peršalová, Priečna
• Lýdia Kovalčíková, Priečna
• Ján Žiga, Priečna
• Helena Dulovičová, Mlynská
• Rudolf Štajer, Priečna
• Ľudovít Pačaj, Priečna
65 rokov
• Irena Malecová, Hlavná
• Magdaléna Dubravská, Slnečná
• Mária Martinková, Hlavná
• Tomász Kobiela, Priečna
• František Tokarčík, Kvetná
• Marta Rusiňáková, Kvetná
70 rokov
• Magdaléna Mlynarčíková,
Lúčna
75 rokov
• Jozef Šedivý, Priečna
• Katarína Hudzíková, Lúčna
80 rokov
• Malvína Lacková, Priečna
• Rudolf Galas, Priečna
• Juraj Dulovič, Lúčna

(pokračovanie zo strany 1)

A je tu aj stála ponuka publikácie – možno aj problémov, prostredníctvom nášho Obecného
spravodajcu, ktorý práve držíte
v rukách. Stále je tu aj možnosť
písomnej či emailovej komunikácie so mnou či pracovníkmi
obecného úradu. Človek je
bytosť mysliaca a práve myslením
a praktickou činnosťou môžeme
pretvárať a ovplyvňovať sociálny, politický, kultúrny či právny
systém aj samosprávy, čiže obce.
Začíname nový rok. Opäť to
bude jeden náročný rok. Spoločne si držme palce, aby sme
ho prežili čo najplodnejšie a najlepšie.
Práca v samospráve je fascinu-

júca, ale aj mimoriadne stresujúca. Byť tu pre iných a robiť ľudí
šťastnejšími bolo vždy hodnotou,
ktorú chcem dosiahnuť a žiť pre
ňu. Toto sa snažím vštepovať aj
tým, na ktorých mám dosah –
mojim dcéram, pomaly aj vnúčatám a som rada, že či už v kolektíve kolegov, ale aj priateľov
som obklopená ľuďmi, ktorí túto
hodnotu rovnako zdieľajú a žijú
pre ňu. A nesmierne si vážim aj
úsilie a aktivitu všetkých vás, ktorí
ste dokázali obohatiť život našej
veľkej štiavnickej rodiny o trochu
viacej lásky, dobra a spolupatričnosti, o čom svedčia aj posledné
dni minulého roka počas krásnych vianočných sviatkov.
Dni utekajú, nikto nám ich

nevráti. Čas nikto nezastaví.
Čo však s určitosťou vieme, je
nájsť zmysel života v tom, pre
čo žijeme. Nech to nie je nenávisť, osočovanie, ohováranie,
pomsta… Hľadajme a rešpektujme hodnoty, ktoré sú v prospech
miesta, kde žijeme a nás samých.
Nech nás od toho neodradia
ani tie súčasné mrazivé, ale ešte
stále sviatočné dni. A do tých
ďalších všedných vám všetkým
prajem predovšetkým pevné
zdravie, šťastie, lásku blížnych,
osobné i pracovné úspechy, veľké
bohatstvo duše a nech Pán Boh
požehná všetky diela, do ktorých
sa pustíte.
S úctou

Betlehemský plameň rozžiaril našu obec…
Každoročnou
predvianočnou tradíciou
skautov je roznášanie
betlehemského svetla
v štátoch, mestách
a obciach v celej Strednej
Európe. Na Slovensku
sa v roku 2016
konalo odovzdávanie
betlehemského svetla už
27- krát.
Organizácia tejto veľkej medzinárodnej akcie je veľmi náročná
a putovanie plamienka sa stáva
akoby výzvou pre každého
skauta.
Skauti zo Spišského Štiavnika
sa na túto činnosť podujali už 10 krát a s veľkou radosťou sledovali
plamienok na jeho ceste, až kým
ho osobne nepriniesli do takmer

každej štiavnickej domácnosti.
Cesta Betlehemského svetla
sa začína každý rok v Betleheme,
kde plameň odpáli jeden z delegácie rakúskych skautov - Dieťa
Svetla. Túto veľkú poctu si zvyčajne zaslúži mimoriadnym skutkom, či dobrým príkladom počas
celého roka. Následne plamienok putuje do hlavného mesta
Rakúska. V sobotu 10. 12. 2016
po plamienok do Viedne vycestovala najlepšia slovenská skautská
družina, ktorá nesie titul „Družina
roka“. Odpálenie betlehemského
svetla sa konalo pri ekumenickej
slávnosti v kostole Sýrskej pravoslávnej cirkvi.
Nasledujúci deň 11. 12. 2016
odovzdali svetlo slovenskí skauti
svojim poľským bratom pri slávení svätej omše vo Svite. Tohto
odovzdávania sa zúčastnila aj
družina skautov zo Spišského
Štiavnika. V ten istý deň popoludní prebehlo na námestí v Poprade
odpálenie svetla do rúk prezidenta Slovenskej republiky. Prezident

Andrej Kiska sa v krátkom príhovore poďakoval skautom z okolia
za ich aktivity, službu, prácu
s deťmi a mládežou. Po dopálení
nasledovali krátke osobné rozhovory a fotenie.
Ako býva každý rok zvykom,
aj v decembri 2016 bola najbližšia sobota pred štedrým dňom
17. 12. 2016 ideálnym časom na
rozvoz Svetla vlakmi do všetkých
kútov Slovenska.
Svetielko do našej obce zavítalo 23. 12. 2016. Nasledujúce
dopoludnie, priamo na Štedrý
deň ho skauti v Štiavniku roznášali z domu do domu. Túto
krásnu tradíciu v našej obci majú
radi nielen skauti, ale aj ľudia,
ktorí nás veľmi milo a srdečne
vítali. Bolo veľmi príjemné vidieť
v mnohých prípadoch úsmev na
tvárach tých, ktorí si očakávaný
plamienok Betlehemského svetla
odpálili.
(Michaela Martonová)

90 rokov
• Katarína Javorská, Kvetná
Prajeme im pevné zdravie!
Opustili nás
• Katarína Ivanová
• Božena Pačanová
• JUDr. Helena Javorská
• Filip Pačaj
• Ondrej Martinko
• Štefan Chripko
• Štefan Žiga
Demografické údaje
K trvalému pobytu sa v IV.
štvrťroku 2016 prihlásili štyria
občania, odsťahovali sa dvaja
(pokračovanie na strane 3)

Štiavnickí skauti (autor foto: M.M.)
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Jubilejná Dobrá novina
Možno mi neuveríte,
no v roku 2016 naši
koledníci vyšli do ulíc
Spišského Štiavnika už
19-ty raz.
Devätnásť rokov štedrosti,
otvorenosti pre problémy iných,
radosti z dávania, prijímania
koledníkov a s nimi aj radostnej
zvesti o narodení Ježiška. Dňa
26. 12. 2016 na svätého Štefana sa
49 detí a 7 sprevádzajúcich osôb
v 7 skupinkách vybrali prinášať
radosť – radosť navštíveným rodinám, ako aj kamarátom v ďalekej Afrike, ktorým naša ochota

(pokračovanie zo strany 2)

pomáha zlepšovať neľahký život.
Tento rok sme navštívili 186 rodín
a vykoledovali rekordnú sumu –
2.143,50 €. Viac o podporených
projektoch, najmä v Etiópii, Keni,
či Ugande ste si mohli prečítať
v letáčikoch, alebo novinách,
ktoré vám koledníci priniesli,
najviac informácií však nájdete
na stránke www.dobranovina.
sk. Veľa ľudí sa pýta, prečo práve
Dobrá novina, prečo nezbierame peniaze pre chudobných na
Slovensku, pre rodiny s chorými
deťmi, ktoré nemajú dostatok
prostriedkov pre dôstojný život.
Zaiste, kto má záujem o takéto
zbierky, či organizácie, nájde ich

na Slovensku dostatok. Avšak
naša obec bola vždy misijná, veď
tu vyrástlo niekoľko misionárov,
mali sme tu misijné sestry, preto
prispievať na misie je nám vlastné. Zároveň Dobrá novina akosi
obnovila tradíciu betlehemcov,
vinšovníkov, troch kráľov. Verím,
že každý, kto koledníkom otvorí
dvere, nie len odovzdá dar pre
chudobných, ale najmä prijme
to pravé vianočné požehnanie.
V roku 2017 tu máme jubilejných
20 rokov koledovania u nás. Bude
to veľká oslava lásky a dobra.
(autor článku L.Š.)

