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Vážení spoluobča-
nia, ak si ležíte len 
tak doma kdesi v 
polčase horúceho 
letného dňa, či 
sedíte medzi stro-
mami v chládku, 
alebo ste práve do-
varili obed vnúča-

tám na prázdninách, tak mi dovoľte 
vstúpiť na chvíľku do tejto pohody 
naším novým číslom obecného spra-
vodajcu a ostáva mi veriť, že Vám 
jeho stránky prinesú príjemnú poho-
du a relax. Však tie sústavné preteky  
o čas treba aspoň na chvíľku zastaviť 
a vychutnať si leto plným dúškom.

 Aj keď sa nám možno niekedy 
zdá, že sa v tej našej dedinke nič 
nedeje, že tu vládne určitý stereotyp 
a hlavne na stránke obce si občas 
prečítam predovšetkým kritické pri-
pomienky, že sa nevieme pohnúť 
z miesta, udalosti posledných dní a 
týždňov nás skôr presviedčajú o tom, 
že to nie je pravda, že po dlhej zime 
to v obci opäť žije a pri troške dobrej 
vôle aj život vo Štiavniku môže byť 
celkom zaujímavý. Naozaj by som 
klamala, keby som napísala, že ma 
tieto negatívne poznámky, hlavne tie, 
ktoré dostávam od anonymných pri-
spievateľov nebolia a neodrádzajú, či 
neznechucujú v práci, ale najlepšou 
odpoveďou, ktorá ma napĺňa poci-
tom spokojnosti sú veci hmatateľné i 
menej hmatateľné, ale i tie v podobe 
vynikajúcej účasti Vás všetkých obča-
nov na rôznych spoločenských i kul-
túrnych podujatiach, ktorých sa udia-
lo v poslednom období naozaj dosť. 

A mám tu v zásobe i jeden sta-
rý dobrý výrok od veľkého filo-
zofa Christiana Morgesterna -

„Kritika bez lásky je meč, ktorý 
len zdanlivo mrzačí druhých, v sku-
točnosti však mrzačí vlastné srdce“.

Nechcem tu teraz vypočítavať všet-
ky udalosti a akcie ako nejaká štatistka, 
ale chcela by som vyzdvihnúť aspoň 
tie, ktoré naozaj stáli za to a natrvalo 
sa vryli do môjho srdca svojou neopa-
kovateľnou atmosférou a ostáva mi 
veriť, že aj do sŕdc tých, pre ktorých 
boli s úctou a láskou pripravované. 

V podvečer 4O. ročníka Štiavnic-
kej podkovy som prijala v športovom 
klube na ihrisku zaslúžilých organi-
zátorov tohto prestížného preteku, 
ktorí sa zaslúžili o to, že táto naša 
podkova  svojou popularitou dávno 
presiahla hranice obce, či regíónu

(pokračovanie na strane 2)

11. apríla 2008 sa zišlo Obecné zastupiteľ-
stvo na svojom 2. zasadnutí. Zasadnutie OZ 
otvorila starostka obce Mária Kleinová. Priví-
tala poslancov a hostí a oboznámila prítom-
ných s programom, ktorý bol schválený. Za 
zapisovateľa bol schválený Jaroslav Budin-
ský, do návrhovej  komisie a za overovateľov 
zápisnice boli zvolení Ing. Milan Maliňák a 
Ing. Martin Hudzík. Kontrolu plnenia uzne-
sení previedol Jaroslav Budinský. Uznesenia 
boli splnené, alebo sa plnia priebežne. OZ 
neschválilo žiadosť R. Č. týkajúcu sa súhlasu 
miesta prevádzky na podnikania na adrese 
trvalého pobytu. OZ poverilo komisiu výstav-
by, životného prostredia a územného pláno-
vania o opätovné prešetrenie žiadosti  R.M. 
o rekonštrukciu otvoreného melioračného 
odvádzača povrchovej vody. OZ zobralo na 
vedomie správu nezávislého auditora pre OZ 
k ročnej účtovnej závierke a stanovisko kon-
trolóra obce k záverečnému účtu a k účtovnej 
závierke za rok 2007. OZ schválilo záverečný 
účet obce za rok 2007 a účtovnú závierku 
bez výhrad. OZ schválilo prebytok hospo-
dárenia obce Spišský Štiavnik za rok 2007 
a sumu prebytku hospodárenia previesť do 
rezervného fondu. OZ schválilo zapojenie sa 
obce Spišský Štiavnik do výzvy VÚC – NEFO 
– PSK, rekonštrukcia a oprava športového 
areálu a spolufinancovanie projektu obce vo 
výške 40 %. OZ schválilo smernicu č. 4/2008 
o postupe pri vyplňovaní, predkladaní, vy-
hodnocovaní a uchovávaní majetkového 
priznania a o konaní vo veciach majetkové-
ho priznania. OZ schválilo prevádzkový po-
riadok futbalového areálu TJ Spišský Štiav-
nik. Tiež schválilo účtovný rozvrh na rok 
2008. OZ súhlasilo s odpredajom regulač-
ného zariadenia podľa STN 386443 a TPP 
– regulátor 60901, 70401, typ MESURA  
B 10, v.č. VSI/87136 – SPP Poprad. OZ 
súhlasilo na základe žiadosti Š.T. prekla-
sifikovať nehnuteľnosť ako ostatné stavby 
na stavby na poľnohospodársku produk-
ciu stavby stojacej na parcele č. 801/19, 

