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Vážení spoluobčania
A sme tu opäť s ďalším 
číslom nášho Obecného 
spravodajcu - aj keď 
trošku oneskorene, 
predsa len sme sa 
rozhodli, že ho budeme 
naďalej vydávať 
v takomto šate a rozsahu 
ako doteraz. Píšem 
to preto, lebo tu bola 
aktuálna ponuka 
publikovať aktuálne 
informácie z našej obce 
do novín „Korzár“, kde 
by sme mali k dispozícií 
dve stránky spolu 
s ostatnými obcami.

Podrobne sme to „rozobrali“ 
na redakčnej rade a  na obec-
nom zastupiteľstve, kde bolo 
skonštatované, že by sme sa 
možno viac dozvedeli o živote 
a  činnosti z  našich susedných 
obcí, ale obsah by bol pre nás 
obmedzený len na dve strán-

ky. Veľmi by ma však zaujímali 
vaše názory a  postrehy, preto 
budeme radi, ak nám napíšete 
možno aj o tomto. Nášho Spra-
vodajcu môžete totiž otvoriť na 
hociktorej strane a nazrieť z aké-
hokoľvek uhla pohľadu - všetko 
je vzájomne popretkávané, tra-
dičné, snažíme sa dávať podtituly 
do tých istých väzieb, odstavcov 
a rubrík - a všetko je hlavne o nás 
- Štiavničanoch. A aj keď času je 
naozaj málo - veď všetci členovia 
redakčnej rady sú zamestnaní 
ľudia a hlavne majú svoje rodiny. 
Nie sme žiadni profesionáli, ale 
už sme si zvykli, že v čase, keď sa 

Spravodajca tvorí, dáme všetko 
nabok. Chceme vám priblížiť 
problémy v obci, otvoriť témy, 
ktoré nás spoločne trápia, ale aj 
vyzdvihnúť udalosti a ľudí, ktorí 
nás reprezentujú nielen v obci, 
ale aj v celom regióne. Z dôvodu, 
že sme vydanie posunuli skoro 
o mesiac je aj udalostí, ktoré sa 
odohrali na území našej obce 
podstatne viac a ani neviem, kde 
by som asi začala. Pôjdem preto 
poporiadku. Chcem poďakovať 
všetkých spoluobčanom, ktorí sa 
aktívne zapojili do fašiangového 
sprievodu masiek - a vôbec naj-
viac organizátorom tejto akcie - 
členkám výboru MO SČK v obci 
- bolo to čosi úžasné, masky boli 
bezkonkurenčné, deti usmiate. 
A pokračovali sme v kultúrnom 
dome skvelou zábavou, ktorá 
nemala konca, tak ako sa na 
poriadne fašiangy patrí. Nemô-
žem nespomenúť „Štiavnický 
ples“, ktorý sa niesol v noblesnej 
atmosfére.  Kultúrny program 
i  celková organizácia plesu si 
zaslúži poďakovanie predovšet-
kým hasičom. Tí to jednoducho 

Účastníci púte do Ríma (autor foto: M. Korheľ)
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Spoločenská 
kronika
I. ŠTVRŤROK 2017

Novorodenci
• Lukáš Lacko
• Samuel Ščuka
• Patrik Pačaj
• Denis Žiga
• Liliana Čonková
• Tamara Rákociová
• Matej Úporský

Blahoželáme jubilantom

60 rokov
• Mária Javorská, Mlynská
• Anna Pronerová, Kvetná
• Alojz Dulovič, Mlynská

65 rokov
• Ladislav Chripko, Kláštorná
• Mária Lacková, Priečna
• Janka Výrosteková, Lúčna

70 rokov
• František Marhefka, Priečna
• Anna Albertová, Kláštorná
• Valentín Krajč, Lúčna
• Marta Kušnieriková, Hlavná
• Marta Chripková, Kvetná
• Mária Martinková, Lúčna
• Viliam Justh, Slnečná
• Peter Javorský, Hlavná
• Margita Hudzíková, Kvetná

75 rokov
• Ján Maliňák, Slnečná
• Anna Lavríková, Kvetná
• Ján Šavel, Lúčna

80 rokov
• Katarína Vagašová, Kvetná
• Elena Kiššová, Lúčna
• Agnesa Žigová, Priečna
• Marta Slivková, Mar. námestie

85 rokov
• Mária Slivková, Hlavná

Prajeme im pevné zdravie!

Opustili nás
• Alžbeta Beďová
• Mária Vagašová
• Mária Žigová
• Štefan Sýkora
• Mária Pemčáková

Demografi cké údaje
K trvalému pobytu sa v I. štvrť-
roku 2017 prihlásili ôsmi obča-
nia, odsťahovali sa dvanásti 
obyvatelia.

(O.R.)

Otvorenie Štiavnickeho plesu: M. Kleinová (starostka), G. Chripko (moderátor) R. Martinko (predseda hasičov) (foto: V.Ch.)

„prešpikovali“ do najmenších 
detailov, aby vytvorili niečo 
také majestátne a veľkolepé. No 
hlavne ľudia, ktorí prišli na ples 
ako hostia si nevedeli vynachvá-
liť skvelú atmosféru, vynikajúcu 
zábavu a ukončenie fašiangov na 
výbornú.

Pre mňa osobne okrem spo-
menutých udalostí, ale aj tých, 
o ktorých sa dočítate od kolegov 
z redakčnej rady asi najsilnejším 
zážitkom bola púť do Ríma, ktorý 
zorganizoval náš duchovný otec 
Daniel v dňoch od 5. do 9 marca. 
Prihlásili sa naň skoro všetci Štiav-
ničania, ľudia rôznych vekových 
skupín, s  rôznymi záujmami či 
očakávaniami a počet doplnili 
naši susedia z Hranovnice na čele 
s ich duchovným otcom. Hneď 
prvý deň sme zistili, že to bude 
naozaj výborná príležitosť na 
chvíľu uniknúť od bežných povin-
ností a starostí a že sa máme na 
čo tešiť. O  tom nás presvedčil 
ešte na našom území, v Bratisla-
ve, sprievodca Karol, ktorému sa 
od nastúpenia do autobusu až 
po jeho vystúpení na spiatočnej 
ceste nezatvorili ústa. A v podsta-
te za tri dni, ktoré sme tam okrem 
cesty strávili sme stihli to najpod-
statnejšie, čo Rím môže ponúk-
nuť svojim návštevníkom, či pút-
nikom. Rím - hovorí sa mu večné 
mesto - po stáročia hlavné mesto 
Rímskej ríše, najväčšia európ-
ska mocnosť staroveku, hlavné 
mesto Talianska, ležiace na rieke 
Tibere. Jeho historické centrum, 
ktoré sme si prešli, je súčasťou 
Svetového dedičstva UNESCO. 
Rím je centrom kresťanstva 
a dodnes najväčším pútnickým 

miestom. Na území mesta leží 
samostatný štát Vatikán - sídlo 
pápeža, ktoré sme tiež navštívi-
li. Bolo nám však veľmi ľúto, že 
sa nám nesplnila túžba stretnúť 
sa so Svätým Otcom. Ešte dnes 
sa s odstupom času k všetkým 
zážitkom a  pocitom v  nemom 
úžase vraciam a nenachádzam 
slov. Sixtinska kaplnka, Fontána 
di Trevi, Bazilika sv. Petra, Kolo-
seum, Španielske schody, Pant-
heon, Forum romanum a mnoho 
ďalších pamiatok. Videla som už 
v živote mnoho krásnych a úžas-
ných vecí a miest, ale keďže som 
bola v Ríme po prvýkrát, mala 
som a mám pocit, že už nič kraj-
šie v živote ani nemôžem vidieť. 
Skutočným zážitkom a doslova 
výsadou bolo prežiť slovenskú 
svätú omšu, ktorú celebrovali 
naši duchovní otcovia v bazilike 
Santa Maria Maggiore, v bazilike 
Sv. Pavla za hradbami a v Late-
ránskej bazilike. Chcem poďa-
kovať pánovi farárovi za tento 
nevšedný zážitok, a  to nielen 
v  mene svojom, ale aj v  mene 
všetkých účastníkov, ktorým tiež 
ďakujem za spontánnosť, solida-
ritu a krásne okamihy, ktoré sme 
spolu strávili.

