
Príhovor

číslo: 2/2008

Vážení spo-
l u o b č a n i a !

Prvý štvrťrok v 
roku  je  pre prá-
cu starostu takou 
obrazne poveda-
né „žatvou“, kedy 

na výročných členských  schôdzach 
a výročných zhromaždeniach jed-
notlivých spoločenských organizácií 
a spolkov v obci z ich celoročnej čin-
nosti zisťujem,  ako sa spoluobča-
nia  prostredníctvom týchto svojich 
záujmových činnosti zapájajú do 
vecí verejných – našich spoločných. 

Nemusím pritom osobitne 
zdôrazňovať, akú významnú úlohu 
pri tom plní aj náš Obecný spra-
vodajca, ktorý počas celého roka 
pravidelne prináša slovnú i obráz-
kovú dokumentáciu tejto činnosti.

A tak sa pri čítaní týchto viet 
možno pristihnete pri otázke - „Ako 
sa už len môžu napríklad športov-
ci, či členky Miestneho spolku čer-
veného kríža, či hasiči podieľať na 
rozhodovaní o veciach verejných?“

Verte, že môžu a ja práve tu zisťu-
jem, že im osud našej obce nie je ľa-
hostajný, že reagujú vždy a včas na 
to, čo sa ich týka, a keď treba aj po-
môžu a v prípade potreby sa vedia 
všetci z rôznych spolkov a združení 
spojiť a potiahnuť za jeden povraz 
pri dôležitej otázke celoobecného, 
či regionálneho charakteru.  Sú 
však aj takí občania, ktorí sa verej-
ne neprejavia nikde a potom akosi 
zabúdajú na svoju veľkú moc, kto-
rou disponujú. Smútia za vecami, 
ktoré nie sú a len veľmi málo robia 
pre to, čo by mohlo byť a radšej 
nadávajú. Niekedy mám pocit, že 
ani nevieme využiť možnosti, ktoré 
nám život v slobodnej krajine po-
skytuje. Akoby sme o nich ani neve-
deli, akoby sme sa ich báli využívať. 

S nadšením  som preto privíta-
la myšlienku, s ktorou sa na mňa 
obrátili naši dôchodcovia, žeby sa 
tiež chceli aj vo svojom seniorskom 
veku stretávať, pozitívne využiť svoj 
voľný čas a vyjadriť tak verejne svoj 
záujem prostredníctvom založenia 
Základnej organizácie Jednotky 
dôchodcov v Spišskom Štiavniku. 

Ste najstaršou generáciou a je 
Vás v obci vo veku nad 62 rokov 
237. Samozrejme nepočítam s tým, 

15. februára 2008 sa zišlo Obecné zastupi-
teľstvo na svojom 1. zasadnutí. Zasadnutie 
OZ otvorila starostka obce Mária Kleinová. 
Privítala poslancov a hostí a oboznámila 
prítomných s programom zasadnutia, ktorý 
bol schválený. Za zapisovateľa bol schválený 
Jaroslav Budinský, do návrhovej komisie a 
za overovateľov zápisnice boli zvolené  Bc. 
Oľga Martinková a Magdaléna Javorská Dlu-
gošová. OZ schválilo predloženie žiadosti o 
NFP v rámci opatrenia 1.1.ROP na realizá-
ciu projektu „Rekonštrukcia strechy so zatep-
lením a výstavba telocvične Základnej školy 
Spišský Štiavnik, zariadenia významného z 
hľadiska marginalizovaných rómskych ko-
munít“, ktorý je realizovaný pre „Základnú 
školu Spišský Štiavnik“ a ktorý je v súlade 
s Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Spišský Štiavnik resp. stredno-
dobými prioritami obce Spišský Štiavnik. OZ 
schválilo zabezpečenie realizácie projektu po 
schválení žiadosti o NFP a schválilo finan-
covanie projektu vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt. OZ zo-
bralo na vedomie informáciu o hospodárení 
Domova dôchodcov a Domova sociálnych 
služieb v roku 2007. Schválilo zápis v obec-
nej kronike za rok 2007 a VZN Obce Spišský 
Štiavnik č. 3/2008 Požiarny poriadok obce 
Spišský Štiavnik. OZ zobralo na vedomie 
Správy kontrolóra obce o kontrolnej činnosti 
v roku 2007, kontrolu čerpania poskytnutých 
finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre 
TJ Spišský Štiavnik a kontrolu odmeňovania 
zamestnancov ZŠ Spišský Štiavnik a ukladá 
odstrániť zistené nedostatky v zmysle navrh-
nutých opatrení, navrhnutých kontrolórom 
obce. OZ tiež zobralo na vedomie správu 
inventarizačnej komisie o výsledku jednot-
livých inventúr v rámci zriaďovateľskej pô-
sobnosti obce, stav majetku k 31.12.2007 a 
odporučilo starostke obce prejednať s práv-
nikom ďalšie kroky k vymožiteľnosti pohľa-
dávok. OZ schválilo delegátov - poslancov do 
školských rád: Základná škola – Ing. Daniel 

