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Vážení spolu-
občania, prajem 
Vám príjemnú 
pohodu pri čítaní 
prvého vydania 
Obecného spra-
vodajcu v novom 
roku. Z príjemnej 
vianočnej pohody 

nám už ostal hádam iba vianočný 
stromček a možno nejaké to “kilko” 
navyše, ale určite aj krásne spo-
mienky na rodinné spoločenstvo pri 
štedrej večeri a hlavne darčeky.  Sú 
ľudia, pre ktorých je dobrým dar-
čekom len niečo finančne náročnej-
šie – počnúc bicyklom, či mobilom, 
alebo zahraničnou rekreáciou. Iní 
sa uspokoja s peknou knihou, svet-
rom, klasickými ponožkami či iný-
mi praktickým finančne nenáročný-
mi darčekmi. Ba sú aj takí, ktorí za 
najväčší a najcennejší darček pova-
žujú samotné Vianoce, teda to, že 
vôbec existujú so všetkým pekným, 
voňavým, dojímavým a hlavne pre 
ich biblickú podstatu narodenia 
Božieho dieťaťa v jasličkách. My 
sme sa Vám snažili spestriť Vianoce 
tiež takým menším darčekom opäť 
v podobe kalendára mikroregiońu. 
Pre našu redakciu bude však určite 
najkrajší ten, keď nám zachováte 
priazeň aj v roku novom.  Chceme 
prinášať  všetkým našim čitateľom 
aj v novom roku vždy niečo zaují-
mavé, užitočné pre prácu a život 
v našej dedinke, ako aj niečo pre 
zábavu, potešenie a  povzbudenie.  
Chceme sa prostredníctvom  Obec-
ného spravodajcu naďalej stretá-
vať s Vami, vážení spoluobčania v 
dobrom i v zlom, vzbudiť vo Vás 
dôveru, že sme tu pre Vás, pre Vaše 
problémy, podeliť sa s Vami o Vaše 
príjemné, i menej príjemné zážitky. 
Určite to môže iba napomôcť pri 
vzájomnej komunikácii a celkovej 
participáciíi občanov na samosprá-
ve. Aj keď je toto vydanie novoročné, 
prevažne sleduje udalosti posled-
ného štvrťroka 2OO8  a je takým 
menším obzretím za rokom uplynu-
lým. Aký bol pre nás v samospráve?
No určite náročný a zložitý na fi-
nancovanie, ale aj bohatý na rôzne 
spoločenské, kultúrne, či športové 
udalosti v obci.  Snažili sme sa v 
priebehu celého roka na pravidel-
ných zasadnutiach obecného za-
stupiteľstva, ale aj s pracovníkmi 
obecného úradu udržať plynulý 
výkon samosprávy a preneseného 
výkonu štátnej správy, ako aj udr-
žať spôsob  financovania podľa sta-
noveného rozpočtu.  Určite to však 
nebolo jednoduché. Záver roka 
patril príprave na zavedenie novej 
európskej meny.  Čosi sa nám po-
darilo naplánovať aj do budúcnosti

(dokončenie na strane 2)

26. septembra 2008 sa zišlo Obecné zastu-
piteľstvo na svojom 7. zasadnutí. Zasadnu-
tie OZ otvorila starostka obce Mária Kleino-
vá. Privítala poslancov a hostí a oboznámila 
prítomných s programom, ktorý bol schvá-
lený. Za zapisovateľa bol schválený Jaroslav 
Budinský, do návrhovej komisie a za overo-
vateľov zápisnice boli zvolení Magdaléna 
Javorská Dlugošová a Ing. Milan Maliňák. 
Kontrolu plnenia uznesení previedol Jaro-
slav Budinský. Uznesenia boli splnené, alebo 
sa plnia priebežne. OZ zobralo na vedomie 
žiadosť J.J. o náhradu škody za ušlý zisk na 
úrode a v zmysle žiadosti zriadilo zasadnu-
tie komisie pre výstavbu, životné prostredie 
a územné plánovanie, ktorá dňa 27.9.2008 
o 10.00 hod. na tváre miesta posúdi závaž-
nosť uvedenej žiadosti a navrhne adekvátne 
opatrenia. OZ zobralo na vedomie žiadosť 
riaditeľky DD a DSS Mgr. Anetty Huraiovej 
o výmene okien v prednom trakte budovy a 
poveruje finančnú komisiu posúdiť konkrét-
nu žiadosť. OZ zobralo na vedomie správy 
kontrolóra obce o vykonaných kontrolách 
v zmysle plánu kontrol. OZ berie na vedo-
mie správu predsedu komisie pre výstavbu, 
životné prostredie a územné plánovanie 
Ing. Mgr. Štefana Bukoviča. OZ schválilo 
navýšenie rozpočtu o finančné prostried-
ky z prenájmu Špeciálnej základnej školy 
vo výške Sk 65 000,-. Základná škola tieto 
finančné prostriedky použije na vykrytie 
energií. OZ schválilo dodatok č. 1 k VZN 
obce Spišský Štiavnik o mieste a čase zápi-
su detí v Materskej škole a Základnej škole 
v Spišskom Štiavniku. OZ na základe ozná-
menia PVPS, a.s. Poprad vo veci odkúpenia 
vodovodu od obce Spišský Štiavnik – vyjad-
renie trvá na podmienkach odpredaja obec-
ného vodovodu v zmysle prvotnej žiadosti 
zo dňa 7.5.2007. OZ zobralo na vedomie 
žiadosť Ing. M. P. , Poprad o sprostredko-
vanie kúpy pozemku v obci Spišský Štiav-
nik. OZ schválilo pracovnú cestu starostky 
obce Spišský Štiavnik do Bruselu 5. – 10. 
októbra 2008. OZ poverilo komisiu pre fi-
nancovanie, spravovanie obecného majet-
ku, obchodu a služieb prešetriť uznesenie 
č. 32/2008. OZ schválilo delegátov do škol-
skej rady ZŠ - Jozef Ferenčák, Ján Koňa. 
21. novembra 2008 sa zišlo Obecné 