Koledníci Dobrej noviny (autor foto: M. J.)

Milí spoluobčania - Spišského Štiavnika
Nedávno ma do našej
malebnej obce prišiel
navštíviť priateľ
z Liptova spolu so svojou
manželkou. Smerové
tabule ich z Popradu
doviedli - cez Hozelec
a cez Hôrku až do našej
obce, kde už pomáhala
dnešná technika.

Zazvonil mi telefón a po zodvihnutí s otázkou :, Ako ďalej? Sme
pri tabuli Spišský Štiavnik.“
Som odpovedal:,Tak to je
ľahké. Pôjdete rovno a na kruháku - druhý výjazd vpravo.“
V telefóne som počul veselý
smiech a hlas plný radosti:,Ty
si z nás robíš žarty?“ A ja úplne
vážne:,Nie, my tu máme kruhový
objazd a Vy na ňom vyjdete cez
druhý výjazd. Budem Vás čakať už
pred bránou.“ A tak prišlo radostné stretnutie a veľké prekvapenie
s konštatovaním o kráse dediny.
Napriek tomu, že nie som
rodák, cítim aj ja radosť, keď
počujem takéto pochvalné slová.
Človek, ktorý príde, vidí krásu

vybudovanú minulosťou, generáciami Vašich otcov a Vás samých.
Tento prichádzajúci človek nie je
zaťažený budúcnosťou, prežíva
len súčasný okamih.
Ale ten okamih budúcnosti - je
otázkou pre nás, ktorý tu ostávame - aj po odchode našich návštev. A tak mi dovoľte - v tomto
prvom čísle časopisu, ktorý
vychádza v roku 2017 položiť
otázku, ktorá by mala zaujímať
nás všetkých:, Ako vidím budúcnosť našej dediny?“
My všetci vieme a uvedomujeme si, aký je veľmi dôležitý pohľad
na vec a tak aj tento článok Vám
jeden takýto pohľad ponúkne.
Pred nejakým časom som čítal
o jednom z amerických prezidentov, ktorý sa do úradu dostal
len tesnou väčšinou hlasov. No
- o pár mesiacov ho už podporovalo 70 percent Američanov.
Mal schopnosť viesť dialóg
a presviedčať ľudí spolu s inteligenciou, výbornou orientáciou
vo svete politiky s mladíckym imidžom. Dokázal vysloviť a použiť
slová, ktoré zmenili svet. Áno,
ak si myslíte, že to bol tridsiaty
piaty prezident Spojených štátov
- John Fitzgerald Kennedy - tak

si myslíte správne. Pripisujú sa
mu mnohé výroky, ktoré pozná
a používa množstvo ľudí v rôznych obmenách. Mňa osobne asi
najviac oslovil tento jeho výrok:,
Nepýtajte sa, čo môže vlasť urobiť
pre Vás, pýtajte sa, čo môžete Vy
urobiť pre ňu!“
Tento výrok môžeme preniesť
aj na našu obec, farnosť - ba
celú Cirkev. Aj my sa nemáme
pýtať len, čo môže dedina Spišský Štiavnik, farnosť v Spišskom
Štiavniku, Cirkev v Spišskom
Štiavniku - urobiť pre nás, ale čo
aj my môžeme urobiť pre obec
Spišský Štiavnik, pre farnosť
Spišský Štiavnik, pre Cirkev aj tu
v Spišskom Štiavniku.
Pri našom rozhodovaní
nehľaďme len na seba, ale dajme
rozhodovaniu pohľad budúcnosti rozvoja našej obce, Cirkvi,
farnosti. Rozhodujme tak, aby aj
po ďalších rokoch ľudia prichádzajúci a žijúci tu po nás, mohli
povedať:,Ale je tu krásne.“
S úctou a želaním všetkého
dobrého, najmä však - veľa Božieho požehnania do nového roku
2017.

obyvatelia.
K 31. 12. 2016 bolo v našej obci
2572 obyvateľov, z toho 1296
mužov a 1276 žien.
Z celkového počtu je 819 detí
do pätnásť rokov, z ktorých je
415 chlapcov a 404 dievčat.
Dospelých je 1753, z toho je
881 mužov a 872 žien.
(O.R.)

Z obecného
zastupiteľstva
» 9. zasadnutie OZ/1. 12. 2016
OZ určilo a schválilo do návrhovej a mandátovej komisie
Ing. Matúša Korheľa a Ing. Gabriela Chripka a za overovateľov
zápisnice Cyrila Žigu a Dušana
Lacka. Mandátová a návrhová
komisia OZ konštatovala, že
bolo prítomných 8 z 9 poslancov (88 %) a OZ bolo uznášania
schopné.
OZ schválilo doplnený program
OZ.
Obecné zastupiteľstvo
a/ zobralo na vedomie správu
o kontrole plnenia uznesení,
v platnosti ostávajú uznesenia:
126/2015, 93/2015, 134/2015,
135/2015, 143/2016.
b/ doporučilo starostke obce
zabezpečiť spracovanie výkazu
výmer na realizáciu odvodnenia
záhrady v zmysle doporučenia
stavebnej komisie (Peter Martinko, Hlavná, Spišský Štiavnik).
OZ schválilo zápis do obecnej
kroniky za rok 2015.
OZ schválilo odpredaj pozemku
p. č. 816/104 o výmere 138 m2
v zmysle zverejneného zámeru
o odpredaji.
OZ schválilo záverečný účet
obce Spišský Štiavnik za rok
2015 „bez výhrad“ a PHSR obce
Spišský Štiavnik.
OZ schválilo poslancom OZ priznanie mimoriadnych odmien
za rok 2016 v sume 800 €
v čistom.
Obecné zastupiteľstvo
a/ zobralo na vedomie správu
o zámere zapojiť sa do výzvy
MV SR - výstavba materskej
škôlky.
b/ OZ doporučilo starostke
obce vstúpiť do jednania ohľadom zámeny budov materskej
škôlky vo vlastníctve cirkvi
a budovy domova dôchodcov
vo vlastníctve obce a možnosti
zámeny pozemku vo vlastníctve
cirkvi za účelom využitia na výstavbu škôlky v rómskej osade.
OZ schválilo Rudolfovi Šavelovi
zmluvu na prenájom priestorov ihriska na dobu 1 roku od
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, cena