Martinko, Špeciálna základná škola – Bc. 
Oľga Martinková, Materská škola – Ing. Mgr. 
Štefan Bukovič, OU Kaštieľ – Mária Kleino-
vá, Obecná školská rada – Ing. Milan Mali-
ňák. OZ schválilo odpredaj pozemkov A.D. 
parc. č. 4293/4 vo výmere 42 m2, parc. č. 
558/3 vo výmere 124 m2 a parc. č. 4295/1 
vo výmere 148 m2. Cena za l m2 je 200,- Sk. 
A odpredaj pozemku J. G. parc. č. 4293/4 vo 
výmere 554 m2. Cena za l m2 – 200,- Sk a 
náklady spojené s vysporiadaním pozemku 
(geometrický plán). OZ zobralo na vedomie 
Žiadosť o kúpu stavebného pozemku M.F. 
Tiež zobralo na vedomie Žiadosť R.M o 
rekonštrukciu otvoreného melioračného od-
vádzača povrchovej vody a doporučuje sta-
rostke obce a zástupcovi starostky obce zistiť 
situáciu na tvare miesta. OZ schválilo vývoz 
komunálneho odpadu z rómskej osady for-
mou veľkoobjemových kontajnerov v počte 4 
ks od 01.03.2008 a so stiahnutím 110 litro-
vých nádob na komunálny odpad v termíne 
do 30. apríla 2008. OZ schválilo Dodatok č. 
2/2008, ktorým sa mení a dopĺňa poplatok 
za komunálny odpad § 27 (sadzba poplatku) 
odsek 1 sadzba poplatku a) pri zavedenom 
množstvovom zbere 0,50 Sk za 1 liter pri 
použití 1100 l nádoby na komunálny odpad. 
OZ schválilo príspevok 2000,- Sk žiadateľo-
vi A.K. na úhradu poplatku týkajúceho sa 
licencie pretekára na automobilové preteky. 
OZ nesúhlasilo s oslobodením od poplatku 
za odvoz komunálneho odpadu žiadateľovi 
Š. J. OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 
1/2008 rozdiel príjmovej a výdavkovej časti 
rozpočtu Základnej školy o sumu 647.000,- 
Sk a navýšenie výdavkovej časti rozpočtu 
obce Spišský Štiavnik o sumu 65.000,- Sk za 
prenájom Špeciálnej základnej školy pre Zá-
kladnú školu. OZ zobralo na vedomie ukonče-
nie nájomnej zmluvy k 29.2.2008 priestorov 
pohostinstva na futbalovom ihrisku s M.K. 
a schválilo prenájom pohostinstva pre R. S.

Za správnosť výpisu: Oľga Rákociová

Z Obecného zas tupi teľs tva



Strana 2

že ak by sa táto organizácia v obci založila, žeby hneď dosiah-
la 100 -percentnú organizovanosť. Ale ak by to bolo aspoň 20 
% , tak aj to je hybná sila, ktorá by určite vedela využiť všetky 
možnosti na väčšej participácií občanov a dovolím si povedať, 
že vzhľadom na ich vek „mienkytvorných občanov“ na samo-
správe. Jednota dôchodcov je organizáciou – občianskym zdru-
žením, ktoré sa snaží o vytváranie vzťahov človeka k človeku na 
princípoch humanity, všestranného porozumenia, pomoci jeden 
druhému a plnom rešpektovaní potrieb a záujmov jednotlivca i 
kolektívu. Sú to hodnoty, ktorým v dnešnej dobe treba venovať 
veľkú pozornosť,lebo sú čím ďalej vzácnejšie. Do nášho života 
sa dostávajú rôzne negatívne javy ako agresivita, chamtivosť, 
bezočivosť, tvrdohlavosť a hlavne závisť. Preto je správne, že 
táto organizácia bude chrániť záujmy najstarších spoluobčanov 
a starať sa o ich dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravot-
nú a sociálnu starostlivosť. Aj starší občania si potrebujú za-
chovať nielen dobré zdravie, alej aj všetky spojivá so životom, 
vrelé kontakty vo vnútri rodiny, s priateľmi a známymi. A tu ma 
napadá jedna myšlienka, ktorú nedávno vyslovil Milan Lasica 
v relácií 7 SRO - „Čím som starší, tým som spokojnejší. O dvad-
sať rokov možno so mnou spokojnosť nebude môcť vydržať.“

Ja viem, že medzi občanmi vládne určitá apatia, že si ob-
čas povedia – čo ja už môžem ovplyvniť,  veď tí „hore“ si aj 
tak vždy urobia čo chcú. Občas sa to prenáša na obec s po-
sudzovania a diania v takzvanej „veľkej politike“. No verte, 
že my na našich zasadnutiach obecného zastupiteľstva nepo-
litikárčime. Všetci poslanci sa snažia vecne, konštruktívne a 
racionálne stavať k veciam verejným a v rozhodovacom proce-
se obce a pri riešení dôležitých otázok života a rozvoja obce, 
za všetky Vaše opodstatnené pripomienky a návrhy  hlasujú 
vždy s rozvahou, s najlepším vedomím i svedomím a s úpl-
nou zodpovednosťou pre zabezpečenie spokojnosti občanov.  