zastupiteľstvo na svojom 8. zasadnutí. 
Zasadnutie OZ otvorila starostka obce Má-
ria Kleinová. Privítala poslancov, poslan-
kyne a hostí a oboznámila prítomných s 
programom zasadnutia a ten bol schválený. 
Za zapisovateľa bol schválený Jaroslav Bu-
dinský, do návrhovej komisie a za overova-
teľov zápisnice boli zvolení Ing. Martinko 
Daniel a Ing. Mgr. Bukovič Štefan. Návrho-
vá komisia OZ konštatuje, že bolo prítom-
ných 9 z 9 poslancov /100 %/ a OZ bolo 
uznášania schopné. Kontrolu plnenia uzne-
sení previedol Jaroslav Budinský. Uznese-
nia boli splnené, alebo sa plnia priebežne: 
90/2008, 40/2008.  OZ neschválilo žiadosť 
o odkúpenie pozemku K. A., Spišský Štiav-
nik zo dňa 9.6.2008 na výstavbu garáže. 
OZ zobralo na vedomie žiadosť riaditeľky 
Špeciálnej základnej školy Mgr. M. Viglaskej 
o spoluprácu pri riešení priestorov Špeci-
álnej základnej školy a zároveň odporúča 
starostke obce vstúpiť do jednania s Kraj-
ským školským úradom – zriaďovateľom, 
ohľadom zriadenia nových priestorov pre 
účely Špeciálnej základnej školy. OZ zobra-
lo na vedomie rozbor hospodárenia obce 
Spišský Štiavnik za obdobie 01.-09./2008 a 
správu kontrolóra obce k rozboru hospodá-
renia. OZ schválilo harmonogram priebehu 
inventarizácie majetku obce za rok 2008 
a opatrenie č. 3 starostky obce - inventa-
rizácia majetku obce. Odporúča starostke 
obce predložiť nové opatrenia k vykonaniu 
inventarizácii v roku 2009 na schválenie. 
OZ zobralo na vedomie návrh rozpočtu na 
rok 2009 a správu kontrolóra obce násled-
ná kontrola plnenia uznesení na zasadnutí 
OZ dňa 20.6.2008. OZ zobralo na vedomie 
žiadosť Ing. M. M., Spišský Štiavnik o za-
kúpenie pozemku na výstavbu rodinného 
domu. OZ odporučilo starostke obce, aby 
upozornila Urbárske pozemkové spolo-
čenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom 
Štiavniku - výzvou na zákaz usporiadania 
verejnej hudobnej produkcie v Urbárskom 
dome, bez vydania rozhodnutia o povolení 
hudobnej produkcie a v prípade usporiada-
nia súkromných osláv o dodržiavanie noč-
ného kľudu v zmysle Občianskeho zákonní-
ka. OZ schválilo zmenu odpisového plánu

(dokončenie na strane 2)

Z Obecného zas tupi teľs tva
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(pokračovanie zo strany 1)
 a to už aj pomerne blízkej, hlavne čo sa týka získania mimo-
rozpočtových finančných zdrojov predovšetkým z fondov Euró-
skej únie. Dňa 26. septembra 2OO8 nám bolo doručené listom 
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR oznámenie 
o schválení žiadosti o nenávratný finačný príspevok v celkovej 
výške l5.882O85,28 Sk. Celkové oprávnené výdavky boli schvá-
lené  vo výške l6.7l7984,5l Sk na rekonštrukciu strechy so za-
teplením a výmenou okien v Základnej škole.  Veľmi nás trápi 
skutočnosť, že nám nebola schválená dotácia na výstavbu novej 
telocvične, no bohužiaľ na novostavby sa tieto príspevky z tohto 
operačného programu neposkytovali, nakoľko  žiadosti hlavne 
na rekonštrukcie škôl a školských zariadení  niekoľkonásobne 
prekračovali možnosti poskytovania týchto príspevkov. Určite 
však urobíme všetko preto, aby sme s výstavbou telocvične ešte 
v tomto roku započali z vlastných zdrojov. Plánov je naozaj veľa,  
no rok sa bude niesť predovšetkým v zavedení novej meny a v 
súvislosti s tým aj so zaťažovaním nielen obecného ale aj rodin-
ných rozpočtov. Preto poslanci obecného zastupiteľstva veľmi 
citlivo reagovali na možnosti  napĺňania obecnej pokladnice, aby 
nezaťažili predovšetkým občanov dôchodcov a mladé rodiny.  To 
sa zvažovalo predovšetkým pri stanovení sadzieb daní a poplat-
kov za verejno-prospešné služby, výsledkom čoho je skutočnosť, 
že  sa tieto nezdvihli vo Všeobecne záväzných nariadeniach obce 
, ani v sadzobníkoch na rok 2009 ani o cent, dokonca sa rozšíril 
okruh zliav hlavne pre občanov dôchodcov nad 70 rokov, ako aj 
pre viacpočetné rodiny napríklad pri stanovení cien stočného.  
Potrápila nás aj dlhoročná situácia s nedostatkom vody vo vlast-
nom obecnom vodnom zdroji, preto sme museli zabezpečiť cel-
kovú dodávku kvalitnej pitnej vody zo skupinového vodovodu z 
Liptovskej Tepličky. Určite to bude finančným zaťažením hlavne 
pre rodiny, ktoré sú napojené len na tento zdroj, ale prevádzko-
vanie nášho zdroja je už prakticky nemožné, ani náš vodojem  
nebude predmetom odpreda do vlastníctva Podtatranskej vodá-
renskej spoločnosti a.s. Poprad. Ešte stále prebiehajú jednania 
s touto spoločnosťou hlavne z dôvodu ďalšieho zabezpečovania 
vodou občanov Rómov. Jednoducho budeme musieť vodou šet-
riť, prípadne sa ponapájať iba na vlastné studne. Odberateľom, 
ktorí sú odkázaní iba na tento zdroj, prípadne ak odber kombi-
nujú doporučujem odovzdať doručené nové žiadosti a zmluvy o 
zriadenie vodovodnej prípojky do konca januára t.r. V prípade ne-
jasnosti pri vypisovaní Vám radi pomôžeme na obecnom úrade. 
Život v obci nám priniesol počas uplynulého roka aj mnohé 
krízové situácie i živelnú pohromu v podobe rozvodneného 
Hornádu počas lejakov v mesiaci júl. Chcem preto vyzdvih-
núť i spoluprácu spoločenských a záujmových organizácií, 
v tomto prípade najviac pomoc našich hasičov pri záchran-
ných prácach, ale i pri odstraňovaní následkov po povodni.
Náročný a zložitý bol rok 2008 hlavne pri preberaní kom-
petencií v sociálnej sfére. Som rada, že sa nám spolu s apa-
rátom pracovníkov obecného úradu podarilo zvládnuť 
úlohy  v súvislosti s prijatým balíčkom sociálnych zákonov 
týkajúcich sa  problematiky služieb zamestnanosti /aktivač-
né práce/, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
pomoci v hmotnej núdzi a k problematike sociálnych služieb.
Preto tu už naozaj ostáva priestor na poďakovanie – všetkým 
poslancom obecného zastupiteľstva, kontrolórovi obce, pracov-
níkom obecného úradu, členom komisií, zamestnancom škôl, 
školských zariadení, organizácií riadených obcou i členom  spo-
ločenských a záujmových a iných  organizácií v obci, ale aj Vám 
všetkým vážení, spoluobčania za vykonanú prácu, za Váš elán, 
oduševnenie  v uplynulom roku v prospech nás všetkých.  Ostá-
va mi vyjadriť presvedčenie, že ani v novom roku nám nebudú 
chýbať sily a schopnosti pohotovo a tvorivo reagovať na potreby, 
ktoré  sú v obci prioritné, ako aj plniť úlohy a povinnosti, ktoré ži-
vot pred nás postaví  s prehľadom a včas.  Starší nech sú oporou 
a zdrojom poznania pre mladšiu generáciu a mladší nech svojou 
energiou a šikovnosťou pretvárajú a napĺňajú svoje sny pre život 
v obci, v ktorej máme svoj domov. Buďme hrdí na svoju obec, 
na to, že sme Štiavničania.  Prajem Vám k tomu veľa pevného 
zdravia, šťastia, pokoja, osobnej pohody, ale aj istoty, že sme pod 
ochranou Nebeskej Matky, ktorá je Patrónkou našej dedinky.