Váš duchovný otec Daniel Šalát
(pokračovanie na strane 4)
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nájmu a podmienky budú uvedené v zmluve medzi Obcou
Spišský Štiavnik a Rudolfom
Šavelom v zmysle zákona
č. 138/1991 Zb. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce čl. 11 odst. 3.
OZ schválilo finančný príspevok
v hodnote 220 € na zakúpenie
paliva M. J., Priečna, Spišský
Štiavnik a J. Č., Priečna, Spišský
Štiavnik. Tiež schválilo finančný
príspevok V. H. v hodnote 500 €
na úhradu cestovných nákladov
na chemoterapiu v nemocnici
v Košiciach pre dcéru Kristínu.
» 10. zasadnutie OZ / 15. 12. 2016
OZ určilo a schválilo do návrhovej a mandátovej komisie Jána
Kalakaja a Cyrila Žigu a za overovateľov zápisnice taktiež Jána
Kalakaja a Cyrila Žigu. Mandátová a návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 8
z 9 poslancov (88 %) a OZ bolo
uznášania schopné.
OZ schválilo doplnený program
OZ.
OZ navrhlo pani starostke obce
dať vypracovať znalecký posudok pre budovu domu dôchodcov na ulici Kláštornej č. 202/3.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení, v platnosti
ostávajú uznesenia č. 126/2015,
93/2015, 134/2015, 135/2015,
143/2016.
OZ sa uznieslo na VZN č. 1/2017
o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej
dochádzky, na VZN č. 2/2017
obce Spišský Štiavnik o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
a na VZN č. 3/2017 o určení
výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka zariadenia školského
stravovania.
OZ schválilo Sadzobník poplatkov na rok 2017.
OZ schválilo rozpočet obce na
rok 2017 a zobralo na vedomie
výhľadový rozpočet na r. 2018,
2019.
Tiež schválilo úpravu rozpočtu
obce rozpočtovým opatrením
č. 2/2016, bežné príjmy
+ 12.620,00 €, bežné výdavky +
12.620 €, viď príloha.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
Ružencového spoločenstva
a doporučilo finančnej komisii
zahrnúť žiadosť do rozpočtového opatrenia č. 1/2017.
OZ schválilo finančný príspevok 200 € na Vianočný koncert
P. H., Mlynská, Spišský Štiavnik
v zmysle žiadosti.
OZ schválilo 200 € na kúpu
dreva pre M. Ž., Priečna, Spišský
Štiavnik v zmysle žiadosti.
Uznesenie starostka obce
(pokračovanie na strane 5)

Čas vzácnych stretnutí v našej škôlke
Tohtoročná príprava
škôlkarov na Vianoce
bola veľmi pestrá
a aktívna. Začali sme
očakávaním svätého
Mikuláša, kde deti
objavovali skutočný
príbeh a hlavné posolstvo
tohto nimi veľmi
obľúbeného dňa.
Spoznávali veľkosť vzájomného
obdarovávania sa nielen hmotnými vecami, ale hlavne vzájomným
stretnutím sa s týmto vzácnym
človekom. Aj svätý Mikuláš sa cítil
v našej spoločnosti veľmi dobre,
čo vytváralo krásnu atmosféru. To
nás povzbudilo k príprave daru
pre našich najdrahších. Denne
sme objavovali svoj talent a šikovnosť pri príprave Vianočného príbehu „Ako Peťko s Kubkom skoro

o ovečky prišli“. Tu sme sa veľmi
veľa naučili o láske k zvieratám
a pomáhaní si v každej situácii
života. Rozprávkoví hrdinovia
Peťko s Kubkom mali za úlohu
doviesť neľahkou cestou svoje
ovečky z košiara do dediny a tým
ich ochrániť od mrazivých nocí vo
voľnej prírode. Cesta bola náročná a takmer o svoje ovečky prišli,
no kde ľudské sily nestačili, prišla
na pomoc Vianočná hviezda,
ktorá svojou žiarou ukázala všetkým správny smer. Nakoniec sa
všetci stretli v dedine, kde spoločne poďakovali malému Ježiškovi
za pomoc a týmto oslávili Jeho
narodenie. Bolo krásne ako sa aj
naši noví, najmenší škôlkari spolu
s ostatnými dokázali zapojiť do
tejto neľahkej detskej inscenácie
a tým všetci priniesli obrovskú
radosť svojim najbližším. Takže
dar sa nám podaril a pri pohľade
na hrdých a šťastných rodičov sa
v našich srdciach začali skutočné

Vianoce. Tieto krásne stretnutia
boli tak intenzívne, že sme si
mysleli, že toto už nedokáže nič
prekonať. Opak bol však pravdou.
To najkrajšie nás ešte len čakalo.
Bolo to čas úplného darovania
sa ľuďom, ktorí už radosť zo
života veľmi nemajú. Tým, ktorí
sú odkázaní na pomoc iných,
spútaní svojou bolesťou a často
ťažkým životným príbehom. Toto
stretnutie bolo s ľuďmi z Domova
dôchodcov, pre ktorých sme pripravili prekvapenie v podobe
sladkých medovníčkov, ktoré
sme od skorého rána vo škôlke
vypekali a koledníckeho programu, ktorý sme im s láskou predviedli. Pri ochutnávaní sladkých
medovníčkov sme spolu spievali
vianočné piesne a rozprávali si
príbehy. Bolo to veľmi dojímavé
a obohacujúce stretnutie pre
všetkých a na toto budeme ešte
dlho s láskou spomínať.
(Mgr. Ivana Martinková)

Stretnutie v domove dôchodcov (autor foto: I. M.)

Náš pán doktor oslávil životné jubileum
Človek počas svojho
života vypovie niekoľko
prísah. Niektoré s ním
zostávajú počas dlhej
doby, na niektoré rýchlo
zabudne. V rodinnom
živote je takouto
dôležitou prísahou určite
tá manželská, ktorú si
dvaja snúbenci povedia
pred oltárom. Nemenej
dôležitou je prísaha,
ktorú pri promócii skladá
absolvent vysokej školy
a sľubuje, že sa ňou bude
riadiť v svojom povolaní.
Z týchto je určite najznámejšou

Hippokratova prísaha, ktorú skladajú absolventi medicíny pri promócii. Určite mi dáte za pravdu, že
niet krajšieho a humánnejšieho
povolania, ako je povolanie lekára.
Síce je plné obrovskej zodpovednosti, prekážok a často aj nevďačnosti. Lekár je ten, na ktorého sa
obraciame, keď sme chorí, keď
nás pre bolesť nič neteší. Každý
deň pomáha ľuďom v ich trápení,
zbavuje ich bolesti alebo ju aspoň
zmierni, zachraňuje životy. A to nie
je ľahké. Ešte ťažšia je práca detského lekára- pediatra. Bez toho,
aby mu jeho malý pacient povedal čo ho bolí, musí určiť správnu
diagnózu. S úsmevom a s láskavosťou sa prihovára deťom pri
vyšetreniach a neodrádza ho ani
plač a ostatné negatívne reakcie
drobčekov, keď ich musí pri určení
diagnózy trochu potrápiť. Poznám
takého pána doktora. Je ním

MUDr. Ján Kardoš, ktorý pôsobí
v susednej obci Hranovnica. Svoju
lekársku prax vykonáva od roku
1968. Celý svoj profesijný život
zasvätil pediatrii a liečeniu tých
najzraniteľnejších. V apríli 2017 to
už bude 41 rokov jeho pôsobenia
v Hranovnici. Za jeho neúnavnú
prácu mu patrí veľká vďaka. Dňa
28. 12. 2016 oslávil MUDr. Ján
Kardoš svoje významné životné
jubileum – 70 rokov.
Milý pán doktor, prijmite od
rodičov a všetkých detičiek, ktoré
tak neúnavne od skorého rána
každý deň liečite, srdečné blahoželanie k Vášmu sviatku a zároveň
vyjadrenie vďaky za všetko, čo ste
počas svojej lekárskej praxe vykonali. Do ďalších rokov Vám želáme
veľa pevného zdravia, šťastia,
životného optimizmu a veľa osobných a pracovných úspechov.
(M. M.)
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Dočkali sme sa…
Vianočné sviatky
roku 2016 boli naozaj
sviatočné. Prežívali
sme ich viac duchovne,
k čomu nás nabádal
aj náš vdp. farár
Daniel Šalát vo svojich
homíliách. O naplnenie
podstaty Vianoc
v kresťanskom duchu
prispeli aj kultúrne
vystúpenia v našom
chráme.
Veľkým prekvapením bolo
moderné divadelné predstavenie ČAS, ktoré nám 25.decembra
2016 s veľkým odhodlaním predviedli naše deti, naši birmovanci.
Po vystúpení sme sa na kostolnom dvore kochali živým Betlehemom. Svätú rodinku zohrievali
aj nádherné melódie speváckeho zboru Anima a nechýbalo

