a
c
j
a
d
o
v
spra
3

Obecný spravodajca informačný štvrťročník obyvateľov obce Spišský Štiavnik elektronickú verziu nájdete na www.spisskystiavnik.sk NEPREDAJNÉ!

Obecný

XIV•2017

ik
Spišský Štiavn

Vážení spoluobčania

Nastal nám čas oddychu,
relaxu, no najmä pre
deti vytúžených letných
prázdnin. Čas, kedy sú
ľudia optimistickejší,
uvoľnenejší, viac sa
usmievajú a trávia
viac času spoločne.
Či už na dovolenkách
na našom krásnom
Slovensku, v zahraničí,
pri domácom leňošení,
grilovačkách, gulášoch,
alebo zdanlivo
obyčajných večerných
prechádzkach. Snáď
nám počasie dopraje čo
najviac krásnych teplých
dní.
I tu dostáva svoj priestor náš
Obecný spravodajca, ktorý je
opäť akýmsi obhliadnutím sa, čo
sa nám podarilo, čoho sme mohli
byť svedkami, ale i toho, čo nás
v najbližšej dobe čaká. A tak,
popri varení lekvárov, zaváraní,
či pomedzi prácu v záhradke vám
prajeme príjemné čítanie.
Novinkou tohto čísla Obecného spravodajcu je, že každý kus
je zlosovateľný. Losovať bude

redakčná rada za prítomnosti
právnika a hlavnou cenou je kvalitný bicykel. Prajem losujúcim
pevnú ruku a nech sa hlavná cena
dostane k niekomu, kto ju ozaj
plnohodnotne využije a komu
urobí najväčšiu radosť.
Nedávno som kdesi čítala, že
človek má vždy dve možnosti,
ako sa pozerať a prijímať veci,
ktoré do jeho života prichádzajú.
Buď na všetkom budeme hľadať
nedostatky, alebo ich prijmeme
s pokorou a budeme hľadať to
pozitívne a dobré, čo nám môžu
priniesť a čo nás môžu naučiť.
Keď sa obzriem posledných pár
týždňov dozadu, prežívam veľkú
hrdosť. Hrdosť a úctu k ľuďom,
ktorí nestratili chuť a optimizmus
pracovať pre iných, pripraviť
podujatia a aktivity, ktoré ľudí
spájajú, obohacujú a prinášajú do našej malebnej dedinky

život. Som veľmi hrdá, že naša
obec žije, a že ak chceme, aj tu
môžeme nájsť príležitosť pre kultúrne, spoločenské, duchovné či
športové vyžitie. Výsledkom toho
sú aj udalosti, o ktorých sa dočítate na nasledujúcich stránkach
Obecného spravodajcu.
Ja by som chcela spomenúť dve nádherné a veľkolepé
oslavy – oslavy našich jubilantiek, materskej škôlky a základnej školy. Nedá mi nezastaviť
sa pri týchto udalostiach znova
a patrí sa mi vyzdvihnúť krásne
dni osláv, ktoré boli ozaj na veľmi
vysokej úrovni a obe veľmi výnimočné, do detailu pripravené.
Našim dvom oslávenkyniam
prajem predovšetkým dobrých
oduševnených pedagógov,
skvelých nadaných žiakov, dobrý
finančný režim a aby vo svojich
útrobách naďalej uchovávali to
najkrajšie – naše detstvo.
Chcela by som vám zo srdca
popriať krásne leto plné aktívneho oddychu, ktorý obohacuje
telo i dušu. Prajem nám všetkým, aby sme ho strávili s ľuďmi,
ktorých máme radi, aby sme čo
najviac času trávili spolu, rozvíjali
naše dobré vzťahy a predovšetkým, nech teplo leta rozohreje aj
naše duše.
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S úctou

Súťaž o bicykel
Vážení občania, vydanie nášho Obecného spravodajcu č. 3/2017 je
očíslované poradovým číslom. Členovia redakčnej rady za prítomnosti
notára vyžrebujú 21. augusta 2017 jedného výhercu, ktorý sa stane
majiteľom bicykla. Preto je potrebné, aby ste si odložili tento výtlačok
Obecného spravodajcu, ktorý bude slúžiť ako dôkaz k odovzdaniu
výhry.
Číslo, ktoré vyžrebujeme zverejníme na webovej stránke obce
a v obecnom rozhlase. V prípade, že sa majiteľ výhry neprihlási,
žrebovanie zopakujem o dva týždne.

Základná škola
oslavovala

číslo

viac na www.spisskystiavnik.sk
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Spoločenská
kronika
II. ŠTVRŤROK 2017
Novorodenci
• Sebastián Pačaj
• Sebastián Mirga
• Mathias Beniač
• Tomáš Žiga
• Veronika Lacková
• Mário Čonka
• Teodor Lacko
• Soňa Kunová
• Tomáš Žiga
• Filip Pačan
• Dávid Žiga
• Dávid Ščuka
• Sedrik Lavrik
• Sofia Mižigárová
• Olívia Šmajdová
• Timea Kroščenová
• Patrícia Žigová
• Sára Pačajová
• Gabriel Galovič
• Eliška Kacvinská
• Anežka Gabčová
• Sebastián Štajer

Základná škola oslavovala
Celý rok 2017 je pre
našu školu výnimočný.
Výnimočným ho robí to,
že je pre ňu jubilejným.
Naša škola oslávila svoje
50.výročie od svojho
otvorenia. Rok 1967 bol
pre našu obec dôležitým
medzníkom. V kronike
obce sa dočítame, že
v Spišskom Štiavniku
bola otvorená nová
14-triedna základná
deväťročná škola. Tento
významný počin pre
obec Spišský Štiavnik sa
udial 11.januára 1967.

sia na čele s Ing. Jánom Šavelom
vybrala zo 150 zaslaných prác
tri najlepšie v každej kategórii.
Nápaditými výtvarnými dielkami sme si našu školičku krásne
vyzdobili. Pedagógovia pripravili hodnotný kultúrny program,
ktorý si mohlo pozrieť 170 pozvaných účastníkov osláv. Nechýbal
tanec, muzikál, piesne, koncert
malého školského hudobného
telesa, spomienky bývalých riaditeľov a ani ďakovné slová. Po
oficiálnej časti sa všetci účastníci
osláv pobrali na malé pohostenie a nemalé spomienky na časy
minulé do budovy našej školy.
Tak si tu trochu zaspomínajme
aj my.
V školskom roku 1966/1967
školu navštevovalo 350 žiakov
a vyučovalo 17 učiteľov. Dovtedy sa mladší žiaci učili v rôznych
budovách v našej obci a starší

My sme tejto udalosti venovali
pozornosť už od začiatku roka.
Celý rok 2017 sa nesie v duchu
jubilea našej oslávenkyne.
11.januára 2017 náš pán farár
Mgr. Daniel Šalát odslúžil svätú
omšu, na ktorej sa zúčastnili
žiaci aj pracovníci školy. Takto,
s požehnaním, sme začali oslavovať. Oficiálne oslavy sme si
nechali až na jún, keď bude krajšie počasie a škola nám trochu
vykvitne. Krásne sme si ju vyzdobili a to, že škola oslavuje, ohlasujú bannery na priečelí školy
a na chodbe školy už od toho
spomínaného januára. Vyhlásili
sme aj výtvarnú súťaž „Slnečná
škola“, ktorej sa zúčastnili nielen
naši žiaci, ale aj žiaci z blízkeho
okolia. Zapojili sa žiaci piatich
škôl. Hodnotiaca päťčlenná komi-

museli každý deň cestovať do
Hranovnice. Bolo krásne, keď
mohli všetky štiavnické deti
od toho pamätného roku 1967
chodiť do školy v svojej rodnej
dedinke. V priebehu rokov sa
ich tu vystriedalo tisíce, ale tiež
mnoho učiteľov, ktorí sa s radosťou starali o ich vzdelanie. Prvým
riaditeľom školy sa stal p. Jozef
Rusňák. Po ňom školu viedli
p. Alexander Kohút, PaedDr.
Eduard Kuchta, p. Tibor Kišš a najdlhšie školu viedol Mgr. Peter
Gömöry. Za jeho dlhoročného
pôsobenia škola prešla nielen
mnohými stavebnými úpravami
a rekonštrukciami, ale stala sa
od roku 2000 právnym subjektom. Táto forma priniesla mnoho
práv, ale ešte viac zodpovednosti
a povinností. Čaká nás ešte, ak

bude dostatok finančných prostriedkov, celková rekonštrukcia
školskej jedálne, vybudovanie
laboratórií, špeciálnych učební,
získanie ďalších priestorov na
odbúranie smennosti a trvalý
sen všetkých pracovníkov, žiakov
a rodičov – výstavba telocvične.
Našu školu navštevovali rodičia
a dokonca aj starí rodičia súčasných žiakov. Títo naši žiaci dosiahli pod vedením svojich učiteľov
veľké množstvo úspechov tak vo
výsledkoch výchovy a vzdelávania, ako aj v mimoškolskej činnosti. V čase, kedy sa každoročne znižuje počet narodených detí, musí
každá škola bojovať o žiakov svojimi aktivitami, zaujímavým učebným plánom, úspechmi a ich
propagáciou. Naša škola nezápasí
s úbytkom žiakov. Práve naopak.
Bolestnou stránkou školy je však
úbytok žiakov, ktorí majú záujem

Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Helena Javorská, Mlynská
• Koloman Lacko, Priečna
65 rokov
• Emil Dulovič, Mlynská
70 rokov
• Mária Korheľová, Mlynská
• Marta Janíková, Priečna
• Dušan Malec, Hlavná
• Elena Šimkovičová, Hlavná
• Helena Hudzíková, Mlynská
75 rokov
• Michal Hopko, Kvetná
• Vincent Hoza, Kvetná
• Monika Odrobinová, Lúčna
• Ján Pavlík, Slnečná
Kultúrny program detí ZŠ (autor foto: M. Javorský)