Mária Kleinová, starostka obce

(pokračovanie zo strany 1)
 číslo 1/2003 - odpisový plán. OZ zobralo na vedomie sťaž-
nosti na spôsob platby stočného rodiny V. a  M., Spišský 
Štiavnik a ponecháva v platnosti Uznesenie č. 54/2008 v 
tomto znení: OZ schvaľuje poplatok paušálnej spotreby vody 
- stočného v zmysle zákona č. 397/2003 Z.z. na rok 2008 pre 
každého obyvateľa. OZ nesúhlasí s výmenou doteraz použí-
vaných KUKA plechových nádob na 110 l KUKA plastové 
nádoby na komunálny odpad pre všetkých obyvateľov obce 
Spišský Štiavnik.  OZ schválilo odmenu starostke obce Má-
rii Kleinovej vo výške 1 násobku mesačného platu vo výplate 
za mesiac november 2008 a odmenu kontrolórovi obce Ing. 
Ondrejovi Korenkovi vo výške Sk 10 000,–  v čistom za me-
siac november 2008. OZ schválilo Všeobecne záväzné naria-
denie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 1/2009. 
OZ ruší Smernicu pre podprahové obstarávanie zo dňa 
9.7.2004, ktorou sa určoval postup pri obstarávaní tovarov, 
prác a služieb v obci Spišský Štiavnik a schválilo Smernicu 
pre podprahové obstarávanie doplnenú ustanoveniami zo 
Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zákona 
č. 102/2007 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13. decembra 2008 sa zišlo Obecné zastupiteľstvo na svo-
jom 9. zasadnutí. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce 
Mária Kleinová. Privítala poslancov, poslankyne a hostí a 
oboznámila prítomných s programom zasadnutia a ten bol 
schválený. Za zapisovateľa bol schválený Jaroslav Budin-
ský, do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice boli 
zvolení Mgr. Oľga Martinková a Ing. Milan Maliňák. Ná-
vrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 8 z 9 
poslancov /88 %/ a OZ bolo uznášania schopné. Kontrolu 
plnenia uznesení previedol Jaroslav Budinský. Uznesenia boli 
splnené, alebo sa plnia priebežne: 40/2008.  OZ v zmysle
§ 6 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. g. zákona SNR č.  639/1990 
Zb. o obecnom zriadení zákona č. 50/1976 Zb. schválilo VZN 
č. 2/2008 k územnému plánu Obce Spišský Štiavnik.  OZ 
schválilo finančný a programový rozpočet na rok 2009 a vý-
hľadový rozpočet na roky 2010 a 2011. OZ zobralo na vedo-
mie stanovisko kontrolóra obce k finančnému a programové-
mu rozpočtu a schválilo plán kontrolnej činnosti na I. polrok 
2009. OZ schválilo VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné staveb-
né odpady a biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene. 
OZ doporučilo starostke obce vypracovať informačný leták 
s vysvetlením problematiky odpredaja obecného vodovodu 
a vzorom vyplnenej zmluvy o pripojení a podpísať Dodatok 
č. 11 k Zmluve č. 02/V-06 o zbere, odvoze a zneškodňovaní 
komunálneho odpadu z obce Spišský Štiavnik. OZ schválilo 
maximálny počet osôb na spoplatnenie stočného v počte 5 
na jednu domácnosť.  OZ schválilo odpredaj obecného po-
zemku parc. č. 26/1 o výmere 30 m2 P. K.,  Poprad s tým, 
že na pozemku mu bude dané vecné bremeno týkajúce sa 
ponechania pozemku pre účely likvidácie povrchových vôd 
zo štátnej cesty. Cena za 1 m2 Sk 200,– /6,64 €. OZ na zákla-
de osvedčenia o zápise do evidencie SHR Š. T. ponecháva v 
platnosti sadzbu dane z nehnuteľnosti na parcele č. 801/19 
ako stavby na poľnohospodársku produkciu.  OZ schválilo 
Smernicu obehu účtovných dokladov pre Obec Spišský Štiav-
nik a Smernicu obehu účtovných dokladov pre ZŠ Spišský 
Štiavnik. OZ schválilo vnútorný predpis pre vykonanie inven-
tarizácie majetku obce v roku 2009  p.č. 5/2008. OZ zobralo 
na vedomie nesúhlas s vyúčtovaním platby stočného P. D. a 
V.D. a sťažnosť na spôsob platby stočného V. F. a K.V. a po-
necháva v platnosti Uznesenie č. 54/2008 v tomto znení: OZ 
schvaľuje poplatok paušálnej spotreby vody - stočného v zmys-
le zákona č. 397/2003 Z.z. na rok 2008 pre každého obyva-
teľa. OZ zobralo na vedomie žiadosť Združenia občanov Slo-
venska postihnutých epilepsiou – AURA o humánnu pomoc.

Za správnosť výpisu. Oľga Rákociová
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V IV. štvrťroku 2008

Novorodenci v Sp. Štiavniku:

☺ Milan Rusnák
☺ Vanesa  Žigová
☺ Barbora Žigová
☺ Barbora Rusnáková
☺ Peter Žiga
☺ Veronika Žigová
☺ Alena Mirgová
☺ Manuela Pačajová
☺ Patrícia Pokošová
☺ Adela Čonková

Vítame ich medzi nami

Blahoželáme jubilantom:
60 rokov
♥ Terézia Gajanová, Mariánske nám.
♥ Alžbeta Korheľová, Lúčna
♥ Martin Martinko, Kvetná
♥ Justína Javorská, Hlavná
♥ Marta Dulovičová, Lúčna
♥ Ondrej Paukovič, Lúčna
♥ Mária Slodičáková, Priečna
♥ Anna Javorská, Kvetná

65 rokov
♥ Albín Kéri, Priečna
70 rokov
♥ Ing. Eduard Kušnierik, Hlav-
ná
♥ Ondrej Martinko, Kvetná
75 rokov
♥ Tibor Kišš, Lúčna
♥ Katarína Ivanová, Hornádska
80 rokov
♥ Martin Dulovič, Kvetná
♥ Viktor Hrkeľ, Hlavná
♥ Mária Javorská, Hlavná

Prajeme im pevné zdravie

Na večný odpočinok sme 
odprevadili:

† Marta Gajanová
† Pavol Dolák
† Emil Baláž
† Helena Martinková

K trvalému pobytu sa prihlásili 
štyria občania. Odsťahovali sa 

siedmi obyvatelia.
K 31.12.2008 bolo v našej obci 
2317 obyvateľov, z toho 1166 

mužov a 115l žien. Z celkového 
počtu je 663 detí.

