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o b e c n ý

• Vážení spoluobčania

Je tu jeseň… a možno 
som pred časom ani 
netušila, že zažijem jej 
prekrásne farby a hlavne 
jej očarujúcu atmosféru 
v Tirolských Alpách.

V dňoch od 9. do 13. októbra 
som sa totiž zúčastnila pracovnej 
cesty, ktorú organizovalo naše 
Regionálne vzdelávacie centrum 
so sídlom v Štrbe. Tejto pracovnej 
cesty sa zúčastnilo 40 starostov 
z  regiónov Tatry, Spiš, Liptov 
a  našim cieľom bolo spoznať 
úroveň samosprávy vo vybranom 
regióne v Taliansku – konkrétne 
oblasť Bolzano, ktorú možno poz
najú mnohí naši spoluobčania, 
ktorí si boli privyrobiť zberom 
jabĺk a iného ovocia, alebo pôso
bili v inom pracovnom zaradení. 
Najčastejšie ako kuchári, čašní
ci, či chyžné, lebo táto oblasť je 
známou turistickou destináciou 
v  zimných športoch, hlavne 
v lyžovaní a ubytovacích a stravo
vacích zariadení je v celom regi
óne nespočetné množstvo. A aj 
keď sa teploty ráno pohybovali 
okolo 0°, podmienky na lyžovanie 
ešte neboli vhodné. Určite však 
viem, že viacerí z vás si tam už 
boli zalyžovať.

Naša pracovná cesta začína
la 10. októbra 2016 v  Olangu/
Valdaore prijatím na magistráte 
mesta, kde sme odovzdali sta
rostovi prezenty a  darčeky zo 
Slovenska. Predstavil nám mesto, 
jeho históriu, ktorá bola veľmi 

zaujímavá, ale aj súčasnosť, pri
ority mesta. Zaujímalo nás hos
podárenie mesta, jeho príjmy, 
podnikanie, ochrana prírody 
a kultúrneho dedičstva, hlavne 
však oblasť školstva a sociálnych 
vecí. Všetky tieto aspekty majú 
na vysokej úrovni. Chceli sme 
vedieť, v  čom tkvie tajomstvo 
tohto úspešného rozvoja. Prek
vapili ma slová starostu, ktorý 
povedal, že za všetkým je jedno 
slovo – KRITIKA. Vieme, že kritika 
nám pomáha a učí nás. Ale môže 
byť aj nebezpečná. Ak sa použije 
nesprávne, dokáže zničiť ľudské 
vzťahy, zraniť sebavedomie, 
demotivovať motivovaných… 
V tom je celé tajomstvo ich úspe
chu. Naučili sa dávať a prijímať 
opodstatnenú kritiku, ale ešte 
viac byť si navzájom nápomocní, 
tolerantní a ústretoví. Dokázať 
sa navzájom podporovať, počú
vať a byť obohatením jeden pre 
druhého. Nepodceňovať, ale aj 
z „posledného“ človeka vyťažiť 
jeho maximum. S touto myšlien
kou sa úplne stotožňujem a mám 
pocit, že tu, na Slovensku, by sme 
sa ňou všetci mali naozaj opod
statnene zaoberať.

Po hodnotnej návšteve magis
trátu sme sa vybrali pod staros
tovým vedením na prehliadku 
mesta, počas ktorej sme navštívili 
napríklad aj domov dôchodcov. 
Boli sme veľmi prekvapení, keď 
nás starosta usmernil, že ideme 
do sociálneho zariadenia. My 
sme skôr mali pocit, že nás vedie 
do nejakého päťhviezdičkového 
hotela. Tu sme na tvárach spo
kojných dôchodcov vlastne zistili, 
že staroba môže byť naozaj len 
vekom znásobená skúsenosť, 
lebo klienti tu boli vysmiati 
a tešili sa na nás. A aj keď tváre 
mali poznačené vráskami, nič ich 
neodradzovalo od toho, aby so 
záujmom využívali všetky vymo
ženosti zariadenia  – relaxačné 
pomôcky, vane, kaderníctvo, 
manikúru, pedikúru, časť nakupo
vala v malom obchodíku s dobro
tami a drogériou, mnohí sedeli 

pri občerstvení. To všetko vyba
vené najmodernejším nábytkom 
a perfektnou obsluhou. 1 klient 
= 1 pracovník. Pri rozhovoroch 
s  klientmi sme zistili, že o  Slo
vensku vedia len málo. Možno 
vzhľadom na vek, ich vedomosti, 
alebo chcenie, spomienky siahali 
do Rakúsko  Uhorska.

Na druhý deň sme navštívili 
mesto Bolzano. Napriek pomerne 
veľkej populácii má toto hlavné 
mesto autonómnej provincie 
Južné Tirolsko malú rozlohu  – 
tlačí sa do údolí medzi horami na 
niečo viac ako 50 km2. Na jeden 
kilometer pripadajú dve tisícky 
ľudí. Úzke a  kľukaté uličky ho 
predurčujú na pohyb na bicykli 
či menšom motocykli. Zaujali nás 
však rozsiahle parky a oddycho
vé zóny, plné stromov a všade 
veľa kvetín. Všetky stavby, či už 
staré, alebo tie najnovšie sa niesli 
v štýle typickej alpskej architek
túry, ktorú si starostlivo strážia. 
Navštívili sme Laimburg, sklady 
ovocia a vínne pivnice. Je úžasné 
sledovať, ako si ľudia v Západnej 
Európe dokážu udržiavať v čis
tote svoje blízke a vzdialenejšie 
okolie. Domy, záhradky, cesty, 
okolitá zeleň, všetko krásne 
upravené. Prišlo mi až ľúto, keď 
som si spomenula na skládky či 
vrecia odpadu pohodené okolo 
Hornádu či v okolí našej obce.

V stredu 12. októbra začal náš 
odborný program prehliadkou 
prevádzky na výrobu syra v Tol
bachu. Boli sme milo prekvape
ní, akým spôsobom dokáže táto 
malá fabrička spracovať takmer 
celú produkciu mlieka zo všet
kých farmičiek v okolí a vlastne 
aj tým, že celá produkcia sa vracia 
na stoly do okolitých stravova
cích a pohostinských zariadení, 
ako aj do obchodov v regióne. 
Poobede sme navštívili prírodný 
park Tolbach. Zaujímavá bola 
prednáška a ukážky k svetovému 
kultúrnemu dedičstvu Dolomitov 
zapísaných v zozname UNESCO. 

viac na www.spisskystiavnik.sk
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Spoločenská 
kronika
III. ŠTVRŤROK 2016

Novorodenci
• Marcel Dulovič
• Adela Žigová
• Dalibor Pačaj
• Jasmína Horváthová
• Ivan Pačaj
• Klaudia Pokošová
• Šarlota Pačajová
• Timea Lacková
• Samuel Odrobina

Blahoželáme jubilantom

60 rokov
• Ľudmila Antašová, Priečna
•  Magdaléna Slodičáková, 

Slnečná

65 rokov
•  Darina Martinková, Ing., 

Kvetná
• Anna Bednáriková, Kláštorná
• Ladislav Martinko, Slnečná

70 rokov
• Anton Dulovič, Lúčna

75 rokov
• Anna Šedivá, Priečna
• Mária Vašková, Hlavná
• Anna Hozová, Kvetná

80 rokov
• Mária Černická, Priečna
• Terézia Tatarová, Hlavná

Prajeme im pevné zdravie!

Opustili nás
• Gabriela Štajerová
• Mária Vagašová

Demografi cké údaje
K trvalému pobytu sa prihlásili 
štyria občania, odsťahovali sa 
šiesti obyvatelia.

(O.R.)

• Spomienkový november
1. novembra slávime 
Sviatok všetkých 
svätých. Vznik tohto 
sviatku sa datuje 
v západnej cirkvi od 
7. storočia. Prvýkrát 
sa oslavoval 13. mája 
609. Zmenu dátumu 
na 1.novembra zaviedol 
pápež Gregor III., ktorý 
v tento deň posvätil 
kaplnku v Bazilike 
sv. Petra k úcte všetkých 
svätých. O sto rokov 
neskôr pápež Gregor IV. 
rozšíril tento sviatok na 
celú cirkev.

Spomienkový november (autor foto: Martina Mizerová)

Korene tohto sviatku však 
siahajú až do čias pohanských. 
Starí Kelti slávili sviatok Samhaim 
v deň keltského Nového roka, čo 
malo pripadať na 1. november. 
Verili tomu, že v tú noc sa prelína 
svet živých so svetom mŕtvych. 
Preto zapaľovali oheň, aby duše 
našli cestu do príbytkov a mohli 
stráviť noc so svojimi blízkymi. 
Svetlo – horiace sviece na hro
boch v dnešnej podobe symbo
lizuje život.

2. novembra nasleduje Pamiat
ka zosnulých, sviatok, ktorý je 
u  nás rozšírený pod názvom 
Dušičky.

Tento sviatok má svoju tra
díciu od roku 998, kedy opát 
Odilo v  benediktínskom kláš

tore v  Cluny zaviedol tradíciu 
1.novembra od večera vyzváňať 
a spievať žalmy za mŕtvych a na 
druhý deň 2. novembra slúžiť 
veľkú zádušnú omšu. Táto tradí
cia sa v 11. storočí rozšírila.

