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o b e c n ý

• Vážení spoluobčania

Udalosti z posledného obdo-
bia na našej vrcholnej politickej 
scéne sa nám javia ako nie veľmi 
priaznivé pre ďalšie úspešné 
napredovanie Slovenska. Pod-
písali sa pod ňu posledné šar-
vátky v súvislosti s odvolávaním 
ministra vnútra Róberta Kaliňá-
ka, brutalita tureckého režimu 
i  víkendový pokus o  prevrat 
v tejto krajine. Ťažko predpokla-
dať osud Slovenska po BREXITE, 
aj keď sme prevzali predsedníc-
tvo v Rade Európskej únie. Viac 
sa nám darilo na poli športovom, 
zo zápolení z futbalového prie-
storu a s vynikajúcimi výsledkami 
nášho Petra Sagana – víťazstvo na 
14. etape Tour de France. Ženská 

časť publika sa asi viac zabavila 
na krásnych svadobných šatách 
Dominiky Cibuľkovej.

V každom prípade ani situácia 
v radoch domáceho parlamentu 
nie je ružová, aj keď stále verím, 
že nájdeme spoločnú reč s našimi 
poslancami a ešte potiahneme 
do konca volebného obdobia, 
aby sme už konečne čosi urobi-
li. Tlaky našich niektorých „tiež 
občanov“ sú však natoľko silné 
a ovplyvniteľnosť našich poslan-
cov natoľko známa, že aj náznak 
akejkoľvek možnosti spoluprá-
ce a  konfrontácie je prakticky 
v takomto priestore nemožná.

To je skutočnosť, možnosti 
sú obmedzené z každej strany, 
dôvera v to, že sa niekedy môže 
niečo aj výraznejšie zmeniť tak 
na celospoločenskej, ako aj na 
domácej pôde je na bode mrazu 
a pocit, že sa potácame z blata 
do kaluže a naopak je ubíjajúci.

A  či už chceme, alebo nie, 
zisťujeme, že smutné veci majú 
prednosť pred tými peknými 
a  ani nádherné letné dni nás 
nevedia zbaviť pocitu, že zlo pre-
vláda, že často už ani nevieme, čo 
chceme – s tým som sa naplno 
stotožnila už úplne po tom, čo 
pred týždňom predniesol na 
kázni pán farár.

V  tej neľahkej situácii som 
viac ako inokedy pochopila, že 
ak chceme ísť ďalej, musíme žiť 
viacej jeden pre druhého a vzá-
jomne si pomáhať. Pochopila 
som, aké dôležité je nevzdávať 
sa a nepoľaviť v snažení urobiť 
tento svet krajším. A pri pohľa-
de na moju najmladšiu vnučku 
Aničku, ktorá sa tak bezbranne 
a nevinne na mňa usmeje z perin-
ky zisťujem, že som vlastne veľmi 
šťastná žena a aj keď denne čelím 
neskutočným problémom a nie-
kedy na prvý pohľad neriešiteľ-
ným situáciám  – mám chuť aj 
o toto šťastie sa s Vami podeliť.

Prajem Vám príjemné dovo-
lenkové chvíle aj pri čítaní nášho 
nového Obecného spravodajcu, 
v ktorom sme sa snažili priblížiť 
Vám hlavne tie pekné udalosti 
a  ľudí, ktorí nás Štiavničanov 
reprezentujú aj v  tejto ťažkej 
dobe nielen na domácej pôde, 
ale niektoré hlavne tie udalosti, 
ktoré mali nadregionálny význam 
a posúvajú nás do sféry, v akej by 
sme možno chceli žiť…

Ďakujem Vám

viac na www.spisskystiavnik.sk

• Stavebné práce v škole
Aj keď je škola cez 
prázdniny bez detí, 
neoddychuje. Aj počas 
týchto letných dní 
prebiehajú v budove 
rôzne stavebné úpravy.

Počítačovú triedu sme zbavili 
škaredej a  poškodenej tapety 
a  vymaľovali sme ju. Najboľa-
vejšou stránkou našej školy je 
nedostatok priestorov. Škola 
bola projektovaná ako 13 tried-
na, plus špeciálna učebňa fyziky. 
V súčasnosti školu navštevuje 25 

tried. Už dávno sme predelili špe-
ciálnu triedu priečkou a máme 
z  nej dve menšie dvojoknové 
triedy. Na triedy boli prestavané 
šatne aj uhliareň, napriek tomu 
to nestačí. Drevenými priečkami 
sme v minulosti museli predeliť 
ďalších 6 tried. Nie je to riešením, 
pretože nám vznikli priestory, 
ktoré sú malé a  nevyhovujúce 
na vzdelávanie toľkých žiakov. 
Dvíha sa nám aj smennosť tried. 
Keďže bojujeme s  takýmto 
nedostatkom priestorov, boli 
sme nútení zrušiť sklad učebníc 

a  teraz búrame priečku medzi 
triedou a týmto skladom. Počet 
tried sa síce nezvýšil, ale aspoň 
jedna nevyhovujúca učebňa 
bude väčšia.

Okrem úprav v budove školy, 
opravujeme počas leta aj oplo-
tenie školského areálu. Veríme, 
že dopravné obmedzenia, ktoré 
sme museli pri tejto stavbe 
urobiť, obyvateľom Slnečnej ulice 
nespôsobili veľký problém.

(M. M.)

Dovidenia škôlka
» strana 3

Štiavnická podkova
» strana 7

Veľa šťastia...
» strana 4

Bežec telom i dušou
» strana 8
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Spoločenská 
kronika
II. ŠTVRŤROK 2016

Novorodenci
• Michaela Žigová
• Alex Gaži
• Ján Pačaj
• Jasmína Pechová
• Ivan Čonka
• Klaudia Žigová
• Patrik Žiga
• Tobiáš Čonka
• Simona Žigová
• Matyáš Maxim Chovan
• Anna Šavelová
• Kristína Servillová
• Dominika Žigová
• Ivan Pačaj
• Catherine Palubová
• Martina Štajerová
• Jakub Kubov
• Damián Žiga

Blahoželáme jubilantom

60 rokov
• Ľuboslav Maľučký, Kvetná
• Jiři Gaži, Priečna
• Stanislav Špiner, Priečna

65 rokov
• Anna Ozabálová, Kvetná
• Milan Brachňák, Kvetná
• Mária Klingová, Kláštorná

70 rokov
• Františka Pemčáková, Hlavná
• Alžbeta Martinková, Hlavná
• Mária Chripková, Kvetná
• Miroslav Králik, Kláštorná

75 rokov
• Ján Chripko, Kvetná

85 rokov
• Marta Badziková, Hlavná
• Július Noga, Kláštorná
• Ján Javorský, Hlavná

90 rokov
• Júlia Rusiňáková, Mlynská

Prajeme im pevné zdravie!