Úplne na záver už iba posledná veta, či odsta-
vec venovaný našim mamkám – na druhú májo-
vú nedeľu,  kedy s úctou oslávime Deň matiek  -

Domov máme tam a dovtedy, kde a pokým máme matku. 
Pokiaľ hľadíme do materinských očí a ony na nás, sme 

stále deťmi, nech by sme už dovršovali aj penzijný vek.
Tento zdanlivý paradox jedinečne vysvetľuje a vystihuje pod-

statu materinskej bytosti a mnohorakých podôb jej lásky, kto-
rá nás sprevádza ponad kolísku i popod hrob .. Vďaka mama!

Kleinová Mária, starostka obce

V apríli sa dožíva krásneho životného jubilea 80 rokov, náš rodák, 
veľadôstojný pán farár Marcel Martinko.

80 rokov je vzácny dar od Pána,
patrí Vám kytica vďaky láskou previazaná.

Pri tejto príležitosti Vám z úprimného 
srdca blahoželáme a ďakujeme za Vašu 
obetavú kňazskú službu. Do ďalšieho 
života Vám v modlitbách vyprosuje-
me pevné zdravie, veľa síl a vytrvalos-
ti, hojnosť Božích milostí, dary Ducha 

Svätého a mocnú ochranu Panny Márie, aby ste aj naďalej s 
radosťou ohlasovali Evanjelium a rozdávali ľuďom svetlo Kris-
tovej lásky. Vaše príkladné slová nás povzbudzujú, aby sme 
životom kráčali po správnej ceste. Nech Pán odmení Vašu 
pastiersku službu a nech požehnáva i ďalšie roky Vášho života.

S úctou, občania Spišského Štiavnika

Odstrašujúci názov článku, ale pravdivý. Rozoberme podrob-
nejšie túto skutočnosť a zastavíme sa s podivom, že asi je to pravda.
Postojme si na najnavštevovanejšom mieste a to je kostol a jeho 
okolie. Kostol je uprataný a kritike dokáže odporovať. Horšie je 
to s jeho okolím. Viackrát a to najmä po diskotékach boli nájde-
né dopravné značky až na kostolnom dvore a pri tom sme všetci 
svorne konštatovali, že na kostolnom dvore nie je ani detské, 
ani pre dospelých dopravné ihrisko. Žeby bol o to záujem, to 
ešte nikto nevyslovil. Žarty nabok, lebo čo ak cudzí šofér ne-
znalý pomerov privodí si poranenie a nedajbože smrť. Lepšie 
by bolo, aby sa svedomie ozvalo pred, ako po tragickej udalosti.
Šetriť podrážkami na obuvi v dnešnej, pomerne veľmi dra-
hej dobe je chvályhodné, ale na malom kúsku malej trávnatej 
plochy zanedbateľné. Rastúca, zasiata za finančné náklady 
zelená trávička je šliapaná tými, ktorí ju nezasiali, ale zato si 
krátia tri metre cestičky do kostola po vydláždenom chodníku. 

A tie lúky! Od tých očakávame po  zime nielen trávičku, kto-
rá ohlasuje nový život, ale aj voňavé kvetinky, ale pri pre-
chádzke často nájdeme staré batérie, blatníky z bicyklov, 
rôzne krabice a všetko čo tam nepatrí. Ak to všetko nájde-
me, patrí nám uznanie, že sme bystrozrakí a keby za všetko 
videnie dávali medaily, nebolo by nám treba maľovať, všet-
ko by bolo nimi ovešané. Výhoda však? Pozrime na Hornád! 
V ňom nespočetné množstvo odpadu, chúďatá rybičky a v 
poslednej dobe aj divé kačičky majú čo oboplávať, aby sa 
ocitli v čistej vode. Za reč stojí, či v Hornáde takej vody jesto?
Musíme osloviť aj tých, ktorí poza svoje domy a záhrady urobili 
odpadové skládky a nie podľa projektu, ani hygieny. Niektoré 
priekopy a najmä tie, ktoré vedú od obchodov popri ceste k 
cintorínom a sú plné obalov z potravín a maškŕt, čo svedčí o 
vysokých a bohatých nákupoch, okrem iných ich vyčistia aj sil-
nejšie dažde a je po starostiach. Je tomu tak? Rozmýšľajme!
V nedeľu ráno sa zvykneme vyobliekať, pravda aj oholiť, topán-
ky vyleštené a pohybujeme sa po nám najpríjemnejších miestach 
a tu zrazu „vhup“ do vysokej značky, ktorá síce po čase vyschne, 
ale v dobe jej objavenia je v nemilej aróme. Obecný úrad často 
rozhlasom hlási a upozorňuje na možnosť striasť sa odpadov.
 Nuž akože ďalej priateľky a priatelia, kamarátky a kamaráti, 
stačí takáto vizitka čistoty v našej obci pre tých, ktorí ju radi 
navštevujú, alebo dokážeme, že naša obec je v čistote vzorná.

váš spoluobčan -Ja-

Z ČISTOTY DO ŠPINY

BLAHOŽELÁME
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V I. štvrťroku 2008

Novorodenci v Sp. Štiavniku:

☺ Slávka Gabčová
☺ Adam Mirga
☺ Sebastián Gaži
☺ Dominika Augustínová
☺ Peter Hlaváč
☺ Ján Fedor
☺ Nikola Pačajová
☺ Barbora Lacková
☺ Simona Miková
☺ Tatiana Žigová
☺ Adam Pačaj
☺ Kristián Lacko
☺ Kristína Žigová
☺ Dominika Pačajová
☺ Vlasta Pechová