Tak, ako nám život prináša 
prekrásne okamihy, prináša aj dni 
plné zármutku a sĺz. Takým bol 
deň poslednej rozlúčky s naším 
majstrom Štefanom Hudzíkom, 
ktorého odchodom obec stratila 
veľkú a nenahraditeľnú osobnosť.
A  ak otvoríte stránky nášho 
spravodajcu aj ďalej, dozviete 
sa aj o mnohých ďalších veľmi 
významných a zaujímavých uda-
lostiach, ktoré sa udiali na území 
našej obce a bude pre nás cťou, 

ak ho dočítate. V ďalšom období 
nás čaká príprava na oslavy 5O. 
výročia založenia Základnej 
deväťročnej školy v  Spišskom 
Štiavniku a 7O. výročia založenia 
Materskej škôlky, tiež 49. ročník 
jazdeckých pretekov Štiavnická 
podkova, a to 11. júna 2O17. Čaká 
nás však aj náročné obdobie na 
komunálnej pôde. Pripravuje-
me projekty v rámci investičnej 
i neinvestičnej výstavby v obci. 
Je to náročné obdobie aj v tom, 
že neustále dochádza k zmenám 
v  legislatívnych procesoch, ale 
i v presadzovaní ich opodstatne-
nosti a potreby pre ďalší rozvoj 
obce.

„Domov - vždy to budem opa-
kovať - nie je priestor, ale proces. 
Tu sa schovávam pred dažďom 
a zimou, tu žijem, tu trávim svoj 
voľný čas, tu sa rodí moja rodina, tu 
ju tvorím roky, trpezlivosťou a tole-
ranciou a vôbec sadou kladných 
princípov. Domov je bytosť. Domov 
je mama!“

/Miroslav Horníček/

Všetko najlepšie milé mamky, 
staré mamky v súvislosti so sviat-
kom Dňa matiek, ale aj v súvis-
losti s  každým dňom, ktorým 
vytvárate sviatok vo vašej rodine. 
Ja som tú moju prednedávnom 
stratila a je ešte veľmi veľa vecí, 
ktoré by som jej chcela povedať, 
no bohužiaľ už to nie je možné. 
Tak nezabudnite - je tu druhá 
májová nedeľa, ktorá je určená 
práve oslave matiek!

S úctou

(pokračovanie zo strany 1)
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Z obecného 
zastupiteľstva
» 1.zasadnutie OZ/ 16. 2. 2017
OZ určilo a schválilo do návr-
hovej a  mandátovej komisie 
p.  Jána Kalakaja a  p.  Dušana 
Lacka a za overovateľov zápis-
nice taktiež p.  Jána Kalakaja 
a p. Dušana Lacka. Mandátová 
a návrhová komisia OZ konšta-
tovala, že bolo prítomných 7 
z 9 poslancov (77 %) a OZ bolo 
uznášania schopné.
OZ schválilo doplnený program 
OZ.
OZ zobralo na vedomie kontro-
lu plnenia uznesení, v plnení 
ostávajú uznesenia č. 126/2015, 
93/2015, 134/2015, 135/2015, 
143/2016.
OZ schválilo úpravu rozpočtu 
obce na rok 2017 rozpočtovým 
opatrením č. 1/2017.
OZ schválilo:
a/ predloženie žiadosti o  NFP 

pre projekt „Komunitné cen-
trum Spišský Štiavnik“, ktorý 
je zrealizovaný v rámci výstav-
by nových komunitných cen-
tier v  obci Spišský Štiavnik 
s  prítomnosťou marginali-
zovanej rómskej komunity 
v Prešovskom samosprávnom 
kraji a  ktorý je v  súlade s: 
- platným Programom hos-
podárskeho a  sociálneho 
rozvoja obce Spišský Štiavnik. 
- platným Územným plánom 
obce Spišský Štiavnik, 
- platným Komunitným 
plánom sociálnych služieb 
obce Spišský Štiavnik.

b/  zabezpečenie realizácie pro-
jektu po schválení žiadosti 
o NFP,

c/  celkové výdavky na projekt 
sú v  maximálnej hodnote 
350 000 €, celkové oprávnené 
výdavky na projekt sú maxi-
málne vo výške 350 000 €,

d/  z  celkových oprávnených 
výdavkov na projekt v maxi-
málnej výške 350 000 €, je 
zabezpečené spolufinanco-
vanie projektu žiadateľom, 
obcou Spišský Štiavnik vo 
výške 5  %, t.j. maximálne 
vo výške 17 500 €. Spôsob 
financovania projektu bude 
vo výške spolufinancovania 
zo strany Spišský Štiavnik, t.j. 
maximálne vo výške 17 500 € 
z  vlastných zdrojov obce 
Spišský Štiavnik

e/  financovanie rozdielu medzi 
celkovými výdavkami pro-
jektu a celkovými oprávne-
nými výdavkami projektu, 
t.j. neoprávnených výdav-
kov z vlastných zdrojov obce 
Spišský Štiavnik.

Akademický sochár Štefan Hudzík (foto: E. Hudzíková) Počas besedy, s manželkou (foto: M. Javorský)

Štefan Hudzík
Napriek tomu, že ho 
asi každý Štiavničan 
poznal, radi by sme sa 
podelili o jeho životný 
príbeh, ktorý ho navždy 
spojil s regiónom Spiša 
a hlavne so Spišským 
Štiavnikom.

Štefan Hudzík, akademic-
ký sochár, výtvarný pedagóg, 
umelec inšpirovaný históriou, 
prírodou, kresťanstvom, osob-
nosťami minulosti, súčasnosťou 
i životom blízkych. Bol majstrom 
širokého rozpätia tvorby, rôznych 
odvetví sochárstva aj kresby.

Narodil sa v roku 1954 do domu 
kováča Štefana a jeho ženy Ireny, 
ako tretí zo šiestich detí. V otcovej 
kováčskej vyhni sa malý Štefan 
zoznámil s  tvarovaním železa, 
s poctivou prácou a remeselnou 
zručnosťou. Jeho otec koval pod-
kovy a podkúval kone zo široké-
ho okolia. Ako piatak začal Štefan 
chodiť do ľudovej školy umenia 
a v tom čase začal aj fotografovať.

To bolo predpokladom jeho 
cesty za umením, ktorá viedla 
do Bratislavy, kde začali roky 
jeho štúdií. Najprv na strednej 
umeleckej škole v odbore rezbár-
stvo, potom šesťročné štúdium 
v  odbore figurálne sochárstvo 

na Vysokej škole výtvarného 
umenia.

Už počas svojho vysokoškol-
ského štúdia modeloval v utaje-
ní sochy sv. Cyrila a Metoda pre 
štiavnický kostol.

Po úspešnom ukončení štúdia 
sa vrátil do rodného Spišského 
Štiavnika, kde pre mladého 
umelca v slobodnom povolaní 
začala nová etapa životnej púte. 
Štefanova invencia a precíznosť 
sa stali legendárnymi aj pre štu-
dentov na SPŠ drevárskej v Spiš-
skej Novej Vsi, kde vyučoval 20 
rokov. Získal veľa ocenení, nap-
ríklad Cenu Slovenského fondu 
výtvarných umení, Cenu Martina 
Benku a je laureátom Ceny Fra 
Angelica.

Každý, kto Štefana Hudzíka 
poznal, vie, že neodmysliteľnou 
súčasťou jeho tvorby a  celého 
života bol motív koňa. Boli to 
pre neho nielen spomienky na 
otcovu kováčsku dielňu, ale 
i akýsi otcov odkaz, ktorý v sebe 
stále niesol. Veľkou inšpiráciou 
pre neho bol i  jeden z  najvýz-
namnejších svetových dostihov – 
Veľká Pardubická, čo bol jediný 
šport, na ktorý sa v živote pozeral.