Opustili nás
• Rudolf Odrobina
• Mária Mizerová
• Bernard Pemčák
• Vladimír Javorský
• Júlia Pačajová
• Milan Odrobina

Demografické údaje
K trvalému pobytu sa prihlásili 
šiesti občania, odsťahoval sa 
jeden obyvateľ.
K 30. 6. 2016 bolo v našej obci 
2556 obyvateľov.

(O.R.)

• Božie telo – slávnosť aj v našej obci

• Prednáška s doktorom Melekom

Sviatok Najsvätejšieho 
Kristovho tela a krvi, 
ktorý je známy ako 
Božie telo, sme slávili 
tohto roku 26. mája. 
Tento prikázaný 
sviatok je oslavou daru 
Eucharistie a vyjadrením 
úcty k Spasiteľovi 
prítomnému pod 
spôsobom chleba a vína 
vo Sviatosti oltárnej. 
Sviatok Božieho tela sa 
slávi vždy vo štvrtok 
po sviatku Najsvätejšej 
Trojice.

V nedeľu podvečer 
29. mája sa v Klube 
dôchodcov v Spišskom 
Štiavniku zišli 
členovia MS SČK, 
klubu dôchodcov, 
ale aj pacienti, na 
prednáške a besede 
s p. MUDr. Jánom 
Melekom - lekárom 
špecialistom.

Témou prednášky bola zdravá 

Oltár Božieho milosrdenstva v našej obci (autor foto: Martina Mizerová)

MUDr. Melek s členkami MS SČK (autor foto: Mária Mencáková)

Hlavnou predstaviteľkou 
hnutia za zavedenie sviatku 
Božieho tela bola svätá Julia-
na z  Liége (1192-1258), sestra 
a neskôr opátka kláštora Mont
-Cornillon. Pre svoju snahu zís-
kala mnohých kňazov i biskupa 
Roberta di Thourotte, ktorý v roku 
1246 dal súhlas na slávenie tohto 
sviatku v diecéze Liége. Jedným 
z arcidiakonov v katedrále v Liége 
bol Jacques Pantaléon, ktorý sa 
v roku 1261 stal pápežom Urba-
nom IV. Ten v roku 1264 encykli-
kou rozšíril slávenie sviatku Božie 
telo na celú cirkev.

Sviatok Najsvätejšieho Kristov-
ho tela a krvi oddávna sprevádza 

výživa, duševné zdravie a preven-
cia chorôb. Viac ako dvojhodino-
vá prednáška mala veľmi kladný 
ohlas zo strany zúčastnených, 
ktorí p. doktorovi dávali otázky 
týkajúce sa zdravotných problé-
mov a životosprávy.

Po živej besede sa prítomní 
občerstvili a ďalej preberali jed-
notlivé témy.

Škoda, že si tak vzácne slová 
p. doktora, ktorý je veľmi vyťaže-
ný, ale našiel si čas a prišiel medzi 
nás, neprišlo vypočuť viac členov 
červeného kríža.

tradícia procesií. Veriaci na čele 
s biskupom alebo kňazom v sláv-
nostnom sprievode nesú monšt-
ranciu s kúskom premeneného 
chleba ulicami miest a dedín. Deti 
na znak úcty a lásky k Bohu roz-
sýpajú na cestu lupene kvetov. 
Sprievod sa obvykle zastavuje pri 
štyroch oltároch symbolizujúcich 
štyri svetové strany.

Aj v našej obci sa konala po 
svätej omši, ktorú celebroval vdp. 
Farár Mgr. Daniel Šalát, procesia 
k štyrom oltárom rozmiestneným 
na tradičných miestach v obci. 
Táto slávnosť má v  našej obci 
dlhoročnú tradíciu.

(Martina Mizerová)

Z  prednášky pripomeniem 
3  hlavné body dlhovekosti  – 
zdravého a spokojného života, na 
ktoré pán doktor veľmi apeloval:

1. vybrať si na život správneho 
životného partnera,

2. vybrať si prácu, ktorá ťa 
napĺňa a si v nej spokojný,

3. správne sa stravovať (konzu-
movať hlavne potraviny vypesto-
vané u nás, jesť viackrát denne, 
ale v malých dávkach), vyvážená 
strava, pohyb, duševný pokoj 
a veľa spánku.

(Mária Mencáková)
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Z obecného 
zastupiteľstva
» 5. zasadnutie OZ/28. 4. 2016
OZ určilo a schválilo do návr-
hovej a  mandátovej komisie 
p. Dušana Lacka a p. Jána Kala-
kaja a za overovateľov zápisnice 
p. Cyrila Žigu a p. Jána Koňu. 
Mandátová a návrhová komi-
sia OZ konštatovala, že bolo prí-
tomných 8 z 9 poslancov (88 %) 
a OZ bolo uznášania schopné.
OZ schválilo program OZ po 
doplnení bodu rôzne a zobralo 
na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení.
OZ schválilo nájomnú zmluvu 
na prenájom garáže s  Urbár-
skym pozemkovým spoločen-
stvom a  zároveň odporučilo 
finančnej komisii zabezpečiť 
finančné krytie do rozpočtové-
ho opatrenia č. 1.
OZ navrhlo osloviť ešte jednu 
firmu na poskytovanie poraden-
stva a prípravu čerpania finan-
čných prostriedkov z verejných 
zdrojov s podmienkami, ktoré 
budú stanovené obcou do 5. 
mája 2016.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
o pridelenie finančnej dotácie 
DHZO Spišský Štiavnik a odpo-
ručilo finančnej komisii sa touto 
žiadosťou zaoberať v rozpočto-
vom opatrení č. 1. Tiež zobralo 
na vedomie žiadosť o pridelenie 
finančnej dotácie DHZO Spišský 
Štiavnik a odporučilo finančnej 
komisii sa touto žiadosťou zao-
berať v rozpočtovom opatrení 
č. 1.
OZ schválilo žiadosť o pridele-
nie sociálneho bytu pre Jána 
Žigu a Kristínu Žigovú, Spišský 
Štiavnik na dobu neurčitú.
OZ zobralo na vedomie žia-
dosť Anny Pačanovej, Vydrník 
a  odporučilo vybaviť žiadosť 
v  zmysle zákona o  trvalom 
pobyte.
OZ odporučilo zaslať žiadosť na 
Správu toku ohľadom možnosti 
zviesť dažďovú kanalizáciu do 
koryta rieky Hornád v zmysle 
podnetu P. T..
OZ schválilo pánu kontrolóro-
vi zahrnúť do plánu kontroly 
rekonštrukciu obecného roz-
hlasu.
OZ zobralo na vedomie správu 
pani starostky obce ohľadom 
prevádzkovania verejnej kana-
lizácie obce Spišský Štiavnik 
a správu komisie výstavby.
Tiež zobralo na vedomie ukon-
čenie projektových prác na 
doplnenie kanalizačného sys-
tému v obci a správu zo zasad-
nutia sociálnej komisie.
OZ zobralo na vedomie sťaž-
nosť. L. M. Bude v tomto smere 