súp. č. stavby 818, orient. č. 19 a pod-
ľa pridelení listiny súp. č. 173/R2006.
OZ doporučilo starostke obce odpredaj po-
zemku, parcela č. 558/12, po dohode K. Š. 
a K. CH. a v prípade, že sa záujemcovia ne-
dohodnú, pozemky ostávajú vo vlastníctve 
obce. OZ zobralo na vedomie žiadosť J. R. 
z Popradu o kúpu stavebného pozemku. OZ 
poverilo komisiu výstavby, životné prostre-
die a územné plánovanie preveriť žiadosť 
o odkúpenie pozemku a to Spoločenstvo 
vlastníkov bytov „Vietor“, podľa priloženého 
geometrického plánu. OZ schválilo finančný 
príspevok na kúpu mechanického rehabili-
tačného vozíka pre A. J. vo výške 16 000,- 
Sk. OZ schválilo a doporučilo starostke obce 
uzatvoriť zmluvu o prevádzkovaní verejnej 
kanalizácie a ČOV s firmou W-CONTROL, 
s.r.o., Hraničná 13, Poprad. OZ zobralo na 
vedomie správu kontrolóra obce o vykona-
nej kontrole. OZ udelilo Cenu obce za rozvoj 
duchovných hodnôt v obci Spišský Štiav-
nik Vdp. Marcelovi Martinkovi a vecný dar 
pri príležitosti životného jubilea 80 rokov. 
8. mája 2008 sa zišlo OZ na mimoriadnom 
zasadnutí. Po privítaní poslancov a hostí bol 
schválený program zasadnutia. Za zapisova-
teľa bol schválený Jaroslav Budinský, do návr-
hovej komisie a za overovateľov zápisnice boli 
zvolení Bc. Oľga Martinková a Ing. Mgr. Šte-
fan Bukovič. Uznesenia boli splnené, alebo sa 
priebežne plnia. OZ doporučilostarostke obce 
uzavrieť Zmluvu o prevádzkovaní obecného 
vodovodu Spišský Štiavnik so spoločnosťou 
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s..
OZ schválilo:
a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci 
opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projek-
tu „Rekonštrukcia strechy so zateplením a 
prístavba telocvične Základnej školy Spiš-
ský Štiavnik, zariadenia významného z 
hľadiska MRK“, ktorý je realizovaný pre 
„Základnú školu Spišský Štiavnik“ a ktorý 
je v súlade s Programom hospodárskeho 

(pokračovanie na strane 2)

Z Obecného zas tupi teľs tva
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(dokončenie zo strany 1)
 a stala sa významnou atrakciou v jazdeckej federácií Slovenska. 