Osobné údaje občanov sú zverejnené 
s ich súhlasom.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA POHĽAD SPÄŤ DO ROKU 2008
Prežili sme rok 2008 rôzne. Jedni vo veľkej radosti, druhí v spokojnosti, iní zase vo veľkých starostiach. 

A boli aj takí, čo prežili v chorobe a smútku. Ako prežili nezamestnaní to ťažko spomínať, pretože kto si z 
lenivosti nezabezpečil prácu, ten si nezaslúži pozornosť, tých, ktorých z práce prepustili treba ľutovať. To 
čo sa odohralo sa napraviť nedá a preto ja chcem s vami pospomínať a obnoviť v pamäti. Začiatok roku 
však nenaskočil prívetivo, veď už od 3. januára zdraželo cestovanie autobusom o 30 % a zdraženie potravín 
prebehlo tíško bez dokonalého zverejnenia, to asi preto, že sme boli ešte naladení oslavou nového roku. V 
januári to bol spoločný ples Obecného úradu a Urbariátu Spišský Štiavnik. Už v marci sa začali práce na 
pokračovaní chodníka pre peších, hlavne pre ochranu proti úrazom žiakov idúcich do školy a zo školy. Ma-
rec sa prezentoval aj oslavou Medzinárodného dňa žien a to preto, aby neboli ukrivdené slobodné a budúce 
mamičky, ak sa pre tento krok rozhodnú. Možno ich presvedčí príspevok  829,85 € (25.000,- Sk) na tri deti. 
Myšlienka založenia Jednoty dôchodcov sa niesla éterom z ústredných orgánov. 4. apríla starostka obce s 
kronikárom sondovali vo Svite na výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov SENIOR v čom spočíva činnosť 
tejto organizácie. 9. apríla  sa konalo posedenie z dôchodcami v našej obci za prítomnosti Ing. Dulu, člena 
ústrednej revíznej komisie a predsedu Jednoty dôchodcov v Spišskej Novej Vsi. Začiatkom mája navštívili 
obec zástupcovia z družobnej českej obce Sloupnice, na Obecnom úrade  sa zapísali do pamätnej knihy, 
pozreli si detský domov a ich chovancov a základnú školu. Zvedaví boli na celkové dianie v obci, navštívili 
Vysoké Tatry, Slovenský raj, Dunajec, Spišský hrad a podľa úsmevu na ich tvárach sa dalo usúdiť, že sa 
cítili veľmi dobre. V júni sa konal jubilejný 40. ročník jazdeckých pretekov o Štiavnickú podkovu s počtom 
pretekárov cez 50, ktorým chladné počasie, ako aj koňom bolo blahodárne. Prítomným obdivovateľom 
oteplenie priniesol kotlíkový guláš vynikajúco navarený členkami Slovenského červeného kríža a niektoré 
stánky ponúkali aj iný druh zohriatia. Opatrovatelia dravého vtáctva – sov, sokolov a jastrabov predstavili 
ich poslušnosť. Je to nezabudnuteľný zážitok pre starých a mladých. V auguste menšie nepríjemnosti v 
škole, priniesla v čase mimo vyučovania návšteva „mladých,“ výsledok šetrenia urovnali kompetentní. Do 
mesiaca augusta patrí aj očkovanie rómskych detí proti vyskytnutej sa žltačke. Zaočkované museli byť aj deti 
majoritnej skupiny žiakov z titulu spoločného vyučovania s rómskymi deťmi. Všetko skončilo dobre. August 
bol na udalosti dosť bohatý a ďalšou takou bola pri pomníku padlých spomienka na Slovenské národné 
povstanie z príležitosti 64. výročia a na tých, ktorí položili životy za nás v I. a II. svetovej vojne. Dňa 5. au-
gusta 2008 Podtatranské noviny č. 32 priniesli správu: Park v Štiavniku zmenil majiteľa a to nehnuteľnosti 
č. 468 na parcele 4210/4, súpisné číslo 469 na parcele č.4210/3, súpisné číslo 471 na parcele č. 4219/2, 
súpisné číslo 472 na parcele 4219/2. Novému majiteľovi, občanovi Spišského Štiavnika žičme radosti pri ich 
zošľachtení.Počas augustových dní škola pomocou sponzorov vykonala rekonštrukciu sociálnych zariadení 
a rekonštrukciu doterajšej telocvične na triedu. Novinkou potešujúcou bol september, kedy po mnohých 
úsiliach sme dostali 15 882.085,- Sk na rekonštrukciu strechy Základnej školy v Spišskom Štiavniku vrátane 
výmeny okien a zateplenia stien po celom vonkajšom obvode. Chceme šetriť na tepelnej energie a to nám 
prichádza ako vhodná akcia a pre žiakov to bude určité pohodlie. Nespokojnosť občanov bola zmiernená 
začatím rekonštrukcie múra na starom cintoríne, aby cez  ohradenie nemohli preliezať detí a tak sa udržal 
poriadok na cintoríne. Práce boli ukončené v októbri nadstavbou múra a odvodom dažďových vôd  z 
neho. V októbri si dôchodcovia založili Jednotu dôchodcov so schválením stanov a zvolením funkcionárov 
výboru. Predsedom sa stal p. Cyril Martinko V októbri každý rok prevádzané stretnutie Obecného úradu 
s dôchodcami – jubilantmi v sále Urbárskeho domu, prináša nezabudnuteľnú atmosféru, veď staroba je 
žatvou celého života od narodenia. Dojímavý prejav starostky p. Márie Kleinovej a tiež spevák Peter Vašek 
so známymi pesničkami spestrili toto podujatie. Kto má ešte aké – také zdravé kĺby, alebo už nové, mohol 
si pri hudbe aj zaskočiť. V novembri vláda SR doručila každej rodine príručku s kalkulačkou pre manipu-
láciu nových mincí a bankoviek euro od 1.1.2009. Relácie o prechode na euro boli v dennej tlači, televízii 
a rozhlase vysielané počtom až nadmieru. December  sa vyznačuje veľkou pozornosťou Slovenského čer-
veného kríža k občanom nad 70 rokov, ktorých navštívil Mikuláš – p. Marián Palárik so žiakmi školy v prí-
ležitostnom oblečení a obdaril dôchodcov sladkosťami. Obecný úrad vyzdobil obec a Mariánske námestie 
elektrickým vianočným osvetlením, v centre obce sa vynímal vianočný strom, bohato farebne vysvietený. 
Klienti Domova dôchodcov 23.12.2008 zahrali vo svojom dome HUMANITÁR divadelné predstavenie 
Mrázik. Herci v tomto predstavení vydali zo seba všetku silu a schopnosti a po ukončení predstavenia im 
patrí jediná známka: „nádherné“. 28.12.2008 Doc. PhDr. Michal Slivka prednášal o osídlení Kaštieľa a 
vznik reholí. Prednášal nielen o vykopávkach, ale aj o nálezoch, ktoré zvečnil aj písomne a tieto materiály 
odovzdal každému z prítomných. Ako vedúci Katedry archeológie na Univerzite v Bratislave, rodák z blíz-
kych Letanoviec, pôsobí už viac rokov v tomto okolí a je pokračovateľom v prieskume a vykopávok celého 
bývalého Štiavnického opátstva po vdp. Jánovi Venckovi. Teraz obráťme pozornosť aj k našim mladým 
športovcom – futbalistom, stolným tenistom, šachistom, ktorý postupujú čoraz vyššie a vyššie na stupňoch 
športových tabuliek. A tak sa potvrdzuje, že ihrisko ďaleko predbehlo pohostinstvo. V roku 2008 na špor-
tovom polí sa objavuje so svojimi športovými výkonmi náš rodák Andrej Kacvinský v odbore motorizmu. 
Ďakuje za doterajšiu pozornosť starostke obce a Obecnému zastupiteľstvu. Na štartovacej čiare stal trinásť 
krát. A to na amatérskych medzinárodných pretekoch do vrchu s automobilom Škoda Favorit v triede E 
1400 cm3 so štartovacím číslom 173. Prvý štart mal v českej obci Nasledovice, potom nasledoval slovenský 
Jankov vŕšok, Čierny Balog, Ostrá lúka, Krúžok. Zo 4 pohárov sa teší a to: 1. miesto Tatry donau cup – Huty 
– Liptovský Mikuláš 9.8.2008, 2.  miesto Tatry donau cup  - Huty- Liptovský Mikuláš 10.8.2008, 2. miesto 
– Tatry donau  cup –Dobšinský kopec 20.9.2008, 3. miesto Tatry donau cup Dobšinský kopec 21.9.2008.  
Dva krát s ním štartovali aj Ľubomír Kacvinský na Škode Favorit a Peter Kacvinský s Mazdou 121, ktorý si 
odniesol aj krásne 3. miesto v triede S 1400 m3. Touto cestou ďakuje aj spolu s nami p. Tokarčíkovi Jánovi, 
ktorý mu celú sezónu zapožičiaval prepravný vozík. Ďakuje aj všetkým technickým pomocníkom. Nuž čo 
poviete? Iste dôstojne reprezentoval našu obec. Vďaka! Bohu na slávu, blížnemu na pomoc, drží na vysokej 
technickej a zdatnej úrovni toto heslo našich hasičov, ktorí každoročne aj toho roku 1.júna súťažili o Pohár 
starostky obce na „Mlákoch“ už po siedmy krát. Títo naši strážcovia ľudského imania a ľudskej vynalieza-
vosti umiestňujúci sa v stredných a prvých miestach v súťažiach spolu so ženským družstvom na II. mieste. 
Ich pre ušľachtilý zámer nepredstihne nikto. Ďakujeme! Iste som aj niečo zabudol, ak viete čo, doplňte si. 