• Dovidenia milá škôlka…
Nastal čas lúčenia. Ako 
sme to zistili? V triede 
plnej predškolákov sa 
pani učiteľky už veľmi 
ťažko dostanú ku kreslu 
medzi postieľkami, 
z ktorého nám čítajú 
rozprávkové príbehy na 
dobrú noc. Z lehátok 
nám už začínajú trčať 
chodidlá. Hračky 
v triedach trochu 
nudia. Školička začína 
byť nízka. My „malí“ 
škôlkari, sme poriadne 
vyrástli. Poznáme 
čísla, farby, vieme 
viazať šnúrky, spievať, 
recitovať…

Blíži sa koniec júna. Slniečko je 
vysoko na oblohe, predlžujú sa 
nám chvíle na čerstvom vzduchu, 
hlavne v novom piesku. No nás 
láka veľký svet. Chceme zažiť iné 
dobrodružstvá, spoznať veľkú 
školu. Hoci sa končí čas bezsta-
rostných hier, sme pripravení na 
nové povinnosti. Tešíme sa, že si 
rozprávky budeme môcť prečí-
tať sami, že nebudeme musieť 

oddychovať na malých lehát-
kach a skrývať sa pod „scvrknuté“ 
paplóny. A ako každý koniec, aj 
ten náš v materskej škole, treba 
poriadne osláviť.

Naša oslava začala vo Zvernici 
Kvetnica. Cesta tam aj späť v mik-
robuse bola veľkým zážitkom. 
(Neviem prečo nás prevážajú 
v mikro, obliekajú nám mini, piť 
nám dajú len malé džúsy, keď 
sme už veľkáči.) Trochu sme si 
zajedli vynikajúci guláš z diviny, 
zapili tie malé džúsy a pokračo-
vali v  zábave. Prežili sme NOC 
v  materskej škole. Nebojte sa, 
maláči tu neboli a  tak sme si 
lehátka pospájali, aby nám tie 
nohy netrčali! Zaspali sme až 
po desiatej hodine, ale nikomu 
to neprezraďte. Pani učiteľky by 
z toho mali veľkýýý problém.

Potom nás pozval jeden kamoš 
k sebe na dvor. Jeho mamka nám 
upiekla fantastický koláč. No a po 
zábave nasledovala aj oficiálna 
časť, ktorá bola pre nás veľkým 
prekvapením. Za spevu známej 
rozlúčkovej piesne sme prijali 
pozvanie pani starostky Márie 
Kleinovej na obecnom úrade. 
Odovzdala nám knižné darčeky 
a s pani riaditeľkou Oľgou Javor-
skou aj osvedčenia. Popriala 

nám veľa úspechov a my sme sa 
podpísali do pamätnej knihy, ako 
ozajstní dospelí hostia. Samozrej-
me, že sme sa nezabudli rozlúčiť 
ani s ostatnými zamestnancami 
škôlky. Mamky sa postarali aj 
o milé darčeky.

Takto sme sa lúčili s  našou 
malou školou. Naše osudy 
môžete ďalej sledovať aj v prís-
pevkoch z veľkej školy.

A ostáva nám predškolákom už 
len poďakovať:

  pani starostke Bc. Márii Klei-
novej za plynulý chod MŠ

-  všetkým dospelákom, ktorí sa 
o nás starali počas dochádzky 
do MŠ (tetám Helenke, Hanke, 
Ivetke, Lenke, ujovi Paľovi, 
všetkým pani učiteľkám)

-  tým, ktorí nás zabezpečovali 
materiálne (papiermi, vrch-
náčikmi, sáčkami, rolkami, 
krabičkami…)

-  tým, ktorí nám piekli koláčiky 
a varili gulášiky

- všetkým…
My si už len zaspievame.
Do školy sa teším, teším už ma 

to tam ťahá, naučím sa čítať písať 
už mám tašku, aha.

(Katarína Ondrušová)

Výlet vo Zvernici Kvetnica (autor foto: M. C.)

Na obecnom úrade s p. starostkou (autor foto: M. C.) (pokračovanie na strane 4)
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v budúcnosti zriadená Obecná 
hliadka na základe výzvy Minis-
terstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
TJ a navrhlo finančnej komisii sa 
touto žiadosťou zaoberať roz-
počtovým opatrením č. 1.
OZ schválilo Akčný plán obce 
Spišský Štiavnik 2016-2017.
OZ schválilo 300 € na zakúpenie 
bicykla pre p. Vieru Martonovú, 
zriadenkyňu obce.
OZ presunulo bod zahrnutie 
parciel do územného plánu na 
účel bytovej výstavby na naj-
bližšie zasadnutie.
OZ a zobralo na vedomie Smer-
nicu o  používaní služobných 
motorových vozidiel vypraco-
vanú kontrolórom obce Spišský 
Štiavnik.
» 6. zasadnutie OZ/27. 6. 2016
OZ schválilo za zapisovateľku 
Antóniu Zummerovú. Do návr-
hovej a  mandátovej komisie 
určilo a  schválilo p.  Dušana 
Lacka a Romana Čonku, za ove-
rovateľov zápisnice p.  Cyrila 
Žigu a Jána Koňu. Mandátová 
a  návrhová komisia OZ kon-
štatovala, že bolo prítomných 
8 z 9 poslancov (88 %) a OZ je 
uznášania schopné.
OZ zobralo na vedomie správu 
kontrolóra obce o  vykonanej 
kontrole dotácií a  stanovisko 
kontrolóra obce k záverečnému 
účtu obce za rok 2015.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
o odkúpenie pozemku záhrady 
k bytu č. 6 M. G. a R. V., Prieč-
na 4, Sp. Štiavnik a odporučilo 
prejednať žiadosť stavebnej 
komisii.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
o odpredaj obecného pozemku 
M. B., Priečna 283, Sp.Štiavnik 
a odporučilo stavebnej komisii 
žiadosť prejednať.
OZ zobralo na vedomie vyjadre-
nie SÚC PSK, Prešov k územné-
mu rozhodnutiu o umiestnení 
stavby odvedenie dažďových 
vôd z  MK rómskej osady 
a odporúča stavebnej komisii 
vyjadrenie prejednať.
OZ zobralo na vedomie žia-
dosť o  pridelenie fin. pros-
triedkov Špeciálnej základnej 
škole, Slnečná 421, Sp.Štiavnik 
a odporúča finančnej komisii 
žiadosť prejednať.
OZ zobralo na vedomie body 
programu č.  13, 14, 15, 20 
a odporúča fin. komisii žiadosti 
prejednať.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
o  vybudovanie prístupovej 
cesty a kanalizácie na Hornád-
skej ulici R. P. s manželkou, E. H. 
s manželkou a M. Š. s manžel-
kou a odporúča komisii výstav-

• Veľa šťastia, deviataci

• 4 minúty od celoštátneho kola

Neuveriteľné… 30. júna 
2016, keď zazvonilo 
posledné školské 
zvonenie, mi naozaj 
potvrdilo, že odchádzate.

