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číslo: 2/2010

Vážení spolu-
občania, i vo 
víre všedných 
dní a v uponá-
hľanom svete 
si nachádzame 
čas, kedy máme 
možnosť postáť 
a zamyslieť sa 

nad zmyslom života. A na to nám 
dávajú priestor predovšetkým 
veľké cirkevné sviatky. V súvislos-
ti s príchodom Veľkej noci sa nám 
ponúka množstvo hlbších myšlie-
nok, často nezodpovedaných otá-
zok. Tie sa týkajú predovšetkým 
prežívania Kristovho veľkonoč-
ného tajomstva, inými slova-
mi povedané, jeho prechodu cez 
smrť do života. A presne v tomto 
duchu by sme mali prežiť aspoň 
veľkonočný týždeň. Aká podoba 
Veľkej noci však najlepšie sved-
čí nášmu bytiu, je na našom roz-
hodnutí, ale v každom prípade 
by sme sa mali snažiť, aby naša 
veľkonočná radosť mala čo naj-
dlhšie trvanie. Možno práve pre-
to, že toto číslo Obecného spravo-
dajcu vydávame práve vo veľko-
nočnom období, začína môj prí-
hovor práve touto témou. Aj my 
na obecnej pôde sme sa snaži-
li pripraviť našu dedinku na prí-
chod týchto, v cirkevnom roku ur-
čite najvýznamnejších sviatkov čo 
najzodpovednejšie. Som rada, že 
po dlhej zime sa nám konečne 
ukázalo slniečko a my hneď po 
Veľkej noci budeme pokračovať 
v našich naplánovaných investič-
ných i neinvestičných aktivitách, 
predovšetkým dokončiť rozosta-
vanú minitelocvičňu nad šatňa-
mi TJ na obecnom ihrisku, chce-
me uviesť do života nové ihrisko 
s umelou trávou, ktoré bolo oplo-
tené ešte na jeseň a čaká nás re-
alizácia osvetlenia. Touto cestou 
by som chcela poďakovať predo-
všetkým poslancom obecného za-
stupiteľstva Ing. Danielovi Mar-
tinkovi a Ing. Milanovi Maliňáko-
vi a chlapcom športovcom, ktorí 
sa zapojili do brigády pri oplote-
ní, urobili to naozaj dobre, kva-
litne a k práci pristupovali nao-
zaj zodpovedne. Som rada, že na 

(pokračovanie na strane 2)

27. januára 2010 sa zišlo Obecné zastupiteľ-
stvo na svojom prvom zasadnutí. Zasadnutie 
otvorila starostka obce Mária Kleinová. OZ 
schválilo program Obecného zastupiteľstva a 
do návrhovej komisie a za overovateľov zápis-
nice schválilo Mgr. Oľgu Martinkovú a Františ-
ka Pronera. Návrhová komisia OZ konštatova-
la, že bolo prítomných 8 z 9 poslancov (88 %) 
a OZ bolo uznášania schopné. OZ  zobralo na 
vedomie kontrolu plnenia uznesení. OZ zvo-
lilo kontrolóra obce v zmysle podmienok vy-
hlásených OZ, uznesením č. 132/2009 zo dňa 
18.12.2009 p. Ing. Ondreja Korenka s počtom 
hlasov 7/7 a udelilo súhlas Ing. Ondrejovi Ko-
renkovi s členstvom štatutárneho orgánu ob-
chodnej spoločnosti a to: konateľ spoločnosti 
Brantner Poprad, s.r.o. OZ zobralo na vedo-
mie správu kontrolóra obce o kontrolnej čin-
nosti v roku 2009. Obecné zastupiteľstvo v 
Spišskom Štiavniku po prerokovaní: schvaľuje
v zmysle podmienok spracovania lokálnej 
stratégie komplexného prístupu obce Spišský 
Štiavnik na realizáciu komplexného prístupu v 
zmysle Národného referenčného rámca SR pre 
programové obdobie 2007-2013 nasledovné: 
1. predloženie žiadosti o poskytnutie podpory 
Lokálnej stratégie komplexného prístupu obce 
Spišský Štiavnik na realizáciu komplexného 
prístupu v zmysle Národného strategického 
referenčného rámca Slovenskej republiky pre 
programové obdobie 2007 - 2013 a na reali-
záciu projektových zámerov Lokálnej stratégie 
komplexného prístupu obce Spišský Štiavnik, 
ktorý je v súlade s Programom hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja obce Spišský Štiavnik
2. zabezpečenie realizácie projektov/žiados-
tí o nenávratný finančný príspevok, spra-
covaných zo schválenej žiadosti o poskyt-
nutie podpory Lokálnej stratégie kom-
plexného prístupu obce Spišský Štiavnik
3. financovanie projektu požadova-
nou mierou spolufinancovania z celko-
vých oprávnených výdavkov na projekty,
4. uzavretie zmluvy o partnerstve medzi ob-
cou Spišský Štiavnik a občianskym zdru-
žením VIAREGIONIS, o.z., Pri strelni-