Obidva sviatky sú pre nás 
tradičné tým, že navštevujeme 
cintoríny a spomíname na svo
jich blízkych, ktorí už nie sú medzi 
nami. Na hroby ukladáme vence, 
kvety a zapaľujeme sviečky. Takto 
zomrelým vzdávame úctu, mod
líme sa za nich a v tichu na nich 
myslíme…

(Martina Mizerová)

Tu sa naša zahraničná cesta kon
čila a  smerovala na Slovensko. 
Posledný deň sme strávili už na 
Slovensku – v Orechovej Potôni, 
kde sme si vyskúšali školu bez
pečnej jazdy – školu šmyku. Všetci 
jej absolventi sme získali aj cer
tifi kát.

Keďže program bol veľmi 
náročný, unavení, ale aj povzne
sení na duchu a bohatší o nové 
vedomosti a  skúsenosti, sme 
celou cestou pri dlhých debatách 
skonštatovali, že všade je dobre, 
ale doma predsa len najlepšie. 
Škoda len, že ten systém, stabi
lita, zákony v porovnaní s nami, 

sú naozaj na oveľa vyššej úrovni. 
A hlavne – u nich platí na sto per
cent  že pracovať sa oplatí!

Krásne chvíle pri čítaní nášho 
nového vydania „Obecného spra
vodajcu“ Vám prajem a teším sa 
spoločne s  Vami na ešte stále 
krásne jesenné pohľady do 
našich záhrad i do okolitej prí
rody. V  tejto súvislosti by som 
chcela zablahoželať majiteľom 
záhrady č.  15, ktorá sa stala 
víťaznou v rámci ankety „Najkraj
šia záhradka a balkón roka 2016“ 
a musím skonštatovať, že predsa 
sú len veci aj u nás doma, na ktoré 
môžeme byť hrdí a úroveň záh
radiek i prekrásne záhony zelene 

v obci nás o tom úplne presved
čili a to nielen na fotografi ách na 
stránke obce v rámci vyhlásenej 
súťaže.

A  už úplne na záver Vám 
všetkým, vážení spoluobčania, 
prajem pokojný a v úcte a spo
mienkach prežitý sviatok Všet
kých svätých a viem, že aj naše 
cintoríny sa počas týchto dní 
premenia na prekrásne posvät
né záhrady s  tisíckami svetiel 
a zádušných modlitieb.

S úctou
Mária Kleinová

Z obecného 
zastupiteľstva
» 7. zasadnutie OZ/2. 8. 2016
OZ určilo a schválilo do návr
hovej a  mandátovej komisie 
Jána Kalakaja a Jána Koňu a za 
overovateľov zápisnice Cyrila 
Žigu a  Ing.  Gabriela Chripka. 
Mandátová a návrhová komi
sia OZ konštatovala, že bolo prí
tomných 8 z 9 poslancov (88 %) 
a OZ bolo uznášania schopné.
OZ schválilo doplnený program 
OZ.

(pokračovanie zo strany 1)

(pokračovanie na strane 3)
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OZ schválilo
a)  Predloženie žiadosti o poskyt

nutie dotácie v  pôsobnos
ti Ministerstva vnútra SR 
v  súvislosti s  výzvou na 
predkladanie žiadostí na 
podporu sociálnych a  kul
túrnych potrieb a  riešenia 
mimoriadne nepriaznivých 
situácií rómskej komunity 
na aktivity podporované 
v rámci výzvy číslo USVRK
OKA2016/000803, aktivita 
v 2.2 podpora dobudovania 
základnej technickej infra
štruktúry  – miestne komu
nikácie (cesty) v marginali
zovaných rómskych komu
nitách, na projekt s názvom 
„Dokončenie cesty v rómskej 
osade v obci Spišský Štiav
nik“, pričom ciele projektu 
sú v súlade s platným prog
ramom rozvoja obce Spišský 
Štiavnik a s platným územ
ným plánom obce Spišský 
Štiavnik.

b)  Zabezpečenie realizácie pro
jektu po schválení žiadosti 
o NFP.

c)  Celkové predpokladané 
výdavky na projekt sú maxi
málne vo výške 23 313,51 €.

d)  Z  celkových predpoklada
ných výdavkov na projekt vo 
výške 23 313,51 €, je zabez
pečené spolufinancovanie 
projektu žiadateľom obcou 
Spišský Štiavnik vo výške 
20 % z celkových predpok
ladaných výdavkov, maxi
málne vo výške 8 313,51 €. 
Spôsob financovania pro
jektu bude vo výške spolu
financovania zo strany obce 
Spišský Štiavnik vo výške 
8 313,51 € z vlastných zdro
jov obce Spišský Štiavnik.

Obecné zastupiteľstvo v Spiš
skom Štiavniku
A. zobralo na vedomie
ponuku M. P., trvale bytom ul. 
Šrobárova, 058 01 Poprad a J. 
J., trvale bytom ul. Budovateľ
ská, 059 34 Spišská Teplica, ako 
dvoch podielových spoluvlast
níkov parcely registra E, par
celné číslo 2181/1 – orná pôda 
o výmere 8262 m2, vlastníctvo 
zapísané na liste vlastníctva 
č.  1981, katastrálne územie 
Spišský Štiavnik, obec Spišský 
Štiavnik, Slovenská republika, 
na odpredaj ich spoluvlastníc
kych podielov do vlastníctva 
obce Spišský Štiavnik, tvoriace
ho k dotknutej parcele podie
lové spoluvlastníctvo s treťou 
osobou.
B. konštatovalo
že, po hodnotení predloženej 
ponuky v Komisii pre výstavbu, 
životné prostredie a  územné 

• Deň úsmevu

• Na zdravie, oslávenci!

Svetový deň úsmevu sa 
oslavuje od roku 1999. 
Iniciátorom bol Harvey 
Richard Ball, ktorý 
v roku 1963 vytvoril 
„smajlíka“, symbol 
šťastia a dobrej vôle.

Tento deň je určený na dobré 
skutky, dobrú náladu a na pocho
penie sily úsmevu, ktorý robí naše 
dni krajšími. Aj naša škola si tento 

V piatok 7. októbra sa 
v Urbárskom dome 
v Spišskom Štiavniku 
zišli oslávenci, ktorí 
v tomto roku oslávili 
svoje okrúhle jubileá.

Po úvodnom privítaní všetkých 
hostí, program otvoril básňou 
pán Marián Palárik. Oslávencom 
sa prihovorila pani starostka obce 
Bc. Mária Kleinová a zaželala veľa 
zdravia a síl do ďalších rokov. Ani 
tento rok sa najmladšia generá
cia detí a skupina Active 8 nedali 

deň pripomenula dobrou nála
dou, úsmevmi, hudbou a súťažou 
pre celú školu. Žltá farba smajlíka 
sa mala odzrkadliť na oblečení 
a doplnkoch každého žiaka i uči
teľa. Žiaci získali za každý žltý kus 
oblečenia, či za doplnky body. 
Víťazom sa stala trieda, ktorá 
získala na jedného žiaka najvyšší 
počet bodov. Všetko sme vyhod
notili a na nasledujúci pracovný 
deň vyhlásili víťazov. Osobitne 
prvý aj druhý stupeň ZŠ. Najviac 

zahanbiť a pripravili pod vedením 
pani učiteliek z Materskej školy 
v Spišskom Štiavniku nádherný 
program. Keď na scénu vystúpili 
zrelí gratulanti z Klubu dôchod
cov v Spišskom Štiavniku spolu 
so Suitou kráľa Mateja, všetkým 
prítomným sa tajil dych nad pre
cítenými piesňami, ktoré si spolu 
pripravili. Potom sa nálada rozve
selila vtipmi a piesňami hudobnej 
skupiny Bravo z Novej Ľubovne. 
Dokonca roztancovali aj vyššie 
ročníky. Oslávenci boli obdaro
vaní malým darčekom a  nád

žltučkí boli na 1.stupni naši štvr
táci a na 2.stupni naši ôsmaci. Za 
svoju snahu a kreativitu dostali 
torty v  tvare smajlíka, ktoré 
upiekla pani učiteľka Ing. Adriana 
Šavelová. Druhé a tretie miesta 
boli odmenené čokoládkami. 
Ani tí, ktorí sa neumiestnili na 
popredných miestach neodiš
li z  vyhodnotenia naprázdno. 
Každý bol odmenený cukríkom 
pre dobrú náladu.

(M.M.)

hernou ružou. Program ukončila 
hudobná scénka v podaní pani 
Márie Chripkovej a  pani Márie 
Maliňákovej. Po chutnej večeri sa 
hostia pri tichej hudbe DJ Adama 
Pemčáka rozprávali až do hlbokej 
noci.

Drahí oslávenci, prajeme Vám 
milé prekvapenia a trošku slad
kého hriechu, mnoho slov lás
kavých a tony smiechu. S láskou 
a radosťou robte to, čo Vás baví. 
Užívajte si život stále v dobrom 
zdraví. Všetko najlepšie!

(Martina Mizerová)

Usmiati žiaci v ZŠ (autor foto: M. M.)