Vítame ich medzi nami

Blahoželáme jubilantom:
60 rokov
♥ Helena Pačajová, Priečna
♥ Aranka Hlaváčová, Priečna
♥ Mária Fedorová, Mariánske námestie
♥ Anna Pačajová, Priečna
♥ Mária Žigová, Priečna
♥ Ondrej Žiga, Priečna
65 rokov
♥ Mária Doľaková, Kvetná
♥ Ján Kubov, Lúčna
♥ Ladislav Kukura, Kaštieľ
70 rokov
♥ Mária Janíková, Kvetná
75 rokov
♥ Gabriela Kavaliková, Kláštorná
♥ Agáta Balážová, Kláštorná
♥ Ladislav Dulovič, Lúčna
80 rokov
♥ Anna Pemčáková, Priečna
85 rokov
♥ Anna Javorská, Hlavná
♥ Jozef Dulovič, Mlynská
90 rokov
♥ Anna Slodičáková, Slnečná
♥ Michal Kic, Hlavná
Prajeme im pevné zdravie

Na večný odpočinok sme 
odprevadili:

†  Lucia Žigová
† Slávka Gabčová
† Anna Martinková
† Vlasta Pechová

K trvalému pobytu sa prihlásilo 
17 občanov.

Odsťahovali sa 15 obyvatelia.

Osobné údaje občanov sú zverejnené 
s ich súhlasom.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA Jednota dôchodcov volá: PRÍĎTE!
Človek je tvor spoločenský a ako ta-

kým má právo byť aj zvedavý. Hlavne 
má byť zvedavý preto, že jeho staroba 
je rôznymi okolnosťami dotknutá. Mno-
hí, aj keď sú pohybovo ešte na akej takej 
úrovni, sa so svojimi priateľmi ani ne-
stretávajú a dúfam, že nikoho neurazím, 
ak sa vyjadrím, že pri návšteve iného 
domu vyzúvanie nie je vždy príjemné, 
ale pani móda o bývaní si to vyžaduje.

9. apríla 2008 po návšteve vo Svite na 
výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov, stret-
li sme sa navzájom mnohí dôchodcovia 
z našej obce v zasadačke Obecného úra-
du v Spišskom Štiavniku. Prítomný Ing. 
Dula Ladislav, člen ústrednej revíznej 
komisie a predseda Jednoty dôchodcov v 
Spišskej Novej Vsi sa obšírne rozhovoril 
o poslaní Jednoty dôchodcov na Sloven-
sku. Aké poznatky sme získali vo Svite 
(p. starostka Kleinová a kronikár J. Sliv-
ka), to sme si mohli overiť u nás a verte, 
že Ing. Dula hovoril o poslaní Jednoty 
dôchodcov tak, ako sme to počuli vo Svite.

V čom vidíme potrebu založiť Jednotu 
dôchodcov u nás? Prvoradá je možnosť 
vzájomného stretnutia dôchodcov v miest-
nosti, ktorú s ochotou pridelí obecný úrad 
(bez vyzúvania). Dozviete sa o novostiach 
v sociálnej sfére, môžete sa smelo vyjadriť 
ako na vás pôsobí situácia v zdravotníctve, 
vo zvyšovaní dôchodkov, v umiestňovaní 
a možnosti zabezpečenia staroby odká-
zaným v Domove dôchodcov v Spišskom 
Štiavniku a snáď aj inde. Možnosť získať 
rekondičný pobyt na dobu jedného týždňa s 
čiastočnou výpomocou Jednoty dôchodcov 
a rôzne prednášky. Dôchodca, ktorý svojim 
rozumom a prácou v živote veľa dokázal, 
nesmie sa vytrácať zo života  bez povšim-
nutia tých mladších, ktorí sa môžu od svo-
jich nie odďaľovať, ale im byť vzorom, že v 
iných časoch dokázali nielen dať deťom ži-
vot, ale ich aj statočne vychovať. Ak ale jedi-
nec – dôchodca právom poukazuje, že voči 
nemu je postoj v rôznych veciach nežičlivý, 
sám nedokáže sťažnosťou nič, cez Jednotu 
dôchodcov musí dostať pravdivej odpove-
de. Čaká nás zakrátko aj nová finančná 
mena „euro“, treba pravdu povedať, že 
môže sa aj nemilo dotknúť najmä dôchod-
cov a bude treba tvrdo o nápravu bojovať 
a na to bude slúžiť aj Jednota dôchodcov. 
Možno sa na nás usmeje čas príjemne a po-
tom niet sa čo obávať, že nám bude patriť 

aj možnosť kultúrneho vyžitia nielen milým 
úsmevom na tvári, ale trebárs zájazdmi po 
krásach Slovenska a rôznymi podujatiami.

