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o b e c n ý

• Príhovor starostky obce ku Dňu učiteľov

Vážená pani riaditeľka, 
milé pani učiteľky, páni 
učitelia, i nepedagogickí 
pracovníci!

V  marci s  prvými jarnými 
kvetmi si už tradične pripomína-
me odkaz velikána pedagogiky 
Jána Amosa Komenského, ktorý 
bol hlboko presvedčený, že 
dobrá škola robí človeka lepším 
a hodnotnejším.

Po stáročia sa vraciame k jeho 
myšlienkam a  vzdávame hold 
jednému z  najušľachtilejších 
povolaní – povolaniu učiteľ.

Každá spoločnosť vždy kládla 
na prácu učiteľa a vychovávateľa 
vysoké nároky s cieľom vychovať 
z detí vynikajúce osobnosti a kva-
litných odborníkov. Vyžaduje si to 
veľkú mieru pedagogického citu, 
tvorivé myslenie, vychádzajúce 
zo sústavného vzdelávania sa 
a analyzovania výsledkov vlast-
nej práce.

Osobitne si vážim ľudské vlast-
nosti – čestnosť, pracovitosť, obe-
tavosť.

Je potrebné vážiť si takých 
ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, 
ale predovšetkým láskou toľko 
dávajú iným deťom, ako práve 
vy – učitelia.

Umenie žiť  – spoznávať slzy 
vo svojich očiach, pocítiť úsmev 
nielen na svojich perách, poze-
rať a vidieť, počúvať a počuť! To 
je veľmi dôležité poznanie pre 
prácu pedagóga.

Ak sa Vám podarí uplatniť 
zmysel týchto slov, budete mať 
iste pocit šťastia nielen vy, ale 
predovšetkým tí, ktorých vycho-
vávate. Vydávať pri práci zo seba 
čo najviac, je koreňom k úspechu 

a dáva jej zmysel.
Je na Vás, aby ste dali každému 

dňu šancu, aby sa stal najkrajším 
dňom Vášho života.

Dovoľte mi preto, aby som Vás 
čo najsrdečnejšie pozdravila a pri 
príležitosti tohto Vášho veľkého 
sviatku zaželala všetko len to 
najlepšie.

Som rada, že udržujete dobrú 
tradíciu pripomenutia si Dňa 
učiteľov, sami si ju zorganizujete 
a ďakujem za pozvanie, ktorému 
sa veľmi teším a využívam túto 
príležitosť, aby som sa Vám mohla 
prihovoriť a odvďačiť sa Vám.

Škoda, že na našom krásnom 
Slovensku sú učitelia vďačnou 
„témou“, či „materiálom“ iba 
predvolebných sľubov našich 
politikov, čo bolo aj v tomto roku. 
Odznelo veľa komentárov i disku-
sií po tom, čo učitelia vyšli do ulíc 
za svoje oprávnené požiadavky 
od kandidátov rôznych politic-
kých strán a už trošku opatrnejšie 
sa hovorí na tému „učitelia“ dnes 
po voľbách od tých, ktorí zasadli 
do najvyšších kresiel. A ešte ani 
nezačali a už sa im tie kreslá otria-
sajú pod váhou sľubov hlavne čo 
sa týka platových pomerov uči-
teľov, ale i morálnej a politickej 
zodpovednosti a opodstatnenos-
ti politických strán v rámci nomi-
nácie svojich kandidátov.

Najdôležitejší zo všetkého je 
však vzťah spoločnosti k učiteľovi 
a to nielen zo strany politikov, ako 
by sa na prvý pohľad zo súčasnej 
politickej scény zdalo. Je potreb-
né vrátiť a  zdokonaliť vážnosť 
a autoritu k učiteľovi aj zo strany 
spoločnosti ako takej, nadriade-
ných a hlavne rodičov. V nepo-
slednom rade aj zo strany žiakov. 
Mám niekedy pocit, že hlavne 
niektorí žiaci vnímajú učiteľa ako 
sluhu, či animátora, ktorí im má 
naplniť na dopoludnie voľný čas 
a v prípade potreby ešte aj splniť 
nejaké špeciálne požiadavky, 
ktoré im rodičia nemôžu z objek-
tívnych či subjektívnych dôvodov 
splniť. Nie je to tak dávno, keď 
pán učiteľ bol Pán učiteľ a nie – 
hej ty!

Aby si národ a spoločnosť vážili 
tých, ktorí vytvárajú vzdelanost-
nú úroveň spoločnosti a celého 
národa, musíme vrátiť učiteľom 

spoločenský status, ktorý im 
vždy patril. A aj takého stretnu-
tia, aké ste si zorganizovali dnes, 
určite k tomu prispievajú. Preto 
je dobre, aby ste v tom i naďa-
lej pokračovali. Možno by bolo 
dobre pozývať aj všetkých členov 
školskej rady a hlavne zástupcov 
rodičov.

Je ťažko vyjadriť sa k  úrovni 
školstva v našej obci. Ja viem, že 
sa snažíte byť nositeľmi všetkých 
osobnostných, vzdelanostných 
aj ľudských atribútov dobrého 
učiteľa. Viem, že školy máme 
dobre vybavené aj po materiál-
nej stránke, veľmi si vážime prácu 
všetkých aj nepedagogických 
pracovníkov, ako aj prácu tých, 
ktorí nás usmerňujú. Napriek 
tomu si myslím, že pracovať 
v  škole, kde je viac ako 50  % 
žiakov z rodín z neprimeraného 
sociálneho prostredia je niekedy 
skoro riziko povolania.

Vážený učiteľský kolektív!
Využívam túto príležitosť 

a  chcem Vám v  mene svojom, 
v  mene občanov našej obce, 
v  mene rodičov poďakovať za 
Vašu statočnú a obetavú prácu 
pri výchove a  vzdelávaní naj-
mladšej štiavnickej generácie 
a  pri príprave na ich budúce 
povolania.

Chcem sa poďakovať za Vašu 
odbornú pripravenosť, na zákla-
de ktorej rozdávate múdrosť 
a chcem sa poďakovať za Vašu 
trpezlivosť, láskavosť a obetavosť 
s akou učíte naše deti. Využívam 
túto príležitosť a chcem sa poďa-
kovať aj Vám, ktorí ste sa aktívne 
v našej obci podieľali na príprave 
kultúrnych podujatí pre rodičov 
a občanov - hlavne pri príprave 
Štiavnických Vianoc. Nemôžem 
zabudnúť sa poďakovať aj tým, 
ktorí zabezpečujú chod školy – 
upratovačkám, kuchárkam 
a školníkovi, bez ktorých by to 
totiž nešlo.

Na záver Vám želám veľa zdra-
via, trpezlivosti, obetavosti, viery 
vo vlastné sily a nádej na lepšie 
časy. Nech Pán Boh požehnáva 
Vaše statočné dielo!“

Ďakujem Vám

Fašiangová veselica
» strana 3

Deň Rómov
» strana 8

Ako sme vyhnali…
» strana 4

Oprava sirény
» strana 9
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Spoločenská 
kronika
I. ŠTVRŤROK 2016

Novorodenci
• Martin Lacko
• Sebastián Pačan
• Karolína Rusnáková
• Miroslav David
• Gabriela Štajerová
• Vanesa Žigová
• Jazmína Žigová
• Dušan Žiga
• Alexander Pačaj
• Ľuboš Parák
• Nikolas Lacko
• Lívia Pačajová
• Elizabeth Beniač
• Marcela Štajerová
• Filip Nemeš
• Alena Polhošová
• Róbert Režnický
• Tatiana Žigová

Blahoželáme jubilantom

60 rokov
• Mária Bednáriková, Kláštorná
• Ján Hudzík, Mlynská
• Ján Tomáš, Hlavná
• Miroslav Javorský, Lúčna
• Darina Králiková, Kláštorná
• Anna Martinková, Slnečná
• Jozef Fukoň, Priečna
• Helena Žigová, Priečna

65 rokov
• Stanislav Mráz, Mlynská
• Božena Pačanová, Sp.Štiavnik

70 rokov
• Pavol Javorský, Priečna
• Ivan Ozábal, Kvetná

75 rokov
• Jozef Galovič, Hlavná

80 rokov
• Irena Martinková, Kvetná
• Mária Pemčáková, Hlavná

95 rokov
• Alžbeta Beďová, Hlavná

Prajeme im pevné zdravie!