Oslávenci (autor foto: M. J.) (pokračovanie na strane 4)

(pokračovanie zo strany 2)
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plánovanie dňa 27.  07.  2016 
a  v  Komisii pre financovanie, 
spravovanie obecného majet
ku, obchodu a  služieb, dňa 
28.  07.  2016 sú predložené 
odporúčacie stanoviská týchto 
komisií s tým, že každá z týchto 
komisií odporúča schválenie 
zámeru na nadobudnutie spo
luvlastníckych podielov M. P. a J. 
J. za sumu 34.080,75 € (slovom: 
tridsaťštyritisíc EURO a sedem
desiatpäť CENTOV), v  pros
pech obce Spišský Štiavnik za 
odplatu. Odplata predstavuje 
M. P. (sumu 22,720,50 € (podiel 
v rozlohe 1 z celku, za 4.131 m2; 
5,50 €/m2) a  v  prospech J. J. 
sumu 11.360,25 € (podiel v roz
lohe 1 z celku, za 2.065,50 m2 
v cene 5,50 €/m2).
C. súhlasilo
s  odplatným prevodom spo
luvlastníckych podielov od 
M. P. a J. J. na pozemku  par
cely registra E, parcelné číslo 
2181/1 – orná pôda o výmere 
8262 m2, vlastníctvo zapísané 
na liste vlastníctva č. 1981, kata
strálne územie Spišský Štiavnik, 
obec Spišský Štiavnik, Sloven
ská republika – do vlastníctva 
obce Spišský Štiavnik za sumu 
34.080,75 € (slovom: tridsaťšty
ritisíc EURO a sedemdesiatpäť 
CENTOV), (3/4 z celku v rozlohe 
6.196,50 m2 v cene 5,50 €/m2).
D. ukladá
štatutárnemu orgánu obce 
Spišský Štiavnik uzatvoriť 
kúpnu zmluvu a predložiť ako 
prílohu kúpnej zmluvy súvisia
cej s nadobudnutím vlastníc
keho práva k podielu 3 z celku, 
vo veci parcely registra E, par
celné číslo 2181/1 – orná pôda 
o výmere 8262 m2, vlastníctvo 
zapísané na liste vlastníctva 
č.  1981, katastrálne územie 
Spišský Štiavnik, obec Spišský 
Štiavnik, Slovenská republika 
výpis z tohto uznesenia obec
ného zastupiteľstva.
Termín: do 30  dní od nado
budnutia právoplatnosti tohto 
uznesenia
Zodpovedný: Bc. Mária Kleinová
OZ schválilo preloženie bodu 
6. Monitoring kanalizačného 
zberača do najbližšieho zasad
nutia OZ na prejednanie s tromi 
cenovými ponukami na usku
točnenie monitoringu.
OZ schválilo prípravu projekto
vej dokumentácie na komunit
né centrum.
OZ odporučilo poskytnúť 
materiálnu pomoc po vykona
ní obhliadky obydlia K. L. dňa 
2. 8. 2016 v čase konania OZ.
OZ schválilo odpredaj parcely 
KN C č. 4293/4, druh ostatné 
plochy o výmere 544 m2, v k.ú. 

• Odpustová slávnosť

• Farnosť na kolesách

Skôr ako prišiel Pán Ježiš 
na svet, bola nám ľuďom 
daná Panna Mária.
Svätý Otec Ján Pavol II. 
napísal: Roztomilé 
dievčatko, svojím 
šťastným narodením si 
rozveselila nebo, potešila 
zem a vydesila peklo; 
zapríčinila si úľavu 
tým, čo padli, potešenie 
smutným, zdravie 
chorým, radosť všetkým.

Pod týmto názvom sa 
15. septembra tohto 
roku konal cyklistický 
výlet, ktorý vyhlásil 
duchovný otec našej 
farnosti v spolupráci 
s občianskym združením 
Ščavničan.

Prosíme Ťa, naroď sa duchovne 
v nás, obnov nášho ducha, aby Ti 
slúžil, zapáľ znova naše srdce, aby 
Ťa milovalo, daj, aby v nás rozkvit
li tie čnosti, ktorými sa Ti môžeme 
stále viac páčiť. Tak budeme môcť 
prijať Ducha Svätého, ktorý na 
nás zostúpi a staneme sa sved
kami Pána Ježiša vo všetkých 
končinách zeme, ako tí, čo vyšli 
z jeruzalemského večeradla v deň 
Turíc. Ó, veľká maličká Mária, buď 
nám Matkou, útechou v našich 
prácach, nádejou v nebezpečen
stvách, obranou v pokušeniach, 
spásou v smrti. Amen.

Päťdesiatšesť kilometrová trasa 
viedla zo Spišského Štiavnika cez 
Slovenský raj, Kopanec, Dobšinú, 
Vernár, Hranovnicu, späť do našej 
obce. Akcie sa zúčastnilo 21 cyk
listických nadšencov. Dohodli 
si povinné zastávky počas celej 
trasy, dostali požehnanie na cestu 
a vyštartovali. Poistkou na ceste 
bolo sprievodné vozidlo, ktoré 

V našej obci sme Sviatok Naro
denia Panny Márie slávili 11. sep
tembra 2016 odpustovou svätou 
omšou, ktorú celebroval páter 
Vladimír Peklanský SAC a konce
lebrovali vdp. farár Michal Mikula, 
diakon Karol Lev Irrgang a vdp. 
farár Daniel Šalát.

Duchovnú posilu, ktorú sme 
dostali v kázni, umocňoval spe
vokol Anima. Po svätej omši nas
ledoval sprievod so Sviatosťou 
oltárnou okolo kostola a záve
rečné požehnanie.

(Martina Mizerová)

viedol pán Ľubomír Kacvinský. 
Trasu absolvovali všetci účastníci. 
Výlet vyvrcholil na futbalovom 
ihrisku TJ, kde cyklistov čakalo 
výborné pohostenie a doplne
nie stratených tekutín. Všetci sa 
tešili z vydarenej akcie. Možno 
sa v našej obci táto akcia stane 
tradíciou…

(Martina Mizerová)

Kňazi pri slúžení sv. omše (autor foto: Martina Mizerová)

Účastníci pred cyklistickým výletom (autor foto: Martina Mizerová)

(pokračovanie zo strany 3)

(pokračovanie na strane 5)
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Spišský Štiavnik v zmysle VZN 
o  odpredaji majetku obce 
Spišský Štiavnik M. B., Priečna, 
Spišský Štiavnik. Toto uznesenie 
nebolo podpísané starostkou 
obce.
OZ schválilo plán kontrolnej 
činnosti na 2. polrok 2016.
OZ na základe obhliadky dňa 
2. 8. 2016 odporučilo starost
ke obce poskytnúť materiálnu 
pomoc na opravu obydlia pre K. 
L. v hodnote do 1000 €. Finan
čné krytie bude upravené roz
počtovým opatrením.

» 8. zasadnutie OZ/22. 9. 2016
OZ určilo a schválilo do návrho
vej a mandátovej komisie Jána 
Kalakaja a Cyrila Žigu a za ove
rovateľov zápisnice Jána Koňu 
a 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 kon
trolu plnenia uznesení zo dňa 
2. 8. 2016 a 28. 4. 2016.
OZ schválilo vzdelávací prog
ram Inkubátor pre K.C. a záro
veň navrhlo realizovať ho za 
účasti minimálne 10 uchádza
čov do termínu 30. 9. 2016.
OZ sa uznieslo na VZN obce 
Spišský Štiavnik č.  7/2016, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná 
časť ÚPN  O Spišský Štiavnik.
OZ schválilo úpravu rozpočtu 
obce podľa zákona č. 583/2004 
Z.z. o  rozpočtových pravid
lách rozpočtovým opatrením 
č. 1/2016.
OZ navrhlo vyzvať majiteľov 
pozemkov za účelom odkúpe
nia pozemkov pre príjazdovú 
cestu a kanalizáciu na Hornád
skej ulici v sume 5,50 €/m2.
OZ schválilo finančný príspevok 
vo výške 500 € na základe žia
dosti T. Ú., Spišský Štiavnik.
OZ schválilo zámer odpredať 
pozemok do podielového 
vlastníctva R. V., a M.G. Prieč
na, Spišský Štiavnik v  zmysle 
spracovaného GO plánu 
č. 42/2013, novovytvorená par
cela č. 816/104 o výmere 138 m2 
 zastavané plochy a nádvoria 
v katastrálnom území Spišský 
Štiavnik v kúpnej cene 6,64 €/
m2, spolu v cene 916,32 €. Obec 
postupovala v zmysle Zákona 
o majetku obcí č. 138/1991 Zb. 
v  znení neskorších dodatkov 
§ 9a (8) b)
 jedná sa o  priľahlú plochu, 
ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou.

• Z činnosti MS SČK

• Štóla pre Svätého Otca

Aj v tomto roku sme 
dodržali tradíciu 
„Posedenia pri guláši“ 
a na 6.augusta 2016 
sme pozvali všetkých 
platných členov na toto 
podujatie.