Prepáčte, ale vrátim sa do minulosti. 
Naši občania v dávnejšej dobe sa schádzali 
iným spôsobom, ako napr. v nedeľu po-
poludní na lavičkách pre domami. Pospo-
mínali všeličo, zasmiali sa, ale aj poradili, 
potešili a pri smútku aj vedeli spolu cítiť 
s trpiacimi v rôznych okolnostiach. Dnes 
už je to pre mnohých zastaralá táto milá 
skutočnosť. Dnes toto všetko môžete zažiť 
v spoločenstve pri posedeniach v Jednote 
dôchodcov. Prečo  je netreba myslieť snáď, 
že je to zbytočné? Pretože vo vedomos 
tiach dôchodcov sa skrýva veľa múdrosti 
a veľa príkladov pre pokojný život. Smelo 
hovoríme, že Jednota dôchodcov na Slo-
vensku je nepolitická organizácia, je dob-
rovoľná. Drobné výdavky však potrebujú 
aj drobné členské, to je ročne iba 30,- Sk. 
Oslovia vás členovia pripravovanej členskej 
schôdze pre založenie Jednoty dôchodcov 
v Spišskom Štiavniku a Vy dôchodcovia 
sa bez akéhokoľvek nátlaku rozhodnite.

Ako to bolo na výročnej členskej schôd-
zi Jednoty dôchodcov vo Svite, čítajte:

1.) Otvorenie. 
2.) Malé asi 4-ročné dievčatá predniesli 

básničky a pekné pesničky a hneď milý ús-
mev na   tvári všetkých žien, aj oni také boli 
v ich mladosti, detičky získali zvedavým 
pohľadom skutočnosť, že aj oni raz zacítia 
príchod staroby.

3.) Hudobno-spevácky súbor (klub) SE-
NIOR veselými pesničkami a častuškami 
zo života dôchodcov vyburcovali všetkých 
k dlhotrvajúcemu potlesku, tlieskali sme aj 
my – hostia.

.4.) Výročná správa o činnosti niesla sa v 
duchu stanov Jednoty dôchodcov a bola 
prijatá s veľkým uznaním a pochvalou. Ta-
kého milého privítania sa dostalo aj nám.

5.) Občerstvenie bez alkoholu a chutný 
obed, boli zadosťučinením a ukončením 
schôdze. 

Pri poďakovaní našej starostky prítom-
ným za milé privítanie, nieslo sa sálou 
búrlivé dovidenia, pre vás, od dôchodcov 
zo Svitu vrelý pozdrav a teraz od nás, ide 
pozvanie medzi vás v Spišskom Štiav-
niku, veď už je nás 15 sympatizantov. 

J. Slivka, kronikár obce
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NEMILOVAŤ KNIHU, ZNAMENÁ 
NEMILOVAŤ MÚDROSŤ... Oslávili sme Deň učiteľov

Už aj naša škola na webe ...

Známy pedagóg J. A. Komenský povedal: „Nemi-
lovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a ne-
milovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“

V marci sme si pripomenuli mesiac knihy. Možno ten-
to prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď 
bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania infor-
mácii ako dnes, no napriek tomu má literatúra v bežnom 
živote stále svoje miesto. Je fajn, že marec je ešte stále veno-
vaný knihám a nie ako to už inovovali v Čechách, internetu.

Tento jarný mesiac bol za mesiac knihy prvykrát vyhlásený v bý-
valom Československu v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu. 
Legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy a tým aj osvety a vzde-
lanosti sa narodil aj zomrel v marci (10.3.1796-16.3.1880). Hoci 
bol slepý, tak miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po Slo-
vensku až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňoval 
ich. Chodil po slovenských dedinách, rozdával knihy chudobným 
a šíril slovenskú literatúru a vzdelanie medzi širokými vrstvami 
ľudu. Zaslúžil sa tým o rozvíjanie slovenského národného pove-
domia a života v období národného obrodenia. Svoju súkromnú 
zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému 
Gymnáziu v Revúcej. Dnes už úlohu Mateja Hrebendu – šírenie 
kníh a knižnej kultúry a podporu vzdelávania, plnia knižnice. 
Kniha, najväčší priateľ človeka, od vynálezu kníhtlače patrí med-
zi neodmysliteľných  spoločníkov mladých či starých. Veď pri čí-
taní každej knihy si obohatíme svoju dušu, prehĺbime vedomosti 
a tak si otvoríme kúzelné dvere do  sveta fantázie a múdrosti.

Knihy sú drahé a preto možnosť vypožičať si knihu z kniž-
nice je iste pre mnohých vítaná. Naša obecná knižnica má vo 
svojom fonde 7000 kusov zväzkov. Sú medzi nimi knihy pre 
dospelých a deti, krásna aj náučná literatúra. Každý návštev-
ník má možnosť vybrať si podľa svojich požiadaviek a po 
trieb. Tiež je možné vypožičať si časopisy – Burda, Rady a ná-
pady a Dorka. V minulom roku boli zakúpené knižné tituly v 
hodnote 20.000,- Sk a takou istou sumou obohatíme knižnicu 
aj tohto roku. Pozývame všetky deti (zvlášť prvákov), mládež aj 
dospelých, ktorí knižnicu nenavštevujú, aby sa prihlásili za no-
vých čitateľov. Zároveň prosíme tých, ktorým pri plnení iných 
povinností uniklo, že uplynul čas, na ktorý si vypožičali kniž-
né jednotky, o vrátenie kníh, na ktoré čakajú ďalší čitatelia.