4O rokov v živote Štiavnickej, predtým Družstevnej podkovy – to je 
i neskutočné množstvo stále nových rekordov, úderov i nepríjem-
ných pádov, víťazstiev i prehier, búrok, lejákov i iných exktrémov 
a to nielen v počasí. Na druhej strane to vždy vyvážilo pompéz-
nosťou  slávnostných nástupov, dekorácií, čestných kôl víťazov a 
slzy radosti i sklamania.  To všetko ju urobilo jedinečnou a pre nás 
Štiavničanov neodmysliteľnou. Neviem zabudnúť ani na vynika-
júce výkony, ktoré hraničili s vnútorným zápasom  maximálneho 
vypätia a síl, či športovým šťastím, ktoré sme sledovali na hasičskej 
lige v rámci okresnej súťaže požiarnych družstiev o putovný pohár 
starostky obce. Musím pochváliť hlavne dievčatá, ktoré mi urobili 
veľkú radosť, keď som im mohla odovzdať pohár za druhé miesto  
v kategórií žien. Dobrá organizácia s veľkým zanietením, otvore-
ným srdcom a veľkou láskou k ľuďom sa prejavila i pri organizo-
vaní našich populárnych „Jánskych ohňov“, ktoré boli aj v tomto 
roku organizované pod Vysokým brehom pod záštitou hasičov. A 
nech mi nikto nepovie, že naša dedina nežije – veď v tento krásny  
a teplý piatkový večer, či lepšie povedané noc do soboty rána sme 
sa tam zišli a vychutnali si prekrásnu atmosféru „svätojánskej noci“ 
(a boli aj svätojánske mušky) okolo troch stoviek našich občanov, 
ktorí tam prišli aj so svojimi známymi a priateľmi. To všetko nás za-
väzuje k tomu, aby sme chránili a zachovávali tieto dobré tradície a 
naďalej  z nich  budeme čerpať ako z klenotnice pri organizovaní 
ďalších ročníkov. Možno sa aj vyvarovali chýb, ktoré sa vyskytli, 
ale každý, kto sa podieľal na organizácií týchto podujatí robil svoju 
prácu s najlepším vedomím i svedomím a maximálnym nasade-
ním  v prospech nás všetkých ľudí, ktorí sa vždy radi stretneme 
na podobných akciách, precitneme v dobrej atmosfére priateľstva 
a porozumenia a aspoň na chvíľu zabudneme na stále zvyšujúce 
sa nároky na život a problémy, ktorým v živote musíme čeliť, či sa 
nám to páči, alebo nie.O tom, že život v Štiavniku je naozaj zaují-
mavý ma presvedčili i naši seniori, ktorým sa podarilo v obci založiť 
Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov. Chcela by som zablaho-
želať  novozvolenému predsedovi pánovi Cyrilovi Martinkovi, ale 
aj celému výboru a popriať im bez ohľadu na to, kto akú funkciu 
bude vykonávať  veľa chutí, síl, tvorivého entuziazmu pre skvalit-
nenie života našich ľudí v dôchodkovom veku, ale i invalidným 
dôchodcom. Verím, že spolupráca obce s novovytvorenou organi-
záciou Jednoty dôchodcov  bude prospešná tak pre obec, ako aj pre 
samotnú organizáciu a že už čoskoro sa dozvieme o jej záujmoch, 
o jej tvorivej účasti na živote v obci aj na stránkach nášho Obecné-
ho spravodajcu. Prajem Vám všetkým milý dôchodcovia, aby Vám 
členstvo v tejto organizácií pomohlo spomaliť vnímanie plynúce-
ho času a vytvoriť pocit nadšenia pre zajtrajší deň a jeho dary. A 
Vám všetkým vážení spoluobčania prajem krásne leto, plné poho-
dy, slnečných lúčov a neopakovateľných prázdninových zážitkov. 