Stretli sme sa v  roku 2007 
a celé štyri roky na prvom stupni 
sme sa spolu smiali, plakali, trápili 

Septembrovým 
prihlásením mužstva 
žiakov našej školy do 
súťaže Jednota cup 
v malom futbale, sa 
začala „spanilá cesta,“ 
o ktorej sa mnohým 
chlapcom ani len 
nesnívalo.

Obvodovým kolom, ktorého 
sme boli organizátormi za účasti 
ZŠ Hranovnica a  ZŠ Švábovce, 
sme sa naštartovali za veľkým 
úspechom, ktorý nás čakal až 
o niekoľko dní. Zdolali sme ZŠ 
Hranovnica 12:3 a ZŠ Švábovce 
14:5 a zaslúžene sme sa prebo-
jovali na okresné kolo, ktoré sa 
konalo 31.mája 2016 v Poprade – 
Veľkej…v  novom, vynovenom 
športovom areáli, na ktorý naši 
chlapci nikdy nezabudnú. Zvlášť 
na umelú hraciu plochu, na ktorej 
stáli prvýkrát v živote. Po úvod-
nom víťazstve s obhajcom minu-
loročného prvenstva ZŠ Sp.Bystré 
5:2, sme zdolali chlapcov zo 
Svitu 5:0 a potom aj ZŠ Tatranská 
Lomnica 8:1 a jednoznačne sme 
postúpili do finále, kde nás čakali 
chlapci zo ZŠ PP -Veľká. Chlapci 
sa nezľakli favorita turnaja a ešte 
15 sekúnd pred koncom sme 
viedli 3:2. Avšak nášmu súperovi 
sa podarilo vyrovnať a o víťazovi 
rozhodli kopy na bránu. V nich 
sme uspeli, keď sme vyhrali 3:2 
a stali sme sa celkovými víťazmi 
okresného kola, čo pravdupo-

sa s učivom, ale najmä, tešili sa 
zo spoločných zážitkov. V piatej 
triede sa stala Vašou triednou 
učiteľkou Ing. Adriana Šavelová, 
ktorá 5 rokov strážila Vaše kroky.

Po úspešnej príprave na Tes-
tovanie 9 a  prijímacie skúšky, 
Vás prijali na vytúžené školy. Do 
18-člennej prváckej zostavy žia-

vediac, málokto z  prítomných 
očakával. V  mužstve prepukla 
obrovská radosť, že sa budú 
môcť ukázať na krajskom kole 
v Prešove.

3.jún 2016 sa stal dňom, na 
ktorí budú žiaci, ktorí reprezento-
vali našu školu, navždy spomínať. 
Už cesta autobusom do krajského 
mesta bola plná zábavy a uvoľne-
nia, oduševnenia a odhodlania 
ukázať, že aj naši chlapci sa niečo 
naučili a v niečom vynikajú.

Krajského kola sa zúčastnili 
víťazi všetkých 12 okresov kraja, 
ktorí boli rozlosovaní do dvoch 
6-členných skupín. Vo väčšine 
prípadov to boli športové školy, 
zamerané výlučne na futbal. 
Našu skupinu tvorili víťazi okre-
sov St.Ľubovňa, Levoča, Medzi-
laborce, Svidník a Vranov. Našim 
prvoradým cieľom bolo, aby si 
chlapci užili účasť na tomto tur-
naji a so cťou reprezentovali našu 
školu a obec. Začali sme nebo-
jácne a zdolali sme St.Ľubovňu 
1:0, následne Vranov 1:0, s Medzi-
laborcami sme uhrali cennú 
remízu 0:0, nepríjemnú Levoču 
sme zdolali 2:0, čím sme vzbudili 
obrovský rešpekt medzi účastník-
mi, ktorí sa začali na nás pozerať 
úplne inak, ako keď nás ráno 
zbadali po vystúpení z autobu-
su. Čakal nás rozhodujúci zápas 
v  skupine o  postup do finále, 
čo sa na chlapcoch prejavovalo 
obrovským oduševnením a vidi-
nou veľkého úspechu. Nezľakli 
sme sa ani posledného súpera zo 

čikovia prichádzali a odchádzali. 
Teraz, v IX.A, Vás zostalo dvanásť. 
Preto, milí moji žiaci, Vám prajem 
v ďalšom živote veľa zdravia, sily, 
úspechov, dobrých priateľov 
a  vynikajúcich učiteľov. Nech 
sa Vám splnia všetky sny, ktoré 
máte.

(Vaša bývalá triedna Martina 
Mizerová)

Svidníka a po víťazstve 2:0 sme 
sa tešili z historického postupu 
do finále krajského kola. Tam nás 
čakal víťaz posledných 3 rokov 
a pravidelný účastník celoštát-
neho kola Bardejov. Chlapci už 
od úvodných finálových minút 
dali všetkým jasne najavo, že sa 
chcú prebojovať ďalej a pokra-
čovať v nastolenej ceste. Skve-
lým výkonom šokovali jasného 
favorita, ktorý sa nevedel dostať 
k  našej bráne. Už sme neboli 
ďaleko od ešte väčšej senzácie. 
Štyri minúty pred koncom finálo-
vého zápasu sme mali jedinečnú 
možnosť. Kopali sme pokutový 
kop, avšak šťastena sa tentokrát 
od nás odvrátila a gól sme nedali. 
Naopak, súper nás za to potres-
tal a strelil nám 2 rýchle góly, na 
ktoré sme odpovedali len zníže-
ním na 1:2 a takýmto výsledkom 
sa aj finále skončilo. U chlapcov 
zavládlo sklamanie a  smútok, 
že boli tak blízko… Trojdňové 
celoštátne kolo v Michalovciach 
bolo tak blízko… Až na ceste 
domov si postupne chlapci 
uvedomili, že finálová účasť na 
krajskom kole je pre nich a našu 
školu obrovským úspechom. Za 
týmto úspechom sú žiaci našej 
školy: Dominik Maliňák, Dávid 
Maliňák, Kristián Gajdoš, Kristián 
Žiga, Martin Štajer, Peter Lacko, 
Miroslav Lacko, Peter Rusnák, 
Milan Pačaj. Všetkým patrí veľká 
vďaka za úspešnú reprezentáciu 
našej školy.