pohostenie, na ktoré myslel náš
duchovný otec.
A bolo tomu tak aj 6. januára
2017.
Ani mimoriadne mrazivé počasie neodradilo Štiavničanov prísť
na Vianočný koncert mladých
umelcov. Postupne zapĺňali lavice
v kostole mladí i starší a netrpezlivo čakali na spevákov. Dočkali sa. Pavla Hudzíková, Lenka
Spodniaková a Miriam Trembáčová otvorili koncert. Prekrásny
spev troch speváčok sa rozliehal
po kostole. Venite Adoremus
Dominum pohladil naše srdcia
i dušu. Prispela k tomu aj anglická
koleda. Prítomní ocenili úroveň
ich speváckych výkonov dlhotrvajúcim potleskom. Pavla Hudzíková vzdala poctu aj nebohému
vdp. farárovi Marcelovi Martinkovi zaspievaním kolied z jeho
zbierky piesní. Vďaka nemu nám
mohla ponúknuť koledy Keby
jasná hviezda…, Chvála Bohu na
nebi…a ďalšie. V ďalšej časti koncertu sme si vypočuli Prelúdium

(pokračovanie zo strany 4)

od Johanna Sebastiana Bacha
v klavírnom prevedení Miroslavy
Nestorovičovej. Aj kvalitný husľový prejav Laury Jurčíkovej bol
balzamom pre prítomných poslucháčov. Nechýbala ani skladba
Ave Maria od J.S. Bacha, ktorú
skvelo zaspievali Pavla Hudzíková
a Miriam Trembáčová.
Vyvrcholením umeleckého
prednesu spevákov bolo Agnus
Dei a spev umocňovali tóny klavíra a huslí. Dvojnásobné standing
ovation si vyžiadalo prídavok
účinkujúcich.
Rada by som vyjadrila úprimné poďakovanie, úctu a obdiv
výkonom spevákov a hudobníčok v mene všetkých Štiavničanov. Nech odovzdanie krásnych
červených ruží je symbolom
nášho obdivu. Sme hrdí na Pavlu
Hudzíkovú, ktorá zviditeľňuje
obec Spišský Štiavnik. Zo srdca
ďakujeme a tešíme sa na ďalšie
koncerty v ich podaní.
(Marta Brachňáková)

Vianočný koncert (autor foto: M. J.)

Veselo bolo aj u našich dôchodcov
V predvianočnom čase je
síce práce a povinností
veľa, predsa si aj naši
dôchodcovia našli čas
na milé stretnutie
s priateľmi. Na Katarínu
si v klube dôchodcov,
kde sa pravidelne
stretávajú zorganizovali
posedenie s kultúrnym
programom.

Hlavnou príčinou tejto slávy
boli malé oslavy menín členov
klubu, ktorí sa postarali o sladké
koláčiky na stoloch.
Medzi seba si pozvali aj vzácnych hostí: našu pani starostku
Bc. Máriu Kleinovú a nášho
pána farára Mgr. Daniela Šaláta.
O zábavu sa postarali Katarína
Zavadská a Agnesa Palgutová,
ktoré si nacvičili humornú scénku
z prostredia súdnictva. Pani Katka
bola sudcom, ktorý súdil nezbedného cigána v podaní Agnesky.
Sprievodné slovo mala na starosti
Mária Chripková. Po scénke, ktorá
nejednému prítomnému členovi

klubu dôchodcov precvičila bránicu, si všetci pochutnali na klobáske s kapustou. Zaspievali si,
porozprávali čo ich teší, čo trápi
a s dobrým pocitom z vydarenej
akcie sa vrátili domov. Tešíme
sa, že máme takýchto aktívnych
dôchodcov. Nielenže pomáhajú
svojim deťom vo všetkom s čím
pomôcť môžu, ale nezabúdajú
ani na dianie v obci. Nakoniec mi
napadá len jedna myšlienka:
Vďaka Pánu Bohu za našich
rodičov a starých rodičov. Nech
sú dlho medzi nami!
(M. M.)

nepodpísala.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
OZ villa Primi na plánované
akcie a odporúča finančnej
komisii zahrnúť žiadosť do rozpočtového opatrenia č. 1/2017.
OZ schválilo finančný príspevok
vo výške 500 € pre M. Ž., Priečna, Spišský Štiavnik z dôvodu
požiaru.
(Za správnosť výpisu: O.R.)

Oznam

Oznamujeme občanom,
že vývoz KOMUNÁLNEHO
ODPADU v našej obci bude
každý druhý utorok, párny
týždeň.
(A. Z.)

Oznámenie
o zrealizovaní
nového
kamerového
systému
Naša obec získala dotáciu
na financovanie výdavkov
projektu v oblasti prevencie
kriminality „Prevencia kriminality v obci Spišský Štiavnik“
v sume 13 000,00 €. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky
- Okresný úrad Prešov. Vďaka
novému kamerovému systému
budeme môcť bezpečne monitorovať verejné priestory v okolí
obecnej knižnice, autobusovej
zastávky a materskej školy.
Verejné priestranstvá budú
monitorovať spolu 4 kamery,
pričom celý kamerový systém
bude umožňovať rozšírenie
počtu kamier aj na ďalšie verejné priestranstvá. Obec projekt
spolufinancuje 21,61 %, t.j.
sumou 3.584,00 €. Nový kamerový systém je už nainštalovaný
a plne funkčný.
(D. M.)

Z lavíc našej
školy
Učiteľka sa pýta žiaka na hodine
prírodovedy: „Ako sa nazýva
rozpadávanie hornín v prírode
vplyvom zmien teploty, dažďa,
vetra, vody?
(Správna odpoveď – zvetrávanie)
Učiteľka napovedá: „No zve…,
zve…“ Žiak vyhŕkne: „Zvedavec.“
(pokračovanie na strane 6)
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Učiteľka sa pýta po vianočných
prázdninách: „Čo si dostal pod
stromček?“
Žiak: „Ta som rúbal drevo a dostal
som tresku do líca.“
Na hodine náboženstva:
Pán farár sa pýta: „Akou smrťou
zomrel sv. Štefan?“
Žiak odpovie: „Ta chorý bol.“
Jedno z prikázaní:
Aby si v deň sviatočný SVIETIL.
Mariánska pieseň:
Namiesto „Tam, kde syn tróni…“,
spievajú žiaci „Tam, kde CITRÓ
NY…“
Pri sv. omši: Pane, nie som HOTEL,
aby si vošiel pod moju strechu.
Písomné ospravedlnenie žiaka
rodičom z vyučovania:
Ospravedlňenka!
Sudruška učiťelka budte taka
dobra milosrdna a skromna
ospravedlnťe sina Petra čo nebol
v škole v čera Viete čo sa mu sťale
robí čo len umije tvar uš mu iďe
krv tak krvacal. celu tvar mal skr
vavenu tak preto ne išol do školí
A ešče čo stvrtok ne bol v škole.