kronikár obce



Zarobíme na stočnom?

ČINNOSŤ COOP JEDNOTY – 
SD V  SPIŠSKOM ŠTIANIKU

ČINNOSŤ  MIESTNEHO SPOLU SLO-
VENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku na svojom zasadnutí dňa 08.07.2008, uznesením číslo 54/2008 schválilo paušálny poplatok 
spotreby vody za 1 m3 vyčistenej vody (stočného), nakoľko  občania pre zásobovanie svojich domácnosti pitnou vodou  nevyužívajú iba verejný 
vodovod, ako  jediný zdroj pitnej vody, ale veľa občanov využíva a používa vlastnú studňu ako zdroj pitnej vody bez zabezpečenia  merania  
jej odobratého množstva, ktoré  následne vypúšťa do obecnej kanalizácie. Veľa našich  občanov, taktiež  kombinuje obidve možnosti odberu 
pitnej vody podľa potreby a situácie. Na základe týchto dôvodov, nebolo možné v mnohých prípadoch „ pravdivo zistiť “ skutočné vypúšťané 
množstvo splaškových vôd z jednotlivých domácnosti do obecnej kanalizácie. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo využiť možnosti platnej legis-
latívy  pre určenie  množstva vypúšťaných splaškových vôd s využitím paušálneho poplatku, ktorý umožňuje približne určiť spotrebu vody na 
jedného obyvateľa. Podľa smerných čísel spotreby vody väčšina obyvateľstva spadá do položky 3c, to znamená podľa druhu spotreby vody so 
zariadením na ohrev vody(prietokový ohrievač, elektrický bojler a iné). V tomto prípade smerné čísla spotreby vody sú 55 m3 na jednu  osobu 
za rok pri počte evidovaných 2317 obyvateľov k 31.12.2008. Ďalším dôležitou udalosťou, ktoré viedla k zavedeniu paušálneho poplatku za 
splaškovú vodu pre rok 2008, bolo zahájenie preberacieho a odovzdávacieho konania v súvislosti s odovzdaním obecného vodovodu do pre-
vádzky Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (PVPS), a.s. Poprad, ktoré prebiehali počas celého roka  z dôvodu dopracovania 
a dokladovania  rôznych príloh potrebných k odovzdaniu - porealizačné zameranie, aktualizácia prevádzkových poriadkov, čerpacie skúšky, 
chýbajúce situácie napojenia jednotlivých objektov, skúšky vodotesnosti. Na zasadnutí OZ dňa 9.1.2009 bola však schválená komisia, zložená 
zo zástupcov obce - poslancov, pracovníka ČOV, PVPS a.s. Poprad, W-Control a.s. Poprad, ktorá prevedie dôkladnú kontrolu merania množ-
stva odobratej pitnej vody z verejného vodovodu a studne  ako zdroja pitnej u každého odberateľa našej obce. Na základe získaných poznatkov 
z tejto kontroly obecné zastupiteľstvo rozhodne, či bude tento paušálny poplatok ponechaný alebo či sa bude účtovať stočné podľa skutočnej 
spotreby vody odobratej zo skupinového vodovodu, ale aj vlastných zdrojov občanov pre určenie spôsobu výpočtu množstva vypúšťaných 
vôd do obecnej kanalizácie jednotlivým odberateľom. Žiadame preto všetkých občanov, aby umožnili komisii v čase od 19.1. do 31.1.2009 
nerušený priebeh kontroly a prístup k napojeniu a meraniu. Vážený občania na záver si Vám  dovoľujem dať do pozornosti zopár čísel ohľa-
dom  stočného: Príjmy z paušálneho poplatku stočného podľa počtu obyvateľov by v roku 2009 predstavovali čiastku 42.300,67€/1.274.350-
,00SKK/pri prepočte 55m3x0,33€/10,00SKKx2317 obyvateľov/. Náklady položky správa odpadových vôd podľa schváleného rozpočtu na 
rok 2009 predstavujú čiastku 44.280,69€/1.334.000,00 SKK, z toho mzdy a odvody 14.472,55€/436.000,00 SKK, elektrická energia ČOV 
11.617,87€/350.000.00 SKK, údržba kanalizácie 15.534,75€/468.000,00 SKK, prevádzkovanie kanalizácie 2,655,51€/80.000,00SKK.Teda 
aj pri 100% výbere tohto poplatku vzniká na tejto položke strata vo výške  1.980,02€/59.650,00SKK. Ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že  
kanalizáciou do ČOV došlo v priebehu roka 2OO8  190.772 m3 odpadových vôd x 10,- Sk za m3 do rozpočtu pri správnom účtovaní by sme 
dostali  1 907 720,- Sk. V tom prípade by sme aj zarobili pri odpočítaní nákladov na ČOV - 1 274 350,- Sk = 633 370,-. Samozrejme, ak by sme 
chceli vyúčtovať celých lOO % medzi odberateľov, muselo by sa tu započítať ešte odkanalizovanie povrchových a dažďových vôd, od ktorého 
obec upustila a vlastne - môžeme brať do úvahy  aj všetky tzv. „čestné prehlásenia“, v ktorých nám občania potvrdzujú, že jediným zdrojom 
vody v domácnosti je prípojka doteraz obecného vodovodu? No uvidíme, čo nám zistí komisia, ale doteraz sa naozaj dá hovoriť iba o strate, 
ktorá tak povediac položila aj Príspevkovú organizáciu obce PRÁCE, SLUŽBY, keď doteraz spravovala obecný vodovod a kanalizáciu.