Stretli sme sa tradične v špor
tovom areáli. A  hoci mnohých 

Ing. Ján Šavel, 
štiavnický rodák je 
známy maľovaním 
obrazov. V našej 
obci vystavoval svoje 
výtvarné diela na 
prelome rokov 2013-
2014. Tohto roku jeho 
olejomaľby mohli 
obdivovať v Kaštieli 
v Smižanoch pod 
názvom „Premeny 
plátna“.

odradilo nepríjemné počasie, 
v zasadačke TJ si posedelo, poba
vilo sa a pospomínalo 20 členov. 
Za všetkých zúčastnených 
ďakujem pánovi Bercovi Slivko
vi a  jeho pomocníkovi Jánovi 
Javorskému – Vatavovi za obeta
vý prístup pri príprave podujatia 
a varení chutného guláša.

Telesne aj duševne sme sa 
ovlažili pri pešej túre na Kláštoris

Milovníci umenia si tak mohli 
pozrieť jeho tvorbu, obohatenú 
o nové diela.

Pán Šavel okrem obrazov 
maľuje aj štóly. Prvú namaľoval 
asi pred tromi rokmi pre rehoľ
nú sestru Moniku, ktorá skladala 
večné sľuby v reholi saleziánok 
a štólu odovzdala ako dar svä
tiacemu kňazovi. Tohto roku ho 
znova oslovili namaľovať štóly. 
Prvú pre Svätého Otca Františka, 
ktorú mu odovzdal saleziánsky 
provinciál Jozef Ižold a salezián
ska provinciálka Janka Kurkinova, 

ko spojenej so svätou omšou pri 
príležitosti Dňa hôr 28. augusta 
2016.

Ďalšou akciou Červeného kríža 
bude ocenenie darcov krvi, preto 
prosíme všetkých, ktorí v  roku 
2016 darovali krv (aj nečlenov), 
aby sa prihlásili v  Miestnom 
spolku červeného kríža.

(M. M.)

na stretnutí začiatkom októbra 
v azerbajdžanskom Baku. Druhú 
maľuje pre dona Ángela Fernán
deza Artimeho, hlavného pred
staveného saleziánov celého 
sveta, ktorú odovzdajú na stret
nutí 5. novembra 2016 v Žiline.

Ďalším jeho novým dielom 
je obraz Božieho milosrdenstva 
s  rozmermi 240 x 125 cm pre 
kostol v  Hozelci, ktorý bude 
nainštalovaný na priečelí kostola 
a bude ho vidieť z ulice.

(O. R.)

Účastníci podujatia pri guláši (autor foto: M.M.)

Odovzdávanie štóly Sv. Otcovi (autor foto: archív) (pokračovanie na strane 6)

(pokračovanie zo strany 4)
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• Aj v našej obci máme majstrov Slovenska

Získané ocenenia Petra Kacvinského (autor foto: M.M.)

Medzi nami žijú ľudia, 
ktorí si plnia svoje sny 
a zároveň zviditeľňujú 
našu obec v dobrom 
svetle. Jedným z nich 
je aj náš rodák Peter 
Kacvinský. Môžeme 
povedať, že nielen on, 
ale aj ďalší členovia 
rodiny Kacvinských. 
Chlapi a dokonca aj 
niektoré ženy z tejto 
rodiny prepadli vášni 
k motoristickému športu. 
Oslovili sme ho, aby 
nám odpovedal na naše 
zvedavé otázky.

Peter, som rada, že si prijal 
moje pozvanie a  podelíš sa 
s  našimi čitateľmi so svojimi 
úspechmi v motoristickej dis‑
ciplíne Jazda do vrchu. Viem, 
že tento rok bol pre Teba 
veľmi úspešný. Mal si bohatú 
žatvu pohárov a  zvykol si 
stáť na stupni víťazov. Môžeš 
nám povedať, kedy si začal so 
svojou záľubou?

Začal som v roku 2008 s úplne 
civilným autom. Bol to pretek na 
Dobšinskom kopci a potom sa 
to vyvíjalo ďalej v oveľa širšom 
merítku.

Skús mi povedať, kedy si 
prvýkrát sadol za volant.

Keď som mal 20 rokov.
Dvadsať rokov? Naozaj? 

Neskúšal si to skôr?
Tak áno, skúšal. Ale oficiálne, až 

keď som dostal vodičák.
Viem, že Vy ste taká motoris‑

tická rodina. Pre mňa je moto‑
rizmus španielska dedina. Ty 
máš brata Ľuba. Kto skôr začal 
pretekať?

Ja. Vlastne najskôr začal môj 
synovec Andrej. On bol dokon
ca dvakrát majstrom Slovenska. 
Potom som začal ja a  neskôr 
Ľubo. Ten skoro skončil, nezob
ral to až tak vážne, možno aj vek 
zohral svoju úlohu.

Teraz Vám Ľubo robí na súťa‑
žiach cataring, aby ste mali 
všetko čo potrebujete, stará sa 
o Vaše pohodlie…

Áno stará sa o nás. Ale on nie 
je len náš, stará sa o nás, ale aj 
o Slovenský národný tím (Slovak 
National Hill Climb Team), za 
ktorý jazdím už druhý rok.

To znamená, že Ty si v Slo‑
venskom národnom tíme?

Áno. Teraz pred týždňom som 
bol na medzinárodnom podujatí 
Hill Climb Masters. Slovensko 
dopadlo veľmi dobre. Obsadi
li sme 1. miesto. Konalo sa to 
v Štemberku.

Koľko štátov sa zúčastnilo 
tohto podujatia?

Sedemnásť štátov.
Slovensko sa umiestnilo 

veľmi dobre. A Ty ako osoba?
No, ono je to tak. My sme boli 

vybraní 13 jazdci, ktorí mohli ísť 
reprezentovať Slovensko, ale 
traja sa ospravedlnili pre nemoc. 
Takže nakoniec sme naše farby 
hájili desiati. Každý jazdil za 
svoju triedu a kubatúru. Potom 
boli vybraní štyria jazdci, ktorí 
by mohli teoreticky zabodovať 
v tých najvyšších triedach a mohli 
by sa najlepšie umiestniť. Boli to 
Igor Drotár, Peter Jureňa, Tomáš 
Ondrej a  Ďodi Bereš. 
Oni dokázali to, že 
sme vyhrali skupinu 
A, skupinu N, v N 1 bol 
Drotár tretí a v Pohári 
národov naša krajina 
Slovensko vyhrala.

A Ty?
Ja som bol v N ku. 

Bola to skupina spo
jená s  automobilmi 
do dvoch litrov, aj nad 
dva litre.

Vráťme sa ešte na 
začiatok. Začal si 
jazdiť v  roku 2008. 
To nie je tak dávno.

Nie. To nie. Minulý 
rok som mal ešte lepší, 
ako tento. Bol som 
majstrom Slovenska 
do dvoch litrov, aj nad 
dva litre. Ja jazdím na 
aute do dvoch litrov. 
Nad dva litre, sú už tie 
mitsubishi a iné silnej
šie autá.

A  to si na svojom 
aute predbehol tie 
silné autá?

Oni vynechali nie
ktoré preteky. Ja som sa zúčastnil 
na všetkých. Takže som si nazbie
ral body a už v polovici sezóny 
som mal obrovský náskok a mal 
som obidva tituly.

Gratulujem. Mal aj Tvoj syno‑
vec Andrej nejaký vplyv, že si 
začal pretekať?

Možno. Vlastne vždy som mal 
blízko k autám. A tiež, mám rád 
motoristický šport a všetko, čo 
k tomu patrí, tých ľudí, ktorí tvoria 
našu partiu, tú atmosféru na pre
tekoch…

Kto bol doteraz lepší? Ty 
alebo Andrej?

Andrej získal dva tituly majstra 
Slovenska. Ja zatiaľ iba jeden. Aj 
keď by som tento rok mohol 
získať titul, ale zlyhala porucha 
auta, ktorú neodhalila žiadna 
diagnostika. Kým som na príčinu 
prišiel, chvíľu to trvalo a titul mi 
ušiel.

Ktoré boli najlepšie prete‑
ky pre Teba? Nemyslím len 

umiestnením, ale také, na ktoré 
najradšej spomínaš.

Najradšej spomínam na tie, 
ktoré boli v minulom roku v Chor
vátsku v Buzete. Na Veľkej Európe 
 Majstrovstvách Európy. Bolo to 
výborne pripravené po každej 
stránke. Trať, kulisa ľudí okolo 
cesty… To sa aj inak jazdí, ako 
keď pri ceste nikto nie je.

U  nás diváci nechodia na 
preteky?

Chodia, ale na Slovensku je ich 
veľmi málo. Dobrá divácka kulisa 
je aj v Šternberku, ale to, čo je 
v Chorvátsku, to sa nevidí len tak.

A tento rok? Aké si dosiahol 

najlepšie umiestnenia?
Tento rok bol trošku smoliar

sky. Keďže som mal poruchu 
elektriky v aute, pol roka nešlo 
tak, ako by malo. V druhej polo
vičke roka som to nejako dobehol 
a nakoniec to bolo druhé miesto 
v  mojej triede, Tretí absolútne 
v N ku.

N ‑ko? To je kategória?
Áno.
Bola niekedy chvíľa, keď 

si si povedal, že už je to nad? 
Že toto už je veľa? Napríklad 
nejakú haváriu?