Štefan svoj život nerozdeľoval 
na prácu a voľný čas, vždy bol 
plný energie a najväčšiu radosť 
mal z dobre vykonanej roboty, 
či už sa jednalo o rezanie dreva 
na dvore, sústruženie v stodole 

alebo modelovanie v  ateliéri. 
Hovoril, že má v živote veľké šťas-
tie, že robí prácu, ktorú miluje.

K  najvýznamnejším dielam 
Štefana Hudzíka môžeme 
zaradiť nadživotné sochy svä-
tých: Sv. Michal archanjel v Sp. 
Bystrom, Sv.  Jozef robotník vo 
Svite, Kalvária v Námestove (zvá-
raný medený plech), blahoslave-
ná sestra Zdenka v Krivej, Božské 
srdce v Novom Smokovci. Naj-
významnejším dielom aj podľa 
samotného Štefana je bronzový 
pamätník Jána Pavla II. v Oravskej 
Polhore.

Jeho poslednou dokončenou 
prácou je pamätník biskupov 
Františka Tondru a Štefana Baláža, 
zakladateľov Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, ktoré boli sláv-
nostne odhalené 3. mája 2017. 
Okrem toho pracoval na krížovej 
ceste pre Oravskú Polhoru, ktorá 
zostala žiaľ už nedokončená.

Štefanov život bol naplnený 
prácou a snami. Málo cestoval – 
bol pevne zakorenený v rodnom 
kraji. Poctivosť a pokora boli vždy 
základné atribúty jeho tvorby. 
Štefan bol vždy rodinne založe-
ný, jeho Anči, štyri dcéry a vnučka 
Malvínka boli pre neho všetkým.

Štefan Hudzík zomrel náhle 
a nečakane 4. apríla vo veku 63 
rokov.

(Pripravila Eliška Hudzíková)

(pokračovanie na strane 4)
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OZ schválilo
a/ p re d l ože n i e  ž i a d o s t i 

o  poskytnutie dotácie na 
obstaranie nájomného bytu 
na účel sociálneho býva-
nia pre projekt „Nadstavba 
bytového domu Spišský 
Štiavnik, I. etapa“, výstavba 6 
nájomných bytov s priemer-
nou podlahovou plochou 
bytov 53,7567 m2 v  Pre-
šovskom samosprávnom 
kraji a  ktorý je v  súlade s: 
- Programom hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja obce 
Spišský Štiavnik.

b/  zabezpečenie realizácie pro-
jektu po schválení žiadosti 
o poskytnutie dotácie,

c/  oprávnené náklady na reali-
záciu stavby vrátane nákla-
dov na projektové práce 
celkom sú 188 685,90 €, 
max. oprávnený náklad na 
1 m2 podlahovej plochy bytu 
je 585 €, podlahová plocha 
bytov spolu je 322,54 m2,

d/  z oprávnených nákladov na 
realizáciu stavby celkom vo 
výške 188 685,90 €, je zabez-
pečené spolufinancovanie 
projektu žiadateľom, obcou 
Spišský Štiavnik vo výške 
30 %, t.j. maximálne vo výške 
56 605,77 €. Spôsob financo-
vania projektu bude vo výške 
spolufinancovania zo strany 
Spišský Štiavnik, t.j. maxi-
málne vo výške 56 605,77 € 
z vlastných zdrojov z rozpoč-
tu obce Spišský Štiavnik.

e/  finančné krytie rekonštruk-
cie existujúcej technickej 
vybavenosti v  plnej výške 
je zabezpečené z vlastných 
zdrojov z rozpočtu obce Spiš-
ský Štiavnik.

OZ zobralo na vedomie žiadosť 
Obce Hranovnica o príspevok 
na prevádzku a chod zdravotné-
ho strediska obce Hranovnica.
OZ neschválilo žiadosť J. 
Ž., Priečna, Spišský Štiav-
nik o  finančný príspevok na 
opravu chatrče, neschválilo 
žiadosť o  finančný príspevok 
V. K., Priečna, Spišský Štiavnik 
a žiadosť o finančný príspevok 
A. S., Mariánske námestie, Spiš-
ský Štiavnik a tiež neschválilo 
príspevok na kúpu dreva pre B. 
P., Spišský Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie odpo-
veď Rímskokatolíckej cirkvi, 
farnosť, Spišský Štiavnik.
OZ určilo výšku za prenájom 
nehnuteľnosti 50 € mesačne, 
budova nájmu súp. č. 2, šatne 
TJ a  pohostinstvo na parcele 
č. 812/29 v obci Spišský Štiavnik
OZ schválilo plán kontrolnej 
činnosti na 1. polrok 2017 obce 
Spišský Štiavnik,

Kto bol Ján Vencko?

Relikviár s relikviami sv. Martina v našej obci

Sychravé aprílové 
počasie zmiernili 
príjemné spomienky na 
tohto človeka, rodáka 
zo Spišského Štiavnika, 
farára bijacovského, 
ľudomila, zberateľa 
mincí, nerastov 
a archeologických 
nálezov, autora kníh 
o živote na Spiši, 
ovocinára a chovateľa 
včiel.

16. apríl 2017 bol dňom, 
kedy uplynulo 60 rokov od jeho 
odchodu do večnosti. Pri tejto 
príležitosti bola slúžená svätá 
omša v kostole Všetkých svätých 
v Bijacovciach. Celebrujúci kňaz 
sa v homílii zameral na priblíženie 

17. marca 2017 mala naša far-
nosť tú česť, uctiť si relikvie svä-
tého Martina. V rámci putovania 
relikvií v našej Mariánskej doline, 
bol relikviár vystavený pred oltá-
rom vo farskom kostole.

Po krížovej ceste a  slávení 
svätej omše, ktorú celebroval 
vdp. farár Daniel Šalát, mali veria-
ci našej obce možnosť osobne sa 
pokloniť relikviám svätého Mar-
tina a ďalších svätých. Relikviár 
bol vytvorený Mgr. art. Petrom 
Krupom zo Spišského Podhradia. 
Autor sa inšpiroval modelom die-
cézneho erbu Spišskej Kapituly. 
Tri hviezdy vyjadrujú kontinuitu 
s erbom pápeža Pia VI., zaklada-
teľa Spišskej diecézy, a zároveň 
je to symbol troch archidiako-
nátov Oravy, Liptova a Spiša. Na 

kanonickej stability Jána Vencka. 
Jeho viac ako päťdesiatročné 
pôsobenie v Bijacovciach bolo 
veľmi úspešné. Poznal svojich 
farníkov podľa mena, kontaktoval 
sa s nimi, vedel o ich sociálnom 
postavení, poznal radosti, sta-
rosti i bolesť jednotlivých rodín. 
Iba tak mohol na ľudí pôsobiť, 
vychovávať ich a  pomáhať po 
duchovnej stránke.

Po odslúžení svätej omše sme 
si vypočuli príspevok, v ktorom 
sme sa dozvedeli o živote a diele 
Jána Vencka. Je autorom 358 
stranového diela Dejiny Štiavnic-
kého opátstva na Spiši (r. 1927) 
a monografie Z dejín okolia Spiš-
ského hradu(r. 1931). Prispieval 
do časopisov a novín Duchovný 
pastier, Kultúra, Svätá rodina, 
Katolícke noviny, Spišské noviny. 
Publikoval pod pseudonymom 
Štiavnický. Zásluhou tohto 
významného kňaza mala členská 

relikviári sa nachádzajú obrysy 
katedrálnych veží, centrálnej 
lode a vstupného portálu. Kríž 
je totožný s  erbovým krížom 
diecézy. V  troch kartušiach sa 
nachádzajú relikvie svätých. 
Stredná kartuša obsahuje relikvie 
sv. Martina a sv. Pia VI., ľavá kartu-
ša obsahuje relikvie sv. Valentína, 
biskupa a mučeníka a sv. Valentí-
na Berrio Ochoa de Aristi, pravá 
kartuša obsahuje relikvie bl. 
sestry Zdenky. O získanie relikvie 
svätého Martina sa dlho usiloval 
pán biskup Mons. Štefan Sečka 
a v roku 2015 mu rehoľné sestry 
dominikánky z kláštora na Monte 
Mario v Ríme želanie splnili.