Mária Kleinová, starostka obce 
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Členskú základňu tejto organizácie tvorí 112 členov. Prácu 
členskej základne organizuje dozorný výbor podľa Stanov družstva. 
Od roku 1993 v dozornom výbore pracujú traja členovia. Pred-
sedom DV je  Martin Mičko, podpredseda Štefan Šulc, tajomník 
–  Ľudmila Paláriková. Pre združené prostriedky členov pracujú 
dvaja –  Mária Maliňáková a Václav Vagaš. Dozorný výbor sa stre-
táva 2 krát do roka, kde rieši aktuálne problémy členskej základne, 
oboznamuje sa s výsledkami inventarizácie v predajni, krádežami. 
Naša práca už nie je taká rozsiahla, ako keď sme mali šesť pre-
vádzkových jednotiek. V našej obci už dlhé obdobie máme len 
jednu prevádzku COOP JEDNOTA – potraviny. Výsledky v našej 
prevádzkovej jednotke „Potraviny“ sa viditeľne zlepšujú, zvyšuje 
sa maloobchodný obrat. Pre porovnanie, v roku 2006 bol maloob-
chodný obrat 10 722.000,- Sk, v roku 2007 bol maloobchodný 
obrat 14 390.000,- Sk. Predstavuje to zvýšenie o 3 668.000,- Sk. 
Zdá sa, že je to vďaka rekonštrukcie predajne – zväčšenie preda-
jnej plochy a rozšírenie sortimentu tovaru o mäsové výrobky a ovo-
cie a zeleninu. Oceňujeme zavádzanie rôznych predajných akcií 
v prevádzkach Jednoty, počas ktorých sa zákazníkom ponúka 
nielen lacnejší tovar, ale získavajú aj výhry za zakúpený tovar. 
Taktiež každý člen má nárok na 1 % zľavu z hodnoty nakúpeného 
tovaru. Platí to v každej predajni COOP JEDNOTA na celom 
Slovensku. Prečo to nevyužiť? Hovorí sa: „Babka k babke, budú 
kapce“. Pred niekoľkými rokmi sme organizovali aj rôzne zájazdy 
– výlety autobusom. Dnes už to  pre vysoké náklady nie je možné.

výbor COOP JEDNOTY

Všetko dobré do nového roku, veľa šťastia, zdravia a pra-
covných úspechov v tomto roku Vám želá Miestny spolok 
Slovenského červeného kríža. Tak ako po minulé roky 
aj v tomto roku plánujeme v mesiaci február Valentínsku 
kvapku krvi, na ktorú pozývame všetkých občanov hlavne 
mládež. Tradične organizujeme humánnu zbierku Liga 
proti rakovine, spojenú s rozdávaním symbolických žltých 
narcisov a môžeme potvrdiť, že vyzbieraná suma je rok čo 
rok vyššia. Aj v tomto roku radi poskytneme zdravotnícku 
službu na 8. ročníku hasičskej súťaže o putovný pohár 
starostky obce Spišský Štiavnik.  Medzi najzaujímavejšie 
osvedčené akcie v obci patria jazdecké preteky a Deň obce, 
ktorý je v tomto roku naplánovaný na 14. júna, na ktorých 
pravidelne zabezpečujeme občerstvenie. Už teraz sa tešíme 
na prípravu balíčkov pre našich najstarších spoluobčanov, 
ktorým sa snažíme spestriť tento Mikulášsky večer. Tieto 
balíčky zabezpečujeme z prostriedkov MS SČK. Koniec roka 
zavŕšime návštevou kina a príjemným spoločným posed-
ením. Pomaly sa pripravujeme na výročnú členskú schôdzu, 
ktorá sa uskutoční 1.3.2009 i  a zároveň som veľmi rada, 
že naša členská základňa sa stále rozrastá.  Touto cestou 
ďakujem všetkým členom, ktorí sa pravidelne zúčastňujú 
na organizovaných akciách a za spoluprácu s miestnymi 
organizáciami a obcou, ktorá je na veľmi dobrej úrovni.

predsedníčka MS SČK Mgr. Oľga Martinková



Ako sme prežívali Vianoce v materskej škole

Štiavnický ples
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V jeden zimný podvečer sa naša škôlka zmenila na snehové kráľovstvo. Všetko sa stíšilo a my sme sa ponorili do 
rozprávky...

Naše detičky sa premenili na víly, vločky, škriatkov, snehuliakov a podarilo sa im pomocou básní, piesní, tanca 
zachrániť uhasnutú vianočnú hviezdu. Rozprávka bola darčekom pre rodičov a blízkych.

Týmto príbehom a vlastne celým obdobím príprav na vianočné sviatky sme chceli deťom priblížiť podstatu Vianoc, 
ktorá spočíva v pomoci druhým a v láske medzi ľuďmi. Pri pomyslení na toto príjemné obdobie v našej škôlke nás 
hreje príjemný pocit šťastia a môžeme povedať, že vďaka úsmevu a radosti detí sme prežili plnohodnotné sviatky.

Kolektív MŠ

Obec  Spišský Štiavnik a Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku 
Vás srdečne pozývajú na tradičný Štiavnický ples, ktorý sa uskutoční 14. februára 2009 so začiatkom 

o 20,00 hod. v Urbárskom dome. O dobrú muziku sa postará skupina DECENT. Vstupenky si môžete 
zakúpiť na Obecnom úrade v stránkových dňoch. Cena je 17 €. Tešíme sa na vašu účasť.