Skautské Vianoce
Šťastné a veselé dnes prajem
Vám.
Nech nikto pri stole nesedí sám.
Šťastné a veselé nech všetci
máme.
Nech máte celý rok len šťastie
samé!
Aj tieto slová piesne od Dominiky Mirgovej odzneli na akcii “
Skautské Vianoce“.
A verte tomu, že poslednú
prázdninovú sobotu 7. 1. 2017
sme pri stole v Urbárskom dome
skutočne nesedeli sami. Napriek mrazivému počasiu sme
sa stretli my, členovia 122. zboru
Anjelov strážnych Poprad, pod
vedením oddielových vodcov
a radcov, s pozvanými hosťami
i rodinnými príslušníkmi. Pri

teplom čaji a chutnej kapustnici
sme strávili skvelé popoludnie,
počas ktorého každá družina
ukázala svoju šikovnosť a tvorivosť v podobe pripraveného programu. Navštívila nás Popoluška
a jej „taký krásny Princ“, cestovali
sme prostredníctvom kvízu po
celom svete, videli sme priebeh
skautskej družinovky zavŕšenej
tancom temperamentnej „MAKARENY“. Ďalšia družina nám zahrala poučnú scénku o pomoci
blížnemu. Dojímavý bol aj príbeh
“ O štyroch anjeloch“. My, domáci,
sme zas dokázali, že rozumom
a vlastnou usilovnosťou vieme
zvládnuť mnohé prekážky.
Vyjadrili sme to zábavnou scénkou “ Kozliatka a vlk “, v závere
ktorej zazneli slová: “… ak za
jeden povraz ťaháš, tak aj vlka
porazíš…”

Skauti skutočne ťahajú za
jeden povraz. Každý svojou troškou prispel k tomu, aby sa akcia
vydarila, a aby sme sa už teraz
tešili na ďalšie spoločné stretnutia. A kto alebo čo bolo v našom
prípade porazené? No predsa
nezáujem a nuda!
Akciu Skautské Vianoce si robí
náš zbor už niekoľko rokov, vždy
iný oddiel. Družinka Svetlušiek
patrí pod oddiel Gumkáčiek
spolu s družinami z Hrabušíc,
Popradu a dievčenských družín
zo Šuňavy. Tento rok Skautské
Vianoce robili Gumkáčky, prvýkrát v Spišskom Štiavniku.
Kto sa chce vydať na cestu dobrodružstva, poznávania, priateľstva a snahy byť každý deň lepší,
toho medzi sebou radi privítame.
“… nech máte celý rok len šťastie samé!“
(M. G. a Svetlušky)

Pani učiteľka prosím Vás ospra
vedlnte mojho syna, že dňa
9. 1. 2017 nebol do školy nepus
tila som ho lebo mal potrhane
boganče inač ma vyrašky. Daku
jem

Poplatky za
komunálny
odpad na rok
2017
Žiadame poplatníkov, aby na
obecný úrad Spišský Štiavnik
predložili doklady, preukazujúce vrátenie, zníženie alebo
odpustenie poplatku za komunálny odpad:
Ak poplatník požiada v zmysle
nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 1, správca
dane vráti poplatok alebo jeho
pomernú časť:
fyzická osoba potvrdenie o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu,
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

Vianočné stretnutie skautov (autor foto: M.G.)

(pokračovanie na strane 7)

Ocenenie členov DHZ Sp Štiavnik, cenou starostky obce za vzornú reprezentáciu obce Spišský Štiavnik, autor foto: M.J.
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December v škole
Tak ako to už býva,
december bol v škole
jedným z najštedrejších,
ale aj najhektickejších
mesiacov v roku.
Najprv nás navštívil
sv. Mikuláš a všetkým
dobrým deťom odovzdal
balíčky sladkostí.
S Mikulášom chodili po
triedach aj čerti, ktorí malých
nezbedníkov trochu postrašili
a začiernili im tváre sadzou.
Ešteže s nimi chodili aj anjeli,
ktorí čertíkov trochu miernili
a spolu s deťmi sľubovali, že
sa deti polepšia. Uvidíme… Po
Mikulášovi sa celá škola obliekla
do slávnostného trblietavého
šatu.
Ježiško navštívil aj našich najmenších žiačikov, ktorí vedeniu
školy ukázali, čo sa od septembra

naučili. Niektorým to išlo lepšie
a niektorí sa ešte trápia. Zaspievali, zarecitovali a predviedli, že
ani geometrické tvary, či farby už
pre nich nie sú veľkou neznámou.
Za ich snahu sme im odovzdali
vianočné darčeky, aby sa cez prestávky mohli pekne hrať a nerobiť
neplechu. Držíme im prsty, aby
na konci školského roka vedeli
všetko, čo má poriadny prvák
a nulťák zvládnuť.
Veľmi sme sa potešili aj našim
skautom, ktorí nám do školy
priniesli Betlehemské svetlo.
Betlehemské svetlo sa odpaľuje
z plamienka horiaceho v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje
medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak
svoje poslanie byť symbolom
jednoty, nádeje, lásky a radostnej
predzvesti Vianoc. Na Slovensko
sa tento rok dostalo už po 27.krát. Každé odpálenie svetielka
odkazuje ďalej tiché prianie, aby
sa pokoj a mier šírili v ľudských

(pokračovanie zo strany 6)

srdciach presne tak, ako sa od
človeka k človeku šíri plameň
Betlehemského svetla.
Krásne vyzdobená škola privítala pred Vianocami rodičov
a príbuzných žiakov. Deti predviedli krásne vystúpenia, ktoré si
nacvičili pod vedením učiteľov.
Po hodnotnom programe si
mohli hostia zakúpiť na vianočnej burze pekné výrobky, ktoré
deti aj učiteľky ručne vyrobili.
Vyzbierané peniažky poslúžia na
aktivity školy. Hostia si tiež mohli
posedieť a porozprávať sa pri
čaji a malom pohostení, za ktoré
škola ďakuje Mariánovi Jendrálovi, ktorý nám ho sponzorsky
zabezpečil.
Počas posledného školského
dňa pred Vianocami sme po
Vianočnej besiedke odmenili aj
žiakov, ktorí nás reprezentovali
na rôznych športových, vedomostných aj umeleckých súťažiach.
(M. M.)

Vianočné vystúpenie (autor foto: P. T.)

iný účel ako na podnikanie,
pozemok v zastavanom území
obce okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný
v katastri nehnuteľností ako
vodná plocha,
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,
podnikateľ list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie
oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
Ak poplatník požiada v zmysle
nariadenia a predloží podklady
uvedené v ods. 2 správca dane
zníži alebo odpustí poplatok
alebo jeho pomernú časť:
potvrdenie zamestnávateľa
alebo doklad, ktorý oprávňuje
poplatníka na prechodný alebo
trvalý pobyt v zahraničí alebo
čestné vyhlásenie, alebo potvrdenie o inom pobyte v zahraničí,
potvrdenie zamestnávateľa
alebo doklad, ktorý oprávňuje
poplatníka na prechodný alebo
trvalý pobyt v na území Slovenskej republiky – mimo trvalého
bydliska,
potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni
alebo v inej nehnuteľnosti
alebo potvrdenie o prechodnom pobyte - poskytne sa najnižšia sadzba 2,41 €/ročne,
potvrdenie o hospitalizácii
v zdravotníckom zariadení,
potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
potvrdenie o výkone trestu
odňatia slobody,
potvrdenie obce o vykonávaní
dobrovoľníckej činnosti v prospech obce,
potvrdenie obce o trvalom
pobyte poplatníka (bezdomovca) prihláseného na Obecnom
úrade obce Spišský Štiavnik,
čestné vyhlásenie o príležitostnom užívaní nehnuteľnosti.
(A.Z.)

O projekte
Inkubátor pre
Komunitné
centrum
Projekt s názvom Inkubátor pre
Komunitné centrum v Spišskom
Štiavniku bol výsledkom predchádzajúcich diskusií s poslancami obecného zastupiteľstva,
Vianočné vystúpenie (autor foto: P. T.)