(Martina Mizerová)

základňa Spolku svätého Vojte-
cha v  Bijacovciach 122 členov, 
čo na vtedajší počet obyvateľov 
bolo úctyhodné číslo. Zbieral aj 
ľudové piesne.

O  jeho morálnych kvalitách 
človeka – kňaza – ľudomila sme 
sa mali možnosť dozvedieť aj 
z  ústneho podania 80 - ročnej 
pani z Bijacoviec, ktorá vo svo-
jich spomienkach na pána farára 
hovorila v superlatívoch.

My, Štiavničania, môžeme 
byť hrdí na to, že sa v našej obci 
narodil tento významný človek. 
Ovládal 7 jazykov. V jeho pozos-
talostiach bolo veľké množstvo 
kníh písaných vo švabachu, 
latinčine, maďarčine a nemčine. 
Preto nezabúdajme na vdp. farára 
Jána Vencka. Veď Bijacovce nie sú 
na konci sveta. Nájdime si cestu 
k jeho hrobu a zapálením sviece 
vzdajme hold jeho pamiatke.

(Marta Brachňáková)

Pri hrobe J. Vencka (autor foto: M.Mencáková)

Relikviár (autor foto: M.Mizerová)

(pokračovanie zo strany 3)

(pokračovanie na strane 5)
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OZ schválilo komisiu na výber 
zhotoviteľa stavby - Nadstavba 
bytového domu Spišský Štiav-
nik: Ing. Mgr. Štefan Bukovič, 
Ing. Anton Merjavý, Ján Kalakaj.
OZ schválilo finančný príspevok 
na sprevádzkovanie vežových 
hodín vo výške 1500 € v čistom.

(Za správnosť výpisu: O.R.)

Prebehol 
zápis do 
1.ročníka ZŠ
Prvý aprílový týždeň sa v našej 
škole niesol v znamení zápisu 
do prvého ročníka ZŠ. Do školy 
sme na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky zapísali 42 detí. 
Z toho len 6 detí navštevovalo 
materskú školu. Päť rodičov 
požiadalo o  odklad povinnej 
školskej dochádzky svojho 
dieťaťa o  1  rok. Na základe 
odporúčania psychológov sme 
odložili nástup dieťaťa do školy 
4 deťom. Jedno dieťa bude plniť 
povinnú školskú dochádzku 
v zahraničí. Ostatných 31 detí 
bude zaradených do nultého 
a prvého ročníka tunajšej ZŠ so 
súhlasom zákonného zástupcu 
žiaka a na odporúčanie centra 
pedagogicko -psychologického 
poradenstva.

(MM)

Staviame 
ploty
Pamätám si doby, kedy sa ploty 
búrali. Tešili sme sa z toho, že nie 
sme obmedzovaní a môžeme 
slobodne navštíviť miesta, kde 
sme sa predtým nemohli len tak 
ľahko dostať. Dnes ploty znovu 
staviame. A  to nielen medzi 
štátmi, ale aj v  areáli našej 
školy. Je mi z toho smutno. Žiaľ, 
nemáme inú možnosť. Hrdili 
sme sa titulom „Otvorená škola“, 
kde v škole a v jej areáli môžu 
deti a občania obce tráviť svoj 
voľný čas, zahrať si rôzne špor-
tové hry… V súčasnosti to už 
nie je celkom možné. Nie preto, 
že by sme to chceli zakázať 
a nedovoliť využívať pozemky 
okolo školy, ale preto, že niekto-
rí neprispôsobiví občania túto 
možnosť zneužili a zničili oplo-
tenie, pravidelne robili z ihriska 
smetisko, poobedňajšej zmene 
našich žiakov nedovolili využí-
vať naše ihriská na výučbu 
telesnej výchovy (jednoducho 
ich tam nepustili), hádzali do 
okien, kde žiaci navštevujú ZUŠ 

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov…
Toto želáme svojim 
blízkym každý rok. 
Ale tohtoročné sviatky 
sme prežili príjemne, 
zaujímavo a veľmi 
duchovne. Po Zelenom 
štvrtku, keď vdp. farár 
Daniel Šalát mužom 
umýval nohy, k tomu 
určite prispela krížová 
cesta vo Veľký piatok.

Skauti nám už druhý rok 
pripravili štrnásť zastavení po 
uliciach našej obce. Modlitby 
vdp. farára Daniela Šaláta a roz-
jímanie Mariána Palárika dotvá-
rala aj spomienka na utrpenie 
blahoslavenej sestry Zdenky. Po 
večerných piatkových obradoch 
nasledovala 24 - hodinová ado-
rácia pred Sviatosťou oltárnou 
v Božom hrobe. Hoci sa na každú 
hodinu zapísali dvaja dobrovoľ-
níci, počas celej noci prichádzali 
do kostola celé rodiny a modlili 

sa. V sobotu sa pripojili aj naši 
dobrovoľní hasiči, ktorí mali pri 
Božom hrobe čestnú stráž. Na 
Bielu sobotu sa rozozvučali zvony 
a spevácky zbor Anima sa naplno 
rozospieval. Celá atmosféra sa 
umocnila sviečkovým sprievo-
dom po Mariánskom námestí. 
Sviatky pokračovali v  nedeľu 
posvätením jedla a slávnostnou 
svätou omšou. Po Veľkonočnom 
pondelku, plnom vody, sa tieto 
sviatky skončili.

Martina Mizerová

Krížová cesta v obci (autor fotografií: M. Mizerová)

Štiavnická kvapka krvi
V nedeľu 19. marca 2017 MS 

SČK v Spišskom Štiavniku orga-
nizoval Štiavnickú kvapku krvi. 
Odber krvi sa uskutočnil v Základ-
nej škole v Spišskom Štiavniku. 
Darcovia prichádzali od 9:00 do 
12:00 hodiny, vyplnili dotazník, 
potom nasledovalo rýchle vyšet-
renie vzorky krvi, a ak bolo všetko 
v poriadku, nasledovalo vyšetre-
nie lekárom a  samotný odber 
400 ml krvi. Z  35 účastníkov 
mohlo krv darovať až 32 darcov. 
Boli medzi nimi prvodarcovia aj 
pravidelní darcovia krvi.

Tešíme sa, že sa táto akcia 
podarila. Darovanie krvi je pre-
javom ľudskosti a malo by byť 
bežnou súčasťou nášho života. 
Veď nikto z nás nevie, kedy bude 
krv potrebovať.

Všetkým darcom ďakujeme 
a prajeme im pevné zdravie, aby 

túto drahocennú tekutinu mohli 
darovať aj naďalej.

(Martina Mizerová)

Pri odbere krvi (autor foto: M.Mizerová) (pokračovanie na strane 6)

(pokračovanie zo strany 4)
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Prišiel ten veľký deň, neopa-
kovateľná chvíľa, keď všade cítiť 
neopakovateľnú vôňu myrhy 
a ruka birmovného rodiča s dôve-
rou zviera rameno mladého kres-
ťana.

Sv.  omšu celebroval Mons. 
ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský 
diecézny biskup, ktorý prosil za 
birmovancov, aby im dobrotivý 
Boh udelil svojho Ducha so svo-
jimi siedmimi darmi.