Vianočná súťaž v základnej škole

V poslednom čísle nášho časopisu sme vyhlásili  pre žiakov ZŠ Spišský Štiavnik vianočnú súťaž . Žiaci spolu so 
svojimi pedagógmi vyzdobili svoje triedy tak, že by sa za takúto výzdobu nemusel hanbiť žiaden z hypermar-
ketov, ktoré nám pripomínali vianočné sviatky hádam už od októbra, kedy sa nám ,všedným človiečikom,  o 
vianociach a veciach s tým spojených ,ešte ani len nesnívalo. I keď si Perinbaba dala zase načas a nesnežilo, 

okná školy boli plné snehových vločiek. Žiaci si prinies-
li do tried živé vianočné stromčeky, tí tvorivejší si tie 
stromčeky vyrobili z  papiera, lepidla a vaty. Do strom-
čekov už počas celého decembra vkladali svoje darče-
ky pre iných, i svoje priania. Krásne boli i vlastnoručne 
vyrobené betlehemy. Deti sa snažili i pri výrobe vianoč-
ných pozdravov. Všetky vyrobili ruky žiakov a preto boli 
pekné a originálne. Tie najkrajšie sme rozposlali tým, 
ktorí so školou spolupracujú po celý rok. Vďaka Urbár-
skemu spoločenstvu v našej obci, nezostala škola ani 
tento rok bez vianočného stromčeka na chodbe. Keď-
že sa v predchádzajúcom roku všetky vianočné ozdoby 
zo stromčeka zničili, mohli žiaci ukázať svoju šikov-

nosť spolu s učiteľmi pri výrobe nových. A, že sa im to podarilo ... Vianočný stromček priam žiaril! Vianočnú 
atmosféru predznamenalo divadlo z Prešova už 15.decembra predstavením programu „O zlatej rybke“. Vy-

vrcholením vianočných príprav bol skoro dvojhodinový program žiakov na vianočnej besiedke 19.decembra 
2008.  Po programe redakčná rada nášho časopisu prešla všetkými triedami a hodnotila výzdobu. Ťažko 
bolo vybrať víťaza, pretože každá trieda dala do výzdoby niečo svoje, niečo výnimočné. Preto padlo rozhod-
nutie, že starostka obce odmení v januári každú triedu, ktorá sa zapojila do súťaže malými  sladkosťami. 

M.M.
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(stalo sa.... a nie raz, tu v našej obci)
16.11.2008 v nedeľu dopoludnia o 11,00 hod. som sedela v mojej izbičke a čítala dobrú a zaujímavú knihu. Začula som, 
ako na okne čosi šuchoce, ako  keď dávame, alebo vkladáme niečo do igelitovej tašky. Nevenovala som tomu pozornosť v 
domnienke, že niekto pod mojim oknom v Dome dôchodcov má zaparkované auto a majiteľ niečo vyberá z kufra. Myslela 
som si, že v nedeľu prišla k niekomu návšteva autom  Trvalo to chvíľu a v tom niekto zakopal na moje dvere. Bol to náš klient 
pán doktor a oznámil mi odkaz sestričky Janky. Videla ako mladučký Róm v sprievode ešte dvoch kamarátov vyberá niečo 
z mojej igelitky, ktorú som mala z vonkajšej strany okna v chlade a vo vnútri zaseknutú novým plastovým oknom. Nechal mi 
len vo fľaštičke domácky vyrobenú nechtíkovú masť. Vybral domácu slaninku a dve originál propolisové maste, ktoré ces-
tou hneď aj vyhodil. Zaujímavé! A tá smelosť, v nedeľu za bieleho dňa o 11. hod. dopoludnia na dosť frekventovanej ulici –
 k r á d e ž ! Malého formátu, ale krádež. Vždy som si tam dávala potraviny ako do chladničky, už nebu-
dem môcť. Stalo sa... Nestalo sa to prvý raz, ako mi bolo povedané. V nedeľu, keď sú občania na sv. omši 
v kostole, vytypujú si objekty a počas ich neprítomnosti spáchajú zločin – vykrádanie. Veľmi smutné!
Vážení spoluobčania a Rómsky spoluobčania, nejde mi o tú slaninku, ale o princíp, že tak sa nesmie 
konať. Čo hovorí siedme Božie prikázanie? Nepokradneš! Spišský Štiavnik je v povedomí celého okre-
su ako veľmi veriaca a zbožná obec a celá dolina je definovaná ako „Mariánska dolina“. Buďte 
opatrní, bdejte a plňte Božie prikázanie. Odpustila som, ale napísala článoček na zamyslenie.

Dôchodkyňa z domova dôchodcov, A. B.

Tento príbeh sa síce priamo netýka našej dediny, ale predsa sa týka aj jej.
V utorok 18. novembra 2008 som išiel z Humanitáru v Spišskom Štiavniku na služobnú cestu do Popradu. Vybavil 
som skoro všetko, čo bolo treba a potreboval som sa vrátiť späť. Na stanici som bol ešte v stánku vyzdvihnúť fotografie. 
Chceli odo mňa doklad, no ja som ho nemohol nájsť. Povykladal som všetky veci z batoha a vreciek na pult, až som 
sa k nemu dostal. Uľavilo sa mi. Zaplatil som a odišiel. Ešte som sa zastavil v druhej trafike po pohľadnice. Keď som 
chcel platiť, zistil som, že nemám doklady. Šok! Rýchlo som sa vracal po vlastných stopách, až som sa dostal do pred-
chádzajúceho stánku. Na otázku ohľadom mojich dokladov, mi pani povedala, že ich jedna Rómka dala do okienka 
tam, kde sa svieti. Obzrel som sa a tipol na Informácie. Rozbehol som sa tam. Nervózny som prešľapoval, až prišiel 
na mňa rad. Konečne! Neisto sa pýtam na moje doklady. Tu ich máte, podáva mi pani, ktorej výraz som v tej chvíli za-
budol. Doklady, kreditné karty, fotografia mojej lásky – nič nechýbalo. Spýtal som sa, či to nechala Rómka. Áno, znela 
odpoveď. Poďakoval som sa a išiel von. Na zastávke som videl veľa Rómov. Boli ako strapec červeného hrozna a asi 
tiež išli do Štiavnika. Ale ja som zrazu zbadal niečo zvláštne –že ich už vidím ináč. V tej chvíli mi  bolo mäkko pri srdci 
a rozplakal som sa. Zakryl si oči a otočil sa. Ale povedzte, kde sa na autobusovej stanici skryjete?

Dôchodca z domova dôchodcov  E. H.

Milý spoluobčania, rok 2008 je za nami a každý hodnotí čo nám priniesol a čo nám dal. Aj členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru  Spišský Štiavnik hodnotili rok 2008. Bol naplnený bohatou činnosťou. Zúčastnili sme sa desiatich 
súťaží v hasičskej lige, jedného okresného kola a súťaže o pohár starostky obce. Úspešne sme usporiadali 25.ročník Ján-
skych ohňov. Rok 2009 bude o čosi náročnejší. V hasičskej lige máme naplánovaných 12 súťažných kôl, usporiadanie 
9. ročníka súťaže o pohár starostky obce a tradične prípravu Jánskych ohňov. V pláne máme aj zabezpečiť preventívne 
prehliadky v rodinných domoch a malých prevádzkach. Našou náplňou sú predovšetkým protipožiarne opatrenia a 
predchádzania požiarom. Pevne verím, že nový rok bude pre nás úspešný a splnia sa nám všetky naše predsavzatia. A 
úspešný nový rok, veľa zdravia a pracovných úspechov želám aj Vám, milí občania.