Tiež chceme oznámiť, že od 10. apríla 2008 je zria-
dený v našej knižnici internet, ktorý môžu návštevní-
ci knižnice využívať. Knižnica je otvorená v utorok od 
8,00 do 17,00 hod. a vo štvrtok od 12,00 do 18,00 hod.

Oľga Rákociová, knihovníčka

Človek sa môže stať človekom len pomocou vý-
chovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova.

Ján Amos Komenský
Učiteľ národov J.A.Komenský bol pedagógom, kňazom, teo-

lógom a biskupom Jednoty bratskej. Narodil sa 28.marca 1592 
v Nivnici pri Uhorskom Brode a zomrel 15. novembra 1670 v 
Amsterdame. Všeobecne sa uvádza, že jeho otcom bol mlynár 
Martin Komenský a matkou Anna Komenská. Obidvaja rodičia 
zomreli po sebe na mor. Komenský mal vtedy iba 12 rokov a 
po ich smrti sa o neho starala teta. Ako žiak bol veľmi nadaný, 
najprv študoval v bratských školách v Přerove a v Strážnici. Po-
tom študoval na latinskej škole, kde prijal meno Amos. Po štúdiu 
bol poslaný do Nemecka, aby nazbieral skúsenosti. V Nemecku 
mladý Komenský vyrobil mapu Moravy. Prvé vydanie sa objavilo 
v roku 1627 a nasledujúcich zhruba 100 rokov bola kopírovaná 
predovšetkým v holanských a nemeckých atlasoch. Po štúdiu v 
Nemecku  na Nassavskej akadémii Herborn a teologickej univer-
zite Heidelberk, sa vrátil späť a v roku 1614 učil v škole v Přerove. 
Medzi rokmi 1618-1621 odišiel učiť do Fulneku. Tam sa taktiež 
prvýkrát oženil a za manželku si zobral Magdalénu Vizovskú. Po 
bitke pri Bielej hore 1620 sa Česko a Slovensko dostalo do rúk 
Habsburgovcov. Tými bol Komenský neustále prenasledovaný. 
Býval vtedy vo východných Čechách. Na mor mu umrela žena a 
jeho dve deti, tak sa druhýkrát oženil roku 1624 s Dorotou Cy-
rillovou, s ktorou mali štyri deti. Spoločne v roku 1628 odišli do 
vyhnanstva do poľského Lešna a vtedy verili, že sa do Čiech nie-
kedy vrátia, ale to sa im už nikdy nesplnilo.  V Lešne pôsobil ako 
učiteľ a riaditeľ bratského gymnázia. V roku 1632 bol zvolený 
za biskupa a zároveň sa stal pisárom Jednoty. Postupne pôsobil 
v pruskom Elblachu, v uhorskom Blatnom Potoku, v Skalici a 
v Amsterdame. Komenského dielo je hlboko späté s humanis-
tickou odpoveďou na problémy vtedajšej spoločnosti, (sužovanej 
30-ročnou vojnou), na národnú tragédiu i na osobné skúsenosti 
z exulantského života. Svojím dielom ( Veľká didaktika, Brána 
jazykov otvorená, Škola hrou, Svet v obrazoch,...), názormi a 
pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osob-
nosti svetovej pedagogiky. Pochovaný je v Naardene v Holansku.

Deň narodenia J.A.Komenského si dodnes naša spoloč-
nosť pripomína ako Deň učiteľov. Aj pedagógovia z na-
šej základnej školy a materskej školy, spolu s prevádzkový-
mi pracovníkmi a zamestnancami školskej jedálne, oslávili 
tento pamätný deň. Starostka obce p. Mária Kleinová im v prí-
hovore poďakovala za doterajšiu prácu a zaželala všetkým 
pracovníkom školstva veľa síl a pedagogického optimizmu.

Mgr. Mária Martinková, zást.riad.školy 

Novinkou v rušnom živote našej základnej školy je naša nová webová stránka. Na tejto stránke si môže každý pozrieť to, 
čo ho o našej škole zaujíma. Okrem histórie školy sa tu môžete dozvedieť o tom, kto na tejto škole pracuje a akú má kvali-
fikáciu, sú tam zoznamy tried a triedni učitelia, rôzne oznamy, akcie školy, hodnotiace správy o výchovno-vzdelávacích vý-
sledkoch školy za jednotlivé roky, rozvrhy hodín tried, jedálny lístok v školskej jedálni a zaujímať Vás môžu aj fotografie va-
šich detí zo školských akcií. Všetky tieto informácie si môžete pozrieť na internetovej stránke www.zsspisskystiavnik.sk a 
prípadné otázky, či kladné alebo kritické postrehy (nielen o internetovej stránke, ale aj o škole) môžete posielať emailom na 
riaditel@zsspisskystiavnik.sk alebo zastupkyna@zsspisskystiavnik.sk. Za všetky názory, otázky a pripomienky Vám ďakujeme.

 Mgr. Mária Martinková, zást.riad.školy
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Ospravedlnenie a oprava chyby

Vieme, na čo slúži 
chodník?