Opustili nás
• Ladislav Korheľ
• Miroslav David
• Mária Dulovičová

Demografické údaje
K trvalému pobytu sa prihlásili 
trinásti občania, odsťahovali sa 
traja obyvatelia.

(O.R.)

• Najkrajší vek v našej obci

• Obecná kronika a album = história

Pani Žofia Kicová má 
nádherných 96 rokov 
a už v júni tohto roku 
oslávi 97. narodeniny. 
Narodila sa v Liptovskej 
Tepličke.

Časť života prežila vo svojej 
rodnej dedinke a v roku 1953 sa 
spolu s manželom Michalom pre-
sťahovali do Spišského Štiavnika, 
kde si kúpili a  zrekonštruovali 

Marec - mesiac knihy 
sme si v našej základnej 
škole pripomenuli 22. 
marca 2016. Rozprávali 
sme sa o špeciálnej 
knihe – o obecnej 
kronike.

V  prezentácii som žiakom 
priblížila rôzne definície kroniky 
a kronikárske povinnosti, ktoré 
kronikár plní podľa zákona. Pripo-
menuli sme si aj nebohého kroni-

Kytica pre p. Kicovú (autor foto: Martina Mizerová)

Prezentácia kroniky (autor foto: I. Martinková)

dom. Mali spolu štyri deti – naj-
staršiu Annu, Jána, Stanislava 
a Vierku, ktorá už 17 rokov sníva 
svoj večný sen. S manželom pre-
žila nádherné chvíle a Pán Boh im 
doprial 69 rokov a 11 mesiacov 
spoločného manželského života. 
Teraz, keď tu už manžel nie je, 
pomáhajú najmä dcéra Anna 
a syn Stanislav, ktorí sú najbližšie. 
Pani Žofia sa teší primeranému 
zdraviu a  nepotrebuje žiadne 
lieky. Až do marca 2015 denne 

kára našej obce, Jána Slivku, ktorý 
sa tejto práci venoval 60 rokov. 
Potom som žiakom predstavila 
môj postup zápisu do obecnej 
kroniky, ktorý spočíva z celoroč-
ného zbierania a triedenia infor-
mácií podľa kapitol, zo zoradenia 
zápisov a z konečného prepisu 
do obecnej kroniky. Potom som 
žiakom ukázala obecnú kroniku 
a prečítali sme si môj prvý zápis. 
Veľký záujem bol aj o  obecný 
album, ktorý patrí ku kronike. Ten 
si žiaci prezerali so záujmom, lebo 

prichádzala na svätú omšu do 
kostola. Teraz sa teší na pravidel-
nú návštevu nášho pána farára, 
ktorý jej dáva duchovnú posilu.

Milá pani Žofia, prajeme Vám 
veľa Božieho požehnania a zdra-
via, aby ste boli ešte dlho medzi 
nami a  tešili sa z  celej svojej 
rodiny. Za všetkých obyvateľov 
našej obce Vám posielame jarnú 
kytičku.

(Martina Mizerová)

na fotkách sú zachytené aj akcie 
zo školy. Zaujala ich aj prvá strana 
obecnej kroniky z  roku 1954, 
ktorú máme zapísanú vďaka 
pánovi Jánovi Slivkovi. Tento 
zápis, a mnohé ďalšie, si môžete 
pozrieť na www.spisskystiavnik.
sk v  časti KRONIKA OBCE. Na 
záver sme si zasúťažili. Žiak, ktorý 
správne odpovedal na všetky 
otázky, dostal zápisník s perom.

(Martina Mizerová)
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Kalendár 
podujatí
» 06. 5. 2016 – Oslava sv. Floriá-
na so sv. omšou
» 14. 5. 2016 – Stavanie mája
» 15. 5. 2016 – Hasičská súťaž 
„O  putovný pohár starostky 
obce“ 15. ročník
» 15. 5. 2016 – Súťaž mladých 
hasičov „O putovný pohár Hor-
nádskej doliny“
» 12. 6. 2016 – Deň obce, Jaz-
decké preteky „Štiavnická pod-
kova“
» 22. 6. 2016 – Stretnutie jubi-
lantov, členov Klubu dôchod-
cov s kult. programom
» 24. 6. 2016 – Jánske ohne pod 
Vysokým brehom

Z obecného 
zastupiteľstva
» 1. zasadnutie OZ /20. 1. 2016
OZ určilo a schválilo do návr-
hovej a  mandátovej komisie 
Romana Čonku a Jána Kalakaja, 
za overovateľov zápisnice Cyrila 
Žigu a Jána Koňu. Mandátová 
a  návrhová komisia OZ kon-
štatovala, že bolo prítomných 
9 z 9 poslancov (100 %) a OZ 
bolo uznášania schopné. OZ 
schválilo program OZ po dopl-
není bodu rôzne. OZ zobralo 
na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení aj uznesenia, ktoré 
ostávajú v platnosti č. 76, 126, 
93, 124, 125, 135 z roku 2015. 
OZ zobralo na vedomie výber 
právnej pomoci pre obec Spiš-
ský Štiavnik. OZ odložilo bod 
č.  6 schválenie projektu na 
zmenu ÚPN obce Spišský Štiav-
nik do najbližšieho Obecného 
zastupiteľstva. OZ schválilo žia-
dosť o finančný príspevok na 
nákup dreva vo výške 230 € pre 
žiadateľa: A. Ž., Priečna, Spišský 
Štiavnik a finančný príspevok J. 
P. vo výške 230 € na kúpu dreva, 
bytom Priečna, Spišský Štiavnik. 
OZ neschválilo žiadosť o finan-
čný príspevok O. P., Priečna, 
Spišský Štiavnik a neschválilo 
žiadosť o  finančný príspevok 
na obedy J. P., Priečna, Spišský 
Štiavnik. OZ odložilo bod č. 11 
doplnenie kanalizačného sys-
tému v obci - ukončenie PD pre 
stavebné povolenie do najbliž-
šieho OZ. OZ schválilo zriade-
nie komunitného centra v obci 
Spišský Štiavnik - zapojenia sa 
do Operačného programu. OZ 
schválilo nadstavbu bytov na 
bytových domoch v  rómskej 
osade ul. Priečna č. d. 283, 284. 
OZ schválilo príspevok 700 € 
na opravu sirény obce Spišský 

Miestny spolok 
Slovenského červeného 
kríža v spolupráci 
s Obcou Spišský 
Štiavnik, usporiadali 
dňa 6. februára 2016 
„Fašiangovú veselicu“ 
v Urbárskom dome.

Na naše veľké prekvapenie 
a spokojnosť sa na nej zúčastnilo 
viac ako sto ľudí (deti i dospelých) 
vo fašiangových maskách a kos-
týmoch. Sprievod koča s koníkom 
a harmonikárom sa presúval za 
veselého spevu obcou od auto-

Sprievod masiek (autor foto: M.J.)

• Fašiangová veselica
busovej zastávky k Urbárskemu 
domu.