80 rokov
• Žófia Žigová, Priečna
85 rokov
• Marta Kontrová, Kvetná
• Anna Tokarčíková, Kvetná
Prajeme im pevné zdravie!
Opustili nás
• Štefan Hudzík, akad. sochár
• Michal Čonka
• Silvester Pleva
Demografické údaje
K trvalému pobytu sa v II.
štvrťroku 2017 prihlásili dvaja
občania, odsťahovali sa šiesti
obyvatelia.
(O.R.)

o učenie a o svoj ďalší rozvoj
na stredných školách. Mnohé
z našich detí končia povinnú
školskú dochádzku v nižšom ako
9.ročníku. Tu môže pomôcť len
zmena myslenia rodičov týchto
žiakov. Je dôležité, aby spolupracovali so školou a pomohli
svojim deťom s ich plnohodnotným začlenením do spoločnosti.
Škola sa o to snaží zo všetkých
síl. Nie všetky deti majú doma
prostredie, ktoré praje vzdelaniu
a dobrej výchove. Nie všetky deti
majú potenciál stať sa inžiniermi,
vedcami, lekármi… Najdôležitejšie je, aby z našej školy odchádzali absolventi, ktorí dokážu kriticky myslieť, dokážu sa presadiť
v spoločnosti, vedia sa správať
a zorientovať sa v problémových
(pokračovanie na strane 3)
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situáciách. Profesor Aurel Stodola
povedal: „Isté je, že niet na svete
zázračnej vyučovacej metódy,
ktorá by mohla pretvoriť menej
nadaných ľudí na géniov, nedbanlivé povahy na výkvet horlivosti a pomaly reagujúce temperamenty na virtuózov výkonnosti.
No svätou povinnosťou školy je
ujať sa láskyplne všetkých, teda aj
menej nadaných a viesť ich k disciplinovanému mysleniu.“
Máme však aj žiakov, na ktorých môžeme byť hrdí. Pozitívne

zviditeľňujú našu školu na súťažiach, či v ďalšom štúdiu. Úspechy v predchádzajúcich 50-tich
rokoch by nebolo možné dosiahnuť bez zodpovednej práce
pedagógov našej školy, nepedagogických zamestnancov, ale aj
nadšených rodičov. Naše aktivity
podporuje aj obec, ako zriaďovateľ školy a viacerí sponzori. Bez
pomoci týchto všetkých a ich
podpory by sme sa nezaobišli.
Vám všetkým patrí naša vďaka.
Vďaka a spomienky patria aj tým,
ktorí pracovali v tejto škole a nie

sú už medzi nami.
Želáme celému kolektívu školy
veľa úspechov do ďalších rokov,
stovky dobre pripravených absolventov, ktorým bude atmosféra
školy ožívať v ich spomienkach
i po mnohých rokoch, želáme si,
aby sme boli aj naďalej spoločne
aspoň tak úspešní ako doteraz,
aby na škole panoval duch spolupatričnosti, náročnosti a láskavého slova.
Všetko najlepšie, milá naša
školička!
(M. M.)

Sedemdesiat rôčkov mala,
predsa nie je stará
dáma… Aj túto pieseň
nám zaspievali škôlkári
pri príležitosti 70.
výročia založenia MŠ
v Spišskom Štiavniku.
Veru, škôlka oslávila sedemdesiatku. 14. júna 2017 sa o 15:00
hodine zišli v Urbárskom dome
v Spišskom Štiavniku pozvaní hostia a rodičia, ktorých pri
vstupe vítala s milým darčekom

pani riaditeľka Bc. Katarína Galovičová.
Keď do sály vstúpili aj tí najmenší, deti, program sa mohol
začať. Po príhovore pani riaditeľky Bc. Kataríny Galovičovej sa
predviedli dievčatá vo farebných
sukničkách a chlapci v hnedých
vestičkách šitých na mieru.
Tancovali, recitovali a spievali… Nedali sa zahanbiť. Na záver
sa pochytali za ruky a prešli sa
pomedzi divákov, ktorí ich odmenili dlhým potleskom.
Potom sa prihovorila pani sta-

rostka obce Bc. Mária Kleinová
a udelila ďakovné listy dlhoročným pracovníkom MŠ v Spišskom
Štiavniku: In memoriam pani
učiteľke Jolane Sýkorovej, pani
riaditeľke PaedDr. Oľge Javorskej
a pani kuchárke Anne Mrázovej.
Na záver sa prihovorila aj vedúca
Školského úradu Veľký Slavkov
Mgr. Alena Madzinová. Pozvaní
hostia sa presunuli do priestorov
škôlky, kde ich čakalo pohostenie
- dobroty od výmyslu sveta…
(Martina Mizerová)

Riaditeľka MŠ Bc. K. Galovičová, a deti z MŠ (autor foto: M. Mizerová)

Naša škôlka oslavuje…
Domov…miesto, kde
sa cítime v bezpečí
a šťastní. Miesto, kam
sa vždy radi vraciame
a to odkiaľkoľvek
a z akejkoľvek diaľky.
Jedným z nich je aj naša
škôlka.
Mnohí sme už veľkí vo veľkom
svete a pár rokov prešlo odkedy
naše malé nožičky denne prechádzali jej prahom, no to, čo v nás
zanechala nám v srdci ostane
navždy. Na začiatku bol jeho tlkot
veľmi silný, nesmelý a plný očakávania toho, čo nás tam vlastne čaká, no po pár mesiacoch

sme už vedeli, že toto miesto je
jedinečné. Jeho tlkot sa upokojil
a my sme boli pripravení prijať
to množstvo lásky, ktorú sme
tam denne dostávali. A teraz má
naša škôlka narodeniny. Má už
toľko, ako jedna stará nevládna
babička, no ona je iná, zázračná. Zázračná v tom, že nikdy
nezostarne a nikdy neprestane
vládať obdarovávať jej malých
obyvateľov nekonečným množstvom vedomostí, zaujímavostí
a neopísateľnej detskej radosti.
To, koľko detí ona vychovala by
nedokázala žiadna mamička na
tomto svete. Bolo ich presne
3380. A to všetko prechádzalo
cez nežné ruky veľkých bojovníčok, našich pani učiteliek, kto-

rých bolo 43, z toho 6 riaditeliek.
A aj keď sme sa tam mali veľmi
dobre a naša duša bola naplnená
a šťastná, musel sa niekto postarať aj o naše hladné brušká. A o to
bolo veru postarané výdatne. Tri
tety kuchárky a tri vedúce našej
jedálne denne vymýšľali a chystali gurmánske špeciality, aby sme
mohli zdravo rásť. A keďže všetci
vieme, že deti sú občas neporiadne a stane sa, že aj niečo pokazia,
aj na to mala škôlka vždy dostatok špecialistov, tri upratovačky
a troch údržbárov. Je krásne, že
tu môžeme dnes stáť a popriať
našej škôlke všetko najlepšie k jej
sedemdesiatym narodeninám…

Z obecného
zastupiteľstva
» 2. zasadnutie OZ/ 12. 5. 2017
OZ neschválilo zhotovenie
zvukového záznamu obcou
zo zasadaní OZ od 12. 5. 2017
vrátane. OZ určilo a schválilo
do návrhovej a mandátovej
komisie Ing. Matúša Korheľa a
Dušana Lacka a za overovateľov zápisnice Cyrila Žigu a Jána
Rusnáka. 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
stavebnej komisii posúdiť stav
strechy školskej jedálne a po
obhliadke navrhnúť riešenie
na opravu strechy a nadstavbu. OZ zobralo na vedomie
správu o kontrole plnenia
uznesení, v plnení ostávajú
uznesenia č. 126/2015, 93/2015,
134/2015, 135/2015, 143/2016.
OZ navrhlo doručenú faktúru
za práce na vykonaní verejného
obstarávania „Nadstavba bytov
p. č. 283/47“ vrátiť dodávateľovi
s odôvodnením, že práce neboli
vykonané v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa
v termíne do podania žiadosti
a vyzvať dodávateľa na zaslanie písomnej správy o priebehu
predmetného obstarávania.
OZ zobralo na vedomie správu
o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Spišský Štiavnik za rok 2016. OZ doporučilo
starostke obce vstúpiť do jednania s Rímskokatolíckou cirkvou
Spišský Štiavnik o predĺženie
zmluvy zo dňa 13. 12. 2006
o prenájme nehnuteľnosti
parc.č. 279/1, 279/2 - Materská škôlka Spišský Štiavnik.
OZ obce Spišský Štiavnik neschválilo odpredaj pozemkov
v katastrálnom území Spišský
Štiavnik, podľa zamerania
Geometrickým plánom číslo
42/2013 zo dňa 3. 12. 2013,
ktorého platnosť bola úradne
overená Okresným úradom
Poprad, katastrálnym odborom dňa 6. 12. 2013 pod číslom
G1-985/13, v zmysle ustanovenia §-u9a ods.8 písm. e/ Zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov:
1./ D. D., Spišský Štiavnik - pozemok parcelu KNC číslo 812/42
druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o celkovej
výmere 110 m2 v celosti, za
kúpnu cenu vo výške 730,40 €,
t.j. 6,64 €/m2.
2./ F. L., Spišský Štiavnik- pozemok parcelu KNC číslo 816/106

(Mgr. Ivana Martinková)
(pokračovanie na strane 4)