Bol taký moment, ale keď 
potom človek nad tým poroz
mýšľa, tak som sa k tomu vrátil 
naspäť. Je to ťažké aj po finančnej 
stránke.

Presne to som sa chcela 
opýtať. Čo na to Tvoja manžel‑
ka? Motoristický šport určite 
nie je lacný a pretekár je často 
preč. Otec a manžel doma iste 
chýba.

OZ neschválilo žiadosť J. 
K. o  odpredaj pozemkov 
par.č.  107/2, 107/3, 107/4 
a zároveň doporučilo starostke 
obce do 30. 9. 2017 zrealizovať 
verejno obchodnú súťaž na 
odpredaj uvedených parciel.
OZ odporučilo žiadosť P.  M., 
Hlavná, Spišský Štiavnik o vybu
dovanie kanálu prejednať na 
zasadnutí komisie výstavby.
OZ neschválilo žiadosť o finan
čný príspevok L. H. a O.P., Prieč
na, Spišský Štiavnik.
OZ bude riešiť predmetnú 
žiadosť I. P., Priečna, Spišský 
Štiavnik pri realizácii výstavby 
žľabovky v rómskej osade.
OZ schválilo aktualizáciu komu
nitného plánu sociálnych slu
žieb v obci Spišský Štiavnik.
OZ v  zmysle návrhu Ľ. Ú., 
Spišský Štiavnik odsúhlasuje 
nemajetkovú ujmu vo výške 
200 € v zmysle návrhu v súlade 
so zák. č. 514/2003 a verejné 
ospravedlnenie za nepravdivé 
údaje v  zápisnici č.  6 zo dňa 
27. 6. 2016.
OZ schválilo odmenu M. Č., 
Spišský Štiavnik za vykonávanie 
dozoru pri odstraňovaní čier
nych skládok z rómskej osady 
v sume 300 € v čistom.
Toto uznesenie nebolo podpí
sané starostkou obce.
OZ schválilo finančný prís
pevok vo výške 1000 € pre 
DHZ O Spišský Štiavnik a navý
šenie platu starostky obce Spiš
ský Štiavnik o 30 % s účinnosťou 
od 1. 9. 2016.
OZ schválilo navýšenie pracov
ného úväzku hlavnému kontro
lórovi zo 40 % na 60 % pracovné
ho úväzku od 1. 10. 2016 a tiež 
schválilo Radoslavovi Ščukovi, 
hlavnému kontrolórovi obce 
Spišský Štiavnik v zmysle § 18c 
ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v zmysle 
neskorších predpisov za kva
litné vykonávanie pracovných 
činností v roku 2016 odmenu vo 
výške 30 % z mesačného platu 
za každý mesiac, ktorá bude 
vyplácaná mesačne.
OZ neschválilo prelomenie 
veta uznesenie č.  130/2016 
odpredaj parcely KN č. 4293/4, 
druh ostatné plochy o výmere 
544 m2.

(Za správnosť výpisu: O.R.)

(pokračovanie zo strany 5)
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Získané ocenenia Petra Kacvinského (autor foto: M.M.)

Voľby do 
farskej rady
Dňa 4. septembra 2016 v našej 
obci prebehli voľby do far
skej rady. Farská rada sa volí 
na funkčné obdobie 5 rokov. 
V  nedeľu 16.  10.  2016 pán 
farár Mgr. Daniel Šalát vyhlá
sil zloženie novej farskej rady, 
poďakoval členom za prijatie 
služby a zaželal veľa úspechov 
ich budúcej práci v tejto službe.

Zloženie Farskej rady Spišský 
Štiavnik

Zvolení členovia:
• Ing. Marcel Korheľ
• Ing. Matúš Korheľ
• Ing. Michal Burda
• Ing. Mgr. Štefan Bukovič
• Miroslav Králik

Menovaní členovia:
• Ing. Alica Chovanová
• Bc. Mária Kleinová
• František Proner
• Ing. Konrád Števček

(M. M.)

Termíny 
školských 
prázdnin na 
školský rok 
2016/2017
jesenné prázdniny
27. okt 2016 (št) *
28. okt – 31. okt 2016 **
2. nov 2016 (st) ***

vianočné prázdniny
22. dec 2016 (št) *
23. dec 2016  5. jan 2017 **
9. jan 2017 (po) ***

polročné prázdniny
2. feb 2017 (št) *
3. feb 2017 (pi) **
6. feb 2017 (po) ***

jarné prázdniny BA NR TT
17. feb 2017 (pi) *
20. feb – 24. febr 2017 **
27. feb 2017 (po) ***

jarné prázdniny BB ZA TN
24. feb 2017 (pi) *
27. feb – 3. mar 2017 **
6. mar 2017 (po) ***

jarné prázdniny KE PO
3. mar 2017 (pi) *
6. mar – 10. mar 2017 **
13. mar 2017 (po) ***

Ja som preč celé leto.
Tak asi máš veľmi tolerantnú 

manželku. (smiech)
Áno, veľmi dobrú a tolerantnú 

manželku a rodinu.
Asi bez toho by sa tento 

šport nedal robiť. Máš nejaké‑
ho nasledovníka?

Ani nie. Neviem o nikom.
Ja viem, že Tvoja dcéra aj 

manželka skúšali pretekať.
Áno, aj manželka Ivetka chodi

la pretekať.
Ako sa darilo Ivetke a  ako 

dcére? Boli dobré?
No jasné. Dobré boli. Manželka 

má doma aj pohár, ktorý získala 
v triede žien. Dcéra Lenka súťažila 
v šprintoch.

Dosiahol si to, čo si chcel 
dosiahnuť alebo máš ešte 
nejakú métu?

Tak méta by bola, ale finančne 
to sám nijako nezvládnem. Je to 
tak náročné na financie, že sa to 
nedá.

A  čo sponzori? Máš neja‑
kých?

V tomto roku som to už mal 
dosť uľahčené, keďže som 
členom Slovenského národného 
tímu. Ten mi platil štartovné. Je to 
pre mňa veľké plus.

Koľko činí štartovné?
Na slovenskom preteku je to 

180 € za víkend, plus natankovať 
doprovodné auto a auto, ktoré 
bude štartovať na daných prete
koch. To ešte nie je všetko. Auto 
je potrebné obuť. Jedna pneuma
tika stojí 250 €.

Koľko vydržia pneumatiky?
To záleží na tom, aký je asfalt. 

Napríklad minulý rok som mal 
celú sezónu jedny pneumatiky. 

Tento rok už dojazďujem druhú 
sadu.

Naozaj drahý šport.
Okrem toho je potrebné dokú

piť stan. Ten môj sa už po tých 
rokoch rozpadáva…

A načo je Vám stan?
Pod stanom sa v depe prezú

vajú gumy. Napríklad, keď prší, 
tak sa dajú iné pneumatiky. Je to 
dobré aj kvôli tomu, aby tí ľudia 
nestáli pod holým nebom. Ono 
to aj ináč vyzerá, keď má celý tím 
rovnaké stany.

Keď si odmyslíme finančnú 
stránku, tak do koľkých rokov 
sa tento šport dá robiť?

Do konca života. To nie je 
obmedzené. Na Európsky pohár 

chodia hlavne starí páni, 
ktorí nemajú problém 
s financiami. Majú krásne 
historické alebo športové 
autá – maserati, ferrari. Sú 
to väčšinou starí páni.

Zazobanci (smiech) 
Možno, že sa pýtam 
hlúpo, ale ja som v tomto 
športe úplný neznalec. 
Máš Ty aj nejakého navi‑
gátora, ktorý by ťa počas 
jazdy upozorňoval na 
zákruty a podobne?

Nie. V tomto športe je to 
len na jazdcovi. On si musí 
určiť, čo si môže dovoliť 
a čo nie.

Máš o  dráhe nejakú 
predstavu? Môžeš si ju 
pred pretekom vyskú‑
šať?

Áno, je taká možnosť 
vyskúšať si trasu pred pre
tekmi, keď ešte nie je uzav
retá premávka. Samozrej
me, nie rýchlo, ale pomaly, 
civilne. Pravdou je, že to, 
čo sa my tam vozíme 23 
dni pred pretekom sa nedá 
zrovnávať s tým, ako keď je 

pretek a človek sedí v aute sám.
Je to stále do kopca. Aké 

vzdialenosti, ako dlho a  ako 
rýchlo ideš na pretekoch?

Tak najkratší kopec, ktorý jaz
díme meria 2,6 km pri Rimavskej 
Sobote – Ožďany. Najdlhší je Dob
šinský kopec alebo, Šternberk. 
Má viac ako 7 km. Maximálna 
rýchlosť auta je 178 km/h. Tak je 
vyskladaná prevodovka. Rýchlej
šie to nepôjde, aj keby malo auto 
o 100200 koní viac.

Prečo nemôže ísť auto väčšou 
rýchlosťou?

Bolo by to zbytočné. Nedalo by 
sa potom ovládať.

A priemerná rýchlosť?
Okolo 120 km/h.
Aké je prevýšenie kopca?
To samozrejme záleží od toho, 

v akej lokalite je kopec. Naprík
lad Dobšinský kopec má okolo 
800 m.

Máš obľúbený kopec, kde rád 
chodíš pretekať?