Otec biskup vyzval mladých 
birmovancov, aby všetky svoje 
starosti, problémy, ale aj radosti 
vložili do rúk Matky Božej, ktorá 
bola plná Ducha Svätého. Po 
svätej omši birmovanci poďako-
vali otcovi biskupovi, ako poslovi 
Ducha Svätého, za udelenú svia-
tosť birmovania. Počas svojho 
života budú veľmi potrebovať silu 
Ducha Svätého, aby boli odváž-
ni pri odovzdávaní viery iným, 
najmä v rodine a na pracovisku. 
Bez Ducha Svätého by nedoká-
zali svoju vieru ani vyznávať, ani 
brániť, ani podľa nej žiť. Poďako-
vali sa aj nášmu duchovnému 
otcovi za jeho duchovné vedenie, 
povzbudzovanie a jeho osobný 

príklad, láskavosť otca a chápa-
vosť priateľa. Poďakovanie patri-
lo aj všetkým animátorom, ktorí 
birmovancov pripravovali na 
túto sviatosť a dávali im rady do 
života s vierou a Bohom v srdci. 
Boli im počas dní príprav zdrojom 
múdrosti a poznania toho, čo to 
vlastne znamená byť dospelým 
kresťanom. Slová vďaky patrili aj 
rodičom, ktorí im dali dar viery 
a vychovávali ich k láske k Bohu. 
Veľkým obohatením tejto milej 
slávnosti bol vklad nášho chrá-
mového zboru. Vďaka im za to. 
Najdôležitejším poďakovaním 
bolo poďakovanie Pánu Ježišovi. 
Prosili ho o silu a požehnanie do 
života, o Jeho pôsobenie v živo-
toch ich všetkých a  o  správne 
rozhodovanie sa s  pomocou 
Ducha Svätého. Po svätej omši 
otec biskup diskutoval s mladými 
kresťanmi a odpovedal im na ich 
zvedavé otázky.

Napriek tomu, že apríl nezos-
tal nič dlžný svojej povesti, ani 
nepriaznivé počasie nedokázalo 
zmenšiť pocit tejto slávnostnej 
chvíle.

(MM)

palice, či iné predmety, vyhá-
dzali obsah smetných nádob, 
z doskočiska si urobili toalety… 
Takto by sme tu mohli vyratúvať 
tieto prejavy chorého správania 
ešte dlho. Poslednou kvapkou 
bolo v jednu nedeľu telefonické 
oznámenie, že treba niečo robiť, 
lebo si traja „drevorubači“ chys-
tajú drevo priamo v školskom 
areáli. Jeden strom zoťali, ostat-
né poškodili tak, aby v najbližšej 
dobe vyschli. Podotýkam, že 
toto si dovolili za bieleho dňa. 
Musíme sa nejako brániť týmto 
nájazdom, preto sme oplotili 
asfaltové ihrisko a postavili sme 
bránu na cestu medzi budovou 
školy a bývalou práčovňou det-
ského domova. Staré oplotenie 
opravovať nebudeme, lebo 
tieto ploty nestoja na pozemku 
školy. Za tieto financie, ktoré 
sme museli takto investovať, 
sme mali v pláne urobiť nový 
vchod do školského dvora, pre-
tože je len otázkou času, kedy sa 
stane nešťastie a v ostrej zákrute 
v strmom kopci vznikne kolízia 
stále sa zvyšujúceho počtu áut 
a stále menej pozorných detí. 
Veríme, že oplotenia zohrajú 
svoju úlohu a zároveň prosíme 
občanov, aby nezostávali ľahos-
tajní a upozorňovali tých, ktorí 
narúšajú poriadok v obci.

(MM)

Valné 
zhromaždenie 
Urbárskeho 
pozemkového 
spoločenstva
V Urbárskom dome v Spišskom 
Štiavniku sa v nedeľu 30. apríla 
2017 stretli členovia spoločen-
stva na valnom zhromaždení. 
V predčasných voľbách si zvolili 
nový výbor a dozornú radu.
Za členov výboru boli zvolení: 
Mgr. Anna Brtková, Sp. Štiavnik, 
Maroš Javorský, Sp. Štiavnik, 
Ing. Marcel Martinko, Sp. Štiav-
nik, Katarína Slivková, Sp. Štiav-
nik a Milan Šavel, Sp. Štiavnik.
Za náhradníkov do výboru boli 
zvolení: Eva Javorská, Sp. Štiav-
nik, Ján Šulc, Sp. Štiavnik.
Michal Antaš sa tesne pred hla-
sovaním kandidatúry vzdal.
Do dozornej rady boli zvolení: 
Peter Fedor, Sp. Štiavnik, Valent 
Galik, Gánovce a  Ing.  Peter 
Javorský, Poprad.
Za náhradníkov do dozornej 
rady boli zvolení: Ján Hudzík, 

Birmovka v našej obci

Sviatosť birmovania v našej obci (autor foto: Maroš Javorský)

Otec biskup Štefan Sečka počas svätej omše (autor foto: Maroš Javorský)

Sviatosť kresťanskej 
dospelosti. Aj takto 
sa označuje sviatosť, 
ktorú prijalo na druhú 
veľkonočnú nedeľu 
69 mladých ľudí, 
čím sa stali pravými 
svedkami Krista, 
súčasťou živej viery 
a dospelými kresťanmi. 
Spravidla môžeme 
povedať, že dĺžka 
prípravy odzrkadľuje 
dôležitosť toho, na čo 
sa človek pripravuje. 
Po niekoľkomesačnej 
predbirmovnej príprave 
a po absolvovaní 
vedomostnej skúšky, 
konečne prišiel 23. apríl 
2017, čiže deň „D“ 
všetkých birmovancov.

(pokračovanie na strane 7)

(pokračovanie zo strany 5)
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Sp. Štiavnik a Ľubomír Chripko, 
Sp. Štiavnik.
Poradie je uvedené podľa abe-
cedy. Doposiaľ nie je zvolený 
predseda spoločenstva a  ani 
predseda dozornej rady. Náh-
radníci budú v prípade odstú-
penia niektorého člena výboru 
zaraďovaní podľa zápisnice 
volebnej komisie.

(Ing. Marcel Martinko)

Dotácia z FPU 
na projekt 
s názvom 
„Knihy pre 
všetkých“

V roku 2016 bola poskytnutá 
Obecnej knižnici Spišský Štiav-
nik dotácia z Fondu na podporu 
umenia na realizáciu projektu 
s názvom „Knihy pre všetkých“ 
vo výške 1 000 € a  spolufi-
nancovanie z  rozpočtu obce 
vo výške 60,00 €. Poskytnuté 
finančné prostriedky boli použi-
té na nákup knižničného fondu 
do našej knižnice. Realizáciou 
tohto projektu bola knižnica 
obohatená o  137 knižných 
jednotiek v celkovej hodnote 
1061,22 €, ktoré sú spracova-
né a zapísané v prírastkovom 
zozname kníh v nasledujúcom 
členení:

•  odborná literatúra pre dospe-
lých – 28 ks

•  krásna literatúra pre dospe-
lých – 59 ks

•  odborná literatúra pre deti 
a mládež – 5 ks

•  krásna literatúra pre deti 
a mládež – 45 ks

Pri nákupe literatúry a výbere 
dodávateľa sme sa snažili 
o  čo najefektívnejšie využi-
tie poskytnutých finančných 
prostriedkov a vychádzali sme 
najmä z potrieb a zloženia čita-
teľov knižnice, snažiac sa vyho-
vieť ich požiadavkám.
Cieľom projektu bolo osloviť 
rôzne skupiny čitateľov v  čo 
najväčšom rozsahu, podporo-
vať záujem občanov o literatú-
ru a získavať nových čitateľov, 

Riaditeľ Osvetového strediska Dolný Kubín odovzdáva cenu Ľ. Šutákovej (autor foto: S.Šutáková)

Víťazné kraslice (autor foto: Maroš Javorský)

Hlavná cena v celoštátnej súťaži v tvorbe kraslíc
Prípravy na Veľkú 
noc začínajú obyčajne 
súbežne s upratovaním 
a skrášľovaním 
domácností, 
rozkvitnutými 
vetvičkami stromov či 
bahniatok s farebnými 
stuhami. Na stole či 
konáriku nesmie chýbať 
ani symbol Veľkej noci - 
kraslica.