Obecný spravodajca informačný štvrťročník obyvateľov obce Spišský Štiavnik číslo 3/2017 ročník XIV www.spisskystiavnik.sk strana 4
(pokračovanie zo strany 3)

druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o celkovej
výmere 115 m2 a parcelu KNC
číslo 816/107 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 116 m 2
v celosti, za kúpnu cenu vo
výške 1533,84 €, t.j. 6,64 €/m2.
3./ H. R., Spišský Štiavnik - pozemok parcelu KNC číslo 816/105
druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o celkovej
výmere 144 m2 v celosti, za
kúpnu cenu vo výške 956,16 €,
t.j. 6,64 €/m2.
4./ W. L., Spišský Štiavnik pozemok parcelu KNC číslo
816/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 159 m2 v celosti, za
kúpnu cenu vo výške 1 055,76 €,
t.j. 6,64 €/m2.
5./ V. R. a G. M., Spišský Štiavnik
- pozemok parcelu KNC číslo
816/104 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 138 m2 do podielového spoluvlastníctva, každému
podiel vo výške 1-iny v pomere
k celku, za kúpnu cenu vo výške
916,32 €, t.j. 6,64 €/m2.
6./ P. M., Spišský Štiavnik - pozemok parcelu KNC číslo 816/103
druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o celkovej
výmere 139 m2 v celosti, za
kúpnu cenu vo výške 922,96 €,
t.j. 6,64 €/m2.
7./ P. J. a P. A., Spišský Štiavnik - pozemok parcelu KNC
číslo 816/102 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 110 m2 do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, za
kúpnu cenu vo výške 730,40 €,
t.j. 6,64 €/m2.
8./ O. A., Spišský Štiavnik - pozemok parcelu KNC číslo 816/101
druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o celkovej
výmere 115 m2 v celosti, za
kúpnu cenu vo výške 763,60 €,
t.j. 6,64 €/m2.
9./ C. M., a C. S., Spišský Štiavnik - pozemok parcelu KNC
číslo 816/100 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 102 m2 do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, za
kúpnu cenu vo výške 677,28 €,
t.j. 6,64 €/m2.
Ako dôvody osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo Obce
Spišský Štiavnik akceptuje skutočnosť, že ide o pozemky prislúchajúce k obytnému domu
č. s.4 a č. s.5 na ulici Priečnej
v Spišskom Štiavniku, v ktorom
majú žiadatelia o odpredaj
svoje trvalé pobyty s tým, že
tieto pozemky sú v ich dlho(pokračovanie na strane 5)

Mala prísť aj cisárovná Sisi
Väčšine obyvateľstva
Slovenska sa 29. august
spája s vypuknutím
Slovenského národného
povstania v roku 1944.
No Štiavničania by si
okrem tejto významnej
udalosti v dejinách
Slovenska, mali 29.
august pripomínať s ešte
jednou významnou
udalosťou v obci, čo bolo
nič menej významné, ako
uvítanie jeho veličenstva
cisára Františka Jozefa I.
dňa 29. augusta 1857,
v rámci jeho okružnej
cesty po vtedajšom
Hornom Uhorsku.
Že išlo o vtedy najmocnejšieho
Európskeho panovníka, netreba
tým, ktorí sa históriou bližšie
zaoberajú, ani pripomínať. Čím si
takáto malička obec, akou Štiavnik bol, zaslúžila takú vzácnu návštevu, keď cisár pán sa nezastavil
ani v oveľa významnejších mestách vtedajšieho Uhorska? Bola
to zaiste nielen prozaická
potreba prepriahnuť unavené kone do kočiarov.
Poďme teda spolu
nasávať atmosféru
týchto dávnych dní
a pokúsme sa zrekonštruovať udalosť spred takmer
160 rokov.
Štiavnickí
parobci už 28.
augusta v piatok
ráno odišli na
rebriniakoch
do urbárskeho
lesa na Lazoch,
aby vyťali jedličky
a briezky na výzdobu slávobrány, ktorej
konštrukciu už zruční
miestni tesári, mali
postavenú na drevenom
moste cez Hornád. Zbožné
ženičky vyriadili kostol i kostolný dvor, oltár ponatierali včelím
voskom, omietli pavučiny a povymieňali obhorené sviece. Kvetmi
ho vyzdobia až v sobotu, aby
boli čo najčerstvejšie. Aby nebodaj nezostali v hanbe, keby cisár
pán potreboval v kostole pokľaknúť pri tichej modlitbe. Dievky
vyzametali priedomia i cesty,
poniektorí ešte vybielili priečelia domov, poumývali maličké
okná. Roboty bolo neúrekom,

veď dôjdu aj obyvatelia okolitých
obcí a Štiavničanky sa nechceli
dostať do rečí.
Potom prišla sobota, horúci
29. august 1857. Pastieri dobytka vyhnali stáda Pod Vysoký
breh včaššie, ako inokedy, aby
z hradskej cesty od Hranovnice
nebolo počuť ich bučanie a tiež
preto, aby ženy mohli ešte do
príchodu cisára pána vyzametať
cesty od kravských lajen a iných
nečistôt. Husi a ostatná hydina
ostala pozatváraná v chlievikoch aby zbytočne negagotali
a nešpinili cestu. Chlapi a dievky
dokončievali výzdobu slávobrány
na drevenom moste cez Hornád.
Nesmeli chýbať stuhy vo farbách
Rakúska i Uhorska, do stredu
slávobrány na najvyššom mieste
umiestnili oficiálny štátny znak
Uhorska i Rakúskeho mocnárstva.
Richtár sa s prísažnými radili,
či majú cisára pána privítať aj
domácou slivovicou a chlebom,
alebo len domácim chlebom so
soľou. Rozhodli sa podľa pradávneho zvyku. Slivovicu radšej
vypijú sami, keď cisár odíde.
I keď bol robotný deň (sobota)
a práce bolo po žatve v každom
dome neúrekom, všetko muselo

Mladý cisársky pár začiatkom
r. 1857 s deťmi Žofiou a mladšou
Gizelou.

dať prednosť príprave na takú
výnimočnú udalosť, akou bola
návšteva vtedajšieho mocnára.
Richtár sa o návšteve cisára
dozvedel už skôr od štiavnického pána farára Štefana Vrchovinu, pretože Rakúsko – Uhorský

panovník s manželkou Sisi
i obomi dcérami Žofiou a Gizelou
mal Štiavnik navštíviť už 19. mája,
no zápal pľúc ich dvojročnej
dcérky Žofie túto návštevu oddialil. Návšteva sa preto odložila na
2. jún, no cisárska dcérka Žofia
ťažkému zápalu pľúc v Budíne,
dňa 25. mája 1857 podľahla.
Zronený mladý cisársky pár
preto plánovanú okružnú cestu
po Uhorsku zrušil a odišiel na
zotavenie do Laxemburgu (destinácia 15 km južne od Viedne).
Zronená cisárovná Sisi bola zo
smrti prvorodenej dcérky natoľko zdrvená, že náhradnú cestu
po Hornom Uhorsku už so svojim
manželom odmietla absolvovať.
Cisár však svoje pracovné povinnosti nemienil zanedbávať, preto
sa rozhodol okružnú cestu Uhorskom absolvovať sám.
Cisár František Jozef I. so
svojim sprievodom pricestoval
na Spiš od Gemeru. Pravdepodobne prenocoval v Betliari alebo
na Krásnej Hôrke u „železného
grófa“ Emanuela Andrássyho.
S istotou nevieme, ako dlho sa
tam zdržal, no možno predpokladať, keďže cisár bol náruživý
poľovník a Emanuel Andrássy
o nič menej, môžeme usudzovať,
že absolvovali spoločnú poľovačku v okolitých lesoch.
Je známe, že cisár bol
ranostaj (vstával vždy pred
piatou hodinou rannou)
a tak po rannej modlitbe, toalete a po
skromných raňajkách vyrazil okolo
6. hodiny v kočiari
aj so svojim sprievodom smerom
na Pusté pole,
Ve r n á r,
cez
Hranovnicu do
Spišského Štiavnika (v tom čase
iba „Štiavnika“).
Celý cisársk y
sprievod tvorili
najmenej tri kočiare
ťahané kladrubským
plemenom kočiarových koní. V jednom
kočiari cestoval cisár pán
s komorníkom, v ďalších
kuchár, lekár, lokaji a samozrejme osobná stráž. V kočoch sa
viezla tiež aj nevyhnutná garderóba, občerstvenie a hygienické
potreby pre celý sprievod. Pred
cisárskym kočiarom, vedľa neho
i za ním sedela na koňoch ozbrojená jazda.
Medzitým poverení mládenci
vyvesili na štiavnickej kostolnej
veži cisársku, rakúsku, uhorskú
a tiež bavorskú (cisárovna Sisi,
(pokračovanie na strane 5)
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bola Bavorka) zástavu a okolo
obeda netrpezlivo hľadeli na
cestu k Hranovnici, pretože štiavnickí furmani vedeli, že cesta konským povozom trvá z Gemeru
do Štiavnika asi 6 hodín a pán
farár vedeli tiež o tom, že cisár
vstáva skoro ráno. Na rínku pred
kostolom sa v tom čase už tiesnili
sviatočne vyobliekaní Štiavničania, obyvatelia susedných obcí
i ostatní zvedavci z blízkeho
i ďalekého okolia. Štiavnický rínok
vyzeral v tej dobe úplne inak ako
dnes. Jeho podobu môžeme
len dedukovať. Sedliacke, vtedy
ešte prevažne drevené domčeky
s malými okienkami pokrývala
šindľová strecha, do dvorov bolo
vidieť, pretože vysoké brány mali
iba najbohatší gazdovia v dedine.
Tie dnešné domy na Priečnej
i Hlavnej ulici možno stoja na
pôvodných základoch vtedajších
obydlí, ktoré však 13. apríla 1906,
tak ako celá obec okrem krčmy
a domov želiarov na lyčanskom
a hôrke vyhoreli.
Keď mládenci na kostolnej veži
zazreli kúdol prachu na ceste od
Hranovnice pri „Dluhom“ dali
pokyn strelníkom a tí vypálili prvé
salvy z mažiarov. Vtedy sa tiež
slávnostne rozozvučali kostolné
zvony a zraky všetkých sa nedočkavo upierali na cestu od Hranovnice. Po chvíli sa spoza zákruty na
„Hôrku“ vynorili prví jazdci. Boli
to členovia banderia, ktorí slúžili
v neďalekom Kaštieli a tvorili tam
akúsi ozbrojenú ochranu, ktorá
zabezpečovala objekt štiavnického Kaštieľa a robievala tiež
doprovod cirkevným hodnostárom na cestách. Vzápätí sa zjavil
koč so služobníctvom potom koč
s panovníkom a za ním celý ostatný sprievod.
Historik Spiša, vdp. farár Ján