Mária Kleinová, starostka obce

(dokončenie zo strany 1)
 a sociálneho rozvoja obce Spišský Štiavnik resp. 
strednodobými prioritami obce Spišský Štiavnik,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie projektu  vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt z celkovej sumy 
52 889 715,45 Sk, suma 5 % = 2 644 715,45 Sk.
20. júna 2008 sa zišlo Obecné zastupiteľstvo na svojom 4. 
zasadnutí. Za zapisovateľa bol schválený Jaroslav Budinský, do 
návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. 
Mgr. Štefan Bukovič a Ing. Milan Maliňák. OZ zobralo na vedo-
mie kontrolu plnenia uznesení z 11.4 a 8.5.2008. Tiež zobralo 
na vedomie správu riaditeľky materskej školy PaedDr. Oľgy 
Akimjakovej o výchovnovzdelávacom procese v Materskej škole 
v Spišskom Štiavniku za školský rok 2007/2008. OZ schváli-
lo zmenu účelu finančných prostriedkov na údržbu Materskej 
školy v Spišskom Štiavniku na rok 2008. OZ zobralo na ve-
domie správu riaditeľa Základnej školy Mgr. Petra Gömöryho 
o výchovnovzdelávacom procese Základnej školy v Spišskom 
Štiavniku za školský rok 2007/2008 a schválilo pre túto školu  
finančný príspevok na projekt a to počítačové vybavenie triedy 
pre rómske deti vo výške 5% (to je 10.000,- Sk). OZ zobralo na 
vedomie správu kontrolóra obce o hospodárení obce Spišský 
Štiavnik za I. Q 2008. OZ schválilo v zmysle žiadosti riaditeľky 
DD a DSS Humanitár Mgr. Anety Huraiovej odklad splátky na 
nájom do 30.9.2008. OZ zobralo na vedomie správy kontroló-
ra obce o vykonanej kontrole obce v zmysle plánu na rok 2008 
zo dňa 15.5.2008 a 19.5.2008. OZ schválilo plán kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2008, predložený kontrolórom obce. OZ 
zobralo na vedomie list Okresného riad. Policajného zboru, 
Okresný dopravný inšpektorát v Poprade a doporučilo starost-
ke obce vstúpiť do jednania k úprave a doplnení dopravného 
značenia v obci na pozemných komunikáciách. OZ schválilo 
poplatok paušálnej spotreby vody – stočného v zmysle záko-
na č. 397/2003 Z,z. na rok 2008 pre každého obyvateľa. OZ 
zobralo na vedomie žiadosť C.H. a žiadosť K.A. a poveruje 
komisiu pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie 
preveriť konkrétne žiadosti a informovať OZ na ďalšom za-
sadnutí. OZ poveruje starostku obce Máriu Kleinovú vstúpiť 
do jednania ohľadom vysporiadania pozemku a to  podľa žia-
dosti riaditeľky Detského domova v Spišskom Štiavniku Mgr. 
Margity Váhovskej. OZ zobralo na vedomie žiadosť K.Š a túto 
žiadosť prejedná na najbližšom zasadnutí. Tiež zobralo na ve-
domie žiadosti R.H, S.M. a E.Š. o kúpu stavebných pozemkov 
a žiadosti P.M, M.K. a J.S. o pridelenie stavebných pozemkov.

Za správnosť výpisu: Oľga Rákociová

Návšteva zo Sloupnice

Po roku 1989 sa skončila spolupráca ( v časoch minulých nazývaná družba) medzi školami na Slovensku a v Čechách. Naša škola 
bola družobne spojená so školou v Sloupnici. Určite si aj mnoho z nás spomína na ich návštevy u nás a naše tam. Niekoľkokrát 
v minulosti po roku 1995 sa naša škola snažila tieto návštevy obnoviť, ale žiaľ nepodarilo sa to. Príjemne nás prekvapilo, keď sa 
novozvolený pán riaditeľ zo Sloupnice ozval, že by bolo dobré znovu obnoviť túto už skoro zabudnutú spoluprácu. A tak sa aj sta-
lo. Ráno 8. mája 2008 docestovalo 14 učiteľov z ČR do Spišského Štiavnika. V škole sme ich už očakávali a ukázali sme im naše 
triedy a celú budovu. Potom ich slávnostne prijala starostka obce p. Mária Kleinová na Obecnom úrade, kde sa dozvedeli niečo z 
histórie a súčasnosti obce a zapísali sa do obecnej kroniky. Za 3 dni, ktoré strávili na Slovensku sme im chceli ukázať čo najviac. 
Navštívili sme Slovenský raj, kde sme spolu vystúpili na Kláštorisko, na pltiach sme sa  po rieke Dunajec splavili až na poľské hra-
nice, na Spišskom hrade sme obdivovali jeho majestátnosť, um a šikovnosť našich predkov a v Levoči sme si pozreli oltár Majstra 
Pavla z Levoče v chráme sv. Jakuba. Počas týchto ciest sme si vymieňali skúsenosti hlavne z práce v školstve. Porovnávali sme škol-
stvo na Slovensku a v Čechách. Pri rozlúčke s kolegami z Čiech sme si znovu potvrdili, že naše národy sú si naozaj veľmi blízke. 
Dúfame, že sa tradícia výletov žiakov a učiteľov zase obnoví a budeme opäť spoznávať krajiny, ktoré nám boli kedysi domovom.