Tam už začala zábava masiek 
i  všetkých prítomných. Masky 
boli nápadité, farebné a  zau-
jímavé. Nechýbali šaškovia, 
princezné, piráti, vodníci, rôzne 
zvieratká i staré babky s dedka-
mi. Našli sa aj strašidelné masky 
ako čertík, alebo striga. Všetci sa 
bavili v dobrej nálade pri hudbe 
a speve. Nechýbalo občerstve-
nie  – chutná šiška a  čajík na 
zohriatie. Podujatie spestrili 
drobné tombolové ceny, ktoré 
boli dopriate skoro všetkým 
účastníkom. A tak vďaka sponzo-

rom – Telovýchovná jednota Spiš-
ský Štiavnik, Urbárske pozemko-
vé spoločenstvo Spišský Štiavnik 
a  p.  Márián Jendrál  – Dubina 
Spišský Štiavnik, domov nikto 
neodišiel naprázdno.

Všetci, ktorí nás prišli podporiť, 
odchádzali s tým, že na budúci 
rok si takéto podujatie zopaku-
jeme.

Poďakovanie patrí členkám ČK, 
ktoré dopoludnia napiekli dvesto 
šišiek, navarili dobrý čaj, ale aj 
ostatným, ktorí prispeli svojou 
iniciatívou k dobrej akcii.

(Mária Mencáková)

Volebná komisia v prvom volebnom okrsku (autor foto: M.J.)

• Ako dopadli voľby do NR SR 2016 u nás
5.marca 2016 prebehli 
voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky. 
V našej obci boli 
zriadené dva volebné 
okrsky, na obecnom 
úrade a v základnej 
škole.

Počet zapísaných občanov 
v zozname voličov našej obce bol 
1665, na hlasovaní sa zúčastnilo 
1081 voličov (64,92%). Počet voli-
čov, ktorí odovzdali obálku bol 
1080 a jeden volič zaslal návratnú 
obálku z cudziny. Počet platných 
odovzdaných hlasov bol 1044.

(O.R.)

SMER – sociálna demokracia 201 hlasov
MOST 197 hlasov
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 182 hlasov
Kresťansko demokratické hnutie 99 hlasov
OBYČAJNÍ ĽUDIA 95 hlasov
Sloboda a solidarita 78 hlasov
Sieť 52 hlasov
Slovenská národná strana 36 hlasov
Strana TIP 32 hlasov
SME RODINA 30 hlasov
Slovenská občianska koalícia 9 hlasov
Strana moderného Slovenska 7 hlasov
Komunistická strana Slovenska 5 hlasov
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník 4 hlasy
Odvaha 4 hlasy
ŠANCA 3 hlasy
Slovenská demokratická a kresťanská únia 3 hlasy
Strana maďarskej komunity 3 hlasy
Strana zelených Slovenska 2 hlasy
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 2 hlasy

(pokračovanie na strane 4)
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Štiavnik finančný príspevok vo 
výške 1.000 € pre DHZ na uspo-
riadanie hasičských pretekov. 
OZ schválilo príspevok 1500 € 
v zmysle žiadosti J. Ž. na zabez-
pečenie náhradného bývania 
po vyhorení zo dňa 18. 1. 2016 
a  schválilo príspevok 500 € 
v zmysle žiadosti J. Ž. na opravu 
vyhoretej strechy chatrče zo 
dňa 18. 1. 2016 a tiež schválilo 
finančný príspevok 1000 € na 
rekonštrukciu drevenej chatrče 
pre V. L. zo dňa 20. 1. 2016. OZ 
neschválilo žiadosť na nákup 
majetku do knižnice a  pre-
hodnotenie otváracej doby. 
UZNESENIE NEPODPÍSANÉ! OZ 
schválilo zníženie platu pani 
starostky obce Bc. Márie Klei-
novej na minimálnu hodnotu 
a to 1,98 násobok priemernej 
mesačnej mzdy od 1. 2. 2016. 
OZ schválilo zrušenie nestrán-
kových dní na obecnom úrade 
v  Spišskom Štiavniku dňom 
1. 2. 2016. UZNESENIE NEPOD-
PÍSANÉ! OZ schválilo zmenu 
podpisového práva Romanovi 
Čonkovi a ruší podpisové právo 
Dušanovi Lackovi.

» 2. zasadnutie OZ/15. 2. 2016
OZ určilo a schválilo do návrho-
vej a mandátovej komisie Cyrila 
Žigu a Jána Rusňáka, za overo-
vateľov zápisnice Jána Koňu 
a Jaroslava Lacka, do komisie 
na voľbu hlavného kontrolóra 
Cyrila Žigu, Jána Koňu a Jarosla-
va Lacka. Mandátová a návrho-
vá komisia OZ konštatovala, že 
bolo prítomných 8 z 9 poslan-
cov (88 %) a OZ bolo uznášania 
schopné.
OZ schválilo program OZ po 
doplnení bodu rôzne. OZ zobra-
lo na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení, uznesenia č. 76, 125, 
126, 134, 135 ostávajú v plat-
nosti.
a/ Voľba hlavného kontrolóra.
Komisia na voľbu hlavného 
kontrolóra konštatovala, že 
boli úspešné všetky obálky. 
Uchádzači splnili podmienky 
na funkciu hlavného kontro-
lóra. Komisia navrhla verejné 
hlasovanie.
b/ Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo za hlavného kontrolóra obce 
Spišský Štiavnik Radoslava 
Ščuku,
c/ OZ udelilo Radoslavovi Šču-
kovi podľa § 18 odst. 2 zákona 
č. 369/1990 Zb. súhlas na vyko-
návanie inej zárobkovej činnos-
ti s platnosťou od 15. 2. 2016,
d/ OZ schválilo plat kontrolóra 
vo výške 1,54, čo je 858 x 1,54 
= 1321,32, x 0,40  % = 529 € 
mesačne.
OZ schválilo zápis v obecnej kro-

Horiaca Morena (autor foto: M.C.)Sprievod detí k Hornádu (autor foto:M.C.)

Žiaci a učitelia, ktorí prispeli do pokladničky (autor foto: Eva Tardová)

• Ako sme vyhnali zimu z našej škôlky
„Nesieme Morenu v oleji 
smaženú, 
kam ju zanesieme, keď 
sami nevieme.“

Takýto spev sa ozýval z našej 
škôlky dva týždne pred veľkou 
nocou. Deti sa usilovne učili 
pesničky a  básnicky, dievčatá 
si vyrábali čelenky z  jarných 
kvietkov a chlapci zase paličky 
z farebných stužiek. Tešili sa na 
deň, keď z našej škôlky konečne 
vyženieme zimu a príde jar. A ten 
deň naozaj prišiel. Aj keď poča-
sie bolo sychravé, deti nestrácali 

motiváciu a tešili sa na spálenie 
Moreny. Na úvod im pani učiteľky 
v krátkom divadielku vysvetlili, 
kto je vlastne Morena a  prečo 
naši predkovia oslavovali tento 
sviatok. Deti sa tiež dozvedeli, že 
zničením Moreny nastúpi na trón 
jarná víla Vesna.

Po divadielku sme sa všetci 
obliekli, dievčatá si na hlavy 
dali čelenky, chlapci zasa zobra-
li farebné palice a v zástupe so 
spevom sme sa vybrali k Horná-
du. Pani učiteľka Morenu zapá-
lila a hodila do vody. Všetci sme 
nadšene kričali:

„ Ta nech ide zima zlá, 
ta až do Komárna, 
voda nám ju odniesla 
a jar, nám už priniesla.

Dúfame, že odplávala ďaleko 
a vráti sa až počas najbližšej zimy.