(Ing. Milan Maliňák)

Deviataci s tr. učiteľkou Ing. Šavelovou (autor foto: M. Mizerová.)

(pokračovanie zo strany 3)

(pokračovanie na strane 5)
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• Usporiadali sme XVII. ročník Hornádskych hier
K tradičným akciám 
školského roku našej 
Hornádskej doliny 
patria Hornádske hry – 
športové zápolenia medzi 
žiakmi základných 
škôl obcí Sp.Štiavnik, 
Hranovnica, Sp.Bystré, 
Vikartovce a Liptovská 
Teplička.

Tohtoročným organizátorom 
sa stala naša ZŠ a tak sa 15. júna 
2016 stretlo množstvo žiakov 
všetkých zúčastnených škôl 
v športovom areáli našej obce, 
aby si zmerali sily v atletických 
disciplínach a športových súťa-
žiach.

Samotným súbojom a zápo-
leniam predchádzala dôsledná 
príprava v jednotlivých disciplí-
nach a súťažiach, aby sa naši žiaci 
prezentovali v  domácom pro-
stredí čo najlepšími výsledkami. 

by žiadosť prejednať.
OZ zobralo na vedomie infor-
mácie o  projekte Take Away 
od splnomocnenca vlády SR 
pre rómskej komunity p. Ábela 
Ravasza.
OZ presunulo bod programu 
č. 18 Doplnenie zmlúv o prenáj-
me v zmysle opatrení z kontroly 
zo dňa 5. 11. 2015 na najbližšie 
zasadnutie OZ.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
o  odškodnenie z  dažďového 
zberača „cintorín“ v  obci Sp. 
Štiavnik občana P. T., Priečna, 
Sp. Štiavnik a  odporúča fin. 
a  stavebnej komisii žiadosť 
prejednať.
OZ neschválilo ponuku školení 
rozvoj komunikačných a počí-
tačových zručností pre začia-
točníkov.
Uznesenia č. 98/2015, 99/2015, 
100/2016, 101/2015, 104/2015, 
105/2015, 116/2015, 117/2015, 
118/2015, 119/2015, 120/2015, 
121/2015, 122/2015 p. starostka 
nepodpísala z dôvodu, že boli 
prijaté nezákonným spôsobom 
- porušenie (všetky uvedené 
uznesenia by mali byť z  roku 
2016):
1. platného Rokovacieho 
poriadku Obecného zastupi-
teľstva obce Spišský Štiavnik 
platného od 16. 11. 2012
2. zákona č.  369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení
3. zákona č.  583/2004 o  roz-
počtových pravidlách územ-
nej samosprávy a  o  zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov
4. Zásad hospodárenia s finan-
čnými prostriedkami obce Spiš-
ský Štiavnik zo dňa 1. 3. 2016
Zápisnicu p. starostka nepodpí-
sala z dôvodu, že podľa zistenia 
od prítomných na zasadnutí sa 
v niektorých častiach priebeh 
OZ nezakladal na pravde. Už 
dátum konania OZ v prvej vete 
je v rozpore so skutočnosťou.

(Za správnosť výpisu: O.R.)

Najlepšie rady 
na spálenú 
pokožku
Leto je v plnom prúde a z každej 
strany sa na vás valia výstrahy 
pred tým, aby ste sa nespálili. 
Neraz sa však pobyt na slnku 
pretiahne a zvrtne proti vám. 
A  odnesie si to práve pokož-
ka, ktorá sa neželane sfarbí do 
červena. Čo teda robiť, ak sa na 
slnku predsa len spálite?
Spáleniu kože sa treba na míle 
vyhnúť

Táto ich snaha napokon nebola 
márna, dosiahli sme viacero 
výborných výsledkov.

V atletických disciplínach nás 
najviac potešili výkony chlap-
cov v behu na 50 m, kde skončil 
na 1.mieste Dávid Maliňák, na 
2.mieste skončil Dominik Mali-
ňák, presne navlas rovnaké pora-
die dosiahli aj v cezpoľnom behu. 
V skoku z miesta dominoval Kris-
tián Gajdoš, tretie miesto obsadil 
Tomáš Žiga. V  hode granátom 
3.miesto obsadil Peter Lacko. 
V dievčenskej kategórii nás pote-
šili výsledky Tímei Remiášovej, 
ktorá obsadila 2.miesto v skoku 
z  miesta a  rovnako 2.miesto 
v  cezpoľnom behu. V  hode 
guľou obsadila 3.miesto Nikola 
Miková, rovnaké 3.miesto obsadi-
la v hode granátom. V športových 
súťažiach naša škola dominovala 
v stolnom tenise dievčat, suve-
rénne si počínalo naše družstvo 
chlapcov vo futbale, kde sme 

nenašli premožiteľa. Zaslúžene 
sme obsadili 1. miesto. Pekné 
3. miesto sme si vybojovali vo 
volejbale. Mladučké družstvo 
dievčat vo vybíjanej nestačilo na 
herne lepšie súperky a obsadilo 
5.miesto.

V celkovom umiestnení všet-
kých zúčastnených škôl zvíťazila, 
ako už tradične, ZŠ Sp.Bystré, 
ale len s  nepatrným bodovým 
rozdielom pred našou ZŠ. Tretie 
miesto obsadila ZŠ Vikartovce. 
Pre našu školu je toto celkové 
umiestnenie výborným výsled-
kom, ktorý odzrkadľuje nadanie 
a talent množstva našich žiakov. 
Jediným negatívom celého prie-
behu Hornádskych hier, bolo 
nepriaznivé počasie, kvôli kto-
rému sa museli niektoré súťaže 
viackrát prerušiť. Všetkým žiakom 
našej školy patrí veľká pochvala 
za vzornú reprezentáciu školy 
a obce.

(Ing. Milan Maliňák)

• Klub dôchodcov
V  druhom štvrťroku 2016 sa 

náš klub dôchodcov tak, ako po 
celý rok zapájal do diania a čin-
nosti v obci.

V mesiaci jún na 48. ročníku 
Štiavnickej podkovy naše členky 
pomáhali s organizáciou a pre-
dávali vstupenky. V  Spišskom 
Bystrom sme sa zúčastnili na 
zaujímavom podujatí – „guľášová 
sobota,“ kde bolo 21 súťažiacich 

družstiev. Nášmu štvorčlennému 
tímu sa v  príjemnej atmosfére 
podarilo uvariť výborný guláš. 
Do súťaže sme išli s predsavzatím 
podporiť akcie, ktoré sa konajú 
v našej Hornádskej doline.