Vencko v Dejinách štiavnického opátstva na Spiši na str. 185
píše: V Štiavniku pri moste okolo
krásne ozdobenej slávobrány
zhromaždený bol v sviatočných
šatách všetok okolitý ľud. Kráľa
(rozumej cisára) po latinsky
pozdravil popradský farár Liptay
a po nemecky matejovský farár
Jančík. V sprievode krátkej vítajúcej reči slovenskej, vybraná
žiačka štiavnická, Mária Martinková, oddala panovníkovi krásnu
kyticu. Ku hlasnému vítaniu ľudu,
pripojil sa hlahol zvonov a streľba z mažiarov. Spomínaná žiačka
M. Martinková bola tetou vtedy
ešte nežijúceho vdp.farára Jána
Vencka, ktorá neskôr v mladom
veku predčasne umrela. Je treba
poznamenať, že cisár František
Jozef I. dobre rozumel slovenčine štiavnickej žiačky, pretože ako
dieťa bol vychovávaný v Čechách
a česky celkom dobre hovoril.
Podľa všetkého, po krátkych
pozdravných rečiach odišiel cisársky sprievod terajšou Kláštornou
ulicou do Kaštieľa, kde ho privítal
spišský biskup Dr. Ladislav Zábojský. Služobníctvo a kočiši prepriahli, nakŕmili a napojili ustaté
kone a čakali na obed. Možno
predpokladať, že v Kaštieli boli
k dispozícii taktiež kočiarové
kone kladrubského chovu, ktoré
používali biskupi a cirkevní úradníci na cesty. Pre cisára a jeho
sprievod isto‑iste v Kaštieli pripravili slávnostný obed. Obedné
menu nepochybne tvoril silný
hovädzí vývar a varená hovädzia
kvetová špička, tzv. „tefelspitz“
s praženou cibuľou, pažítkovou
omáčkou, krémovým špenátom
a jablkovým chrenom, ktorá bola
obľúbeným jedlom cisára Františka. Početná návšteva si vyžiadala zaiste i pomoc výborných
štiavnických kuchárok v kaštieľ-

skej kuchyni i mladých diev pri
obsluhe.
Po obede a krátkom oddychu,
zrejme aj návšteve vtedy ešte
nového kostola Zvestovania
Panny Márie s krásnym oltárnym
obrazom od levočského maliara Jozefa Czauczika si šiel cisár
oddýchnuť do tôni líp pri kaplnke
Nepoškvrneného počatia Panny
Márie (ktorú dal postaviť biskup
Révay okolo r. 1800). Odtiaľ je
jedinečný pohľad na nádhernú
Hornádsku dolinu lemujúci zľava
i sprava lesy.
Napokon cisár z Kaštieľa odišiel
v sprievode Ľubických gardistov
do Levoče a odtiaľ pravdepodobne Na Spišskú kapitulu, kde
prespal.
Jeho program dňa 30. augusta nám nie je známy, no dňa 31.
augusta 1857 o 11. hodine vstupuje so svojim sprievodom do
Košíc, kde sa okrem iného zúčastnil prehliadky I. Hornouhorskej
priemyselnej výstavy, ktorá bola
inštalovaná v mestskej jazdiarni.
Záverom chcem poznamenať,
že túto historickú udalosť by bolo
vhodné pripomenúť predovšetkým školopovinným žiakom
Základnej školy v rámci hodiny
dejepisu i ostatným obyvateľom
obce, že pri moste cez Hornád
naši predkovia vítali v roku 1857
jednu z najvýznamnejších osobností vtedajšej Európy, cisára
Františka Jozefa I. Možno by tiež
stálo za uváženie (ak to obecný
rozpočet dovolí) inštalovať pri
uvedenom moste pamätnú
tabuľu, ktorá by o tejto významnej udalosti informovala nielen
Štiavničanov, ale tiež obyvateľov
susedných obci, ba i domácich
a zahraničných turistov.
(Ing. Ján Šavel
rodák zo Spišského Štiavnika)

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
V našej farnosti 15.
júna 2017 po odslúžení
svätej omše, ktorú
celebroval náš duchovný
otec Daniel Šalát,
nasledovala v našej
farnosti procesia so
Sviatosťou Oltárnou
k štyrom oltárom.
Túto dlhoročnú tradíciu sme
neporušili ani tento rok. Veriaci,
ktorí pripravujú oltáriky nás opäť
potešili krásnymi kvetmi, sochami a obrazmi.
Pokochajte sa ešte raz…
(Martina Mizerová)
(pokračovanie na strane 12)
Oltáriky v našej obci (autor foto: K. Mizerová)

(pokračovanie zo strany 4)

dobom užívaní. OZ schválilo
žiadosť o finančný príspevok
na oslavy 50. výročia Základnej
školy Spišský Štiavnik v hodnote 1000 €.
» 3. zasadnutie OZ/ 15. 5. 2017
sa nekonalo z dôvodu ospravedlnenej neúčasti poslancov
» 4. zasadnutie OZ/ 29. 5. 2017
OZ určilo a schválilo do návrhovej a mandátovej komisie
Jána Kalakaja a Dušana Lacka
a za overovateľov zápisnice
taktiež Jána Kalakaja a Dušana
Lacka. Mandátová a návrhová
komisia OZ konštatovala, že
bolo prítomných 6 z 9 poslancov (66 %) a OZ bolo uznášania
schopné. OZ schválilo doplnený program OZ. OZ zobralo
na vedomie kontrolu plnenia
uznesení, v platnosti ostávajú uznesenia č. 126, 93, 134,
135/2015 a 143/2016.
OZ zrušilo uznesenie č. 22/2017.
/Znenie uznesenia: OZ navrhuje doručenú faktúru za
práce na vykonaní verejného
obstarávania „Nadstavba bytov
p. č. 283/47“ vrátiť dodávateľovi
s odôvodnením, že práce neboli
vykonané v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa
v termíne do podania žiadosti
a vyzvať dodávateľa na zaslanie písomnej správy o priebehu
predmetného obstarávania./
OZ schválilo
• predloženie žiadosti o NFP na
realizáciu projektu „Vybavenie
odborných učební Základnej
školy, Slnečná 422, Spišský
Štiavnik“ v rámci výzvy IROP
‑PO2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových učební,
školských knižníc, odborných
učební rôzneho druhu v základných školách, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným
plánom obce a platným programom rozvoja obce.
• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci po schválení žiadosti o NFP.
• financovanie a spolufinancovanie projektu vo výške
5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt „Vybavenie odborných učební Základnej školy, Slnečná 422, Spišský
Štiavnik“ v maximálnej výške
5 900,– eur s DPH.
• zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu obce
súhlasilo 1. s predložením
žiadosti o NFP v rámci Špecifického cieľa 2. 2. 2 IROP, výzvy
IROP‑PO2-SC222-2016-13
(pokračovanie na strane 6)
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Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku podľa príslušných ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení/resp.
príslušných ustanovení Štatútu
danej obce schvaľuje
• prijatie úveru vo výške
300 000,– EUR poskytnutého
zo strany Prima banky Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova
11, 010 11 Žilina, Slovenská
republika, IČO: 31 575 951, IČ
DPH: SK2020372541, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve. Tento úver bude použitý na:
• Odkúpenie nehnuteľnosti - Rodinný dom s.č. 242 na
pozemku parc.č. 317 a pozemok parc.č. 316, 317, katastrálne územie Spišský Štiavnik
zapísaný na LV č. 844
• Búracie práce nehnuteľnosti - Rodinný dom s.č. 242 na
pozemku parc.č. 317
• Nadstavba bytového domu
Spišský Štiavnik, parc.č. 2090/90
a 2090/91.
OZ schválilo finančný príspevok
J. Č., Spišský Štiavnik vo výške
500 € a finančný príspevok Z.
P., Spišský Štiavnik vo výške
1000 €. OZ neschválilo finančný
príspevok v zmysle žiadosti Š. S.,
Spišský Štiavnik. OZ zobralo na
vedomie žiadosť M. R., Spišský
Štiavnik. OZ súhlasilo so žiadosťou o povolenie prevádzky K.
Č., Priečna 283, Spišský Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
o výkon štátneho stavebného
dohľadu VSD, a. s., Mlynská 31,
Košice.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku zobralo na
vedomie návrh starostky
obce Spišský Štiavnik na kúpu
nehnuteľného majetku evidovaného na liste vlastníctva
č. 844, v katastrálnom území
Spišský Štiavnik, v bezpodielovom spoluvlastníctve Mareka
Poliaka a Lucie Poliakovej,
obaja bytom Hranovnica, do
vlastníctva obce Spišský Štiavnik a to parcely registra KN‑C
č. 316 o výmere 193 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcely
registra KN‑C č. 317 o výmere
300 m 2, zastavané plochy
a nádvoria, všetko v katastrálnom území Spišský Štiavnik,
stavby – rodinný dom - súpisné
číslo 242 postavený na parcele
č. 317, tiež v katastrálnom území
Spišský Štiavnik, za peňažnú
odplatu stanovenú podľa znaleckého posudku č. 081/2017 zo
(pokračovanie na strane 7)

Aj my sme prispeli
Každoročná zbierka Ligy
proti rakovine sa tento
rok konala už po 21-krát.
Ulice miest a obcí nám
zaplavili 7. apríla 2017
žlté narcisy.

V našej obci túto zbierku
pomáha organizovať MS SČK.
Dobrovoľníčkou je naša pani
učiteľka Mgr. Anna Hudzíková. Tá
žiakom ponúka možnosť prispieť
a vyjadriť týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí
bojujú s rakovinou. Deťom sa
táto akcia veľmi páči, a potom

celá škola ožije narcismi na oblečení. Tohto roku sa nám podarilo
vyzbierať 120,20 €.
Pripnutím žltého kvietku na
svoj odev vyjadrujeme, že onkologickí pacienti nie sú v tom
nerovnom boji sami.
(Martina Mizerová)

Žiaci a učitelia, ktorí prispeli na zbierku (autor foto: E.Tardová)

Deň Zeme
Je to deň venovaný
Zemi, ktorý sa
každoročne koná 22.
apríla. Ide o ekologicky
motivovaný sviatok,
upozorňujúci ľudí
na dopady ničenia
životného prostredia.
Kvôli zlému počasiu sme
ho oslávili trochu neskôr.