Marcel Šavel, predseda DHZ
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VIANOČNÉ STOLNOTENISOVÉ TURNAJE 

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU 

  TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 

Tradične sa v našej obci na Štefana koná stolnotenisový turnaj dospelých o Pohár starostky obce. Aj tento rok sme tradíciu nepo-
rušili a 26.decembra sme sa v základnej škole zišli na už 33. ročníku turnaja. Je to po Štiavnickej podkove najstaršie pravidelné 
športové podujatie v našej obci, ktorý sa okrem revolučných rokoch 1989 a 1990, koná každý rok práve na druhý sviatok vianočný. 
Na terajšom turnaji sa ho zúčastnilo 32 súťažiacich a hoci to bolo menej ako po predchádzajúce ročníky, predviedli veľmi dobré 
športové výkony. Svoje dobré výkony s pravidelných súťaží potvrdili hráči A mužstva, keď skončili na prvých troch miestach. Finále 
bolo nesmierne vyrovnané a o umiestnení na prvom, druhom a treťom mieste rozhodovala doslova jedna jediná loptička. Víťazom 
turnaja sa stal Ing. František Mrava, na druhom mieste skončil Peter Janík a na treťom Ing. Daniel Martinko. 
Počas zimných prázdnin tiež pravidelne organizujeme aj Vianočný stolnotenisový turnaj žiakov. Tohto roku, v sobotu 3.januára, 
sa ho zúčastnilo 9 žiakov a tiež podali hodnotné športové výkony. Ako usporiadatelia sme boli radi, že títo chlapci nesedeli doma 
pri televízii alebo pri počítačoch, ale urobili niečo pre svoje zdravie a zlepšenie fyzickej kondície. Víťazom sa stal Michal Martinko, 
pred Jánom Strakuľom a Františkom Strakuľom. Zároveň sa chceme poďakovať riaditeľovi základnej školy Mgr. Petrovi Gömöry-
mu, nielen za to, že sme mohli tieto turnaje zorganizovať v priestoroch školy, ale že vôbec máme kde stolný tenis, ktorý má v obci 
mimoriadne veľkú tradíciu, hrať. Pevne veríme, že aj v roku 2009 sa nám podarí zorganizovať 34. ročník Štefanského turnaja 
dospelých a Vianočný turnaj žiakov. 

Ing. Daniel Martinko 

Jednota dôchodcov na Slovensku je jediná, ktorá bojuje za dôstojný život všetkých dôchodcov na Slovensku. Vyjadruje sa k 
prijímaniu zákonov, ktoré by skvalitnili život dôchodcov. Potvrdili to aj slova premiéra SR, keď vo svojom príhovore  na slávnosti 
rozlúčky so Slovenskou korunou v Národnom divadle dňa 8. januára 2009, vyzdvihol aktivitu Jednoty dôchodcov na Slovensku 
pri tak závažnom úspechu, ktorý Slovensko dosiahlo tým, že od1.januára 2009 sme členmi spoločenstva štátov, ktoré vytvárajú 
Eurozónu. Naša základná organizácia je hrdá, že môže byť malým ohnivkom takej spoločnosti, akou je Jednota dôchodcov na 
Slovensku. Chceme vytvárať pre dôchodcov našej obce taký program, ktorý by zaujal každého člena, aj keď sa vyskytujú rôznorodé 
záujmy. Do plánu práce na rok 2009 si výbor dal také činnosti, ktoré snáď uspokoja aj tých dôchodcov, ktorí ešte nie sú členmi 
našej organizácie JDS, ale zvažujú sa nimi stať. Z programu vyberáme: založiť malú spevácku skupinu žien, prípadne aj s mužmi. 
V jarným mesiacoch vysadiť okrasnými lesnými drevinami verejné priestranstvá v obci po dohode s Obecným úradom. Usporiadať 
záujmové posedenia pri rôznych príležitostiach, ako je Deň matiek, Deň otcov, oslavy rôznych  mien ako Jozef, Mária a pod. Tiež 
životné jubileá, fašiangové posedenia a ďalšie podľa záujmu. Podľa finančných možností usporiadať aspoň dva poznávacie zájazdy, 
napríklad návšteva ZOO v Bojniciach, alebo nového kostola v Zakopanom. Pri tejto príležitosti chcem pozdraviť podnikateľov našej 
obce, ktorí by v rámci svojich možností sponzorským darom pamätali na svoju starobu. Pri príležitosti nového roka 2009 prajem 
našim seniorom, či už sú členmi ZO JDS, alebo sa nimi stanú, predovšetkým zdravie, aby mohli navštevovať náš kostol a tak do-
siahnuť hojne Božie požehnanie. Ďalej pokoj a lásku v rodinách, aby nemali pocit, že sú na príťaž. Nakoniec jedno prianie, aby sa 
naše rady neustále rozširovali.

Cyril Martinko, predseda ZO JDS

Na prelome rokov zvykneme bilancovať starý rok a dávať si predsavzatia a ciele do roku nového. Predošlý rok 2008 hodnotíme 
v našej TJ ako dobrý, čo podľa školského hodnotenia je známka 3 teda priemer. Žiadne futbalové ani stolnotenisové družstvo 
nedosiahlo výrazné úspechy, ale ani výrazné neúspechy. Výnimku tvoria jarné výkony žiackeho futbalového družstva a žiackeho 
stolnotenisového A družstva. Futbaloví žiaci dokázali na jar vyhrať všetky stretnutia a nakoniec obsadili druhé miesto s rovnakým 
počtom bodov ako víťaz súťaže. Žiacke stolnotenisové A družstvo obsadilo v najvyššej žiackej súťaži, 1. lige, veľmi pekné 7. miesto, 
čo je v silnej konkurencii pre našu obec veľmi potešujúce. V novom roku očakávame ale od všetkých družstiev výrazné zlepšenie, 
tak aby sme mohli pri konštatovaní na prelomov rokov 2009 a 2010 povedať, že sa naša TJ zlepšila a dostala aspoň známku 2, čiže 
chválitebný. Určite by sme privítali, ak by futbalové družstvo dospelých zabojovalo o postup do druhej triedy. Aj keď má stratu 6 
bodov na prvého, je určite v jeho silách túto stratu dohnať a po dlhých rokoch dostať našu obec do kvalitnejšej súťaže, kde určite 
patrí. Pustili sme sa do rekonštrukcie futbalového areálu, teraz hlavne do opravy spŕch, ktoré boli v havarijnom stave. Pri dobrej 
spolupráci s obecným úradom a svojpomocnou prácou sa nám to, dúfame, do začatia jarnej časti súťaže podarí. Na záver by som 
chcel ako predseda TJ popriať v novom roku všetkým športovcom veľa športových úspechov, všetkým spoločenským organizáciám 
veľa vydarených akcií a úspechov v ich aktivitách a všetkým občanom našej obce veľa šťastia, zdravia, rodinných a pracovných 
úspechov v roku 2009. 

Jozef Javorský, predseda TJ