Pri príležitostí našich jubi-
lujúcich členov sme sa zišli na 
posedení v  Urbárskom dome. 
Prítomných členov a oslávencov 
privítala predsedníčka klubu 

p. Lavríková a príhovor prednies-
la p. Chripková. Okrúhle jubile-
um oslávili siedmi členovia. Vo 
veselej nálade pri pesničkách 
a kultúrnom programe sme strá-
vili pekné popoludnie a prehĺbili 
svoje priateľstvá.

(A.L, K.Z.)

(pokračovanie na strane 6)

(pokračovanie zo strany 4)

Nastúpené družstvá Hornádskych hier (autor foto: archív ZŠ)
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• Je toto normálne?!

Spúšť po útoku na smetné nádoby (autor foto: archív ZŠ)

Nepotrebujem veľa 
rozmýšľania a na 
danú otázku mám 
jasnú odpoveď. Nie, 
toto normálne nie je! 
Hovorím o nedávnej 
udalosti, ktorá sa stala 
v školskom areáli.

Tak, ako vždy, keď smetiari 
zbierajú komunálny odpad, 
vybrali sme aj 12. júla 2016 plné 
konvy na cestu, aby nám ich 
vysypali. Musíme ich mať stále 
v budove „pod zámkom“, preto-
že naši neprispôsobiví občania 
nám z  nich vyberajú odpad 
a robia neporiadok. Ale takúto 
smršť, ktorú naši Rómovia, ktorí 
hrali futbal na školskom ihris-
ku (videli ich ostatní občania) 
urobili za pár minút, kedy pri 
nádobách na smeti nikto nebol, 
dokážu vykonať len… Rómske 
deti, ktoré každý deň neopráv-
nene vstupujú na cudzí pozemok 
a za tri roky dokázali úplne zničiť 
nové oplotenie, rozhádzali všetky 

kuka nádoby, niekoľko aj zničili, 
polámali a smeti rozhádzali po 
okolí. Túto spúšť dokumentujú 
aj priložené fotografie. Určite 
uznáte, že to vyzerá, ako na 
smetisku. Stále počúvame reči 
o  tom, že aj Rómovia sú ľudia, 
že aj oni chcú slušne žiť a včle-
niť sa do spoločnosti… Takto to 
ale nepôjde! Odpovede typu: „To 
my nie, to deti…“, neobstoja. Za 
svoje deti sú predsa zodpovední 
rodičia! Alebo to platí len pre nás 
ostatných? Slovo „róm“ v prekla-
de znamená „človek“. Správajte 
sa podľa významu tohto slova, 
nerozprávajte stále len o diskri-
minácii, začnite od seba! Potom 
nebude treba nikoho včleňo-
vať. Ja osobne nedelím ľudí na 
Rómov a bielych, ja delím ľudí 
na slušných a tých, ktorí sa takto 
nesprávajú. Skoro každodenné 
telefonáty slušných ľudí, ktorí 
bývajú v okolí školy a chcú len 
spokojne žiť a oddýchnuť si po 
práci, telefonáty o tom, že rómske 
deti, ktoré sa zdržiavajú pri škole 
ukradli malým deťom pred očami 

rodičov motorky -odrážadlá, tele-
fonáty na políciu, aby prišla hliad-
ka, pretože rómske deti nikoho 
nerešpektujú a smejú sa do očí 
aj policajtom, vyhrážania žiakov, 
že to alebo ono povedia poslan-
com a budú „problémy“ – to sú 
úlohy, ktoré sa snažím riešiť, ale 
nemusia vôbec vznikať. Stačí len 
trocha dobrej výchovy a zdravé-
ho rozumu. Do funkcie riaditeľky 
školy som nastúpila s  veľkým 
odhodlaním. Chcela som, aby 
naša štiavnická škola mala aj 
naďalej dobré meno, ako to bolo 
vždy. Neviem čo sa zmenilo. Je to 
zastupiteľstvom? Aj keď máme 
občas aj iné názory, vždy ma 
ubezpečujú, že chcú škole pomá-
hať. Škola nikdy neučila svojich 
žiakov, že je normálne ničiť cudzí 
majetok. Stále deťom opakujeme, 
ako sa majú slušne správať. Prob-
lém je teda v rodinnej výchove. 
Takže milí spoluobčania, menej 
rečí o včleňovaní a diskriminácii, 
ale viac sebareflexie!
(Mgr. Mária Martinková, riaditeľka ZŠ 

Spišský Štiavnik)

Počuli ste to už stokrát, možno 
tisíckrát, no aj tak to niektorí 
z vás neberú s plnou vážnos-
ťou. Spáleniu pokožky slnkom 
sa treba naozaj dôsledne vyva-
rovať a nepodceňovať ochranu 
pred slnečnými lúčmi. Dôsledky 
totiž môžu časom nadobudnúť 
fatálny význam. Každé spálenie 
pokožky totiž zvyšuje pravde-
podobnosť vzniku rakoviny 
kože v budúcnosti. Zo všetkých 
strán už opakované klišé, že 
pred slnkom sa treba chrániť, 
berie stále veľké percento ľudí 
na veľmi ľahkú váhu. Spáleniu 
kože sa treba oblúkom vyhnúť. 
Dôsledky plynúce zo spálenia 
pokožky neprevyšujú benefit 
z  pocitu slnkom pobozkanej 
pokožky.
Prvá pomoc po spálení
Zažila to už väčšina. Príjemný 
celodenný pobyt na slnku vys-
trieda večer nepríjemné ziste-
nie, že vaša pokožka je spálená. 
Ako vhodne postupovať? Ak sa 
vám aj napriek všetkým odpo-
rúčaniam stane, že sa spálite, 
treba sa v prvom rade ďalšiemu 
priamemu vystavovaniu slneč-
ným lúčom vyhnúť. Predtým, 
než si ošetríte spálenú pokož-
ku, je vhodné opláchnuť z tela 
opaľovací krém, či mlieko. Stačí 
k tomu vlažná sprcha. Mydlo či 
šampón radšej nepoužívajte, 
pokožku by zbytočne dráždili.
Pomáha aj zelený čaj, zemiak, či 
studená voda
Jedným z  tipov, o  ktorých 
nevie každý je v týchto súvis-
lostiach aj využitie odvaru zo 
zeleného čaju.Na upokojenie 
je osvedčený aj krátky kúpeľ 
v  odvare zo zeleného čaju. 
Následne kožu zľahka ošetrite 
prípravkami napr. s obsahom 
panthenolu, ktorý nanášajte 
aj viackrát denne. Blahodarne 
pôsobia aj gély s obsahom aloe 
vera. Okamžitú úľavu poskytne 
aj namočenie spálených častí 
tela do studenej (nie ľadovej) 
vody. Dobre padnú aj studené 
obklady, ktoré však treba kaž-
dých 15 – 20minút vymieňať. 
Na bolestivé miesta si môžete 
priložiť aj nakrájaný zemiak či 
uhorku.
Buďte trpezliví a sledujte sa
Za každú chybu sa platí a platí to 
aj v tomto prípade. Ak si myslíte, 
že sa dá niečím urýchliť hojenie 
spálenej pokožky, ste na omyle. 
Pokožku však treba v každom 
prípade vhodne ošetriť.Vhodné 
sú prípravky, ktoré obsahujú už 
spomínaný panthenol alebo 
výťažok z aloe vera. Pokiaľ sa 
vyskytnú aj sprievodné prízna-
ky ako teplota či bolesť hlavy, 
treba sa hydratovať a na zmier-