Ja som sa tiež pripravovala už 
pár týždňov pred Veľkou nocou. 
V hlave som dlho nosila nápad, 

na ktorý som prišla, keď som 
bola na folklórnych festivaloch 
a videla som prechádzať okolo 
mňa ľudí, ktorí sú nositeľmi ľudo-
vých tradícií a boli krásne vyoblie-
kaní v krojoch z regiónov celého 
Slovenska. Bolo náročné preniesť 
kresby krojov na kraslicu, ale 
myslím si, že sa mi to podarilo. 
Sama som ostala prekvapená, 
ako to vyšlo. Kraslice som poslala 
na 16. ročník celoštátnej súťaže 
v  Dolnom Kubíne. Po dvoch 
týždňoch som dostala telefonát, 
že za moje kraslice som získala 
hlavnú cenu. Zúčastnila som sa 
otvorenia výstavy a  vyhodno-
tenia v  Oravskom kultúrnom 
stredisku, kde som si túto cenu 
prevzala. Na súťaži sa zúčastnilo 

90 krasličiarov z celého Sloven-
ska. Potešila som sa, že kraslice, 
ktoré vyrábam, patria medzi najk-
rajšie. Ostala som však zaskočená, 
ako je nás málo, ktorí pracujeme 
s tradičným materiálom - škrupi-
nou. Ešte viac ma zarmútilo, že 
na súťaži v Batizovciach už tento 
rok nebol ani jeden súťažiaci 
v detskej kategórii. Verím, že sa 
to zmení a viac detí sa bude zau-
jímať o to, ako sa zo škrupiny dá 
vytvoriť krásna kraslica. Dúfam, 
že sa nájdu ďalší, čo toto remeslo 
budú robiť a umenie zdobenia 
kraslíc nezanikne. Je dôležité, aby 
sa to zachovalo, lebo je to naše 
dedičstvo a mali by sme byť na 
to hrdí.

(Ľubomíra Šutáková)

(pokračovanie na strane 8)
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cestovať do Grónska, iba sa sta-
čilo poriadne poobliekať a užívať 
si zimný raj, ktorý nám bol tento 
rok ponúknutý. Lenže ani to nám 
nestačilo. O Eskimákoch sme sa 
síce toho dosť veľa dozvedeli, 
no chceli sme sa posunúť ešte 
trochu ďalej. V  tom nám prišla 
ponuka zúčastniť sa indiánske-
ho karnevalu, tak sme sa do toho 
pustili. Deti si doma s  rodičmi 
chystali masky a  v škôlke sme 
rôznymi aktivitami a činnosťami 
hlbšie spoznávali spôsob života 
indiánov. Takto sme sa dokonale 
pripravili na deň, na ktorý sme 
sa naozaj veľmi tešili. Obrovským 
potešením pre nás bolo, že tento 
indiánsky karneval mohli navští-
viť aj rodičia detí, no samozrejme, 
iba v maskách. Zistili sme, že sú 
naozaj veľmi kreatívni a keď sa 
spolu so svojimi malými rato-
lesťami predviedli, to veru bola 
paráda! Náš karneval mohol 
začať. Z  nás, učiteliek, sa stali 
obyvatelia jedného apačského 
kmeňa, do ktorého mohli všetci 
zavítať a po krátkej dramatizácii 
jedného príbehu sa už všetci usi-
lovne pustili do práce. Vyrábali 
hudobné nástroje, učili sa strieľať 

z luku, prekonávali rôzne nástra-
hy voľnej prírody a nakoniec už 
len zábava a tanec. Toto všetko 
bolo dosť zaujímavé pre našich 
malých objaviteľov, no nastala 
chvíľa, keď sme mali chuť na 
niečo „naše“, tradičné, slovenské. 
Výbornou príležitosťou boli blí-
žiace sa veľkonočné sviatky, tak 
sme si do škôlky zavolali odbor-
níka. Ujo Ondrej bol nielenže 
veľmi zábavný, bláznivý a úplne 
sa hodiaci do nášho prostredia, 
zároveň bol naozaj neuveriteľne 
šikovný. Učil nás pliesť nielen 
veľkonočné korbáče, ale aj ozaj-
stné prútené košíky. Zistili sme, 
že to nie je vôbec ľahké a táto 
zábavka si vyžaduje obrovské 
množstvo trpezlivosti a sily. No 
aj do tejto neľahkej práce sa naše 
deti pustili s nadšením a veľmi 
usilovne plietli, zapletali, občas 
sa aj úplne doplietli a uja Ondre-
ja ani nechceli pustiť domov, tak 
veľmi si ho obľúbili…

Každý deň nám ponúka niečo 
výnimočné a  my sa už nesku-
točne tešíme na objavovanie 
nových krás a tajomstiev, ktoré 
nám tento svet ponúka.

(I. Martinková)

Od Eskimákov k Indiánom…

Pletenie košíkov s Ing. O.Galovičom (autor foto: I.Martinková)

Od Eskimákov 
k Indiánom až po 
Slovenské tradície, alebo 
škôlkarské reminiscencie.
Veru tak…Od zimy 
až do jari sa vo škôlke 
diali zvláštne veci. 
Asi to bude tým, že 
naše deti sú veľmi 
zvedavé a neuspokoja 
sa veru s kadečím. 
To nás pani učiteľky 
samozrejme veľmi 
teší, lebo im neustále 
môžeme ponúkať nové 
zaujímavosti a spoločne 
s nimi objavovať rôzne 
kultúry a tradície…

No a  keďže nám tohtoroč-
ná pani zima vytvorila takmer 
dokonalé podmienky, inšpirovala 
nás k objavovaniu eskimáckych 
kmeňov, čo nás vylákalo do krás-
nej, slnkom zaliatej, zasneženej 
krajiny. A  to sme ani nemuseli 

zvýšiť výpožičky knižného 
fondu a návštevnosť knižnice. 
Pravidelné dopĺňanie a obno-
vovanie knižného fondu o nové 
požadované tituly predstavuje 
pre čitateľa aktuálnosť a flexi-
bilnosť knižnice.

O.R.

Oznamy
Dňa 28. mája 2017 sa uskutoč-
ní 16. ročník hasičskej súťaže 
O  putovný pohár starostky 
obce a súťaž mladých hasičov 
v  hasičskom útoku s  vodou 
O putovný pohár Hornádskej 
doliny.

Dňa 3. júna 2017 sa uskutoční 
stavanie mája v strede obce.

Dňa 11. júna 2017 sa uskutoční 
Deň obce, 49. ročník Štiavnic‑
kej podkovy.

Perličky zo 
školských lavíc
Na dejepise:
Učiteľka sa pýta: „Aký je rozdiel 
medzi otrockou a  súčasnou 
prácou?“
Žiak odpovedá: „Otroci museli 
robiť a  vy tu sedíte za naše 
peniaze.“

∞
Otázka učiteľky: Ako sa volá 
miesto, kde sa chodievajú 
modliť židia?
???
Učiteľka pomáha: „Noo, muži sú 
oddelení od žien.“
Odpoveď žiaka: Záchod?

∞
Ako sa volali zakladatelia Ríma? 
(Romulus a Remus)
Odpoveď žiaka: Reyesovci.

∞
Na telesnej výchove:
Prečo nebeháš?
Odpoveď: Svaly mi prišli hore.

∞
Čo to máš oblečené?
Odpoveď: Pankušky.

∞
Na prírodovede:
Žiaci píšu písomku z  planét 
slnečnej sústavy. Takto si 
ich premenovali. Merkúr  – 
MECHÚR, Venuša  – MARUŠA, 
Mars – MRÁZ, Jupiter – JEBUN-
TER, Urán – ÚRAZ, ÚRAD. (Takže 
podľa našich žiakov okolo 
Slnka obiehajú tieto planéty: 
Úraz, Mráz, Jebunter, Maruša, 

(pokračovanie na strane 9)
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Divadelný súbor nám ponúkol 
veselohru Jozefa Gregora Tajov-
ského Ženský zákon, ktorá bola 
v  réžii Rudolfa Kubusa. Herci 
nám priblížili príbeh lásky Aničky 
a  Miška z  dvoch chudobných 

čisťovali kanalizačnú prípojku. 
Február a apríl bol bez zásahov, 
ale v marci pomáhali naši dob-
rovoľníci spolu 4-krát. V  areáli 
Agrodružstva v Spišskom Štiav-
niku horela slama v silážnej jame. 
K tomuto požiaru vyrazili hasiči 
o 15:50 h a následne o 23:35 h. 

rodín, ktorá vydrží aj tie najväč-
šie dedinské klebety. Veselohru, 
ktorá mala veľký úspech, sme 
odmenili dlhým potleskom 
a herečky dostali krásne kytice.