Rád chodím Dobšinú. Ale boli 
sme na peknom kopci v Bosne, 
v Chorvátsku, v Čechách, v Poľsku. 
Teraz sme boli v Poľsku, kopec 
Korčiná, za mestom Krosno. Bol 
to nádherný kopec. Tento pretek 
sa zarátaval aj do majstrovstiev 
Slovenska.

Si v národnom tíme. Musel si 
splniť nejaké limity?

Tak ako som jazdil na prete
koch, všimli si ma ľudia z národ
ného tímu a oslovili ma, aby som 
jazdil s nimi. Samozrejme, nebolo 
to len tak. Musel som mať nejaké 
tie výkony.

Ako sa ja ako bežný človek 
dozviem o úspechoch Sloven‑
ského národného tímu?

Slovenská televízia Šport5 jazdí 
za nami na každé preteky a po 
každých pretekoch s nami robia 
rozhovory. Môžete nás občas 
vidieť aj v športových správach 
Markízy, či STV. Na internete stačí 
zadať Media Racing.

Koľko rokov ešte plánuješ 
jazdiť?

Hm. To sa nedá plánovať. 
Všetko záleží od zdravia a  od 
financií.

Vravel si, že si preč celé leto. 
Ale už je dávno jeseň a Ty stále 
pretekáš. Predpokladám, že si 
začal už na jar. Koľko pretekov 
urobíš za jeden rok?

Okolo tých dvadsať. Dvadsať 
víkendov.

To je dosť.
Boli roky, keď boli do mesiaca 

troje. Všetko sa riadi kalendárom 
pretekov, ktorý sa na budúci rok 
zostavuje už teraz.

Na čo nespomínaš rád?
Nerád spomínam na haváriu, 

ktorú som mal na Šturci v roku 
2011. Prevrátil som sa na strechu.

Stalo sa ti niečo?
Bol som taký trošku otrase

ný… Ale asi nie až tak, keď som 
za dva týždne postavil nové auto.
(smiech)

Nakoniec by som od Teba 
chcela počuť nejaké Tvoje 
želanie, čo si predstavuješ do 
budúcnosti v súvislosti s týmto 
športom.

Bol by som rád, keby som 
mohol súťažiť ešte dlho, kým ma 
to bude baviť a kým mi to zdravie 
dovolí.

Ja Ti ďakujem za rozhovor 
a prajem Ti, aby sa Ti v budú‑
com roku darilo, aby si získal 
titul majstra, ktorý Ti v tomto 
roku pre problémy s  autom 
ušiel a  taktiež Ti prajem aj 
žičlivú a  tolerantnú manžel‑
ku, pretože jej podpora je pre 
Teba určite veľmi dôležitá a pre 
rodinu je to možno aj veľká 
obeta.

Ďakujem aj ja.
(Zhovárala sa M. M.)

(pokračovanie na strane 8)
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• Jesenné výtvarné práce detí v základnej škole

Jesenné výtvarné práce detí ZŠ (autor foto: M.M.)

Jesenné výtvarné práce detí ZŠ (autor foto: M.M.)

Jesenné výtvarné práce detí ZŠ (autor foto: M.M.)

veľkonočné prázdniny
12. apr 2017 (st) *
13. apr – 18. apr 2017 **
19. apr 2017 (st) ***

letné prázdniny
30. jún 2017 (pi) *
3. júl – 31. aug 2017 **
4. sep 2017 (po) ***

Vysvetlivky:
*  Posledný deň vyučovania 

pred začiatkom prázdnin
** Termín prázdnin
***  Začiatok vyučovania po 

prázdninách
(O.R.)

Kytica na 
cintorín – 
dušičková…
Blíži sa dušičkové obdobie. 
Je to čas, keď hroby svojich 
zosnulých zdobíme vencami, 
či kyticami. V obchodoch nie 
je problémom zakúpiť si tieto 
ozdoby, ale ak si ich vyrobíme 
sami, je to oveľa krajšie a osob
nejšie. Nehovoriac o finančných 
nákladoch. Zdokumentovali 
sme postup pre tých, ktorí by si 
to chceli skúsiť, len nevedia ako 
na to. Nie sme tiež odborníci, 
takže asi nie všetko zodpovedá 
predpísaným postupom, ale 
možno niekomu náš návod 
poslúži. Počas výroby venca 
si môžete zaspomínať, urobiť 
z toho rituál, pri ktorom sa zíde 
rodina. Nepotrebujete žiadne 
drahé dekoračné materiály, 
stačí prechádzka v  lese, kde 
nájdete všetko, čo potrebujete. 
Usušené listy, gaštany, šišky, 
žalude…

Pripravíme si :  čečinu
vetvičky rôznych druhov(/
ihličnaté+tuje), náradie
nožnice, drôtiky, tavnú pištoľ, 
drôt, kliešte, skrutkovač, umelé 
kvetiny alebo ešte lepšie rastlin
ný materiál typu šišky, bukvice 
a  kúsok šifónu alebo saténu 
A  HLAVNE: RUKAVICE!!! Inak 
ruky dostanú poriadne zabrať.
Základ si vyrobíme z  dvoch 
latiek stlčených do tvaru kríža, 
na ktoré priviažeme trs trávy 
odkopaný v  záhradke spolu 
s hlinou (viac hliny ako trávy, 
radšej tvrdšiu, kompaktnú, 
čo drží tvar a  hlavne vlhkú). 
Trs trávy s hlinou obalíme do 
potravinárskej fólie. Môžeme 
samozrejme aranžovať i  do 
originál aranžérskej hmoty, 
ale môže byť aj zemina, preto

(pokračovanie na strane 9)

(pokračovanie zo strany 7)
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• Trojročná cesta na vrchol PHL

• Nyíregyháza 2016

Písal sa júlový deň 
roku 2013 a oslovila 
ma skupinka 
mladých chlapcov so 
žiadosťou, že sa chcú 
stať dobrovoľnými 
hasičmi a hlavne 
po vzore starších 
kamarátov sa chcú 
zapojiť do súťaženia 
v podtatranskej hasičskej 
lige.

Vypísali sme prihlášky a  po 
boku starších kamarátov začal 
nový team trénovať. Nakoľko 
mali v doraste starších kolegov 
dostali označenie Spišský Štiav
nik dorastenci 2. družstvo. Ako 
svoju súťažnú premiéru si vybrali 

Aj tento rok náš 
Dobrovoľný hasičský 
zbor organizoval 
pre svojich členov 
výlet. Každoročne 
sa snažíme pre cieľ 
nášho výletu vybrať 
nejakú zaujímavosť, 
pozoruhodné miesto, 
pamiatku alebo niečo, 
kde sme ešte neboli 
a samozrejme, bez 
kúpania na dobrom 
kúpalisku to nejde.

Po minulé roky sme boli na rôz
nych zaujímavých miestach ako 
sú Tropikárium v Budapešti, baňa 
Cígeľ, v hasičskom múzeu v Mar

nočnú súťaž v Sp. Sobote. (O dva 
roky neskôr, stále ako dorastenci, 
si z tejto súťaže priniesli celkové 
víťazstvo). Keď odchádzali, tak 
na moju otázku ako to dopad
ne, s mladíckym sebavedomím 
odvetili, že všetko dopadne 
dobre, hlavne chcú byť lepší, ako 
dorastenci 1. družstvo a veď oni 
raz budú najlepší. Zasmial som 
sa, že sebavedomie im nechýba 
a odvážnym šťastie praje. Nas
kákali do Avie a  odišli. Vtedy 
som ani netušil, čo to vlastne 
povedali. Kolotoč súťaží PHL bol 
už v  závere a  tip na premiéru 
v tomto zápolení padol na pos
lednú súťaž v Gerlachove. Je to 
pre mňa pekná spomienka, ako 
sa sedem chlapcov v maskáčo
vých montérkach pripravuje na 

tine, splavovali sme Váh. Tento 
rok naše rozhodnutie padlo 
navštíviť mesto Nyíregyháza. 
Nyíregyháza je mesto so 117 000 
obyvateľmi, siedmym najväčším 
mestom krajiny, ležiace v seve
rovýchodnom Maďarsku. Mesto 
má bohatú históriu a je príťaž
livé aj z  turistického hľadiska, 
najmä rekreačná časť Sóstógyó
gyfürdő s  termálnymi kúpeľ
mi, moderným aquaparkom 
a druhou najväčšou zoologickou 
záhradou v Maďarsku. A práve 
zoologická záhrada bola našou 
prvou zastávkou. V  tejto ZOO 
žije 2300 jedincov z 250 druhov 
živočíchov z piatich kontinentov. 
Ich životné prostredie, výbehy 
ohraničené vodnými kanálmi sú 
veľmi podobné ich prírodnému 

svoje súťažné vystúpenie. Sedem 
chlapcov, jedno družstvo, ktoré 
bolo pre ostatné družstvá nezná
mym nováčikom na začiatku 
svojej súťažnej púte. Svojim vys
túpením neurobili dieru do sveta, 
ale vtedy to bolo úplne jedno. Bol 
to začiatok. Píše sa rok 2016 a na 
tej istej súťaži v  Gerlachove si 
základňu pripravuje tých istých 
sedem chlapcov a celé okolie so 
záujmom očakáva ich vystúpe
nie. A prečo ten rozdiel? Pokiaľ 
tam v roku 2013 stál úplný nová
čik, veľká neznáma, dnes v roku 
2016 tam stojí najlepšie družstvo 
mužov už istý víťaz 22. ročníka 
PHL. Družstvo, ktoré po trojročnej 
ceste stojí na vrchole celej ligy. 