viac na www.spisskystiavnik.sk

• Z futbalu
Naši futbalisti majú sezónu 

2015/2016 za sebou a  tak sa 
môžeme pozrieť ako sa im darilo. 
Dorastenci podávali počas celej 
sezóny dobré výkony a predvá-
dzali pekný futbal. So špicom 
tabuľky stále udržiavali kontakt 
a atakovali prvé miesto. Tam však 
nakoniec kraľovali Vikartovce, na 
druhej stoličke skončila Hranov-
nica a bronzová priečka patrila 
našim futbalistom. Naši muži 
po kolísavých výkonoch na jar, 
kedy veľa krát prehrali smolne, 
nestáli v tabuľke na takej peknej 
priečke ako naši dorastenci. Na 

konte mali viac prehier ako výhier 
a to sa samozrejme prejavilo na 
konečnom deviatom mieste. 
Popri súťaži sa muži zapojili aj do 
pohára PFZ, v ktorom sa im darilo 
podstatne lepšie. Po tom ako sme 
postupne porazili Vernár, Šuňavu, 
Spišskú Starú Ves a aj veľmi silnú 
Spišskú Belú na jedenástky, 
dostali sme sa do finále ktoré sa 
odohralo v NTC v Poprade. V ňom 
sme sa stretli s mužstvom Veľkej 
Lomnice, ktoré bolo jednoznač-
ným favoritom. Už len zahrať si 
na takom krásnom ihrisku bola 
pre nás výhra. Finále prebiehalo 

podľa predpokladov a súper mal 
počas celého zápasu navrch. Prvý 
polčas sme ešte dokázali hrať 
vyrovnanú partiu avšak druhý 
polčas už sme nedokázali držať 
krok so súperom a nastrieľal nám 
osem gólov.

Nová sezóna nám začína už 
začiatkom augusta, takže pre-
stávka medzi sezónami nebude 
veľmi dlhá. Tú už naši futbalisti 
využili na krátky futbalový odpo-
činok, avšak teraz už opäť naplno 
trénujú aby sa pripravili na nový 
ročník 2016/2017.

(G. Ch.)

(pokračovanie na strane 7)

(pokračovanie zo strany 5)
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• 48. ročník Štiavnickej podkovy

Vystúpenie voltížnej skupiny Galaxia (autor foto: M.J.)

Júnová nedeľa v našej 
obci už tradične patrí 
priaznivcom koní. Aj 
tento rok 12. júna sa 
v športovom areáli 
konali jazdecké preteky.

48. ročník Štiavnickej podkovy 
zahájila starostka obce Bc. Mária 
Kleinová – riaditeľka pretekov.

Súťažilo sa v troch disciplínach: 
skok ZM, skok Z a skok ZL.

O 13,00 hod. nastúpili na parkúr 
jazdci v kategórii ZM. Zvíťazil Ján 

Ragaly z  Jazdeckého oddielu 
MŠK Kežmarok pred Dušanom 
Koprivňákom z  JO Koprivňák 
Rafajovce. Radosť nám urobil 
domáci jazdec Dominik Hudzík, 
ktorý v jazdách na dvoch koňoch 
sa umiestnil na treťom a štvrtom 
mieste. Gabriela Holová z Kop-
rivnice zvíťazila v skoku Z pred 
Petrou Martočkovou z Mlynice 
a Veronikou Horalovou zo Starej 
Ľubovne. V hlavnej disciplíne ZL 
o “ Štiavnickú podkovu“ triumfo-
vala Petra Martočková z JK Acer 
Mlynica pred Františkom Kriakom 

z Veľkej Lomnice a  na ďalšom 
koni Nord, Martočková obsadila 
aj tretie miesto.

V  sprievodnom podujatí 
zožalo veľký úspech vystúpenie 
deti z voltížnej skupiny Galaxia 
z Popradu. Najmladší návštevníci 
mali možnosť jazdiť na poníkoch. 
Nechýbali stánky s občerstvením, 
cukrovinkami a milými drobnos-
ťami.

Na záver sme vyžrebovali hod-
notnú tombolu a takto ukončili 
48. ročník Štiavnickej podkovy.

(O.R.)

nenie bolesti užiť liečivo napr. 
na báze paracetamolu. Ak sa 
začne koža šúpať, je to nezvrat-
ný proces. A  v  neposlednom 
rade treba byť trpezlivý- tak ako 
pri opaľovaní, aj pri odznievaní 
príznakov z nadmerného opa-
ľovania.
Kyslá smotana, aj sóda bikar-
bóna
Aj prírodné prostriedky vedia 
byť niekedy nápomocné. 
Obzvlášť účinné sú najmä pri 
slnkom spálenej pokožke. 
Pokiaľ sa rozhodneme pre 
„babské recepty“ a dáme pred-
nosť jogurtu, či kyslej smota-
ne, treba ho nechať pôsobiť 
cca 5-10 minút a proces ošet-
renia opakovať. Priaznivý efekt 
majú aj obklady z roztoku sódy 
bikarbóny. Najintenzívnejšiu 
bolesť budete pociťovať 6-48 
hodín od spálenia. Komplikáci-
ou môže byť sekundárna infek-
cia v oblasti prasknutých pľuz-
gierov. Vtedy sa čas regenerácie 
natiahne a v tomto prípade je aj 
nevyhnutné vyhľadať lekársku 
pomoc.
Ak sa spálite, na slnko aspoň 2 
dni zabudnite
Ak ste na dovolenke a nedáte 
si na pokožku pozor, sami si 
z nej značne ukrojíte, pretože 
minimálne najbližšie dva dni si 
musíte pobyt na slnku odpustiť. 
Ďalšie opaľovanie na už spále-
nú kožu nie je vhodné. Vysoký 
faktor treba používať počas 
celého pobytu na slnku, bez 
ohľadu na to, či máme alebo 
nemáme kožu spálenú. Spálenú 
kožu nám však nevylieči. Treba 
použiť aj mechanickú bariéru 
napr. tričko, šatku na plecia, 
chrbát príp. dekolt.
Stravu obohaťte o zdroje beta-
karoténu
Veľa ľudí pred začiatkom letné-
ho obdobia užíva betakarotén. 
Ten môžeme podľa odborníč-
ky získať z  prírodných zdro-
jov - z mrkvy, hrachu, jahôd či 
špenátu. Dostupné je aj veľké 
množstvo výživových doplnkov 
s betakaroténom. Tieto príprav-
ky sa užívajú najmenej 3 týždne 
pred plánovaným opaľovaním.