školy. Boli sme veľmi prekvapení, čo všetko sme pozbierali do
vriec… Slnko sa ani na chvíľu
neskrylo za oblaky a riadne hrialo.
Boli sme unavení, no spokojní,

Až 19. mája 2017 žiaci spolu
s učiteľmi pomáhali vyčistiť našu
milú dedinku od rôzneho neporiadku. Nebolo ho málo. Každá
trieda si určila miesto upratovania a snažila sa vyčistiť potok,
priekopy okolo ciest, lúky a okolie

že sme urobili malú službu našej
ulici, našej obci, našej krásnej
modrej planéte.
(Martina Mizerová)

Žiaci pri zbere odpadkov (autor foto: M.M.)

Hľadajme, čo nás spája
Obec Vernár v polovičke
júna rozkvitla všetkými
farbami. V tejto malebnej
dedinke pod Tatrami
sa konali Vernárske
slávnosti. Trvali tri dni
od piatku do nedele.
Aj susedné obce sa mohli na
tejto milej slávnosti prezentovať niečím zo svojej dedinky.

Naša hudobná skupina Gipsy
Štiavnik taktiež prispela svojou
troškou do tejto kultúrnej akcie.
Prišli sme tam skromne, možno
s obavou, ako nás príjmu. Medzi
hudobnými skupinami sme boli
v nedeľu Rómovia len my. Deň
predtým hrala vo Vernári skupina
Pokošovci, ktorí sú tam legendou.
Keď sme začali hrať, všetky obavy
z nás opadli. Ľudia tancovali,
spievali spolu s nami, pýtali si prídavok a my sme len hrali a hrali.

Spolu s nami si zahrala aj domáca
skupina z Vernára. Zaspievali sme
si ich ľudové piesne. Bolo veľmi
dobré, že žiadne bariéry medzi
nami neboli. Ováciám obecenstva nebolo konca a bolo jedno,
či sme Rómovia alebo nerómovia. Tak teda čo nás spája? Je
mnoho vecí, ktoré nás rozdeľujú.
Ale hudba, spev a dobrí ľudia sú
tým spojivkom. Skúsme stavať na
tomto.
(Dušan Lacko)
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Zo života seniorov
Mimo aktivít, ktoré
sa konali vnútri
Klubu dôchodcov, t.j.
prednášky, „Ako si
udržiavať zdravie“ ďalej
spevácka skupina, máme
aj iné aktivity.
Druhá júnová nedeľa patrila
priaznivcom koní. Ako každý rok,
na starosti máme predaj vstupeniek. Tento rok vstupenky predávalo 5 našich žien a to: Lavriková
Anna, Javorská Anna, Chripková
Mária, Gajanová Terka a Maliňáková Mária. Nedeľa sa nám vydarila. Nemôžem neopomenúť, že
z neregistrovaných koní 1. miesto
z 13.tich vyhrala Lea Martinková
zo Spišského Štiavnika s koňom
Bork, cvičiteľ bol Javorský Tomáš,
majiteľ koňa je Stanislav Hudzík
zo Spišského Štiavnika. Na Leu
som bola hrdá o to viac, že súťažila prvý krát.

(pokračovanie zo strany 6)

Tradične každý rok v Spišskom
Bystrom je varenie gulášu - spojené so súťažou. Boli sme pozvaní.
Guláš varil Ján Chripko, pomocníčky boli Lavriková Anna, Dulovičová Mária a Chripková Mária.
Guláš bol vynikajúci. Ingrediencie nám poskytla starostka obce
Bc. Mária Kleinová.
Ďalej sme sa zúčastnili na
Dni obce vo Vernári. Začínal už
v piatok a trval do nedele. My
sme sa zúčastnili v nedeľu. Začiatok bol o 10.00 hod. v kostole so
sv. omšou. V kostole vystupovali
súbory zo zahraničia s krásnymi
nábožnými piesňami a scénkami.
Bolo to veľmi dojímavé. Po obede
sme sa presunuli do Kultúrneho
domu, kde vystúpili spevácke
skupiny z Vernára a z okolia ale aj zo zahraničia. Začlenili sa
medzi nich aj Rómovia zo Spišského Štiavnika - skupina má
názov GIPSY. Mali veľký úspech.
Boli sme na nich hrdí.
Dňa 20. 6. 2017 sme sa zúčast-

nili autobusového zájazdu na
Oravskú priehradu spojenú
s prehliadkou Oravského hradu,
ktorý má vyše 650 schodov, preto
to spomínam, lebo niektorí sme
mali čo robiť, aby nám vydržali
nohy. Výsledok bol očarujúci pohľad z výšky na Oravský podzámok. Loďou sme sa prepravili
na ostrov, aby sme si pozreli
kostolík, ktorý zostal po zatopení
obcí. Po dobrom obede a oddychu sme pokračovali ďalej, aby
sme si pozreli Oravský skanzen.
Ocitli sme sa v malebnej dedinke,
dedinke našich starých otcov. Je
to tam krásne udržiavané.
Domov sme sa vrátili večer
spokojní a mali sme si v klube
o čom rozprávať.
Na záver môžem skonštatovať,
že aktivít a zábav máme dosť, ale
to všetko závisí od snahy a chutí
nás všetkých.
(Chripková Mária)

Predaj vstupeniek, A. Javorská, M. Chripková (autor foto: M. Javorský)

Staviame my máje…
Aj tento rok sme 3.
júna 2017 opäť stavali
máje. Zo starých zvykov
vyplýva, že sa máje
stavali pred domy,
v ktorých bývali dievčatá
súce na vydaj. A aj
v našej dedine sa na
tento zvyk nezabudlo,
a pripomenuli sme si ho
ako sa patrí.
Naši hasiči už deň vopred
prichystali máj, aby ho dievčatá

mohli ozdobiť farebnými stužkami, aby bol nielen ozdobou, ale aj
potechou pre všetkých Štiavničanov. Keď bol máj pekne vyzdobený, presunuli sme sa za sprievodu harmoník a spevu ľudových
piesní na Mariánske námestie,
kde ho naši hasiči postavili. Za
dobre vykonanú prácu, dostali
tekutú výslužku. Chlapi potom
pokračovali v stavaní májov po
dedine s veselou náladou a príjemnou hudbou. A ak ste si našli
chvíľku času a prešli sa po dedine,
tak ste mohli podľa mája zistiť,
kde bude čoskoro svadba.
(Katarína Pavla Mizerová)
Stavanie mája (foto: K. Mizerová)

dňa 19. 4. 2017 vypracovaného
znalcom v odbore oceňovanie
nehnuteľností Ing. Brunom
Borošom. Vyššie uvedené
nehnuteľnosti tvoria svojím
umiestnením – parcely registra
KN‑C č. 316 a 317 a rodinný dom
súpisné číslo 242, všetko k. ú.
Spišský Štiavnik – jeden funkčný celok a budú slúžiť pre účely
podporných činností pri výkone
samosprávnych činností obce riešenie prístupu do dvora OcÚ
a dobudovanie parkoviska pred
OcÚ. OZ schválilo v zmysle § 9
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zásadami hospodárenia
s finančnými prostriedkami
obce Spišský Štiavnik zo dňa
15. 2. 2016 a rozpočtovým
opatrením OZ Spišský Štiavnik
č. 2/2017, kúpu nehnuteľného
majetku evidovaného na liste
vlastníctva č. 844, v katastrálnom území Spišský Štiavnik,
v bezpodielovom spoluvlastníctve Mareka Poliaka a Lucie
Poliakovej, obaja bytom Hranovnica, do vlastníctva obce
Spišský Štiavnik a to parcely
registra KN‑C č. 316 o výmere
193 m 2, zastavané plochy
a nádvoria, parcely registra
KN‑C č. 317 o výmere 300 m2,
zastavané plochy a nádvoria,
všetko v katastrálnom území
Spišský Štiavnik, stavby – rodinný dom - súpisné číslo 242
postavený na parcele č. 317, tiež
v katastrálnom území Spišský
Štiavnik, a to všetko za peňažnú
odplatu vo výške 42 000 €.
OZ schválilo finančný príspevok
pre Materskú školu, Hornádska
239, Spišský Štiavnik vo výške
1200 €. OZ schválilo rozpočtové
opatrenie č. 2 v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách.
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku schválilo:
a/predloženie žiadosti o NFP
pre projekt „Občianska poriadková služba Spišský Štiavnik“,
ktorý je zrealizovaný v obci
Spišský Štiavnik s prítomnosťou marginalizovanej rómskej
komunity v Prešovskom samosprávnom kraji, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce.
b/ zabezpečenie realizácie
projektu po schválení žiadosti
o NFP,
c/ z celkových oprávnených
výdavkov na projekt v maximálnej výške 201 610,80 €, je zabezpečené spolufinancovanie projektu žiadateľom, obcou Spišský
Štiavnik vo výške 5 %, t.j. maximálne vo výške 10 080,54 €.
Spôsob financovania projektu
bude vo výške spolufinancova(pokračovanie na strane 8)
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nia zo strany Spišský Štiavnik, t.j.
maximálne vo výške 10 080,54 €
z vlastných zdrojov obce Spišský Štiavnik.
e/ zabezpečenie financovania
neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami
projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
z vlastných zdrojov obce Spišský Štiavnik.
OZ schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok
2017.
OZ uložilo komisii výstavby
preveriť škodu po mimoriadnej udalosti zo dňa 12. 5. 2017
a zmapovať stav po mimoriadnej udalosti.
OZ odporučilo vypracovať
geometrický plán na vytýčenie cesty do rómskej osady na
parc.č. 4346/1.
5. zasadnutie OZ/30. 6. 2017
OZ určilo a schválilo do návrhovej a mandátovej komisie Jána
Kalakaja a Dušana Lacka a za
overovateľov zápisnice taktiež
Jána Kalakaja a Dušana Lacka.
Mandátová a návrhová komisia
OZ konštatovala, že bolo prítomných 7 z 9 poslancov (66 %)
a OZ bolo uznášania schopné.
OZ schválilo doplnený program OZ. OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení,
v platnosti ostávajú uznesenia
č. 134, 135/2015 a 143/2016.
Obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie správu kontrolóra
za rok 2016 a schválilo Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku v sume
60 590,53 €, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
na: tvorba rezervného fondu
60 590,53 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad. OZ schválilo úpravu
rozpočtu obce rozpočtovým
opatrením č. 3/2017 v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách. OZ neschválilo doplnenie
plánu kontrolnej činnosti na
2. polrok 2017 z podnetu poslanca OZ na základe žiadosti
a schválilo plán kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2017. OZ
navrhlo žiadosť o odkúpenie
pozemku L. Š., Spišský Štiavnik
preložiť na stavebnú komisiu
a vyzýva žiadateľa, aby predložil
originál geometrického plánu.
(pokračovanie na strane 9)