Testovanie deviatakov

Za posledné roky naša dedinka veľmi ožila, najmä oko-
lo kostola sa toho veľa zmenilo. Nech už máme na to aký-
koľvek pohľad, najmä my, veriaci katolíci, ktorí navštevu-
jeme kostol, sa máme čomu tešiť. Veď prístup do kostola 
je bezpečný, neohrozujú nás žiadne autá; dokonca je aj 
omnoho estetickejší ako kedysi. Na Mariánskom námestí 
máme pekne upravenú – vydláždenú plochu s chodník-
mi a s hádam jediným súvislým kúskom zelene – trávičky 
a kríkov, ktorá ozdobuje aj „centrum našej viery“. Preto 
nerozumiem, prečo si to nevieme vážiť a nedokážeme po-
chopiť, že chodník okolo kostola je na to, aby sme nemu-
seli šľapať po trávniku, ktorý je na ozdobu, nie na chode-
nie. Ospravedlňujem sa, ak sa niekoho dotknem, ale už 
vzniknutý vychodený chodníček z ulice Hlavnej ku kos-
tolu je len výsledkom ľudskej hlúposti a lenivosti. Ideme 
do kostola, ukážme, že si dokážeme vážiť prácu a snahu 
iných. Svoj kúsok trávy pri našej záhradke si chránime a 
nedajpáne, aby nám po ňom niekto prešiel. Ale spoločný 
kúsok trávy, ktorý robí našu dedinku krajšou, ten si už 
chrániť nevieme? Veď je tiež náš – patrí každému. Nechaj 
me zarásť to, čo sme vyšľapali a správajme sa ako kulti-
vovaní ľudia, ktorí si dokážu uvedomiť, na čo je chodník. 

obyvateľka Spišského Štiavnika

V mesiaci február 2008  v celej Slovenskej republike 
prebehlo celoplošné testovanie deviatakov MONITOR 9. 
Testovali sme ich vedomosti zo slovenského jazyka a litera-
túry a z matematiky. V tomto školskom roku bolo v testo-
vaní novinkou, že žiaci museli preukázať nielen teoretické 
vedomosti, ale v praktickej časti si žiaci ponamáhali svoje 
hlávky aj nad príkladmi a situáciami, ktoré ich môžu stret-
núť v živote. Naši deviataci sa posnažili a vo výslednom 
hodnotení Štátnym pedagogickým ústavom, ZŠ Spišský 
Štiavnik dopadla výborne. Možno obyvatelia našej obce, 
ktorí môžu sledovať TV Poprad zachytili správu, že v ce-
lom okrese Poprad najlepšie napísali testy práve naši žia-
ci. Očakávali sme, že budeme v celoslovenskom hodnotení  
tak ako po iné roky nad priemerom, ale toto nás veľmi po-
tešilo.  Naše a predovšetkým Vaše šikovné deti predbehli 
aj renomované popradské školy, s ktorými nás tak často 
konfrontujú. Aj tu sa ukázalo, že aj na dedine môže byť 
dobrá škola a šikovné, nadané deti. Zo slovenského jazyka 
malo z 21 testovaných žiakov 6 žiakov 100% úspešnosť, 
z matematiky mali najvyššiu úspešnosť 95% -  4 žiaci. 
Priemerná úspešnosť v rámci SR zo SJ bola 58,1%, na 
našej škole to bolo 84,3%. Z matematiky bola priemer-
ná úspešnosť v SR 56,3%, na našej škole sme dosiahli v 
priemere 77,9%. To znamená, že naše deti sú približne 
o 20% úspešnejšie, ako celoslovenský priemer. Dúfame, 
že takto úspešní budú aj pri pohovoroch na stredné ško-
ly. MONITOR 9 im v tom pomôže. Držíme im palce!

Mgr. Mária Martinková, zást.riad.školy

Každý rok po ukončení zbierky Dobrá novina visí 
na kostole plagátik s informáciou, koľko sa vyzbieralo v 
našej farnosti. Tento rok sa však nedopatrením a veľkým 
množstvom iných mojich povinností stalo, že na kos-
tolných dverách bola napísaná chybná suma, ktorá sa 
vryla do mysle niektorým aj napriek tomu, že o dva dni 
už bola opravená na správnu sumu. V Dobrej novine 
sme vykoledovali 42 150 Sk. Peniaze boli zaslané na 
účet Dobrej noviny. Veľmi sa ospravedlňujem za chybu 
a tým spôsobené dohady o tom, kde zmizlo desaťtisíc 
korún. Myslím, že sa každému stane, že sa niekedy 
pomýli a mrzí ma, že sa to stalo práve mne a v takej 
dôležitej veci. Uisťujem všetkých, že peniažky sú tam, 
kde to ľudia potrebujú – v Afrike. Pre istotu prikladám 
aj doklad o odoslaní peňazí. Ďakujem za pochopenie.     