(pokračovanie na strane 8)
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starostkou obce, rómskych žien
zo skupiny Agentky rovnosti,
miestneho farára, riaditeľky
základnej školy a ďalších ľudí.
Išlo o to, či urobíme v obci
v oblasti komunitného rozvoja
nejaký významnejší krok, ktorý
nás priblíži k budúcemu komunitnému centru. Vznik komunitného centra sa v obci plánuje
v roku 2018.
Tento krok bolo možné urobiť
aj preto, že občianske združenie SPOLU‑Slovensko už v obci
pracovalo od marca 2016
a pomohlo vytvoriť skupinu
Agentiek rovnosti z rómskych
žien z kolónie a pomohlo tiež
zorganizovať oslavu Medzinárodného dňa Rómov v obci
a Medzinárodný deň detí ako aj
výlety do Vysokých Tatier a ZOO
v Spišskej Novej Vsi a tiež účasť
na Spišských trhoch a výstupe
na Levočskú horu.
OZ SPOLU -Slovensko tak
mohlo lepšie spoznať ľudí
v obci a kolónii a trúflo si potom
pripraviť projekt Inkubátor a dať
záruky za jeho úspešný priebeh.
Tento projekt bol schválený
obecným zastupiteľstvom
v septembri 2016 a bol realizovaný počas dvoch mesiacov – teda október a november
a vyvrcholil na decembrovom
Mikulášskom seminári, kde sa
účastníci mali možnosť oboznámiť s projektom, jeho priebehom, aktivitami, ale vypočuť si
aj jednotlivé vystúpenia úspešných absolventiek a tiež zapojiť sa do diskusie o budúcnosti
komunitných aktivít a komunitného centra v Spišskom
Štiavniku.
Inkubátor pre KC bol vzdelávací
projekt, do ktorého sa zapojili
Rómovia aj nerómovia. Bol to
jeden z mála projektov v obci
zameraných na rozvoj ľudí
a komunity zároveň, kde Rómovia a nerómovia spolupracovali
cca 100 hodín počas dvoch
mesiacov.
Celý projekt bol rozdelený na 50
hodín teórie a 50 hodín praxe.
V rámci teórie sme vyučovali 5
tém, konkrétne : čo je to komunita a komunitný rozvoj, čo
je to verejná správa a obecná
samospráva, ako sa pripravujú
malé komunitné aktivity, aké
sú významné inštitúcie v obci
a ako sa pripravuje verejný
seminár.
V rámci praxe dievčatá najskôr
pracovali 20 hodín striedavo
pri zdravotnej asistentke Ivete
Lackovej a asistentke terénneho sociálneho pracovníka
Alene Jarošovej, ďalších 20
hodín praxe získali pri príprave
(pokračovanie na strane 9)

Príprava na Sviatosť birmovania
Od októbra 2016
sa žiaci a študenti
pripravujú na prijatie
sviatosti kresťanskej
dospelosti – birmovanie.
Táto sviatosť veriacich
dokonalejšie spája
s Cirkvou a obohacuje
ich zvláštnou silou
Ducha Svätého,
takže sú vo zvýšenej miere viazaní, ako ozajstní Kristovi sved-

kovia, šíriť a brániť vieru slovom
i skutkom.
Okrem pravidelnej účasti na
svätých omšiach sa stretávajú
každý druhý týždeň s hosťami
laikmi a kňazmi, ktorí im prezentujú svoj život a spojenie
s Bohom.
Ďalšou spoločnou akciou bola
účasť na evanjelizačnom turné
Godzone tour NOVÝ LEVEL v Poprade, ktoré bolo organizované už
po ôsmykrát. Organizátori pozývali na stretnutie s Bohom, ktorý
túži vidieť ako rastie generácia,
ktorej ide o Božie kráľovstvo

a túži túto generáciu posunúť
na nový level. Dňa 14. novembra
2016 sa ho zúčastnilo 38 záujemcov z našej obce spolu s naším
duchovným otcom.
Aj vianočné sviatky oslávili moderným programom
s názvom ČAS, ktorý nacvičili
pod taktovkou Mgr. Ivany Martinkovej.
Dňa 7. januára 2017 sa konalo
stretnutie s kňazom ThDr. Jánom
Bucom, ktoré veľmi oslovilo birmovancov a zanechalo hlbokú
stopu v ich dušiach.
(Martina Mizerová)

Birmovanci pri vianočnom vstúpení (autor foto: M.J.)

Katarínska zabíjačka
Aký bol kedysi dávno
život na dedine? Ľudia
žili skromne, súdržne,
spätí s prírodou,
ktorá im dávala prácu
i obživu. Súčasťou
boli zvyky a tradície.
Odovzdávali sa
z pokolenia na pokolenie,
no postupom času
upadli do zabudnutia.
No mnohé z nich sa
zachovali dodnes.
Takou je i predvianočná
zabíjačka.
V minulosti symbolizovala hojnosť a zavŕšenie úspešného roku,
často bola jedinou zásobárňou
mäsa na vianočný stôl.
Keď som bola školáčka, zabíjačka bola v každom dome a dvore.
Pohrávala som sa s myšlienkou
urobiť aj ja niečo tradičné a rozhodla som sa pripraviť zabíjačku

v našom OZ villa Primi. A tak sa aj
stalo. Oslovili sme ľudí, ktorí nám
pomohli a podporili nás.
Hlavnou postavou bol mäsiar
pán Stanislav Zavadský s manželkou Katarínou. Keď som ich oslovila, ochotne súhlasili. Dali sme
dokopy skvelú partiu a všetko
sme zvládli tak, ako sa na dobrú
dedinskú zabíjačku patrí. Pozvali
sme aj hostí, deti zo ZŠ Spišský
Štiavnik so svojimi učiteľkami,
deti zo ZŠ Hôrka - Ondrej s pani
riaditeľkou a deti z Detského
domova z Hranovnice. Na akcii
za zúčastnili aj členovia OZ MAS
Pramene, predseda Ing. Vladimír
Ondruš, starosta obce Vernár,
manažérka OZ MAS Pramene,
pani Emília Ringošová a ostatní
členovia OZ MAS Pramene.
O skvelú atmosféru sa postaral aj muzikant zo Šuňavy pán
Peter Zachar so svojím kolegom. Všetci sme spievali krásne
ľudové piesne a mali sme pocit,
že sa na tomto mieste zastavil
čas a ja som sa vrátila do môjho
detstva… trojnožka s vyveseným
prasaťom, koryto s mäsom, vôňa

klobás, jaterníc… Bol to úžasný
zážitok nielen pre deti, ale aj pre
dospelých, ktorí boli na zabíjačke
prvýkrát. Ochutnali sme špeciality a všetky dobroty, ktoré nám
pán mäsiar pripravoval. Jeho pani
manželka nás zase učila ako pripraviť chutné zabíjačkové jedlá
(pečienku, zabíjačkovú polievku,
kapustu). Týmto im veľmi pekne
ďakujem, pretože bez týchto ľudí
by zabíjačka nebola zabíjačkou.
Ďakujem aj sponzorovi, ktorý
nám daroval prasiatko a podporil
tak veľkolepú akciu.
Na záver: OZ villa Primi ešte
raz ďakuje všetkým, ktorí nám
pomohli a podporili nás!
Občianske združenie Vás zároveň pozýva na akcie remesiel
a workshopov, ktoré budeme
v priebehu roka postupne
organizovať v našej drevenici
v Hôrke–Prímovciach.
Plán akcií si môžete pozrieť
na internetovej stránke
www.villaprimi.sk, alebo zavolať
na tel. 0918 735 869. Radi vám
(pokračovanie na strane 9)
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podáme dostatočné informácie.
Všetkých srdečne pozývame!
(Ľubomíra Šutáková, OZ villa Primi)

Občianske združenie MAS PRAMENE sa taktiež chce poďakovať

za spoluprácu na úžasnej akcii,
ktorá nám pripomenula nádhernú atmosféru Vianoc na dedine.
Ďakujeme hlavne pani Ľubomíre
Šutákovej z OZ villa Primi a jej
rodine, ktorí všetko nádherne
pripravili. Veríme, že OZ MAS

PRAMENE a OZ villa Primi bude
spolu organizovať viac takýchto
a podobných akcií v priebehu
roka. Tešíme sa na Katarínsku
zabíjačku 2017!
(E.R., Občianske združenie MAS
Pramene)

Zabíjačka (autor foto: M.J.)