49. ročník Štiavnickej podkovy
Priaznivci koní si ani
tento rok nenechali
ujsť jazdecké preteky
v Spišskom Štiavniku,
ktoré sa konali 11. júna
2017. Starostka obce
Bc. Mária Kleinová,
slávnostne otvorila
49. ročník Štiavnickej
podkovy o 11:00 h
v športovom areáli.
Tohtoročné preteky boli obohatené o Hobby súťaž, do ktorej
sa prihlásilo desať jazdcov. Zvíťa-

zila Dominika Steinerová na koni
Royal z JK Lieskovany pred Klárou
Janačovou z Kapušian a Emou
Bieľakovou z Kežmarku. V druhej
súťaži pre mladých jazdcov „ZM“
si prvenstvo odniesla Nela Tutková na koni Armin zo Šváboviec,
pred Ivanom Sihelským na koni
Cartago‑S z Rimavskej Soboty
a Jánom Ragalym na koni Berala
z ŠMK Kežmarok. Patrícii Hagyariovej na koni Geny z Prešova
patrila prvá priečka v tretej súťaži
„Z“. Druhé miesto si vybojovala
Daša Klein s koňom Elvis z Haniska Prešov a tretie miesto patrilo Františkovi Kriakovi na koni

Korana z JO Mlynčeky. Do hlavnej
súťaže „ZL“ o Štiavnickú podkovu
sa prihlásilo šesť jazdcov. Triumfovala Daša Klein na koni Elvis
z Haniska Prešov, na peknom
druhom mieste sa umiestnila
naša domáca jazdkyňa Sofia
Úporská na koni Esprit zo Slávie
Spišská Nová Ves a tretie miesto
si odniesla Petra Martočková na
koni Kiara z Popradu Šváboviec.
Tohto roku nám prialo krásne
počasie a to sa prejavilo na
veľkom počte návštevníkov.
Menšie deti si vychutnávali jazdu
na poníkoch, väčšie zase mali
veľkú radosť z „Bubble futbalu“.
Nechýbalo občerstvenie, cukrovinky, nápoje aj milé drobnosti.
(O.R.)

Jazdkyňa Sofia Úporská (autor foto: M. Javorský)

Starostka obce Bc. M. Kleinová odovzdáva cenu Lei Martinkovej (autor foto: M. Javorský)

Historický úspech našej školy
Na dva skvelé dni
v Prešove na celoštátnom
kole v malom futbale
budú chlapci našej školy
zrejme spomínať do
konca svojho života.
Názov našej školy sa dostal
vďaka skvelým výkonom našich

žiakov do povedomia mnohých futbalových odborníkov
a zástupcov futbalových akadémií, ktoré sa rovnako predstavili
na záverečnom celoštátnom
turnaji. Obrovský rešpekt vzbudzovali mená účastníkov, školy
futbalových akadémií zvučných
ligových mužstiev. Medzi nimi,
ako veľká neznáma, rezonovala
naša „dedinská“ škola a hlavne

zloženie a mená hráčov reprezentujúcich našu školu. Všetci
sme sa spoločne tešili nielen na
to, čo dokážeme ukázať proti
futbalovým „profesionálom“, ale
aj na zážitky, ktoré zažijeme.
Snažili sme sa pripraviť na dôstojnú reprezentáciu po všetkých
stránkach. V spolupráci s obcou
sa nám podarilo zabezpečiť pre
(pokračovanie na strane 9)
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našu „výpravu“ športové oblečenie, za čo patrí obci a poslancom
veľké poďakovanie. Už po samotnom príchode autobusom do
miesta konania na ZŠ Šmeralova
v Prešove, vzbudil náš príchod
veľký rozruch medzi zúčastnenými školami z celého Slovenska.
Po oficiálnych záležitostiach, slávnostnom zahájení, začali v dvoch
skupinách súboje o majstra Slovenska. Naša škola bola vylosovaná do skupiny so Šaľou, Považskou Bystricou a Banskou Bystricou. Po prvom našom vystúpení
so Šaľou sa úplne zmenil pohľad
zúčastnených mužstiev na
maličkú „dedinskú“ školu, ktorá
bola pre všetkých veľkou neznámou. Po výbornom výkone sme
nedali súperovi šancu a zvíťazili
sme 4:1. Čakal nás ďalší dôležitý zápas s Považskou Bystricou,
kedy tréner súpera po tom, ako
videl hru našich chlapcov, úplne
zmenil taktiku a vyrukoval na nás

k nášmu výkonu prispela aj účasť
„fanklubu“ našej školy, ktorý tvorili učiteľky a žiaci našej školy, ako
aj rodinní príslušníci futbalistov.
Vytvorili počas všetkých našich
zápasov v skupine elektrizujúcu atmosféru, ktorú nám všetci
závideli a ktorá výrazne prispela
k výborným výkonom našich
chlapcov.
Po doznení pozitívnych emócií
nás čakal presun na vysokoškolský internát, kde sme mali zabezpečené ubytovanie a stravu.
Mnohí z našich chlapcov sa so
samostatnými izbami pre dvoch,
kuchynkami, výťahom, jedálňou, výbornou stravou… stretli
prvý krát. Po večeri nás čakala
prehliadka mesta, nákupy, zmrzlina…plno nezabudnuteľných
zážitkov a humorných situácií.
Unavení, vyčerpaní, ale hlavne
plní očakávania z udalostí nasledujúceho dňa, si chlapci po
návrate na internát zahrali spoločenské hry a pripravili sa hlavne

napokon vyhral zaslúžene, ako
jediné mužstvo na turnaji, proti
ktorému Senica nastúpila, sme
ho „mali na lopate“. Potvrdili to aj
slová skúsených trénerov súpera,
ktorí potvrdili, že mali proti nám
obrovské šťastie a nebyť toho,
boli by sme vo finále my. Ihneď
po tomto neúspešnom zápase
nás čakal súboj o bronz, kde sme
nastúpili proti Považskej Bystrici.
Chlapci proti tomuto mužstvu
chceli odčiniť nešťastnú prehru
zo skupiny a aj napriek chýbajúcim fyzickým a hlavne psychickým silám, sme mali zápas opäť
jednoznačne pod kontrolou,
no nie a nie streliť gól. Súper sa
sústredil na udržanie bezgólového nerozhodného výsledku.
Avšak ako v predchádzajúcom
zápase, sme boli potrestaní za
jedinú chybu v zápase, kedy sme
dostali gól, ktorý nám strelil brankár súpera takmer cez celé ihrisko
tesne pred koncom stretnutia.
Prehrali sme aj tento zápas a na

Futbalové družstvo s trénerom Ing. M. Maliňákom (autor foto: Z.M.)

s absolútnou defenzívou. Napriek
tomu naši chlapci predvádzali
svoju kombinačnú hru a dianie
na ihrisku úplne ovládli. Avšak
potvrdilo sa, že futbal nemá
logiku. My sme hrali, vytvárali si
množstvo gólových príležitostí, nastrelili sme 5x brvno, no
nebolo nám súdené dosiahnuť
gól. Súper sa dostal dva krát
k našej bráne a vždy bol z toho
nešťastný gól. Po prehre 2:0 bolo
potrebné chlapcov zmobilizovať,
aby si opäť začali veriť, keďže
ihneď po tomto prehranom
zápase nás čakal rozhodujúci
zápas o postup zo skupiny proti
Banskej Bystrici. Prvý polčas sa
ešte niesol v doznievaní emócií
z predchádzajúceho výsledku,
no v druhom polčase chlapci
podali výborný výkon a aj napriek nepriaznivému polčasovému
stavu 1:3 sme napokon zvíťazili
5:3. Týmto výsledkom sme sa
prebojovali medzi štyri najlepšie mužstvá na Slovensku, na čo
viacerí zúčastnení len nechápavo
krútili hlavami. Výraznou mierou

psychicky na boje o medaily. Na
druhý deň ráno nás čakali ešte
náročnejšie a dôležitejšie zápasy,
ako predchádzajúci deň. Nastúpili sme na semifinálový zápas
proti veľkému favoritovi celého
turnaja, mužstvu Senice. Dve
tretiny zápasu sme boli takticky
lepším mužstvom, súpera sme
k ničomu nepustili a naši chlapci
sa dostali do troch vyložených
gólových príležitostí. No dôležitosť súboja im natoľko zväzovala
nohy, že neboli schopní streliť
gól. V takejto fáze turnaja už skúsení súperi neumožňujú dostať sa
do viacerých príležitostí a dokážu
potrestať každé zaváhanie, či už
v útoku, či obrane. Presne to sa
stalo aj nám, kedy súper využil
prvú chybičku v našej obrane
a dosiahol gól. Pre nás to už bola
takmer neriešiteľná situácia,
nakoľko chlapci boli so silami
na konci, boli sme nútení „otvoriť hru“ a viac útočiť, čo súper
využil a strelil nám ešte dva góly.
Šťastena sa tento krát od nás
odvrátila a aj keď súper možno

chlapcoch bolo vidieť obrovské
sklamanie. Boli skutočne blízko
veľmi veľkej senzácie. Keď si však
uvedomíme, že našimi súpermi
boli prvoligoví mládežnícki hráči
popredných futbalových akadémií, aj celkové 4. miesto je pre
našu školu a obec obrovským
úspechom.
Tento školský rok sa zapíše
do histórie našej školy, kedy sa
z celkového počtu 1131 základných škôl na celom Slovensku,
prihlásených do súťaže v malom
futbale, naša škola umiestnila na
konečnom 4. mieste. Majstrom
Slovenska sa stala Senica, pred
Bratislavou a Považskou Bystricou.
Na tomto úspechu majú
podiel reprezentanti našej školy:
Dominik Maliňák, Dávid Maliňák, Peter Lacko, Miroslav Lacko,
Peter Rusnák, Milan Pačaj, Fabián
Hlaváč, Tomáš Žiga a Martin
Štajer.
Chlapci, patrí vám nielen naša
vďaka…
(Mgr. Ing. M. Maliňák, Mgr. Ing. Z.
Maliňáková)