 (zdroj z internetu)

Pozvánka na 
futbalový 
turnaj
TJ Spišský Štiavnik Vás srdeč-
ne pozýva na futbalový turnaj 
O pohár starostky obce Spišský 
Štiavnik, ktorý sa uskutoční 
30.júla.2016 so začiatkom 

• Merkúr „na prechádzke“ po Slnku
Túto astronomickú 
udalosť roka sme si 
mohli vychutnať 9. mája 
2016. Slováci, aj vďaka 
dobrému počasiu, videli 
prechod planéty Merkúr 
popred disk Slnka.

 Sledovali ho od 13.00 h až do 
20.40 h.

A o čo vlastne ide? Princíp je 
podobný ako pri zatmení Slnka. 
V tomto prípade sa však medzi 
Slnko a Zem nedostane Mesiac, 
ale planéta Merkúr. Priemer 
Merkúra je síce o  niečo väčší, 

ako je to u  nášho súpútnika, 
ale vďaka veľkej vzdialenosti od 
Zeme nedochádza k zatmeniu. 
Ide o tzv. prechod, alebo tranzit 
popred disk Slnka. Ďalší takýto 
nebeský úkaz uvidíme až v roku 
2019.

(Martina Mizerová)

• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

• Súťaž o najkrajší balkón a záhradku

Oznamuje rodičom detí, že 
rodiny, ktorých príjem je pod hra-

V prvom čísle Obecného spra-
vodajcu sme uverejnili oznam, 
o  súťaží najkrajšej záhradky 
a  balkóna. Prosíme občanov, 
ktorí majú rozkvitnuté a pekne 
upravené záhradky a  balkóny, 

nicou životného minima si musia 
opätovne požiadať o prepočet 

aby nám poskytli fotografie a pri-
hlásili sa do súťaže a tiež prosíme 
obyvateľov, ktorí pri prechádzke 
obcou postrehli zaujímavé záh-
radky a balkóny, aby nám poslali 
typ do súťaže.

životného minima v termíne od 
15. júla do 5. augusta 2016.

Podnety a  fotografie nám 
môžete zasielať na adresu 
obec@spisskystiavnik.sk, alebo 
osobne na Obecný úrad v Spiš-
skom Štiavniku, do 10. augusta 
2016.

Redakcia Obecného spravodajcu

(pokračovanie na strane 8)

(pokračovanie zo strany 6)
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o  9:00. Turnaja sa zúčastnia 
mužstvá z  Hozelca, Kravan, 
Stráž a domáce mužstvo Spiš-
ského Štiavnika.

Potravinová 
a materiálna 
pomoc 
občanom 
v hmotnej 
núdzi
Oznamujeme občanom, že 
v  rámci realizácie Opatrení 1 
a 4 v rámci Operačného progra-
mu potravinovej a materiálnej 
pomoci občanom v  hmotnej 
núdzi budú v našej obci vydáva-
né potravinové balíky prostred-
níctvom Slovenského červené-
ho kríža, Poprad. Pre našu obec 
Spišský Štiavnik je vyčlenených 
303 potravinových balíkov.
Termín vydávania pomoci je 3. 
august 2016 v Urbárskom dome 
v čase od 8.00 do 15.30 hod.

A.Z.

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 FOTOHÁDANKA z Obec-

ného spravodajcu č. 2/2016 sme dostali 
osem správnych odpovedí. Predmet, ktorý 
sme uverejnili na obrázku je hasičská siréna 
pred opravou. Používa sa pri vyhlasovaní 
mimoriadnych situácií – požiar, prírodná 
katastrofa a pod. Výhercom sa stal Samko 
Slivka z ulice Hlavnej.

Fotohádanka č. 3/2016
Milí čitatelia, uhádnete ako sa nazýva 

a načo sa používa predmet na obrázku?
Odpoveď na fotohádanku zasielajte na 

obec@spisskystiavnik.sk, alebo osobne 
na Obecný úrad v Spišskom Štiavniku do 
10.augusta 2016. Meno výhercu oznámime 
na internetovej stránke obce.

Fotohádanka (autor foto: M. J.)

Získané medaily M. Brachňáka (autor foto: M. M.)

• Milan Brachňák – bežec telom i dušou
Tohto roku oslávil 65 rokov 
a bez športu si nevie predstaviť 
svoj život. Ako každý správny 
bežec, vlastní bežecký 
kalendár a pozorne sleduje 
dátumy všetkých mestských, 
horských behov, polmaratónov 
a maratónov. Z každého 
podujatia si prinesie medailu.

Ale v roku 2015 sa mu podarilo nazbierať 
špeciálnu sériu štyroch medailí, ktoré po 
spojení vytvoria panorámu Vysokých Tatier. 
Bežecká séria „Tatry v pohybe“ sa skladala 
z nočného behu Tatry Running Tour na Štrb-
skom Plese, z Malého štrbského maratónu 
v  Štrbe, z  Podtatranského polmaratónu 
v Poprade a z Memoriálu Jána Stilla v Novej 
Lesnej. Spolu zabehol 45 km.

V  roku 2016 sa bežecká séria „Tatry 
v pohybe“ koná znovu. Medailová zbierka 
tentoraz obsahuje 5 medailí z týchto behov: 
Night Running Tour  Štrbské Pleso, Malý 
štrbský maratón – Štrba, City Trail – Vysoké 
Tatry, Memoriál Jána Stilla – Nová Lesná 
a Podtatranský polmaratón – Poprad. Behy 
sa konajú pod záštitou primátorov a staros-
tov Vysokých Tatier, Popradu, Štrby a Novej 
Lesnej.

Na všetkých päť behov sa prihlásil už 
v máji. Štyri preteky má za sebou a posled-
ný, Podtatranský polmaratón, ho čaká 
1. 9. 2016.

V  rodine nemá nasledovníkov, ale 
v bežeckej rodine sú aj Spišskoštiavniča-
nia: Jaroslav Šedivý, Julián Lavrík a Jaroslav 
Lavrík ml. Všetkým bežcom želáme veľa 
zdravia, sily a elánu do ďalších rokov.

(Martina Mizerová)

Milan Brachňák- vpravo, Jaroslav Lavrík – vľavo (autor foto: M. B.)

(pokračovanie zo strany 7)