životnému prostrediu. Po dopo
ludní strávenom v  spoločnosti 
tohto množstva pre nás exotic
kých zvierat, sme sa presunuli na 
kúpalisko. Komplex kúpaliska je 
vybudovaný na ploche 1,7 ha. 
Sezónne kúpalisko je rozšíre
né o  krásny krytý komplex. Je 
to naozaj miesto, kde si každý 
z nás našiel ten správny bazén, 
tobogan, šmýkačku alebo niečo 
iné z množstva ďalších atrakcií. 
A  ako to na našich hasičských 
výletoch už býva, po záverečnej 
nasadáme do autobusu a lúčime 
sa s Maďarským slnkom naplnení 
nielen novými zážitkami, ale aj 
miestnymi špecialitami a osvie
žujúcimi nápojmi na nočnú cestu 
domov do našej obce.

(R. M.)

Výletníci, Nyíregyháza 2016 (autor foto: Róbert Martinko)

že aranžérska hmota je veľmi 
ľahká. Na cintorínoch v dušič
kovom období poriadne fúka, 
takže nehrozí riziko, že kytica 
odletí. Naviac  zemina sa zdá 
lepšia a stabilnejšia na množ
stvo použitého materiálu, keď 
budeme kyticu robiť na veľký 
hrob. Rozmery kytice sú ľubo
voľné, ako kto potrebuje.

Kríž so zeminou vo fólii oto
číme latkami dole a začneme 
napichávať vetvičky čečiny po 
obvode. Šírku do strán volíme 
podľa toho, akú chceme kyticu 
širokú a dlhú. Tu sa nám zíde 
skrutkovač. (Veľmi dobre sa 
ním robia diery cez fóliu, lebo 
samotné vetvičky fóliu nepre
pichnú. Len to nesmie vidieť 
manžel, neurobí mu dobre 
takéto použitie jeho náradia 
z dielničky.)

Postupne napicháme celý 
základ. Stredové vetvičky už 
dávame skoro kolmo na pod
ložku, doplníme vetvičky brezy, 
ktorú môžeme poprípade stiah
nuť drôtikom, aby netrčala 
kade tade.
V tomto štádiu už je to skoro 
hotové, lebo veľkú a  hlavne 
nepríjemnú časť práce máme za 
sebou. Pomocou tavnej pištole 
alebo drôtikov začneme pripev
ňovať rastlinný materiál a kveti
ny. Ak si netrúfame rozmiestňo
vať kvety hneď s lepidlom, tak 

(pokračovanie na strane 9)(pokračovanie na strane 10)

(pokračovanie zo strany 8)
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• 15. rokov hasičskej súťaže v našej obci
V roku 2002 
oslávil náš hasičský 
zbor 120.výročie 
založenia. Súčasťou 
osláv bola aj súťaž 
hasičských družstiev 
v požiarnom útoku. 
Keď sme celé oslavy 
pripravovali, padla 
myšlienka pokračovať 
aj v budúcnosti 
v organizovaní súťaže 
v našej obci.

A tak sme aj o rok neskôr orga
nizovali už druhý ročník súťaže 
o Putovný pohár starostky obce 
Spišský Štiavnik. V počiatkoch sa 
súťažilo v kategórii muži a ženy. 
V  roku 2009 pribudli kategó
rie dorasteniek, dorastencov 
a mužov nad 35.rokov a v roku 
2014 aj kategória chlapcov 
a  dievčat (sú to detské kate
górie detí do 16. rokov). Naše 
družstvá sa tradične zapájali 
do zápolení na domácej súťaži. 

Raz to bolo lepšie, inokedy to 
celkom nevyšlo. Až na 9. ročníku 
v roku 2010 sa zrodilo historicky 
prvé domáce víťazstvo, o ktoré 
sa postarali muži nad 35. rokov. 
O  rok neskôr na 10. ročníku si 
domáci triumf vychutnali ženy. 
Rok 2012 sa niesol v duchu 130. 
osláv nášho zboru a asi aj tento 
fakt bol motivujúci pre našu 
mládež a  v  ďalších ročníkoch 
sa o domáce úspechy postarali 
práve oni. A to hneď v ďalšom 
roku 2013. Dorastenci triumfovali 
a dosiahnutý čas 18,14 sekundy 
je dodnes rekordom našej súťaže 
v tejto kategórii. Pocit víťazstva 
im zachutil a domáci triumf zopa
kovali aj v ďalšom ročníku. Keď 
nenašli premožiteľa ani v  roku 
2015, zaknihovali sme v kategó
rii dorastencov tretie víťazstvo za 
sebou, čo znamenalo, že putovný 
pohár starostky obce Sp. Štiav
nik po štrnástich rokoch nebude 
meniť majiteľa a natrvalo bude 
zdobiť našu zbierku. O to cennejší 
je tento domáci triumf, nakoľko 
je to historicky prvý putovný 

pohár pre našu DHZ ku zo súťaži 
PHL. V prepisovaní histórie sme 
pokračovali aj v tomto roku, keď 
družstvo mužov dosiahlo čas 
16,41 sekundy (historicky štvrtý 
najlepší čas podujatia) a zakniho
valo v 15ročnej histórii podujatia 
prvé víťazstvo v mužskej kategó
rii. Ako sme už spomínali, od roku 
2014 súťažia vo svojej kategórii aj 
dievčatá a chlapci do 16. rokov 
a práve družstvo dievčat s dosia
hnutým časom 17,60  sekundy 
zvíťazilo na tohtoročnej domácej 
súťaži. Pre družstvo dievčat bolo 
domáce víťazstvo okorenené aj 
ďalším prívlastkom a  to, že to 
bol ich prvý triumf na súťažiach 
PHL. Tento rok sa do zápolenia na 
domácej súťaži zapojilo aj druž
stvo dorasteniek a obsadilo štvrté 
miesto a štvrté miesto si pripí
sali aj ženy. Muži nad 35. rokov 
s časom 22,22 sekundy odsadili 
3. miesto. Pätnásť ročníkov súťaže 
máme úspešne za sebou, ostáva 
veriť, že v tejto tradícii budeme 
pokračovať aj v budúcnosti.

(R. M.)

si ich poukladáme najprv len 
tak, ako by sa nám tam páčili 
a prilepujeme až keď sa nám 
zdá rozmiestnenie uspokojivé.
Dolepíme všetky kvetiny 
a ozdoby – prírodniny, drevené, 
prútené, plánky, šišky, oriešky 
a podobne.

Súťaž 
o najkrajší 
balkón 
a záhradku
V  Obecnom spravodajcovi 
č. 3/2016 sme vyzvali občanov, 
aby nám poskytli fotografie 
svojich záhrad a balkónov a pri
hlásili sa do súťaže. Na základe 
tejto výzvy sa nám prihlásili 
dvaja obyvatelia.
Boli sme z toho trošku sklamaní, 
keďže pekných záhradiek a bal
kónov je v  našej obci naozaj 
veľa, preto sme sa rozhodli, aby 
pôvodný zámer súťaže nebol 
zmarený, že redakčná rada 
obíde celú obec a  so súhla
som majiteľov odfotí pekné 
a zaujímavé záhrady a balkóny. 
Fotografií bolo veľa, mali sme 
asi 150 záberov. Vidieť, že naši 
obyvatelia sa o svoje záhrady 
a  balkóny príkladne starajú. 
Bolo náročné tieto fotografie 
roztriediť a vybrať najzaujíma
vejšie. Snažili sme sa to objek
tívne posúdiť a z týchto záberov 
sme vybrali 13 a dve fotografie 
boli od tých obyvateľov, ktorí sa 
prihlásili do súťaže sami.
Tieto fotografie sme dali na 
verejné hlasovanie na webovú 
stránku obce.