(pokračovanie zo strany 8)

OZ neschválilo návrh Dodatku
č. 2 k VZN č. 3/2005 o pravidlách
času predaja v obchode a času
prevádzky služieb. OZ zobralo
na vedomie oznámenie o organizácii Základnej školy v školskom roku 2017/2018 a žiadosť
o pridelenie bytu M. P., Spišský
Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie výzvu
na okamžité zastavenie stavby
zberného dvora a zároveň
odporučilo starostke obce prizvať podpísaných občanov na
stretnutie, kde budú oboznámení s prevádzkou zberného
dvora. OZ odporučilo pokračovať v realizácii projektu Zberný
dvor v zmysle schváleného
harmonogramu projektu.
OZ obce Spišský Štiavnik
schválilo odpredaj pozemkov
v katastrálnom území Spišský
Štiavnik, podľa zamerania
Geometrickým plánom číslo
42/2013 zo dňa 3. 12. 2013,
ktorého platnosť bola úradne
overená Okresným úradom
Poprad, katastrálnym odborom dňa 6. 12. 2013 pod číslom
G1-985/13, v zmysle ustanovenia §-u9a ods.8 písm. e/ Zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov:
1./ D. D., Spišský Štiavnik - pozemok parcelu KNC číslo 812/42
druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o celkovej
výmere 110 m2 v celosti, za
kúpnu cenu vo výške 730,40 €,
t.j. 6,64 €/m2.
2./ F. L., Spišský Štiavnik- pozemok parcelu KNC číslo 816/106
druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o celkovej
výmere 115 m2 a parcelu KNC
číslo 816/107 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 116 m 2
v celosti, za kúpnu cenu vo
výške 1533,84 €, t.j. 6,64 €/m2.
3./ H. R., Spišský Štiavnik - pozemok parcelu KNC číslo 816/105
druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o celkovej
výmere 144 m2 v celosti, za
kúpnu cenu vo výške 956,16 €,
t.j. 6,64 €/m2.
4./ W. L., Spišský Štiavnik pozemok parcelu KNC číslo
816/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 159 m2 v celosti, za
kúpnu cenu vo výške 1 055,76 €,
t.j. 6,64 €/m2.
5./ V. R. a G. M., Spišský Štiavnik
- pozemok parcelu KNC číslo
816/104 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 138 m2 do podielového spoluvlastníctva, každému
podiel vo výške 1-iny v pomere
k celku, za kúpnu cenu vo výške
(pokračovanie na strane 10)
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916,32 €, t.j. 6,64 €/m2.
6./ P. M., Spišský Štiavnik - pozemok parcelu KNC číslo 816/103
druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o celkovej
výmere 139 m2 v celosti, za
kúpnu cenu vo výške 922,96 €,
t.j. 6,64 €/m2.
7./ P. J. a P. A., Spišský Štiavnik
- pozemok parcelu KNC číslo
816/102 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 110 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, za kúpnu cenu vo
výške 730,40 €, t.j. 6,64 €/m2.
8./ O. A., Spišský Štiavnik - pozemok parcelu KNC číslo 816/101
druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o celkovej
výmere 115 m2 v celosti, za
kúpnu cenu vo výške 763,60 €,
t.j. 6,64 €/m2.
9./ C. M., a C. S., Spišský Štiavnik
- pozemok parcelu KNC číslo
816/100 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 102 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, za kúpnu cenu vo
výške 677,28 €, t.j. 6,64 €/m2.
Ako dôvody osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo Obce
Spišský Štiavnik akceptuje skutočnosť, že ide o pozemky prislúchajúce k obytnému domu
č. s.4 a č. s.5 na ulici Priečnej
v Spišskom Štiavniku, v ktorom
majú žiadatelia o odpredaj svoje
trvalé pobyty s tým, že tieto
pozemky sú v ich dlhodobom
užívaní. OZ schválilo finančné
poukazy žiakom Základnej
školy Spišský Štiavnik a ich trénerom v hodnote 80 € za vzornú
reprezentáciu obce Spišský
Štiavnik na celoslovenskom kole
vo futbale, ktorí sa umiestnili na
4. mieste.
(Za správnosť výpisu: O.R.)

JÚL – KLASEŇ

Prečo je júl júlom?
Siedmy mesiac v roku pomenovali starí Rimania IULIUS podľa
vojvodcu a štátnika Gaia Iulia
Caesara. Spoluobčania si ho tak
uctievali, že po ňom pomenovali aj mesiac JÚL a tento názov
sme prebrali aj my.
Naši predkovia volali tento
horúci mesiac KLASEŇ. Schyľovalo sa k žatve, ba na juhu Slovenska sa už aj žalo, tu zbožie
dozrieva skôr ako v severných
oblastiach, zrná v obilných
klasoch sa nalievajú, rastú,
nuž nečudo, že si ľudia siedmy
mesiac v roku pomenovali po
klasoch – klaseň.
Chlieb náš každodenný
Úspešný zber obilia zabezpe(pokračovanie na strane 11)

Mesiac detskej tvorby
18. ročník detskej
výtvarnej súťaže
profesora Karola
Ondreičku. Organizátori
výtvarnej súťaže
Združenie korytnačky,
Slovenský plynárenský
priemysel a Slovenský
paralympijský výbor,
vyhlásili tento rok
zaujímavé témy.

• Máme doma zvieratko,
• Krajina drakov,
• Janko Hraško a Červená Čiapočka,
• SPP Smarthome,
• Maskot na XII. Zimné paralympijské hry Pyeongchang
2018
Žiaci 1.C triedy, ktorí navštevujú krúžok „Výtvarníček“ veľmi
radi kreslia a maľujú na rôzne
témy. Témy 18. ročníka výtvarnej súťaže profesora Karola
Ondreičku nezaujali len ich, ale
aj žiakov 6.A triedy, pod vedením Mgr. Kataríny Podolínskej.
Naši žiaci neváhali ani minútu
a s veľkou radosťou sa zapojili
do výtvarnej súťaže. Túžili vyhrať,

získať vytúžený darček a mať
svoju vlastnú známku. Zaslali sme
15 výtvarných diel, ale odbornej
porote na čele s predsedom
poroty prof. Dušanom Kállayom
akademickým maliarom, sa zapáčilo dielo žiačky Dianky Oeserovej, žiačky 1.C triedy pod vedením Mgr. Ing. Eleny Martinkovej.
Cenu si Dianka mala prebrať
v Bratislave, ale žiaľ zo zdravotných dôvodov si cenu nemohla
prevziať, čo nás veľmi mrzí.
V Bratislave na Dianku nezabudli
a cenu jej poslali. Odovzdanie
nádhernej ceny sa uskutočnilo
pred rozžiarenými očami žiakov
I. stupňa ZŠ.
(Mgr. Ing. Elena Martinková)

Riaditeľka ZŠ Mgr. M. Martinková odovzdáva cenu Dianke Oeserovej (autor foto: E.T.)

Z futbalu
Futbalový oddiel TJ ukončil
sezónu 2016/2017 posledným
zápasom mužov v Hôrke a toto
derby vyhrali 4:2. Jarná časť
futbalistom vyšla keď v 13 zápasoch nespoznali svojho premožiteľa. Avšak tento skvelý výkon
v druhej polovici sezóny stačil iba
na konečné štvrté miesto, ktoré
neznamenalo vytúžený postup.
Ten nám ušiel len o 3 body. Tieto

body sme stratili vo veľmi smolných zápasoch, ktoré sme prehrali
aj keď sme boli lepším mužstvom.
Do vyššej súťaže postúpila Hôrka
a Spišská Teplica. Za zmienku stojí
aj výkon Jaroslava Lacka, ktorý
počas sezóny nastrieľal 26 gólov,
stal sa najlepším strelcom mužstva a druhým najlepším strelcom
súťaže. Naši malí futbalisti U10
odohrali turnaje v svojej súťaži

ako aj prípravné zápasy. V tabuľke im na konci sezóny patrí pekné
druhé miesto.
Tohtoročný futbalový turnaj
O pohár starostky obce Spišský
Štiavnik sa uskutoční 22. 7. 2017
na futbalovom ihrisku za účasti
štyroch kvalitných mužstiev.
Novú sezónu odštartujú muži
v sobotu 5. 8. 2017 doma proti
Bijacovciam.
(G.Ch.)