Po návrate do škôlky chlap-
ci urobili z  paličiek cestu pre 
jarnú vílu Vesnu. Spoločne sme 
sa zahrali jarné hry a  verili, že 
čoskoro príde jar. A ona skutočne 
prišla. Nie hneď na druhý deň, ale 
ktovie, keby sme Morenu nespá-
lili a nehodili do vody, možno by 
ešte stále bola zima.

(Monika Cehulová)

• Deň narcisov 2016 – 20. ročník
Liga proti rakovine 
organizuje jedinečnú 
verejno -prospešnú 
zbierku finančných 
prostriedkov na 
konkrétnu praktickú 
pomoc onkologickým 
pacientom a ich 
rodinám.

Deň 15. apríl je jediný v roku, 
keď naše mestá a obce zaplavia 
žlté narcisy. Každý, kto si v tento 
deň pripne narcis na odev, 
vyjadrí spolupatričnosť s  tými, 
ktorí bojujú s rakovinou. V našej 
obci sa táto zbierka organizo-
vala vďaka MS SČK v Spišskom 
Štiavniku. Dobrovoľníčky, pani 
učiteľka Mgr.  Anna Hudzíková 
spolu so žiačkami Tímeou Remia-

šovou a  Patríciou Lapšanskou, 
rozdávali narcisy v  základnej 
škole. Žiaci a učitelia prispeli do 
pokladničky Dňa narcisov sumou 
170 €. Tešíme sa, že sme podpo-
rili dobrú vec a posielame odkaz 
všetkým onkologickým pacien-
tom, že v boji nie sú sami, a že 
majú našu podporu.

(Martina Mizerová)

(pokračovanie zo strany 3)

(pokračovanie na strane 5)
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• Čo je nové v našej škole…
» Biblická olympiáda
9. marca 2016 reprezentova-

li našu školu žiaci 7.A triedy na 
okresnom kole Biblickej olympiá-
dy v Spišskom Bystrom. Viktória 
Bukovičová, Eliška Galovičo-
vá a Tadeáš Martinko ukázali 
svoje vedomosti, ktoré získali 
pod vedením nášho p.  farára 
Mgr. Šaláta. Boli vynikajúci a zís-
kali 1. miesto, čím postúpili na 
diecézne kolo do Spišského Pod-
hradia (krajské kolo). Vo veľkej 
konkurencii obhájili výsledok 
z minulého roka a skončili na 10. 
mieste. Gratulujeme k výsledkom 
a tešíme sa už na súťaž v budú-
com školskom roku.

» Postup na krajské 
kolo Hviezdoslavov 
Kubín 2016

Vo štvrtok 17. marca sa v Pod-
tatranskej knižnici v  Poprade 
uskutočnilo okresné kolo Hviez-
doslavovho Kubína, do ktorého 
postúpila z obvodného kola aj 
naša žiačka Melánia Martonová 
zo 4. A triedy. Naša Melánia súťa-
žila v I. kategórii – próza v silnej 
konkurencii siedmich výborných 
recitátorov, medzi ktorými bola 
najlepšia. Porota ju ocenila 
1. miestom a  postupom na 
krajské kolo, ktoré sa uskutoční 
v polovici apríla v Divadle Jonáša 
Záborského v Prešove. Melánii 
srdečne blahoželáme a držíme 
palce. Do uzávierky redakcie 
časopisu ešte neboli známe 
výsledky krajského kola. Veríme, 
že Melánia bola úspešná.

» Postup na krajské 
kolo v stolnom tenise 
žiačok

V  Matejovciach naše žiačky 
opäť nesklamali. V okrese Poprad 
sme obhájili 1. miesto. Kristína 
Maliňáková, Patrícia Lapšanská 
a Kristína Pemčáková ukázali, že 
ich výsledky v stolnom tenise 
sú dlhodobo výborné a budú 
nás reprezentovať v krajskom 
kole. Držíme im palce! Tak ako 
pri súťaži Hviezdoslavov Kubín, 
ani výsledky krajského kola 
v stolnom tenise žiačok nám do 
uzávierky časopisu neboli známe. 
Sme presvedčení, že dievčatá 
ukážu, že patria medzi elitu.

» Testovanie 9-2016
Testovanie, ktoré sa nám viac 

vžilo pod názvom Monitor 9 sa 
uskutočnilo 6. apríla 2016. Našich 
deviatakov (okrem žiakov s men-
tálnym postihnutím) preverilo 
z predmetov matematika a slo-
venský jazyk a  literatúra. Žiaci 
sa snažili ukázať, čo sa naučili za 

nike a obecnom albume za rok 
2014. OZ doporučilo k žiadosti 
o prihlásenie k trvalému pobytu 
E. P., aby jej dal súhlas majiteľ 
nehnuteľnosti. OZ odporučilo 
žiadosť E. P. vybaviť v zmysle 
zákona o trvalom pobyte. OZ 
neschválilo žiadosť N. H., Prieč-
na, Spišský Štiavnik a žiadosť K. 
L., Priečna, Spišský Štiavnik. OZ 
presunulo bod č. 11 na najbliž-
šie zasadnutie OZ a odporučilo 
stavebnej komisii prejednať 
s p. Mačákovou zmenu územné-
ho plánu. OZ presunulo na naj-
bližšie zasadnutie OZ bod č. 12 
a odporučilo stavebnej komisii 
prehodnotiť na najbližšie zasad-
nutie OZ doplnenie kanalizač-
ného systému a sťažnosti P. T. na 
Okresný úrad. OZ schválilo žia-
dosť Junior Game, spol. s r. o., 
Berbovská 11, 821 07 Bratislava 
o prevádzkovanie stávkových 
hier. OZ zobralo na vedomie žia-
dosť Spevokolu Anima, Spišský 
Štiavnik a odporučilo finančnej 
komisii zahrnúť predmetnú 
žiadosť do rozpočtového opat-
renia č. 1. OZ schválilo finančný 
príspevok Š. S., Spišský Štiavnik 
vo výške 300 €. OZ schválilo 
finančný príspevok A. K. vo 
výške 120 € na nákup obrezkov 
- paliva. OZ presunulo žiadosť 
M. Č., Priečna, Spišský Štiavnik 
na najbližšie zasadnutie OZ. OZ 
odporučilo stavebnej a finan-
čnej komisii prejednať s p. Božo-
ňom zákazku pre projekt na 
vypracovanie projektovej 
dokumentácie nadstavba bytov 
v rómskej osade. OZ schválilo 
finančný príspevok K. K., Lúčna, 
Spišský Štiavnik vo výške 900 €. 
OZ schválilo návrh na 1. zmenu 
rozpočtu obce na rok 2016, kde 
bude zapracovaná žiadosť spe-
váckeho zboru Anima. UZNESE-
NIE NEPODPÍSANÉ!
a/ OZ schválilo návrh zásad 
s  finančnými prostriedkami 
obce Spišský Štiavnik a zrušila 
staré, ktoré boli prijaté uznese-
ním OZ č. 19/2011
b/ OZ schválila nové zásady od 
25. 2. 2016 a to z 2.000 € na 0 €.
OZ zobralo na vedomie ústnu 
žiadosť M. Ch., Spišský Štiavnik 
a odporúča komisii pre kultúru, 
šport a  školstvo prehodnotiť 
otváracie hodiny obecnej kniž-
nice.
OZ potvrdilo platnosť uzne-
senia č.  20/2016. UZNESENIE 
NEPODPÍSANÉ!
OZ schválilo a  delegovalo 
členov do školskej rady: Cyrila 
Žigu, Romana Čonku, Jána 
Koňu a Jána Rusňáka. UZNESE-
NIE NEPODPÍSANÉ!

» 3. zasadnutie OZ/17. 3. 2016

(pokračovanie na strane 6)(pokračovanie na strane 6)

(pokračovanie zo strany 4)

Víťazi biblickej olympiády, zľava E. Galovičová, T. Martinko, V. Bukovičová 
(autor foto: P. T.)