 Mgr. Mária Martinková, zást.riad.školy



Strana 3

V II. štvrťroku 2008

Novorodenci v Sp. Štiavniku:

☺ Marián Žiga
☺ Jozef Pažitný
☺ Emília Garanová
☺ Lucia Lacková
☺ Dominika Pačajová
☺ Miriam Martonová
☺ Tatiana Virosteková
☺ Anna Pačajová
☺ Miriam Pemčáková
☺ Pavol Pemčák
☺ Maximilián Pačaj
☺ Dominika Lacková

Vítame ich medzi nami

Blahoželáme jubilantom:
60 rokov
♥ Jozef Chovan, Kvetná
♥ Pavel Lapšanský, Kaštieľ
♥ Vít Javorský, Mlynská
♥ Ing. Urban Javorský, Hornádska
♥ Irma Kelemenová, Kláštorná
♥ Mária Maliňáková, Slnečná
♥ Marta Barillová, Kvetná
65 rokov
♥ Ladislav Korheľ, Mlynská
70 rokov
♥ Stanislav Palárik, Hlavná
♥ PaedDr Anna Rusiňáková, Mlynská
♥ Katarína Šavelová, Mlynská
75 rokov
♥ František Vagaš, Lúčna
♥ Marcel Šavel, Mlynská
80 rokov
♥ František Martinko, Mlynská
♥ Vdp. Marcel Martinko, Mlynská
85 rokov
♥ Ladislav Mrava, Hlavná

Prajeme im pevné zdravie

Na večný odpočinok sme 
odprevadili:

†  Mária Kostolná 
† Miriam  Martonová

K trvalému pobytu sa prihlásili 
piati občania.

Odsťahovali sa dvaja obyvatelia.

Osobné údaje občanov sú zverejnené 
s ich súhlasom.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA Náš Martin znova ožíva

Naša podtatranská obec Spišský Štiavnik sa takmer den-
ne dostáva viac do povedomia mnohých nových ľudí. 
Máme dôvod byť hrdí a možno nám to aj mnohí závidia. 

Tatranská galéria v Poprade usporiadala v dňoch 2. – 19. 
júna 2008 Festival súčasného slovenského umenia Fakto-
ry art. Osobnosť a tvorba Prof. PhDr. Martina Slivku DrCs., 
nášho rodáka podnietili projekt tohto podujatia. Nechválim ho, 
že sme menovci a aby som dokázal, že všetko je pravda, uvád-
zam z publikácie jeho vyznamenania: 1964 – Zlatý drak na 
krakovskom MFF za film Voda a práca, 1955 film Odchádza 
človek zaradilo UNESCO do svetového kultúrneho dedičstva 
(1968) a je zaradený aj do Zlatého fondu slovenskej kinema-

tografie. Film získal významné ocenenie vo švajčiarskom Nyone, Artfilm Kromě-
říž, Akadémia film Olomouc a na prehliadke dva krátke filmy v Karlových Varoch.

Vedecké a pedagogické hodnosti: 1981- Kandidát vied, 1982 – PhDr., 1991 
Docent, 1992-vysokoškolský profesor, 1996 – Doktor vied o umení.  Aka-
demické funkcie: 1990 – 1993 dekan FTF VŠMU, 1993 – 1994 Umelec-
ká rada FTF VŠMU – člen, 1993 – 2002 Umelecká rada VŠMU – člen.

Cena Martina Slivku je vyjadrením úcty za prácu vykonanú v oblas-
ti kultúry s prihliadnutím na teritórium  podtatranskej oblasti, Šari-
ša a Zamaguria – domovský región prof. PhDr. Martina Slivku DrCs.

Tatranská galéria po prvýkrát udeľovala Ceny Martina Slivku za prácu v ob-
lasti kultúry s prihliadnutím na teritórium podtatranskej oblasti. Cena Mar-
tina Slivku in memoriam bola udelená historikovi umenia a tiež Cena Marti-
na Slivku za dlhoročnú činnosť v oblasti umenia. Autorom zhotovenia ceny je 
náš rodák, akademický sochár Štefan Hudzík. Táto skutočnosť sa nedá vyvrá-
tiť, nám zostáva zaspomínať na nášho spolurodáka Martina a byť na neho hrdí.