30 rokov Špeciálnej základnej školy v Štiavniku
Tak ako ľudia, aj rôzne
inštitúcie majú vo svojej
dlhoročnej histórii
chvíle, keď rekapitulujú
svoj doterajší vývoj.
Väčšinou to býva pri
príležitosti okrúhleho
výročia vzniku.
Špeciálna základná škola
v Spišskom Štiavniku v tomto
školskom roku oslavuje 30 rokov
od svojho založenia. Prešla mnohými úskaliami, sťahovaním,
zmenami. Je to nielen spomienka, ale aj vhodná príležitosť poďakovať sa všetkým zamestnancom
školy, či už bývalým alebo terajším.
História Špeciálnej školy
a vôbec začiatok osobitného
školstva v Spišskom Štiavniku
sa začala datovať v roku 1983,
kedy sa zriadila prvá osobitná
trieda, ktorá patrila pod Osobit-

nú školu v meste Poprad. Dňa
1. septembra 1986 Okresný
národný výbor v Poprade zriadil
v Spišskom Štiavniku Osobitnú
školu, ktorá mala v školskom
roku 1986/1987 päť tried, vrátane elokovaných tried v obciach
Hranovnica, Vydrník a Švábovce.
V školskom roku pribudli nové
triedy v Jánovciach, v Spišskom
Bystrom a 2 oddelenia školskej
družiny. Školský rok 1989/1990
sa začal v nových priestoroch
na Kláštornej ulici, v bývalých
hospodárskych budovách. Škola
sa ešte v tom istom roku musela
presťahovať naspäť do základnej
školy. V priebehu ďalších rokov sa
pedagógovia snažili o vytvorenie
čo najpríjemnejšieho prostredia
pre žiakov, zápasili s malými
priestormi a učili na dve zmeny.
Až prišiel apríl 2012, kedy sa
ŠZŠ presťahovala do nových,
i keď prenajatých priestorov.
V školskom roku 2015/2016 sa
po 29 rokoch existencie školy

začalo vyučovanie vo vlastných
priestoroch v bývalom detskom
domove na Slnečnej ulici. Škola
žiakom poskytuje základné
vzdelanie (primerané stupňu
postihnutia), rozvoj komunikačných, rozumových schopností
a tiež manuálnych zručností.
Výchovno‑vzdelávací proces
zabezpečujú špeciálni pedagógovia v spolupráci s výchovným
poradcom a rodičmi žiakov. Žiaci
dosahujú výborné výsledky, aj
medzinárodné, hlavne vo výtvarných súťažiach.
Oslávenkyni prajeme, aby
mala výborných pedagógov
a veľa úspechov v ďalšej náročnej práci. Želáme jej aj dobrých
žiakov, ktorí by svoje vedomosti
a zručnosti, ktoré v tejto inštitúcii
získali nezahodili po odchode zo
školy za hlavu, ale aby ich vedeli
správne použiť v svojom živote,
ale aj v živote spoločnosti.
(M. M.)

Vystúpenie žiakov ŠZŠ (autor foto: V.S)

(pokračovanie zo strany 8)

a organizovaní malých komunitných projektov a posledných
10 hodín praxovali pri príprave
záverečného seminára.
Okrem klasického vzdelávania
v zasadačke obecného úradu
sme zrealizovali aj množstvo
menších komunitných aktivít.
Začali sme dvomi štartovacími
aktivitami. Hneď v prvý novembrový týždeň sme sa stretli s
malými chlapcami na ihrisku
pri kolónii, kopali sme loptu na
futbalovú bránku a vyzbierali
sme spoločne s nimi odpadky
z ihriska. Druhou štartovacou
aktivitou bol výlet s malými
deťmi za kolóniu a ďalej popri
kríži. Za nimi nasledovali tri
malé komunitné projekty,
ktoré už boli lepšie pripravené
a boli organizované v spolupráci s rôznymi inštitúciami
v obci. Prvým takým projektom
bola prednáška v ZŠ so žiakmi
ôsmeho ročníka na tému poskytovania prvej pomoci v spolupráci s SČK. Druhý projekt bol
zameraný na čítanie rozprávky
v knižnici, na čom sa zúčastnili

Výlet s deťmi (autor foto: A.B.)

malé deti – rómske aj nerómske so svojimi rodičmi a starými rodičmi. Aj tretí projekt sa
uskutočnil v knižnici a bola to
beseda s mladými ľuďmi z kolónie vo veku 16 až 20 rokov o ich
záujmoch a plánoch do budúcnosti. Posledným a najväčším
komunitným projektom bol,
záverečný mikulášsky seminár
dňa 5. decembra 2016.
A čo sme to vlastne celým vzdelávacím projektom Inkubátor
dosiahli? V prvom rade sme
ukázali, že sa dá niečo pozitívne robiť. Netreba len nadávať,
hádať sa, ohovárať – ale treba
sa chopiť aktivity a robiť dobré
skutky. Ukázali sme tiež, že
Rómovia a nerómovia môžu
spolupracovať a riešiť problémy spoločne. Ukázali sme, že
v obci sú ľudia, ktorí sú ochotní
obetovať svoj čas a námahu,
ako dobrovoľníci a urobiť niečo
pre druhých, aj keby nemuseli.
Pripravili sme skupinu ľudí na
prácu v budúcom komunitnom
centre. Teraz ide o to, či toto
naše úsilie zapadne prachom,
alebo sa bude v príprave na
(pokračovanie na strane 10)
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otvorenie KC pokračovať.
Do projektu Inkubátor sa zapojilo celkove 15 žien a ukončilo
ho 7 absolventiek, ktoré obdržali certifikáty od združenia
SPOLU – Slovensko.
Počas projektu ľudia veľa diskutovali o tom, či to má zmysel,
či z toho niečo bude, či vôbec
bude KC a či náš certifikát vôbec
niekedy na niečo využijú. Aj
preto niektoré ženy prestali
na vzdelávanie chodiť a radšej
ostali doma.
Tu sú mená žien, ktoré vzdelávanie úspešne ukončili. Sú to:
Mgr. Oľga Martinková, Iveta
Lacková, Alena Jarošová, Dáša
Pačajová, Ružena Čonková, Oľga
Rákociová a Terézia Goroľová.
Patrí im vďaka za to, že obetovali svoj čas, aby sa niečo nové
naučili a mohli tak lepšie pomáhať svojim blížnym.
Chcem sa na záver môjho
článku poďakovať starostke
obce Bc. Márii Kleinovej za podporu projektu Inkubátor. Ďakujem aj všetkým poslancom, ktorí
nás podporovali a pochopili, že
ide o dobrú vec. Tiež ďakujem
všetkým partnerom našich
komunitných projektov.
Ďakujem aj mojim rómskym
kolegyniam zo SPOLU – Slovensko - Drahuške Polákovej
z Levočských Lúk a Jarke Kotlárovej z Hájika, ktoré sa zúčastnili na troch školeniach v rámci
Inkubátora a tiež záverečného
seminára a niekoľkých rokovaní
na obci s rómskymi poslancami.
(PhDr. Anton Bobák,
Učiteľ a manažér, OZ SPOLU
‑Slovensko)

Pranostiky na
mesiac január

Zatancovali sme si na Katarínskej zábave
Už sa stáva tradíciou, že
v období pred Vianocami
usporadúvajú naši hasiči
Katarínsku zábavu. Aj
keď slovo „zábava“ tejto
akcii veľmi nepristane.

Skôr sa to podobá hasičskému
plesu. Urbárska sála je krásne
vyzdobená, po prípitku sa podáva
slávnostná večera a ani teraz to
nebolo inak. 19.novembra 2016
sa do Urbárskeho domu začali
večer schádzať krásne oblečení
a tancovania‑chtiví hasiči a hasičky z našej obce, ale aj hostia z blízkeho, či vzdialenejšieho okolia.