Melánia Martonová, víťazka okresného kola (autor foto: P. T.)



Obecný spravodajca  informačný štvrťročník obyvateľov obce Spišský Štiavnik  číslo 2/2016  ročník XIII  www.spisskystiavnik.sk  strana 6

OZ určilo a schválilo do návr-
hovej a  mandátovej komi-
sie Ing.  Gabriela Chripka 
a Ing. Matúša Korheľa, za ove-
rovateľov zápisnice Cyrila Žigu 
a Jaroslava Lacka. Mandátová 
a  návrhová komisia OZ kon-
štatovala, že bolo prítomných 
8 z  9 poslancov (88  %) a  OZ 
bolo uznášania schopné. OZ 
schválilo program OZ po dopl-
není bodu rôzne. OZ zobralo na 
vedomie kontrolu plnenia uzne-
sení, uznesenia č.  31, 33, 41, 
126, 30 ostávajú v platnosti. OZ 
schválilo možnosť pokračova-
nia TSP po ukončení Národného 
projektu Terénna sociálna práca 
v obciach. OZ schválilo záväz-
ný rozpočtový harmonogram 
obce. OZ odložilo č. 7 programu 
na najbližšie zasadnutie OZ. Je 
potrebné zistiť cenu za dokon-
čenie projekčných prác. OZ 
schválilo porealizačné zame-
ranie bytovky súp.č. 283, 284 
v rómskej osade. Finančné nák-
lady budú zahrnuté v 1. rozpoč-
tovom opatrení. OZ zobralo na 
vedomie žiadosť o povolenie na 
prevádzkovanie pohostinstva 
M. Č., Priečna, Spišský Štiavnik. 
OZ s účinnosťou od 17. 3. 2016 
zriaďuje svojím uznesením 
č. 52/2016 Dobrovoľný hasičský 
zbor obce Spišský Štiavnik na 
základe Zriaďovacej listiny.
OZ schválilo plán kontrolnej čin-
nosti na I. polrok 2016 s dodat-
kom poslancov:
-  kontrola personálnej a mzdo-

vej agendy,
-  kontrola inventarizácie majet-

ku,
- kontrola účtovnej závierky,
- kontrola zmlúv a faktúr,
-  kontrola cestovných náhrad 

na OcÚ.
OZ zobralo na vedomie správu 
o  kontrolnej činnosti za rok 
2015.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
A. R., Polomka, a  odporúča 
vybaviť žiadosť v zmysle zákona 
o trvalom pobyte na obecnom 
úrade v evidencii obyvateľstva. 
OZ berie na vedomie žiadosť 
o prihlásenie na trvalý pobyt 
M. Ž., Dlhé Stráže a odporúča 
vybaviť žiadosť v zmysle zákona 
o trvalom pobyte na obecnom 
úrade v evidencii obyvateľstva. 
OZ ponecháva podnet P.  T., 
Priečna, Spišský Štiavnik na pre-
riešenie stavebnou komisiou. 
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
o jednorazovú výpomoc M. B., 
Priečna, a žiadosť F. M., Priečna, 
Spišský Štiavnik. Žiadosti budú 
prejednávané po schválení 
navrhovaného VZN o sociálnej 
pomoci. OZ zobralo na vedomie 
žiadosť o prihlásenie k trvalému 

deväť rokov školskej dochádzky. 
Výsledky testovania ešte neboli 
zverejnené, ale veríme, že ani 
žiaci, ani ich učitelia nebudú 
sklamaní. Teraz deviatakov čakajú 
prijímacie pohovory na stredné 
školy. Držíme palce!

» Zápis do 1. ročníka 
ZŠ

Od 4.apríla 2016 do 7.apríla 
2016 sme vítali v  našej škole 
budúcich prváčikov. V tomto roku 
sa uskutočnil zápis prvýkrát až 
v apríli, nie v januári. Psychológo-
via si sľubujú od posunutia zápisu 
lepšie výsledky detí pri zápise. Na 
zápis prišli deti, v sprievode svo-
jich zákonných zástupcov, ktoré 
do 31.augusta 2016 dovŕšia šiesty 
rok veku, ako aj deti, ktorým bol 
odložený začiatok povinnej 

školskej dochádzky o jeden rok. 
Nakoniec sme do školy zapísali 57 
detí, z ktorých už väčšina absol-
vovala aj psychologické vyšetre-
nie. Na ich základe a so súhlasom 
zákonných zástupcov detí rozde-
líme týchto malých študentov do 
1.ročníka a nultého ročníka. Všet-

kým rodičom ďakujeme, že nám 
prejavili dôveru a odovzdajú nám 
v septembri to najdôležitejšie čo 
majú- svoje ratolesti.

Stavby v škole: Napriek tomu, 
že budova školy je napohľad 
v  dobrom stave, sú potrebné 
opravy. Oplotenie školského 
dvora je v katastrofálnom stave. 
O oplotení za budovou školy je 
už ťažké hovoriť, pretože niektorí 
naši spoluobčania ničia všetko, 
čo im stojí v ceste za ich túžbou 
zahrať si futbal, či iné aktivity. 

Keď sa opravovala cesta na 
Slnečnú ulicu, podkopal sa múr, 
ktorý ohradzuje školský dvor. 
V súčasnosti je už nebezpečný. Je 
otázkou času, kedy spadne, lebo 
výstavbou cesty sa obnažili jeho 
základy. Ani celkový jeho vzhľad 
nie je vábivý. V najbližšom období 

budeme túto situáciu riešiť.
Naša obec sa zapojila do výzvy 

na zníženie energetickej nároč-
nosti verejných budov. Zatep-
liť by sa mala školská jedáleň 
a spojovacia chodba. Vymenia sa 
okná, ktoré ešte nie sú vymenené 
a jedáleň dostane novú strechu. 
Tá nám už dlhší čas preteká. 
Veríme, že žiadosť bude úspešná.

(M.M.)

Víťazky okresného kola, zľava: P. Lapšanská, K. Maliňáková, K. Pemčáková (autor foto: P. T.)

Testovanie deviatakov (foto autor: P. T.)

(pokračovanie na strane 7)

(pokračovanie zo strany 5)
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• Beseda v knižnici

Zaujímavosti z obecnej kroniky (autor foto: M.J.)

Pri príležitosti marca 
mesiaca kníh, Obecná 
knižnica Spišský 
Štiavnik a Miestny 
spolok červeného kríža 
Spišský Štiavnik, 
zorganizovali zaujímavú 
besedu.

Pozvanými hosťami bola kro-
nikárka obce Mgr. Martina Mize-
rová a autor poézie Ing. Ondrej 
Galovič.

V piatok 18. marca 2016 o 17,00 
hod. sa v knižnici začali schádzať 
diskusie chtiví záujemcovia. Prišli 
mladšie ročníky, stredná generá-
cia, ale aj pán seniorského veku 
z Domova dôchodcov v Spišskom 
Štiavniku. Privítali sme aj cezpoľ-

nú návštevníčku, pracovníčku 
Obecnej knižnice z Hranovnice 
p. Zdenku Benkovú. Po srdečnom 
zvítaní všetkých prítomných, 
pracovníčka knižnice informo-
vala o činnosti a práci v knižnici, 
o  knižnom fonde, o  zatriedení 
kníh, ale aj o problémoch, ktoré 
sa vyskytujú v našej knižnici. Na 
oplátku, knihovníčka zo susednej 
obce nás informovala o činnosti 
a práci ich knižnice.

Potom sa už rozbehla živá dis-
kusia o obecnej kronike, ktorú 
sme mali k  dispozícii. A  veru 
poniektorí mali prvý krát mož-
nosť zoznámiť sa s  kronikou 
a  prelistovať si v  nej udalosti 
našej obce za celý rok.