Celkove výsledky
Spolu hlasov 1500
Platných hlasov 1174
Neplatných hl. 326

záhrada č. 15 285
záhrada č. 11 247
záhrada č. 6 187
záhrada č. 13 104
záhrada č. 3 97
záhrada č. 4 82
záhrada č. 9 42
záhrada č. 7 27
záhrada č. 14 24
záhrada č. 8 23

Team 02 pri súťaži, Zľava :Martin Šavel, Dominik Mlynár, Mário Černický, Dominik Juraško, Michal Meľo, Dávid 
Mlynár a Róbert Martinko ml. (autor foto: Maroš Javorský)

Keby mi niekto v ten júlový deň 
roku 2013 povedal, že o tri roky si 
prídeme do Gerlachova prevziať 
pohár za víťazov v  22. ročníku 
PHL v  kategórii mužov, určite 
by som neveril. A čo bolo medzi 
tým? No predsa veľa vody a to 
doslova. Veď spočítať množstvo 
tréningov, mokrých tričiek, nastá
čaných alebo deravých hadíc, 
ale aj drobných odrenín a boľa
čiek nedokáže nikto. Čo vieme 
a vidíme, sú ich výsledky. Počas 

trojročného obdobia absolvova
li 76 súťažných zápolení, kde na 
stupni víťazov stáli 49× a z toho 
na stupienku najvyššom 20 krát. 
Sú dvojnásobní víťazi Východo
slovenského finále hasičského 
dorastu 2014 a 2015. V roku 2014 
druhé miesto v PHL dorastenci. 
Dvojnásobní víťazi PHL 2015 
ako dorastenci a 2016 ako muži. 
Do zápolení v okresnom kole sa 
zapojili 3krát. A ako obstáli? No 
predsa 3× druhé miesto. Máte 
pocit, že pri druhom družstve 

dorastencov je tých dvojok 
akosi veľa? No nad tým sa vôbec 
netreba pozastavovať, veď to sú 
oni, náš hasičský TEAM 02. To 
bolo len krátke obhliadnutie za 
našim historicky najúspešnejším 
hasičským družstvom, za ich troj
ročným snažením. Nič z toho by 
nebolo možné bez veľkej snahy 
a odhodlania tejto mladej partie 
vypracovať sa na vrchol v tom čo 
robia a majú tak radi.

(R. M.)

viac na www.spisskystiavnik.sk(pokračovanie na strane 11)

Najkrajšia záhrada (foto: M.M.)

(pokračovanie zo strany 9)



Obecný spravodajca  informačný štvrťročník obyvateľov obce Spišský Štiavnik  číslo 4/2016  ročník XIII  www.spisskystiavnik.sk  strana 11

• 22. ročník Podtatranskej hasičskej ligy
Podtatranská hasičská 
liga v roku 2016 
napísala už svoj 22. 
ročník. Novinkou tohto 
ročníka bola kategória 
žien nad 35.rokov.

Ide o ôsmu kategóriu tejto ligy, 
čo je najviac so všetkých líg na 
Slovensku. V tejto kategórii sme 
nemali zastúpenie, ale som pre
svedčený, že naše bývalé hasič
ky dostanú chuť oprášiť svoje 
súťažné zručnosti, skúsenosti 
a  v  budúcnosti sformujeme aj 
takéto družstvo. Náš Dobrovoľný 
hasičský zbor sa tradične zapája 
do týchto zápolení pričom tento 
rok bolo do ligy zaradených 18. 
podujatí v okrese Poprad, čo je 
tiež najviac zo všetkých líg na 
Slovensku. Do zápolení sme sa 
zapojili s piatimi družstvami a to 
dievčatá do 16. rokov, doras

tenky, ženy, muži a  muži nad 
35.rokov. Družstvu dievčat do 16. 
rokov išlo vlastne o rozlúčkovú 
sezónu v tomto zložení a dievča
tá sa rozlúčili ako sa patrí. Stali sa 
víťazom svojej kategórie a k tri
umfu v PHL pridali aj víťazstvo 
v putovnom pohári Hornádskej 
doliny. (Do pohára Hornádskej 
doliny sa započítavajú len súťaže 
organizované DHZ našej doliny.) 
Novoformujúce družstvo doras
teniek sa svojou bojovnosťou 
usadilo na druhej priečke, ale na 
poslednej súťaži o neho prišlo 
a obsadili tretiu priečku. Družstvo 
žien, ktoré vzniklo prechodom 
úspešných dorasteniek do tejto 
vekovej kategórie, obsadilo v cel
kovom hodnotení tretie miesto. 
Predstavy dievčat alebo už žien 
boli určite iné, ale letné aktivity 
a rôzne zámeny na postoch sa 
podpísali na konečnom výsledku. 

Muži nad 35. rokov na niektorých 
súťažiach predviedli veľmi pekné 
výkony a v konečnom zúčtova
ní obsadili 6.miesto. Najväčšie 
očakávania sme mali v mužskej 
kategórii, nakoľko tam nás repre
zentovalo družstvo úspešných 
dorastencov. Chlapci, vlastne 
už muži, od prvej súťaže svojimi 
výkonmi nenechali nikoho na 
pochybách, že sú vážnym ašpi
rantom na celkový triumf. Hneď 
na druhej súťaži si zarezervovali 
prvé miesto v celkovom hodnote
ní a len na štyri kolá ho zapožičali 
Šuňave. Aj touto cestou chcem 
poďakovať všetkým súťažiacim, 
trénerom, vodičom, no skrátka 
každému, kto sa zapojil do tohto 
kolotoča a svojou mierou prispel 
k  úspešnej reprezentácii našej 
organizácie a obce.

(R. M.)

Družstvo dievčat pred súťažou, Zľava :Mária Lapšanská, Timea Remiašová, Denisa Popadičová, Anežka Bohunčáková, 
Patrícia Lapšanská, Viktória Mendelová, Kristína Bachledová a Kristína Pemčáková (autor foto: Maroš Javorský)

Družstvo žien pred vystúpením, Zľava :Anežka Bohunčáková, Natália Slodičáková, Daniela Mlynárová, Sofia Burdová, 
Martina Dulovičová, Adriana Šavelová a Mária Lapšanská (autor foto: Maroš Javorský)

záhrada č. 2 17
záhrada č. 12 16
záhrada č. 5 9
záhrada č. 10 9
záhrada č. 1 5

Ocenení budú majitelia troch 
záhrad, ktorí dostali najväčší 
počet platných hlasov.
Výhercom gratulujeme, vecné 
ceny im budú odovzdané na 
obecnom úrade.

(O.R.)

Blahoželanie 
CE.ZA.AR 2016
Redakčná rada blahoželá 
pánovi akad. arch. Ing. Tomá
šovi Bujnovi, ktorý nám graficky 
spracováva nášho Obecného 
spravodajcu k oceneniu Sloven
skej komory architektov  k cene 
pre najlepšie diela minulého 
roka  „SLOVENSKÝ OSCAR ZA 
ARCHITEKTÚRU“.
Do ďalšej práce mu prajeme 
veľa úspechov, kreativity a ori
ginality a hlavne pevné zdravie 
a veríme, že aj naďalej ostane 
verný nášmu Obecnému spra
vodajcovi.

(redakčná rada)

viac
čítajte 

na
spisskystiavnik.sk

Z galavečera udeľovania Ceny za 
architektúru CE.ZA.AR 2016, 

odvysielala Dvojka RTVS :2 

(pokračovanie zo strany 10)
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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

Fotohádanka (autor foto: M. J.)

Víťazi nohejbalového turnaja (autor foto: G. Ch.)

• Zo športu
Nohejbalový turnaj
Štvrtkový sviatok 15. 9. 2016 

využila naša TJ na zorganizo
vanie nohejbalového turnaja. 
Turnaj sa odohral na umelej 
tráve v našom areáli a zúčastnilo 
sa na ňom 9 mužstiev. V peknom 
a slnečnom počasí sme si užili 
spoločné zápolenia a pri tom sa 
občerstvili výbornou klobáskou. 
Celkovým víťazom turnaja sa 
stalo mužstvo Bielko z Hrabušíc. 
Na druhom mieste sa umiestnili 
Dulovič Matúš, Pospíšil Ján, Lacko 
Jaroslav. Bronzová priečka patri
la mužstvu Pepsi v zložení Lacko 
Peter., Lacko Jaroslav st. a Miro
slav Lacko.

Futbal
Naši prípravkári do 10 rokov 

majú za sebou jesennú časť svojej 
prvej sezóny. Táto naša mlaď hrá 
v D skupine U10 pod hlavičkou 
Podtatranského futbalového 
zväzu, kde sú okrem nich Vernár 
a Jánovce. Zápolenie prebieha 
formou turnajov, kedy každý 
klub usporiada jeden turnaj na 

jeseň a na jar. Naši chlapci obsa
dili na všetkých turnajoch druhé 
miesto a rovnaké miesto im patrí 
aj v tabuľke.

Muži začali jeseň sezóny 
2016/2017 veľmi dobre. Až na 
smolnú a  nezaslúženú prehru 
v  Spišskej Teplici zbierali body 
v  ôsmich zápasoch za sebou. 
Tomu odpovedalo aj pekné 
tretie miesto v  tabuľke. Avšak 

prišli ťažšie zápasy, v nich naše 
chyby v obrane a nevyužívanie 
šancí v útoku, čo nás stálo body 
v Lučivnej a doma s Jánovcami. 
V  tabuľke sme klesli na štvrté 
miesto, ale stále sa bodovo 
držíme so špicom tabuľky. Je 
potrebné vyhrať ešte zápasy 
s najťažšími súpermi, ktorí spolu 
s nami bojujú o čelo tabuľky.

(G.CH.)

Fotohádanka
Do našej súťaže FOTOHÁDAN
KA z  Obecného spravodajcu 
č.  3/2016 sme dostali štyri 
správne odpovede.
Predmet, ktorý sme uverejnili 
na obrázku bol zväčšovací prí
stroj, slúžiaci pri výrobe foto
grafií.
Výherkyňou sa stala Anna 
Hudziková.
Fotohádanka č. 4/2016
Milí čitatelia, uhádnete ako sa 
nazýva a načo sa používa pred
met na obrázku?
O dpoveď 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 15. novem
bra 2016