Konal sa už 4. ročník tejto milej
udalosti, ktorá má svoju obľubu
hlavne u mladých hasičov. Do
tanca vyberal hudbu náš domáci
DJ Adam Pemčák a nechýbala ani
bohatá tombola. Veríme, že v roku
2017 budeme tancovať na už
5.ročníku tejto kultúrnej akcie, na
ktorú sme si už tak trochu zvykli.
(M. M.)

Katarínska zábava (autor foto: G.CH.)

Supermesiac nad Štiavnikom
V pondelok 14.
novembra 2016 sme na
oblohe mohli pozorovať
Mesiac v splne, ktorý
bol k Zemi najbližšie od
roku 1948.

Podobné nebeské divadlo
sa podľa astronómov odohrá
až v roku 2034. Supermesiac sa
objavuje vďaka nezvyčajnému
tvaru jeho orbity, teda obežnej
dráhy okolo Zeme, pripomínajúcej vajce. Najbližšia časť
dráhy, nazývaná perigeum, je pri
supermesiaci približne o 48 000
kilometrov bližšie k Zemi ako

apogeum, čo je najvzdialenejší
bod obežnej dráhy.
Mesiac má 28-dňovú periódu
a do perigea, čo je najbližšia
vzdialenosť k Zemi, sa dostáva
pravidelne. Mimoriadnosť tohto
javu bola v tom, že sa Mesiac
priblížil vo fáze splnu a bol krvavočervený.
(Martina Mizerová)

•D
 ážď, keď nesie január, neteší
sa hospodár.
•K
 eď vlci a líšky v januári vyjú,
to znamená tuhú zimu.
 eď január nie je pod snehom,
•K
beda poliam, lúkam a vrchom.
•K
 eď január vodu pustí, v ľad ju
zas marec zhustí.
•K
 eď je január biely, november
je zelený.
 eď je január studený a mrazi•K
vý, poľu a ľuďom je priaznivý.
 eď je v januári teplo, siaha
•K
bieda až na dno.
• Keď je začiatok a koniec janu(pokračovanie na strane 11)

Supermesiac nad Spišským Štiavnikom (autor foto: Martina Mizerová)

viac na www.spisskystiavnik.sk
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Návšteva Rómskeho múzea v Brne
Dňa 9.decembra 2016
sme navštívili spoločne
- zamestnanci, poslanci
obecného zastupiteľstva
a starostka obce Spišský
Štiavnik - Múzeum
rómskej kultúry,

kde sme sa dozvedeli o pôvode
Rómov a rozsiahlej histórii aj to,
čo to bol holokaust, kde boli koncentračné tábory pre Rómov a
pod. Zaujímavé boli rôzne expozície prezentujúce pôvod a dejiny
Rómov od odchodu ich predkov
z indickej pravlasti až po príchod
do Európy.

(pokračovanie zo strany 10)

Osobitnú pozornosť venuje
historickú prítomnosti Rómov na
území Československa a dopadu
prelomových historických udalostí na ich spoločenstvo. Podstatná časť expozície je venovaná tradičnej kultúre a spôsobu
života Rómov.
(Radoslav Ščuka)

ára pekný, bude úrodný rok.
 eď nie je zima v januári, bude
•K
v apríli a v máji.
 eď sa rok so zimou a snehom
•K
počína, sľubuje dosť chleba,
ale málo vína.
•M
 noho snehu v januári, málo
vody v apríli a máji.
 a počiatku roku keď sú
•N
mokrie časy, od hnevu si vinár
bude šklbať vlasy.
•V
 januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.
• Jasné januárové pondelky,
pekné veľkonočné sviatky.
 januári mráz – teší nás,
•V
v januári voda – to je večná
škoda.
• J anuár dobrý je, keď chotár
biely je.
 eď včely v januári vyletujú, to
•K
nedobrý rok ohlasujú.
• Teplý január – poľutuj bože!

Návštevníci múzea (autor foto: R. Š.)

Netradičná súťaž hasičov
Už sme si zvykli, že
naši hasiči získavajú na
súťažiach v hasičských
disciplínach veľmi dobré
umiestnenia. Tentoraz
súťažili v pre nich
netradičnom športe.
Koncoročnú kapustnicu trochu
oživili a 17. decembra 2016 sa
stretli v športovom areáli TJ Spiš-

ský Štiavnik, kde súťažili v stolnom tenise o Pohár predsedu
DHZ Spišský Štiavnik. Hralo sa
na troch stoloch a prihlásiť sa
mohol každý. Tí, ktorí boli niekedy v tomto športe aktívni, mali
malý handicap. Prihlásilo sa 12
súťažiacich a tí od 16,00 hod. hrali
každý s každým na 2 víťazné sety.
V priateľskej atmosfére, ktorú
podporilo aj 20 litrov vianočného
punču nakoniec vyhral a stal sa
dočasným majiteľom Putovné-

ho pohára predsedu DHZ Spišský Štiavnik Adam Pemčák, ktorý
ukázal, že to so stolnotenisovou
raketou vie. (Keďže je v stolnom
tenise zdatný, jeho handicapom
bolo, že musel hrať ľavou rukou).
Po ťažkom turnaji dobre padla
výborná vianočná kapustnica.
Víťazovi gratulujeme a tešíme
sa na druhý ročník tejto peknej
akcie.
(M. M.)

• L epšie vidieť hladného vlka
v poli ako gazdu v januári
v košeli.

Dôležité
telefónne
čísla
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOS - 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

• T‑Com
• informácie o telefónnych číslach - 1181
• ohlasovňa porúch - 12 129
• centrum služieb zákazníkom
- domácnosti - 0800 123 456
• centrum služieb zákazníkom
- firmy - 0800 123 500

Účastníci stolného tenisu (autor foto: R. M.)
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Recepty
Šťavnatý mrkvový koláč
Potrebné prísady:
1,5 hrnčeka hnedého cukru
(môže byť aj biely kryštálový),
4 vajíčka, 1 hrnček oleja, 2 hrnčeky polohrubej múky, 2 čajové
lyžičky sódy bikarbóny, 1 prášok
do pečiva (môže byť aj prášok
do perníka), 1 lyžička škorice, 4
hrnčeky strúhanej mrkvy, (kto
má rád orechy, môže dať hrnček
nasekaných orechov), džem
podľa chuti.
Postup prípravy
Vajcia s cukrom vyšľaháme do
penista a potom už len postupne vmiešavame všetko ostatné.
Cesto vylejeme na vymastený a
múkou vysypaný plech, pečieme pri 180 stupňoch do zlatista.
Koláč necháme vychladnúť a
potrieme džemom.

Ohňostroj nad Spišským Štiavnikom. Takto sme zachytili Silvester 2016 (autor foto: M. J.)

viac čítajte na

Postup prípravy
Zeleninu očistíme a postrúhame, pridáme kyslú smotanu
alebo tatarku, horčicu, soľ a na
záver posekané vlašské orechy
Dobrú chuť !

Fotohádanka

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu
č. 4/2016 sme dostali štyri
správne odpovede.
Predmet, ktorý sme uverejnili na obrázku sa používa pri
výrobe šindľov. Je to nôž, alebo
dlabačka na vytvorenie drážky,
po štiavnicky fugač.
Výhercom sa stal Andrej Brtko
z ulice Kvetnej.
Fotohádanka č. 1/2017
Milí čitatelia, uhádnete ako sa
nazýva a načo sa používal predmet na obrázku?
Odpovede na fotohádanku
zasielajte
na
obec@spisskystiavnik.sk, alebo
osobne na Obecný úrad v Spišskom Štiavniku do 10. februára
2017

spisskystiavnik.sk

Jablkovo zelerový šalát
Ingrediencie:
4 ks mrkvy, 1 ks zeler, 1 ks jablko,
3 polievkové lyžice kyslej smotany, 1 lyžička horčice, soľ, vlašské orechy.

Fotohádanka (autor foto: M. J.)
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