Nevšedným zážitkom bol roz-
hovor s autorom krátkej poézie 

Ing.  Ondrejom Galovičom. Prí-
tomní sa zaujímali, kde chodí 
na nápady, kedy sa mu najlep-
šie píše, alebo ako sa dopracuje 
k názvu. Autor vykresľoval svoje 
vtipné príbehy zo života aj tie, 
ktoré ho postretli pri písaní. Prí-
tomným venoval svoju zbierku 
poézie „Niečo pre seba“.

Zaujímavosťou bola osobná 
kronika rodiny Javorskej, kde 
p. Mencáková zozbierala rodinné 
fotografie, listy a rôzne dokumen-
ty z ďalekej Novej Guinei od pátra 
Antona Javorského.

Pri dobrom čaji a koláčikoch 
nám čas rýchlo ubiehal a obo-
hatení o nové zaujímavosti sme 
sa pomaly rozchádzali do svo-
jich domovov s predsavzatím, že 
o rok sa stretneme zase.

(O.R.)

• Z činnosti Klubu dôchodcov
Začiatkom nového 
roka sme navštívili 
Letanovce, rodnú obec 
našich dvoch členiek. 
Predstavili sme sa im 
s naším vianočným 
pásmom „Život Panny 
Márie a narodenie 
Ježiška“. Boli sme milo 
prekvapení, koľko ľudí 
prišlo do ich pekného 
kostola. Odmenou 
nám bol veľký potlesk. 
Tamojší pán farár 
nás pozval na malé 
občerstvenie a každému 
odovzdal knihu „Mladý 
svätý“.

Počas vianočného obdobia 
sme navštívili naše „klubové kole-
gyne“ zo susednej obce Hôrka. 

Vystúpili sme s vianočným prog-
ramom a oni nám zaspievali svoje 
pesničky. Milé bolo aj posedenie 
s pánom starostom Ing. Boškom.

4. februára sme mali výročnú 
členskú schôdzu, na ktorej boli 
pozvaní hostia, pani starostka 
Bc.  Mária Kleinová a  pán farár 
Mgr.  Daniel Šalát. Schôdzu 
sme si spríjemnili programom 
a občerstvením. Nemohli chýbať 
ani naše piesne, ktoré radi spie-
vame.

9.marca sme navštívili divadlo 
v Spišskej Novej Vsi. V marci sme 
sa venovali príprave k Veľkonoč-
ným sviatkom. Naše šikovné 
členky zdobili veľkonočné vajíč-
ka s batikovou a patchworkovou 
technikou, ktoré sme zaslali na 
výstavu „Krehká krása Batizoviec“. 
Za zachovávanie remeselných 
tradícií spojených so zvykmi 
Veľkej noci na Slovensku nám bol 
udelený ďakovný list.

Štvrtú pôstnu nedeľu sa naše 
členky modlili krížovú cestu obe-
tovanú za starých rodičov našej 
farnosti. Na Kvetnú nedeľu sme 
vystupovali v  našom chráme 
s pásmom „Kto zabil Pána?“ Prí-
tomní nás odmenili potleskom 
a kladným ohlasom.

Vianočné aj veľkonočné pásmo 
nás usilovne nacvičovala Ing. M. 
Hudzíková a piesne pán Franti-
šek Tokarčík. Za ich ochotu im 
srdečne ďakujeme, tiež ostatným 
účinkujúcim, ktorí nie sú členmi 
nášho klubu.

Na záver môžeme skonštato-
vať, že kultúrna činnosť nášho 
klubu je bohatá. Vyjadrujeme 
presvedčenie, že aj naďalej sa 
budeme snažiť pokračovať v tejto 
činnosti a  takto spríjemňovať 
život našim spoluobčanom.

(K.Z. a M.Ch.)

pobytu E. Ž., Jánovce - Macha-
lovce a odporúča vybaviť žia-
dosť v zmysle zákona o trvalom 
pobyte na obecnom úrade 
v  evidencii obyvateľstva. OZ 
neschválilo finančný príspevok 
P. J., Hlavná, Spišský Štiavnik za 
prvoprijímajúce deti. OZ zobra-
lo na vedomie žiadosť M. Ch., 
Kvetná, Spišský Štiavnik a odpo-
ručilo zmenu otváracích hodín 
na 2 dni v  týždni zabezpečiť 
rozpočtovým opatrením č.  1. 
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
R.  Š., Mlynská, Spišský Štiav-
nik. Odporučilo starostke, aby 
vyzvala nájomcu, aby sa vyjad-
ril k  ukončeniu nájomného 
vzťahu. OZ zobralo na vedomie 
žiadosť o poskytnutie dotácie 
pre Občianke združenie SPOLU. 
Navrhuje financovanie riešiť 
rozpočtovým opatrením č.  1. 
OZ neschválilo zmenu sadzob-
níka obce na návrh poslancov 
Jaroslav Lacko, Cyril Žiga, 
Roman Čonka, Ján Rusňák, Ján 
Kalakaj, Ján Koňa. OZ potvrdilo 
uznesenie č. 39/2016 a 43/2016.
UZNESENIE NEPODPÍSANÉ! OZ 
schválilo zapojenie sa do výzvy 
na zníženie energetickej nároč-
nosti verejných budov. Konkrét-
ne spojovacia chodba a jedáleň 
pri ZŠ Spišský Štiavnik. Finan-
čné náklady budú zahrnuté v 1. 
rozpočtovom opatrení.

(Za správnosť výpisu: O.R.)

SPOLU 
Slovensko
SPOLU – Slovensko je občianske 
združenie, ktoré bolo založené 
pred štyrmi rokmi v Žiari nad 
Hronom, ale jeho členovia pra-
cujú spoločne v lokalitách Spiša 
už 10 rokov.
V súčasnosti pôsobíme v osa-
dách Hájik a Podskala pri Spiš-
skej Novej Vsi, v osade Levočské 
Lúky pri Levoči a v obciach Dlhé 
Stráže a Jánovce.
Zmyslom existencie nášho 
združenia je zlepšovanie vzťa-
hov medzi Rómami a  neró-
mami, na čo využívame veľa 
rôznych metód a foriem práce. 
K tým najvýznamnejším patrí 
vzdelávanie a rozvoj ľudí, najmä 
Rómov, ale aj nerómov.
Našimi členmi sú Rómovia aj 
nerómovia a úžitok z tejto spo-
lupráce sa usilujeme ukazovať aj 
na miestach, kde naši členovia 
nežijú. Takým miestom môže 
byť aj obec Spišský Štiavnik.
Do obcí a miest sa netlačíme 
a  často tam prichádzame na 
pozvanie miestnych ľudí, ktorí 
nás oslovia, aby sme im pomoh-

(pokračovanie na strane 8)