Ján Slivka
kronikár obce

Hasičská súťaž v Spišskom Štiavniku

Horúce leto je vždy návnadou pre vznik požiaru. Na požiar a jeho likvidáciu treba byť 
vždy pripravený a na túto úlohu sú poverení mladí nadšenci a nadšenkyne – hasiči. Ná-
pad založiť túto organizáciu je nezaplatiteľný. Veď ich heslo: Bohu na slávu a blížnemu 
na pomoc“ vyjadruje vzájomnú spätosť pre pomoc. Oheň, ktorý má nezastupiteľné 

miesto pre ľudstvo nesmie prerásť v požiar, 
ktorý už nie je pomocníkom, ale ničiteľom 
práce ľudských rúk, rozumu, ľudskej 
vynaliezavosti a nadobudnutého imania.
Kedysi hasiči ako jediná organizácia v obci boli 
obdivovaní deťmi i dospelými pri nedeľných 
cvičeniach svojimi zručnosťami, vytvárali ús-
mev na tvári malých i veľkých obdivovateľov. 
Dnes je veľa iných organizácií, ale hasičov 
pre ich ušľachtilý zámer nepredstihne nikto.
Keď listujeme v dostupnej histórii obce, 

alebo pamäti starších, slovo hasič sa objavuje stále. Naši richtári, po nich predsedovia, 
dnes starostovia a starostky na hasičov nielenže nezabúdajú, ale dávajú im prvé miesto 
v obciach. Dokonca v našej obci prebieha súťaž hasičských družstiev „O putovný  pohár 
starostky obce“ a tohto roku bol už siedmy ročník. Táto súťaž sa v našej obci konala 1. 
júna 2008 na lúkach Mláky. Sedemnásť mužských a sedem ženských družstiev ukázalo 
skvelú zručnosť v narábaním hasičskou technikou. Naše dve družstva mužov obsadili 
stredné miesta a družstvo žien zo Spišského Štiavnika sa umiestnilo na druhom mieste.
Drahí mladí priatelia a priateľky, či kamarátky a kamaráti s hrdosťou kráčajte v šľapajách Vašich 
predchodcov a Vy pani starostka pokračujte naďalej v húževnatosti doterajšieho prístupu k 
hasičom. Vďaka Vám a dovidenia v 8. ročníku súťaže O putovný pohár starostky v roku 2009.

Ján Slivka
kronikár obce
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STOLNÝ TENIS

Jubilejný 40. ročník
Štiavnickej podkovy

FUTBAL

Po dobrých výkonoch na konci sezóny A mužstvo ob-
sadilo konečné ôsme miesto a zabezpečilo si účasť v 
4.lige. Najviac mužstvu pomohla stála opora Peter Ja-
ník a podpora z B mužstva Ing. Milan Maliňák. Dúfa-
me, že v nasledujúcej sezóne sa mužstvu budú vyhýbať 
zranenia a znova bude bojovať o popredné priečky.
B mužstvo po stabilných výkonoch obsadilo dob-

ré piate miesto v 5. lige. C mužstvo síce skonči-
lo posledné v 6. lige, ale žiaci, ktorí stabilne za 
mužstvo nastupovali, získali veľké skúsenosti. 
Žiaci nás úspešne reprezentovali v 1.aj 2. lige. V 1.lige 

skončili na veľmi peknom 7. mieste a v 2. lige na 6. mieste. 
Dúfame, že aj po odchode opôr do dorasteneckej kategórie, 
budeme úspešne bojovať s mužstvami s Košíc, Svidníka, 
Vranova , Prešova, Spišskej Novej Vsi a Starej Ľubovne.

Ing. Daniel Martinko

V jarnej sezóne sa družstvo dospelých pokúsilo bo-
jovať o popredné umiestnenia a prípadný postup do 
druhej triedy. Po veľmi dobrých výkonoch z úvodu 
sezóny však prišla krutá prehra v Levoči a remíza po 
chybe funkcionárov v Granč-Petrovciach, čím mužstvo 
prišlo o reálnu možnosť postupu. Nakoniec skončilo 
na treťom mieste, čo ale môžeme hodnotiť ako úspech, 
pretože všetky domáce zápasy v celej sezóne vyhra-
li a diváci odchádzali z domácich stretnutí spokojní.
Aj keď družstvo dorastencov na jar nepodáva-