Súťaž o najkrajší balkón a záhradku
Aj tohto roku Redakčná rada
Obecného spravodajcu vyhlasuje
súťaž o najkrajší balkón a záhradku. Obyvatelia obce sa môžu prihlásiť do tejto súťaže. Fotografie
svojich balkónov a záhrad môžete
zasielať na mailovú adresu
obec@spisskystiavnik.sk do 30.

septembra 2017. Občania, ktorí
nemajú možnosť zaslať fotografie, môžu nahlásiť svoju účasť do
súťaže na obecnom úrade a náš
pracovník príde odfotografovať
balkón, alebo záhradku. Súťažiť
budú iba tí občania, ktorí sa do
súťaže prihlásia sami. Fotografie

zverejníme na webovej stránke
obce a občania budú mať možnosť hlasovania.
(Redakčná rada)
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Hasiči bojovali o putovný pohár starostky obce
Už niekoľko rokov,
presnejšie šestnásť,
si poslednú májovú
nedeľu rezervujú naši
hasiči na svoje súťažne
zápolenie. Tento rok,
ako sme už spomínali,
to bol šestnásty
ročník a súťažilo sa
v maximálnom počte
osem kategórií (muži do
35 rokov, muži nad 35
rokov, ženy do 35 rokov,
ženy nad 35 rokov,
dorastenci, dorastenky,
žiaci a žiačky) a svoju
šikovnosť a súhru
predviedlo spolu 39
tímov.
V úvode od desiatej hodiny
sa predstavili mladí hasiči (5 až
16-roční) v požiarnom útoku
s vodou a pripísali si ďalšie body
do tabuľky Podtatranskej hasičskej ligy. V oboch kategóriách
žiaci a žiačky sme mali zastúpenie. Chlapci ako novosformovaní
a dievčatá ako omladení kolektív, pričom to bola premiéra
na domácej pôde. V kategórii
chlapcov sa predstavilo 9 druž-

stiev a zvíťazili Kravany pred
Hranovnicou a Novou Lesnou.
Naši mladíci obsadili 6. miesto.
Svoje zručnosti v tejto disciplíne
predviedli štyri dievčenské družstvá. Víťazstvo si odnieslo Spišské
Bystré pred Spišským Štiavnikom
a Štrbou. Ocenenia a najväčšieho
aplauzu sa dostalo najmladším
účastníkom súťaže, len päťročnému Dávidovi Blahovi zo Štrby
a sedemročnej Eme Márii Parákovej zo Spišského Štiavnika.
Na pravé poludnie sa začalo
zápolenie dospelých a dorastu.
Medzi dorastencami boli najlepšie Gánovce (19,5 s), druhé
miesto patrilo Novej Lesnej
(34,5 s). Medzi dorastenkami
prvenstvo obsadili dievčatá
zo Spišského Bystrého (23,0 s).
Druhá priečka patrila domácemu
družstvu Spišský Štiavnik (23,9 s).
Tretie skončili Gánovce (25,1 s).
Medzi mužmi do 35 rokov
opäť zvíťazil Spišský Štiavnik
(17,4 s). Druhé skončilo Spišské
Bystré I (17,8 s). Tretím miestom
príjemne prekvapil Svit (24,0 s).
V kategórii žien do 35 rokov bola
prvá Hranovnica s časom 19,41 s,
druhá skončila Štrba (21,33 s)
a tretí Spišský Štiavnik (21,42 s).
Predstavili sa i hasičské družstvá
mužov nad 35 rokov. Najlepšie to
dokázala Spišská Sobota (22,3 s)
pred Šuňavou (23,7 s) a Spišským
Štiavnikom (41,1 s). Novinkou

v tomto roku na našej súťaži bola
ďalšia nová kategória - ženy nad
35 rokov. Tu si miesta podelili
takto : 1. Spišské Bystré (37,5 s),
2. Batizovce (55,6 s). Tretia priečka ostala neobsadená, nakoľko
sa do zápolenia zapojili len dve
družstvá a ostáva veriť, že do ďalšieho ročníka sa sformuje takýto
kolektív aj z našich radov.
Určitou tradíciu je ocenenie za
najrýchlejšie zostreknutie terča.
U žien a dorasteniek bola najlepšia prúdarka Vladimíra Oravcová
z Hranovnice (19,30 s), u mužov
a dorastencov bol opäť najlepší
prúdar Dominik Mlynár zo Spišského Štiavnika (16,20 s), ktorý
obhájil minuloročné prvenstvo.
Ďalšou novinkou 16. ročníka
bolo po vzore detských súťaží,
kde sa oceňujú najmladší, ocenenie najstarších súťažiacich,
ktorými bola Terézia Švajková
zo Spišského Bystrého a Viliam
Martinko zo Spišského Štiavnika.
Pre naše farby je potešujúce, že
z ôsmich organizovaných súťažných kategórií, sme mali zastúpenie v šiestich kategóriách a na
stupni víťazov sme stáli v piatich, pričom prvenstvo a domáci
primát obhájili muži do 35 rokov.
Už teraz im držíme palce, aby aj
v budúcom roku (do tretice) vo
svojej kategórii zvíťazili a získali
putovný pohár natrvalo.
(R. M.)

obrázok hore: Družstvo našich dievčat | obrázok dole: Naši hasiči pri útoku (autor foto: M. Javorský)
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čoval ľuďom základnú potravinu – chlieb. Na dedinách sa
chlieb piekol väčšinou v peci,
ktorá bola v izbe alebo na dvore
domu. Pekávalo sa naraz niekoľko chlebov, podľa veľkosti pece,
ktoré zvyčajne vydržali rodine
na týždeň. Chlieb sa pekával
najmä z ražnej múky, na úrodných nížinách sa k nej často
miešala pšeničná, v horských
oblastiach jačmenná múka.
Pre Slovensko bolo typické aj
pridávanie pomletých varených
zemiakov do chlebového cesta.
Na kysnutie domáceho chleba
sa na dedinách používal kvások.
Ten sa pripravoval do zásoby
najčastejšie z vysušeného chlebového cesta, ktoré sa pred
použitím zmiešalo s vlažnou
vodou a pridalo sa k múke.
Niekde si gazdiné pripravovali
kvások aj z chmeľu a obilných
otrúb. Aj keď už bolo dostupné
továrensky vyrábané droždie,
gazdiné obľubovali domáci
kvások, ktorý dodával chlebu
charakteristickú chuť. Práca
spojená s pečením chleba bola
namáhavá a patrila v dedinských domácnostiach k najdôležitejším. Začala večer, keď sa
zarobil kvások a preosiala sa
múka. Skoro ráno sa zohriala
voda, naliala sa do dreveného
koryta, nasypala sa múka, pridal
sa nakysnutý kvások a cesto sa
začalo miesiť rukami. Dobre
vymiesené cesto bolo zárukou vydareného chleba, preto
sa tejto práci venovala veľká
pozornosť. Matky zaúčali dcéry
miesiť chlebové cesto napríklad tak, že doň nasypali fazuľu,
bôb alebo gombičky, ktoré
museli dievky v ceste nájsť.
Cesto bolo dobre vymiesené,
keď sa ťahalo a nelepilo sa na
ruky. Drevené koryto s cestom
sa pristavili k peci, aby dobre
vykyslo. Medzitým sa pripravili
drevené nádoby – vahany –
alebo pletené košíčky, ktoré
sa zvnútra pomúčili a nechali
nahriať. Vykysnuté cesto sa
po častiach vyberalo z koryta,
váľalo sa do okrúhleho, alebo
podlhovastého tvaru a položilo do nádob dokysnúť. Zo
zvyškov cesta sa často v peci,
alebo na platni sporáka upiekli
placky. Tie bývali pochúťkou
najmä pre deti. Keď cesto dobre
vykyslo, začala sa pripravovať
pec. V horských a podhorských
oblastiach sa na jej rozkúrenie
používali polená dreva. Niekde
bolo zvykom dať do pece toľko
polien, koľko sa malo upiecť
chlebov. V hlinených tenkostenných peciach na nížinách sa na
(pokračovanie na strane 12)
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rozkúrenie používala napríklad
kukuričná byľ. Uhlíky sa z pece
vytiahli dreveným ohreblom.
Potom sa pec dočista vymietla
dlhou metlou, ktorá sa namáčala vo vode, aby nezhorela. Pred
sádzaním chleba gazdiné skúšali, či je pec dostatočne vykúrená. Hodili do nej hrsť múky
a ak sčernela, znamenalo to,
že je prekúrená a so sádzaním
sa muselo počkať. Keď hnedla
pomaly, musela sa pec znova
rozkúriť. Keď bola pec vymetená a správne vykúrená, začali
do nej sádzať chleby. Cesto sa
vyklopilo z nádoby na drevenú
lopatu, omylo sa vodou a na
lopate sa zasunulo do pece.
Počas pečenia sa gazdiná dva
‑trikrát pozrela do pece, či nie
je veľký žiar a či sa všetky chleby
pečú rovnomerne. Keď sa niektorý oneskoroval, „presadila“
ho na iné miesto. Chlieb bol
dobre upečený, keď bol hnedočervený. Z pece sa vyberal
zase pomocou lopaty a hneď
sa potrel mokrou handričkou,
aby sa umyl od popola a aby sa
leskol. Kládol sa späť do nádoby,
kde kysol, alebo na lavicu, na
stôl, aby vychladol. Chlieb
chladol najmenej dve hodiny.
Vychladnutý chlieb sa dával do
komory na drevený rebríček,
ktorý visel pod hradou, kde
chleby stáli. Načatý chlieb ležal
zvyčajne v obrúsku na stole,
alebo v zásuvke stola. Chlieb
krájala a rozdeľovala obyčajne
matka. Chlebu ako základnej
a vzácnej potravine sa v ľudovom prostredí prejavovala vždy
veľká úcta. Považoval sa za Boží
dar a podľa toho sa s ním aj
zaobchádzalo. Pozornosť sa
venovala tak jeho príprave, ako
aj konzumácii. Počas pečenia
sa zvykol chlieb sedemkrát
prežehnávať. Po prvý raz, keď
sa zarábal kvas, druhý raz, keď
sa začalo s miesením cesta, tretí
raz, keď sa zamiesilo, štvrtý raz,
keď sa cesto váľalo do slamienky alebo vahana, piaty raz na
lopate pred pecou, šiesty raz,
keď sa posledný peceň vložil do
pece a siedmy raz, keď sa chlieb
prvýkrát krájal. Požehnávanie
malo podľa ľudovej viery zabezpečiť úspešný výsledok práce –
chutný chlieb.
Najznámejším zvykom spoje-

Fotohádanka

Fotohádanka (autor foto: M. J.)

Do našej fotohádanky č. 2/2017
sme dostali štyri správne odpovede. Predmet, ktorý sme uverejnili na obrázku je expozimeter, je to zariadenie na meranie
expozície – určuje podľa úrovne
osvitu nastavenie správnej
kombinácie základných fotografických veličín, (hodnota

clony, dĺžka expozičného času
a citlivosti obrazového snímača)
ktoré vedú k správnej expozícií
snímky.
Výhercom sa stal Vlastimil Družbacký z Popradu.

Fotohádanka č. 3/2017
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
31. júla 2017.

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
(pokračovanie zo strany 5)

Oltáriky v našej obci (autor foto: K. Mizerová)

ným s chlebom je vítanie vzácnych hostí chlebom a soľou,
ktorý sa stal symbolom pohos-

tinnosti slovanských národov.
Ako vysoko si naši predkovia
chlieb cenili, svedčí aj príslovie:

Chlieb a soľ – zdobia stôl.
(Zdroj: publikácia Slovenský rok)
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