Lívia Kleinová
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Perličky zo žiackych knižiek, písomiek a života v škole

Zo športu
Stolnotenisový oddiel TJ Spišský Štiavnik

„A“ mužstvo si dve kolá pred koncom súťaže definitívne zabez-
pečilo účasť v IV. lige a na konci súťaže mu bude patriť umiest-
nenie v strede tabuľky. „B“ mužstvo sa počas celej súťaže drží 
na popredných miestach tabuľky a spoľahlivé výkony celého 
mužstva zabezpečili už predčasne umiestnenie v hornej polo-
vici tabuľky. „C“ mužstvo nastupovalo do súťaže so zámerom 
zabudovávania do súťaže dospelých prevažne mladých chlapcov 
a tak dostávali príležitosť chlapci z mužstiev dorastu a žiakov, 
mužstvo celkovo skončí na konci tabuľky. Úspechom pre stolnote-
nisový oddiel je predovšetkým udržanie sa „A“ mužstva žiakov v
I. lige, keď skončili na 7. mieste v silnej konkurencii stolnotenisových 
oddielov. Nie menej pekným úspechom je konečné 6. miesto z 19 
družstiev „B“ mužstva žiakov, ktorí výkonmi prekvapili a potešili.

Ing. Maliňák Milan
    tajomník TJ

9.
Na hodine telesnej výchovy :
Viem dobre behať útočníka.

Jeho nedávajte chytať bránku, on sa bojí od lopty!
Žiaci si píšu, čo je potrebné na hodinu telesnej výchovy :

Telocvičny obur : dramky, stričko, ceplak, svičky, krasati ( to 
sú kraťasy – krátke nohavice).

Pani učiteľka a potom sa už môžeme svičiť do svičarne?
10.

Čo je to rasca ?
Odpoveď: Fest kyslé, jak citrón.

11.
Zajtra si všetci prinesiete trojuholník s ryskou!

Žiačka priniesla trojuholník a v sáčku zabalený rezeň.
12.

Ty si taká lenivá...
Ja nie som lenivá, ja som štíhla!

13.
Povedz mi abecedu!

Aa,ab,ac,ad,...a ja neviem...
14.

Kritko je červený. Na chrbát má štychľaky a na ruky má 
hrabli.

15.
Korytnačka má na sebe také jak kameň a tam skryje hlavu.

16.
Čo vyrastá z kože?

Vlasy, nechty a pryšte...
17.

Ako sa dostane semienko zo stromu ďalej od stromu ? 
Odpoveď: Lietadlom.

(Text je písaný aj s gramatickými chybami tak, ako to je v 
origináli)

1.
Súdruh pán učiteľ buťe taký dobrý laskavi pekňe vás 

prosim aby sťe ospravedlnili moju dceru čo nebola do školy 
18.4.19.96.preto pan učiteľ lebo ona sa mi snažila že jej štika 
do rebra ták som ju nepustila do školy som ju nechala  doma 

ležať a jej prestane štikať v rebroch a som jej davala cely 
deň horuci čaj a nemala som penaze na autobus inač bi som 

sňu isla k lekarovi a prave 3.5. a 10.5. Pan učitel aj na ťie 
dvá dni vas prosim a žiadam ovašho laskavosť aby sťe tiež 

ospravedlnili janu preto pan učitel. Lebo od 1.5. som išla do 
nemocnice zobrali ma na decke oddelenie na prijaťie preto 

lebo mam maleho chlapca čo je postihnuty a voda mu tekne 
na mozok. Ta uznavajťe jak je to pan učitel vela starosti. No 
a manžel robi do prahy no a nemali sa o ňu kto postarať abi 
chodila do školi a ňevedela sa sama pripraviť do školy no a 
stara mama je dosť stára tak ona ju ňechala doma a jasom 

bola prepustena z ňemocnice prišla som v piatok 10.5.19.9.6 
ták som na moju mamu vykričala že prečo ju nepustila do 

školy. Pan učitel
Ďakujem vam za vašu laskavosť a milostrdnosť .

2.
Pán s vami-

Nech vas žehna všemohuci Pán Ježiš Kristus a Pokoj Našmu 
Otcovy Janovy Pavlovy II ktory nas Volá aby sme sa modlily k 
Našj P. Marii. Ospravedlnite D.Š.(meno a priezvisko) zo dňa 
5-teho z toho dovôdu, lebo ideme do lesa po drevo. Laske 

ducha Svätého Vám s celeho srdca ďakujem.

3.
Pani učiťelka

Prosim ospravodľte Moju ceru Anesku že nebola v škole 
lebo ma na sebe veľa virastki. dakujem za pochopenie.   

4.
Čím sa končí tráviaca sústava človeka?

Očakávaná odpoveď : konečníkom
Odpoveď žiaka : ritným svalom  

5.
Napíš slovo vĺča v genitíve plurálu.

Líška narodila tri vĺčiat.
6.

Čo má mlynárik kapustový na hlave?
Očakávaná odpoveď : tykadlá

Učiteľka prstami naznačuje na hlave tykadlá.
Žiaci kričia : Parohy!

Učiteľka : Nie parohy!
Žiak žiakovi : Ty hlúpy! Pyrohy!

7.
Aké ústne orgány má motýľ?

Odpoveď: Nemá kosti, má hrozné orgány.
8.

Učíme sa o lekne bielom. Učiteľka vysvetľuje deťom, že túto 
rastlinku mohli vidieť, keď mali 1. sv. prijímanie u p.dekana 

na dvore. 
Tak čo má p. dekan na dvore v tom jazierku ? Má to veľké 

okrúhle listy a biely kvet.
Odpoveď: Delfína
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