lo očakávané výkony, musíme byť s ich športový-
mi výkonmi spokojní, pretože ich tréningové úsi-
lie bolo príkladné. Športové šťastie im však nebolo 
naklonené a nakoniec skončili na štvrtom mieste.
Naopak žiaci v jarnej časti podali stopercentný výkon, 

keď vyhrali všetky zápasy a skončili na druhom mieste 
s rovnakým počtom bodov ako prvé Kravany. Škoda, že 
v jesennej časti nezískali aspoň jeden bod navyše, po-
tom by im prvé miesto a víťazstvo v súťaži neuniklo.
Novú sezónu chceme začať kvalitnou letnou prí-

pravou na turnajoch v okolitých obciach s vyvr-
cholením turnaja v našej obci 27.júla, na ktorý sr-
dečne pozývame všetkých športových fanúšikov. 

Ing. Daniel Martinko

Už v predvečer súťaže starostka obce Mária Kleinová slávnostne prijala organizátorov tohto podujatia, ktorí sa dlhé roky 
podieľajú na príprave jazdeckých pretekov a vyjadrila poďakovanie  a ocenila ich prácu.  15. apríla 2008 o 13.00 hodine na 
miestnom ihrisku starostka obce za prítomnosti podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja Ing. Milana Barana otvo-
rila v našej obci jubilejný 40. ročník Štiavnickej podkovy. Tohoročná Štiavnická podkova sa môže pýšiť rekordným počtom 
jazdcov a jazdeckých oddielov v celej svojej histórii. Milovníci týchto ušľachtilých zvierat si prišli na svoje. Súťažilo sa v štyroch 
disciplínach. Súťaž č. 1 ZM patrila  mladým – jazdci do 14 rokov. Z desiatich jazdeckých oddielov zvíťazil Marcel Jackovič na 
koni Vanda z jazdeckého oddielu Cold Lake Horses Huncovce. Na druhej priečke sa umiestnil Henrich Andrejko na koni Bal-
timor z JS Bechera Stropkov a tretie miesto obsadila Radka Kureková na koni Charm z JaRK Poprad. V súťaži ZM bojovali 
jazdci z 18 oddielov. Prvé tri priečky obsadili zástupkyne nežnejšieho 
pohlavia. Zvíťazila Simona Vaškaninová na koni Dalibor z JS Bechera 
Stropkov, druhé miesto získala Viera Kaňová na koni Carima z JK 
Kovalčík Vrbov a na treťom sa umiestnila Eva Hrebeňárová na koni 
Kelly z JK Kovalčík Vrbov. V súťaži  č. 2 Z o Cenu Urbariátu Spišský 
Štiavnik obsadila 1. miesto Lucia Tarabová na koni Forte z JK Kiara 
Košice, druhé miesto získala Romana Kunová na koni Griffin z klubu 
JuR Ondrášová Liptovský Mikuláš a tretia priečka patrila Norbertovi 
Andrejkovi na koni Princez Star z JS Bechera Stropkov. V hlavnej sú-
ťaži č. 3 – ZL o Štiavnickú podkovu súťažili jazdci z desiatich jazdec-
kých oddielov. Zvíťazila Lucia Tarabová na koni Forte z jazdeckého 
oddielu Kiara Košice, druhé miesto si vybojoval Marek Filinský na 
koni Kamor z JO Slovenský Raj Hrabušice a tretie miesto obsadila 
Alexandra Špaková na koni Demi z JaRK Poprad. V prestávke medzi jednotlivými disciplínami vystúpila sokoliarska skupi-
na AQUILA z Bojníc, ktorá robila ukážky s pernatými dravcami,  porozprávali niečo z histórie  a súčasnosti sokoliarstva a 
o ochrane dravých vtákov. Aj napriek nepriazni počasia sa celá akcia už tradične tešila veľkému záujmu divákov. Najmenší 
mali radosť z jazdy na poníkoch, tí skôr narodení si pochutnávali na guláši, klobáske a pive.  Jubilejný 40. ročník jazdeckých 
pretekov radíme medzi jeden z najvydarenejších po usporiadateľskej aj organizačnej stránke. Potešili nás pozitívne reakcie 
jazdcov a účastníkov pretekov, účasť jazdcov z východu ako aj návšteva divákov, ktorí príjemne strávili víkend v Spišskom 
Štiavniku.

Oľga Rákociová