(Martina Mizerová)

Vo Vydrníku horel les 27. 3. 2017 
a lúka v Hranovnici 29. 3. 2017. 
Veríme a  prajeme si, aby bolo 
výjazdov našich dobrovoľných 
hasičov k požiarom, či iným uda-
lostiam čo najmenej.

(MM)

Ženský zákon nás rozosmial…

Od začiatku roka naši hasiči zasahovali už 7-krát
Herci po vystúpení (autor foto: M.Mizerová)

Pri zásahu v areáli Agrodružstva (autor foto: Maroš Javorský)

26. marca 2017 nám divadelný 
súbor OZVENA Poprad – Stráže 
predviedol svoje herecké maj-
strovstvo. Hľadisko Urbárskeho 
domu v Spišskom Štiavniku sme 
zaplnili do posledného miesta. 

Už začiatok roku 2017 preveril 
pripravenosť našich dobrovoľ-
ných hasičov. Oheň sa rozhorel 
11. 1. 2017 na Agrodružstve vo 
Vydrníku. O pár dní neskôr naši 
hasiči pomáhali 28. – 29. 1. 2017 
v  bytovke na Priečnej 5 pri 
technickom zásahu, kde pre-

Mechúr)

∞
Ako sa volá príbytok včiel? (úľ)
???
Učiteľka pomáha:  „úúúúúúú“
Žiak odpovedá: „Sova?“
Ostatní žiaci ho zahriaknu: „Nie 
sova, ale vlk!“

∞
Rozhovor medzi učiteľkou 
a  žiačkou v  3. ročníku (dieťa 
nerozoznáva rozdiel medzi 
tykaním a vykaním):
Žiačka sa pýta učiteľky: „Čo to 
máš na ústach? Nedobre vyze-
ráš.“
Učiteľka odpovedá: „Mám 
herpes.“
Žiačka usúdi:  „Nedobrá vyrážka. 
Mama bola s tebou u doktora?“
Učiteľka odpovie: „Nie.“
Žiačka poznamená: „Tak nech 
ide.“

∞
Pri upratovaní lavíc:
Žiak hovorí: „Páni učitelka, suké 
je!“
Druhý ho opravuje: „Né, páni 
učitelka, mroké je!“

Máj – TRAVEŇ
Prečo je máj májom?
Životodarnú májovú zeleň si 
uctievali už v staroveku. Slovom 
máj sa v  Európe všeobecne 
označuje strom a používajú ho 
národy, ktoré neprevzali rímske 
názvy mesiacov. Stromčeky 
na ochranu pred zlými silami 
a  chorobami umiestňovali 
pred prvým májovým dňom na 
domy a hospodárske staviská 
už Gréci, Etruskovia, Rimania 
a  ďalšie staroveké národy. 
Rimania nazývali mesiac „stro-
mov“ MAIUS podľa staroital-
ského boha MAIA, ochrancu 
rastu. U nás je to máj – strom 
ako symbol života a lásky, ale 
i  MÁJ  – piaty mesiac v  roku, 
mesiac lásky.
Aj staroslovenský názov TRAVEŇ 
vzdáva hold jarnej zeleni, žírnej 
šťavnatej tráve, premenenej tre-
bárs na májovú bryndzu.

Čože to vyčíňa tá svätá Žofia 
(15. máj)
Žofia víno vypíja a  dobré ľany 
dáva.
Podľa ľudovej múdrosti sa 
hovorí, že je zle s úrodou hrozna, 
keď na Žofiu chladno a v noci sa 
ešte pritrafí mráz. Zato najlepší 
ľan a konope sa urodia, keď sa 
sadia na Žofiu. Vraj budú husté 
a dlhé ako Žofiine vlasy.

(pokračovanie na strane 10)
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nej 120 masiek.
Dňa 19.  3.  2017 sme vyhlá-

sili Štiavnickú kvapku krvi 
s  obavami, či príde aspoň 30 
požadovaných darcov. Akcie sa 
zúčastnilo 35 darcov. Tí uvítali 
možnosť darovať krv v  mieste 
bydliska a dúfame, že podobný 
počet príde aj na budúci rok. Čo 
nás obzvlášť teší, že prišlo aj dosť 

prvodarcov. Všetkým darcom 
vyslovujem týmto poďakova‑
nie za podporenie tejto akcie.

Pekným a  milým poduja-
tím bolo 23. 3. 2017 stretnutie 
a  beseda s  našim rodákom, 
akad.  sochárom Štefanom 
Hudzíkom v Obecnej knižnici, na 
ktorú prišli hostia z Hranovnice aj 
z Vydrníka. V úzkom kruhu ľudí, 
ktorých zaujímala cesta nášho 
umelca od chlapca cez štúdia až 
po jeho terajšiu tvorbu, s úsmev-
nými príbehmi a hlavne s  jeho 
dielami, ktoré zdobili miesto 
knižnice (od prvej detskej dre-
vorezby, až po plastiku Majstra 
Pavla). Dozvedeli sme sa niečo 
z jeho tvorby a života a sme radi, 
že takého umelca sme v  našej 
obci mali.

Chcem poďakovať všetkým 
zložkám v  obci, ktoré prispeli 
svojou spoluprácou pri našich 
podujatiach (OÚ, Obecná kniž-
nica, Klub dôchodcov, hasiči, 
športovci) aj ostatným občanom. 
Veľké poďakovanie patrí aj nášmu 
sponzorovi – p. Jendrálovi.

V ďalšom štvrťroku nás čaká 
Prednáška prvej pomoci a zdravej 
výživy, v lete by sme sa mali všetci 
zísť na turistickej prechádzke na 
Urbársku chatu, kde si posedíme 
pri guláši.

Za všetkých sa na vás teší Výbor MS 
SČK a Mária Mencáková

Z činnosti MS SČK za I. štvrťrok 2017
V januári sme sa 
členovia spolku stretli 
na Výročnej členskej 
schôdzi a vyhodnotili 
činnosť za rok 2016 
- t. j. 12 kultúrnych, 
spoločenských, 
športových aj 
vzdelávacích podujatí. 
Odmenili sme 20 darcov 
krvi a prispeli peknou 
čiastkou vyzbieranou 
na Deň narcisov - 
Lige proti rakovine. 
Zhotovili sme okolo 100 
mikulášskych balíčkov 
pre každého občana nad 
75 rokov.

Činnosť je ovplyvnená aj 
vekom členov. Aktuálny počet 
členov je 58, z toho 46 žien a 12 
mužov a  priemerný vek je 47 
rokov. Radi by sme privítali mlad-
ších členov.

Vo februári sme usporiadali 2.  
fašiangový sprievod masiek – 
veselicu pre deti, rodičov aj 
dospelých a  pri čaji, šiškách, 
tombole a dobrej hudbe sa všetci 
dobre zabavili. Zúčastnilo sa na 

Výročná členská schôdza (autor foto: M.Mencáková)

Maska „Nevesta“ (foto: M. Javorský)

Karneval (autor foto: M.Mencáková)

Urban vínu neškodí (25. máj)
Po svätom Urbanu mráz neškodí 
džbánu.
Dokiaľ Urban z  pece nezlezie, 
nebude teplo.
Či Urban, rímsky pápež v rokoch 
223 až 230 nášho letopočtu, 
holdoval vínu, alebo či dal sadiť 
vinohrady, nevedno. Isté je, že 
sa stal patrónom vinohradní-
kov a uctievajú ho aj u nás, na 
Slovensku. Vinohradníci zakla-
dali bratstvá svätého Urbana, 
stavali mu kaplnky, sochy vo 
vinohradoch a  25. mája ich 
ovíjali girlandami z  vetvičiek 
rozvitého viniča. K nohám jeho 
sôch kládli nádobky s vínom. 
Po bohoslužbách v  ten deň 
vinohradníci holdovali a veselili 
sa. Na vinohradníckom západe 
Slovenska si spievali:

Maj mja, Janíčku, maj mja rád,
Kúpi nám tatko vinohrad.
Ty budeš kopat a ja plet,
Budeme sa my dobre mjet.

MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ
Od mája do júna sa v  ľudo-
vom kalendári opakujú zvyky, 
ktorých základným prvkom sú 
mladé prúty, konáre a stromy. 
Ich sýta zeleň a  vitálny rast 
vyjadrovali túžbu hospodára, 
ktorý najskôr zaseje a  potom 
očakáva bohatú úrodu.
Zvyky, v  ktorých hrali zelené 
stromy najdôležitejšiu úlohu, 
väčšinou poznáme aj dnes ako 
stavanie májov. Stromy – máje – 
stavali mládenci pôvodne pred 
domy, kde bývali slobodné 
dievčatá, ale aj pred kostoly 
a krčmy, na križovatkách ulíc, 
na voľnom priestranstve obce.
Každá oblasť či dedina mala 
svoje vlastné zvyky, svoj kalen-
dár sviatkov. Na Slovensku 
však prevládalo stavanie májov 
v predvečer 1. mája a zvalenie 
májov sa robilo v  posledný 
májový deň. Oba termíny boli 
spojené s  ľudovou zábavou, 
tancom mládeže okolo stromu 
v krčme. Májmi bývali zvyčajne 
ihličnaté stromy, ktorých vrchol-
ce boli ozdobené farebnými 
stužkami. Tie si mládenci po 
zvalení májov nechávali a diev-
čatá si ich museli „odkúpiť“. Nie 
vždy ostal odkúpený bozk iba 
bozkom! Máj je predsa v našich 
krajinách aj časom lásky.
V niektorých častiach Slovenska 
sa máje stavali až v neskoršom 
termíne, na svätodušné sviat-
ky – Turíce. Na Liptove sa stavali 
pred domom dievčat dokonca 
dva stromy: breza a smrek. Mlá-
denci v ten deň chodili s muzi-
kou po dedine a spievali:

(pokračovanie na strane 11)
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… a ešte dve fotografie z púte do Ríma
Sadíme my máje, čo nám dáte 
za ne?
Pálenky hriatej, do krpky naliatej.
Vyjdiže si, Hanička, vyjď sa 
pozrieť na ne.
Ak sa ti pozdajú, odmeníš sa za 
ne.
Keď som ich videla, len samé 
jelšiny,
iba ste mi, iba žiaľu narobili.

Ak sa dievčaťu máj páčil – pres-
nejšie, ak sa páčil jeho staviteľ, 
poslala mládencovi pierko z roz-
marínu a z ďalších kvetov začí-
najúceho sa leta. Keď sa dievča 
pozdávalo mládencovým rodi-
čom, kúpila mládencova matka 
dievke na najbližšom jarmoku 
šatku. Postavený máj bol teda 
potvrdením vzťahu mládenca 
a dievky pred celou dedinou. 
Smutno však bolo v dome, kde 
mali dievča na vydaj a žiadny 
mládenec máj pred domom 
nepostavil. Taká rodina bola na 
dedine v ťažkej situácii. Aby sa 
o rok čosi podobné neopako-
valo, musela sa dievčina účinne 
brániť. Od najrôznejšieho 
čarodejného zariekania až po 
rady babíc zelinárok či celkom 
praktických dohadzovačiek. Tie 
zvykli vravieť: Na každý hrniec 
sa pokrievka nájde a skutočne, 
často boli veľmi úspešné. Do 
roka obyčajne stál zelený máj 
aj pred domom, kde predtým 
chýbal, a svadba bola na obzore.

Zdroj: Publikácia Slovenský rok

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

(pokračovanie zo strany 10)
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Fotohádanka (autor foto: M. J.)

Fotohádanka
Do našej súťaže FOTOHÁDAN-
KA z  Obecného spravodajcu 
č. 1/2017 sme dostali päť správ-
nych odpovedí.
Predmet, ktorý sme uverejnili 
na obrázku sa používal ako 
pomôcka pri vyzúvaní čižiem. 
Výhercom sa stala Marta Lichva-
riková.

Fotohádanka č. 2/2017
Milí čitatelia, uhádnete ako sa 
nazýva a načo sa používal pred-
met na obrázku?
Odpovede na fotohá-
d a n k u  z a s i e l a j t e  n a 
obec@spisskystiavnik.sk, alebo 
osobne na Obecný úrad v Spiš-
skom Štiavniku do 25. mája 
2017.

Fotohádanka

Recepty
Tvarohový koláč

Cesto:
2 celé vajcia
1 hrnček kryštálového cukru
1/2 hrnčeka oleja
2 hrnčeky hladkej múky
1 prášok do pečiva
1 vanilkový cukor
1 hrnček mlieka
kakao

Krém:
1/2 l mlieka
2 vanilkové pudingy + cukor 
podľa chuti
2 kocky tvarohu
rum podľa chuti
1 maslo

Poleva:
2 kyslé smotany
1 čokoláda na varenie

Všetky suroviny na cesto zmie-
šame dohromady, plech vyma-
žeme a vysypeme a vylejeme 

polovicu cesta. Do druhej polo-
vice dáme kakao, nalejeme na 
svetlé cesto a upečieme pri tep-
lote180-200 °C cca 15-20 min.
V mlieku uvaríme puding, do 
horúceho zašľaháme maslo, 
potom pridáme oba 2 kocky 
tvarohu a  rum a  ešte našľa-
háme. Krém nanesieme na 
vychladnuté cesto, uhladíme 
a nakoniec dáme polevu. Roz-
pustíme si čokoládu a do nej 
vmiešame kyslú smotanu.
Nalejeme na koláč a dáme vyc-
hladiť do chladničky.

Jarný šalát s kuracím mäsom

500 g kuracích pŕs
150 g tvrdého syra
3 paradajky
1 konzerva červenej fazule

1 menšia hlávka ľadového 
šalátu
celozrnné krutónky
soľ podľa chuti
3 lyžice čerstvých byliniek
majonéza alebo kyslá smotana

Kuracie prsia osolíme, pokrá-
jame na kocky a  dusíme asi 
20 minút, kým sa vyparí šťava. 
Paradajky si pokrájame na 
menšie kúsky, syr nastrúhame 
na hrubšom strúhadle, fazuľu si 
scedíme a dáme do misky.
Šalát a bylinky umyjeme a natr-
háme, pridáme k  ostatným 
surovinám do misky. Osolíme, 
pridáme kuracie kúsky a smota-
nu, alebo majonézu podľa chuti 
a premiešame.
Podávame posypané krutón-
kami.
Dobrú chuť!

Kuracie prsia v  slaninovom 
obale

500 g kuracie prsia
8 plátkov prosciutto, alebo sla-
nina

50 ml olivový olej
2 strúčiky cesnaku
1 PL grilovacie korenie, soľ

Slanina alebo prosciutto dodá 
kuraciemu mäsu skvelú chuť 
a zaručí, že grilované mäso sa 
nevysuší.
Kuracie prsia si nakrájame na 
kúsky. Pridáme k  ním trochu 
olivového oleja, grilovacie kore-
nie a soľ, pretlačíme 2 strúčiky 
cesnaku. Poriadne premiešame 
a necháme mäso chvíľu mari-
novať.
Každý kúsok mäsa zabalíme 
do prosciutta, alebo slaniny 
a napichneme na paličku.
Grilujeme z každej strany asi 3 
či 4 minúty.