(pokračovanie zo strany 6)
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li riešiť najaký boľavý problém. 
Do obce Spišský Štiavnik sme 
prišli na pozvanie rómskych 
poslancov.
Zatiaľ sme sa tu viackrát stretli 
s poslancami, pani starostkou 
a  predložili sme obci malý 
rámcový projekt na rok 2016. 
Podľa neho by sme mohli obci 
pomôcť vybrať skupinu šikov-
ných rómskych žien a  tieto 
pripravovať na funkcie líderiek. 
Teda takých žien, ktoré budú 
schopné plánovať a organizo-
vať zaujímavé aktivity, zaujať aj 
ďalších obyvateľov obce, pre-
zentovať svoju prácu a  život 
komunity.
Na to, aby sa nám to podarilo, 
potrebujeme tieto ženy vybrať, 
učiť a  vytrénovať  – najmä 
praxou. Teda chceme s  nimi 
robiť rôzne akcie najmä pre ženy 
a pre deti, spočiatku rómske, ale 
postupne chceme pripájať do 
našich aktivít aj nerómske ženy 
a deti. Na to potrebujeme čas, 
aby sa rómske ženy mohli stať 
rovnocennými partnerkami pre 
nerómky a rovnako aj rómske 
deti sa vyrovnali aspoň čiastoč-
ne aj deťom nerómskym.
Takže v máji a júni sa školíme 
a pripravujeme a v lete začne-
me s aktivitami ako je denný 
letný tábor. Ale chceli by sme aj 
šiť, vyrábať rôzne ozdoby a tiež 
chceme, aby ženy chodili aj 
von, mimo obce – napríklad na 
turistiku, na stretnutia s inými 
ženami do iných miest, aby 
videli, kde sa čo robí a mohli 
dobré skúsenosti priniesť aj do 
vašej obce.
Spočiatku je najdôležitejšie 
stretávať sa spolu, rozprávať sa, 
skamarátiť sa, vytvoriť si vzťahy 
dôvery. Ak nie je dôvera, nie je 
ani vzťah a nemôžete človeka 
zmeniť k lepšiemu.
Keď sa budeme tešiť na spo-
ločné stretnutia, potom príde 
aj spoločné plánovanie, spo-
ločné akcie a potom konečne 
môžeme „SPOLU VYTVORIŤ 
LEPŠÍ SVET PRE NAŠE DETI.“

(Anton Bobák,
predseda OZ SPOLU ‑Slovensko

www.spolu ‑slovensko.sk
facebook: spolu ‑slovensko)

Sadzba za TKO 
v roku 2016
1)  Správca dane určuje sadzbu 

poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné 
odpady na obdobie jedného 
kalendárneho roka:

a)  pri zavedenom množstvo-
vom zbere 0,0233 € za 1 

• Deň Rómov
Ôsmy apríl je Deň 
Rómov, ktorý sme 
si i my Rómovia 
v Spišskom Štiavniku 
pripomenuli.

S predsedom združenia SPOLU 
Slovensko sme zorganizovali 
Rómsky pochod.

Pochodu sa zúčastnili Rómo-
via rôznych vekových kategórii, 
počas ktorého spievali rómsku 

hymnu Gelem, gelem.
Účastníci pochodu sa potom 

presunuli do urbárskeho domu, 
kde sa konal kultúrny program.

Rómska mládež, rómske líder-
ky (Oľga Rusnáková, Martina 
Balogová, Jana Kalakajová, Lucia 
Ščuková, Soňa Paulisová, Žaneta 
Miková) a hudobná skupina Gip-
sigademín nám pripravili bohatý 
kultúrny program, ktorý otvorila 
pani starostka obce Mária Kleino-
vá. Programom nás sprevádzala 

Monika Pačanová a  Sebastián 
Lacko. Program nám spestrila aj 
najmladšia osemročná účinku-
júca, rómska školáčka Barborka 
Žigová. Na kultúrnom podujatí 
sa zúčastnilo nielen mnoho róm-
skych občanov, ale aj poslanci 
obecného zastupiteľstva, naši 
terénni pracovníci a  členovia 
združenia SPOLU Slovensko, 
ktorým veľmi pekne ďakujem za 
účasť.

(Monika Pačanová)

Kultúrny program (autor foto: A.B.)

Pochod Rómov (Autor foto: A.B.)

• Najobľúbenejšie mená v našej obci
Urobili sme prieskum 
najčastejších mien, 
ktorými pomenovali 
svoje ratolesti v našej 
obci rodičia za 
posledných päť rokov.

Suverénne vedie chlapčenské 
meno Martin s počtom jedenásť, 
druhé miesto patrí menu Sebas-
tián, ktoré dostalo osem chlap-
cov. Na tretie miesto s počtom 
sedem sa dostalo chlapčenské 
meno Tomáš a  dievčenské 
meno Alexandra. Štvrtú priečku 

s  počtom šesť obsadili chlap-
čenské mená Dominik a Kristián. 
Dievčenské mená Natália, Sofia 
a  Vanesa, dostalo päť dievčat. 
Na šieste miesto s počtom 4 sa 
dostali chlapčenské mená Adam, 
Adrián, Jakub, Matúš a Miroslav 
a dievčenské mená Daniela, Kris-
tína, Mária a Timea.

Niektorí rodičia sa rozhodujú 
pre netradičné mená a  tak aj 
v našej obci v posledných rokoch 
máme Franka, Améliu, Cyntiu, Eli-
zabeth, Esteru, Jazmínu, Jessicu, 
Kevina, Leonu, Lilianu, Rebeku, 

Seherezádé, Steffany, Šarlotu, 
a Vivien.

Zatiaľ čo fantázii rodičov sa 
v dávaní mien v mnohých kraji-
nách žiadne medze nekladú, na 
Slovensku nemožno dať dieťaťu 
meno hanlivé, neosobné alebo 
domácku podobu mena, alebo 
prvé meno totožné s  menom 
žijúceho súrodenca uvedeným 
v matrike na prvom mieste, alebo 
osobe mužského pohlavia určiť 
ženské meno a naopak.

(O.R.)
(pokračovanie na strane 9)

(pokračovanie zo strany 7)
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liter komunálnych odpadov 
alebo drobných stavebných 
odpadov,

b)  pri nezavedenom množ-
stvovom zbere  – paušálny 
0,0356 € za osobu a kalen-
dárny deň, 13 € za osobu 
a kalendárny rok.

2)  Správca dane určuje sadzbu 
poplatku za drobný stavebný 
odpad /DSO/ 0,037 €/kg.

3)  U právnických osôb a podni-
kateľov sa ukazovateľ dennej 
produkcie podľa § 79 ods. 4 
zákona o miestnych daniach 
a poplatku vynásobí koefi-
cientom s hodnotou 1.

Podklady preukazujúce vráte-
nie, zníženie alebo odpustenie 
poplatku

1)  Ak poplatník požiada 
v  zmysle tohto nariadenia 
a predloží podklady uvedené 
v ods. 1, správca dane vráti 
poplatok alebo jeho pomer-
nú časť:

a)  fyzická osoba potvrdenie 
o zrušení trvalého alebo pre-
chodného pobytu,

b)  fyzická osoba list vlastníctva, 
zrušenie nájomnej zmluvy – 
výpoveď, ktoré preukážu 
zrušenie oprávnenia užívať 
byt, nebytový priestor, 
pozemnú stavbu alebo jej 
časť, alebo objekt, ktorý nie 
je stavbou, alebo záhradu, 
vinicu, ovocný sad, trvalý 
trávny porast na iný účel ako 
na podnikanie, pozemok 
v  zastavanom území obce 
okrem lesného pozemku 
a pozemku, ktorý je evidova-
ný v katastri nehnuteľností 
ako vodná plocha,

c)  právnická osoba list vlast-
níctva, zrušenie nájomnej 
zmluvy – výpoveď, ktoré pre-
ukážu zrušenie oprávnenia 
užívať nehnuteľnosť nachá-
dzajúcu sa na území obce na 
iný účel ako na podnikanie,

d)  podnikateľ list vlastníctva, 
zrušenie nájomnej zmluvy – 
výpoveď, ktoré preukážu 
zrušenie oprávnenia užívať 
nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na území obce na účel 
podnikania.

2)  Ak poplatník požiada 
v zmysle nariadenia a pred-
loží podklady uvedené v ods. 
2 správca dane zníži alebo 
odpustí poplatok alebo jeho 
pomernú časť:

a)  potvrdenie zamestnávateľa 
alebo doklad, ktorý oprávňu-
je poplatníka na prechodný 
alebo trvalý pobyt v zahra-
ničí alebo čestné vyhlásenie, 
alebo potvrdenie o  inom 

• Generálna oprava hasičskej sirény

• Nový prírastok do vozového parku hasičov

Mimoriadne situácie 
v obci sú zvyčajne 
vyhlasované spustením 
sirény. Je dobré, ak 
takýchto udalostí je čo 
najmenej.

Vývoj a súčasné technológie 
napredujú veľmi rýchlo a začiat-
kom roku si naši hasiči dali nain-
štalovať do požiarnej zbrojnice 
zvolávací systém. Ten umožňuje 
spustenie sirény cez sms správu 
a  taktiež odošle všetkým hasi-
čom zaradeným do zásahovej 
jednotky sms správu s identifi-
káciou udalosti. Samozrejme, 
túto technológiu môžu používať 
len oprávnené osoby. Ďalším 
krokom bola generálna oprava 
samotnej sirény. Je to zariadenie 
z roku 1963 a po rokoch potrebo-
vala nutné zásahy. Jej konštrukcia 
bola v havarijnom stave. Siréna 
po demontáži prešla úplnou 
opravou, keďže z pôvodnej ostal 
len motor. Všetky ostatné časti 
museli byť vymenené. V najhor-
šom stave bol držiak sirény. Dob-
rovoľný hasičský zbor 2. apríla 

10.február 2016 bol pre 
našu obec a hlavne pre 
našich dobrovoľných 
hasičov malým -veľkým 
sviatkom. Po necelých 
šiestich rokoch, kedy 
dostali hasiči Mercedes 
Vario, pribudlo do 
majetku obce aj 
repasované zásahové 
auto CAS 32- T148-6x6 
(stará dobrá Tatra).

Tak ako aj Mercedes, aj Tatru 
odovzdal našim hasičom minis-
ter vnútra a podpredseda vlády 
JUDr. Róbert Kaliňák. Sprevádzali 
ho MUDr. Peter Chudík, predse-
da samosprávneho Prešovského 

2016 prevádzal montáž novej 
sirény na budove obecného 
úradu. Z toho dôvodu boli vyko-

kraja, Ing. Marián Saloň, štátny 
tajomník ministerstva vnútra SR, 
PaedDr. Peter Šuca, poslanec NR 
SR a ďalší zástupcovia profesio-
nálnych a dobrovoľných hasičov. 
Počasie tejto udalosti vôbec 
neprialo, ale ani to nezmenšilo 
dôležitosť tejto chvíle. Je veľkou 
škodou, že dážď si nedal od rána 
povedať a  aj počas tejto sláv-
nosti veľmi pršalo, ba dokonca 
snežilo a o pár chvíľ bola Tatra 
pod snehom. Pán minister Kali-
ňák chcel využiť tieto chvíle aj 
na osobné stretnutie s občanmi 
našej obce.

Model tejto Tatry bol vyvinutý 
v roku 1961 a doteraz sa veľmi 
osvedčil pri mnohých mimo-
riadnych situáciách. Naša Tatra 
doteraz slúžila profesionálnym 

nané viaceré skúšky tejto sirény.
(M. M.)

hasičom v Ľubotíne a v roku 2009 
prešla kompletným repasom. Pri 
hasení požiaru je veľmi dôležitá 
voda a práve táto Tatra má nádrž 
s objemom 6600 litrov. Ďalšou 
z veľkých výhod tohto auta je, 
že sa dostane do najťažších teré-
nov – jeho svahová dostupnosť 
je veľká. V súčasnosti je bez evi-
denčného čísla, nakoľko prebieha 
proces jeho pridelenia a zmeny 
evidencie. Problémom je jeho 
garážovanie, pretože do garáží 
požiarnej zbrojnice sa nezmestí 
pre svoje veľké rozmery. Nateraz 
je umiestnené v garážach urbár-
skeho spoločenstva. Je našim 
želaním, aby sme služby tohto 
zásahového auta museli využívať 
čo najmenej.

(M. M.)

Oprava sirény, zľava: Viliam Martinko, Tomáš Uporský (autor foto: G.Ch.)

Odovzdávanie hasičského auta (autor foto: M.J.) (pokračovanie na strane 10)

(pokračovanie zo strany 8)
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pobyte v zahraničí,
b)  potvrdenie zamestnávateľa 

alebo doklad, ktorý oprávňu-
je poplatníka na prechodný 
alebo trvalý pobyt v na území 
Slovenskej republiky – mimo 
trvalého bydliska,

c)  potvrdenie o ubytovaní štu-
denta na internáte, v ubytov-
ni alebo v inej nehnuteľnosti 
alebo potvrdenie o prechod-
nom pobyte - poskytne sa 
najnižšia sadzba 2,41 €/
ročne,

d)  potvrdenie o hospitalizácii 
v zdravotníckom zariadení,

e)  potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
f )  potvrdenie o výkone trestu 

odňatia slobody,
g)  potvrdenie obce o vykoná-

vaní dobrovoľníckej činnosti 
v prospech obce,

h)  potvrdenie obce o trvalom 
pobyte poplatníka (bezdo-
movca) prihláseného na 
Obecnom úrade obce Spiš-
ský Štiavnik,

i)  čestné vyhlásenie o  príleži-
tostnom užívaní nehnuteľ-
nosti.

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 čís-

lach - 1181
• ohlasovňa porúch - 12 129
• centrum služieb zákazníkom 

- domácnosti - 0800 123 456
• centrum služieb zákazníkom 

- firmy - 0800 123 500

• Fotohádanka
Do našej súťaže FOTOHÁ-

DANKA z Obecného spravodaj-
cu č.  1/2016 sme dostali štyri 
odpovede. Jedna odpoveď bola 
nesprávna. Na obrázku boli vre-
tená na pradenie ľanu.

Zo správnych odpovedí sme 

Fotohádanka (autor foto: M. J.)

vyžrebovali súťažiacu Simonku 
Dubňanskú, ktorá bola odmene-
ná.

Fotohádanka č. 2/2016
Milí čitatelia, uhádnete ako sa 

nazýva a načo sa používa pred-
met na obrázku?

Odpoveď na fotohádanku zasie-
lajte na obec@spisskystiavnik.sk, 
alebo osobne na Obecný úrad 
v Spišskom Štiavniku do 10. mája 
2016. Meno výhercu oznámime 
na internetovej stránke obce.

• Zo športu
S jarným počasím sa nezazele-

nali len stromy, polia a lúky, ale 
aj tráva na našom futbalovom 
ihrisku. Slniečko vytiahlo našich 
futbalistov z umelej trávy, ktorú 
využívali počas zimy na tu živú 
a  začali trénovať na jarnú časť 
sezóny 2015/2016. Do súťaž-
ného kolotoča opäť naskočili 
muži aj dorastenci. Muži zimo-
vali v pokojnom strede tabuľky 

a  jarným cieľom bol posun na 
vyššie priečky tabuľky. Za týmto 
účelom náš klub angažoval 
nového trénera Michala Vozára 
a asistenta trénera Mareka Czer-
wika. Po štyroch odohratých 
zápasoch majú muži na konte 
po jednej výhre a remíze a dve 
prehry. Okrem ligy sa naši muži 
zapojili aj do pohárového zápo-
lenia kde sa dostali do najlepšej 

osmičky PFZ. Dorastenci odohrali 
na jar zatiaľ dva zápasy, v ktorých 
raz vyhrali a raz prehrali. Momen-
tálne sú na treťom mieste doras-
teneckej ligy.

Pred súťažou sa stihla v areáli 
zvertikulovať plocha ihriska, 
výmena sieťky za bránkami, 
výmena linolea v  šatniach 
a vymaľovanie.

(G. Ch.)

(pokračovanie zo strany 9)