ci 770/53, 949 01  Nitra a  poveruje štatu-
tárneho zástupcu obce - starostu uskutoč-
niť plnenie v zmysle zmluvy o partnerstve.
OZ schválilo návrh Dodatku č. 1 k VZN 
č. 3/2005 o pravidlách času predaja v ob-
chode a času prevádzky služieb. OZ schvá-
lilo predaj pozemkov na LV č. 1491, par-
cela č. 4309/2 v katastri obce Spiš-
ský Štiavnik, suma 4,00 EUR za 1 m2
1. S. H., o výmere spolu 230 m2 ako je uve-
dené v jeho žiadostiach zo dňa 26.11.2009,
2. Firme Mrava, s.r.o., o výmere 57 m2 ako 
je uvedené v jeho žiadosti zo dňa 18.11.2009.
OZ schválilo odmenu starostke obce pri životnom 
jubileu vo výške 1-násobku funkčného platu.
OZ neschválilo žiadosť riaditeľstva Základnej 
školy o poukázanie finančných prostriedkov 
za ušetrenú energiu a za prenájom priestorov 
Špeciálnej základnej školy. OZ schválilo zápis v 
Obecnej kronike za rok 2009 a udelilo odmenu 
kronikárovi podľa schváleného rozpočtu obce.
9. februára 2010  sa zišlo Obecné zastu-
piteľstvo na 2.mimoriadnom zasadnutí.
OZ schválilo program Obecného zastupiteľ-
stva. Do návrhovej komisie a za overovateľov 
zápisnice schválilo Jaroslava Budinského a 
Ing. Mgr. Štefana Bukoviča. Návrhová komisia 
OZ konštatovala, že bolo prítomných 6 z 9 po-
slancov (66 %) a OZ bolo uznášania schopné. 
OZ súhlasilo s  Dodatkom č. 1 k Zmluve o die-
lo č. 02-10/2009 „Futbalové ihrisko, prevádz-
kový objekt, nadstavba, Spišský Štiavnik“ po 
odpočítaní ceny podlahy v pôvodnom nanese-
nom rozpočte Zmluvy o dielo vo výške 8702,00 
EUR s DPH. OZ nesúhlasilo s prevádzkova-
ním hazardných hier (firmou Program s.r.o., 
Brnianska 10, Trenčín) v prevádzke Hell Club 
v Spišskom Štiavniku ako aj s udelením vyda-
nia licencie pre výherné prístroje pre rok 2010.
15. februára 2010 sa zišlo Obecné zastu-
piteľstvo na 3. mimoriadnom zasadnutí
OZ schválilo program Obecného zastupiteľ-
stva. Do návrhovej komisie a za overovate-
ľov zápisnice schválilo Mgr. Oľgu Martinko-
vú a Ing. Milana Maliňáka. Návrhová komisia
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Z Obecného zas tupi teľs tva
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našom ihrisku vzniklo vydarené dielko, ktoré bude slúžiť 
predovšetkým deťom, mládeži, ale aj všetkým, ktorí si radi 
zašportujú. Želám všetkým návštevníkom ihriska príjemné 
chvíle a pohodu. Nech sa naše športovisko stane obľúbeným 
miestom načerpania fyzických a psychických síl. V týchto 
dňoch sme ukončili výberové konanie na dodávateľa stavby 
„Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský 
Štiavnik“. Práce bude realizovať firma Euro-building Bra-
tislava, s ktorou pripravujeme zmluvu o dielo a dojednáva-
me termín zahájenia stavebných prác. Chcela by som po-
prosiť obyvateľov predovšetkým bývajúcich na Mariánskom 
námestí smerom na ulicu Hlavnú o zhovievavosť hlavne v 
období, keď sa budú realizovať chodníky pri vchádzaní do 
svojich dvorov. Čaká nás v ďalšom období aj niekoľko pek-
ných kultúrnych či športových akcií,  organizovaných hlavne 
z príležitosti Dňa matiek, Dňa učiteľov, Dňa detí, Hasičská 
liga, Deň obce - jazdecké preteky. Ak chceme, aby sa nám 
to všetko podarilo zvládnuť na úrovni a v pohode, aby nám 
tieto akcie priniesli radosť a potešenie, budeme potrebovať 
predovšetkým veľa dobrej spolupráce, organizačných schop-
ností a pomoc všetkých zainteresovaných zložiek a predo-
všetkým veľa lásky. Nesmieme zabúdať na lásku a náš zmŕt-
vychvstalý Ježiš je príkladom tej najväčšej lásky a obety - dal 
za nás svoj vlastný život. Kde nie je láska, rozmáha sa ne-
láska a nevraživosť. A nezabúdajme na to, že niekedy vieme 
ublížiť aj slovom. Stará múdrosť nás učí, aby sme rozpráva-
li až potom, keď naše slová prejdú troma bránami. Pri pr-
vej bráne sa pýtame: „Sú tieto slová pravdivé?“ Ak áno, do-
voľme im prejsť, ak nie vráťme ich späť. Pri druhej bráne sa 
spýtame: „Sú potrebné?“  A napokon pri poslednej bráne sa 
spýtame: „Sú láskavé?“ Ak dokážeme vo vlastnom srdci, v 
mysli postaviť takéto brány, nebudeme musieť stavať hrubé 

múry proti svojmu svedomiu. 
Mária Kleinová

Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje každoročne podľa stavu 
k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia - platobným 
výmerom. Momentálne sú občanom doručované platobné 
výmery za komunálny odpad. Platobné výmery za daň z 
nehnuteľnosti budeme doručovať priebežne po uliciach v 
tomto poradí: Lúčna, Kvetná, Kláštorná, Mlynská, Hornád-
ska, Mariánske námestie, Hlavná, Slnečná, Priečna. V 
zmysle VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a biologicky 
rozložiteľný odpad z verejnej zelene § 10 je vyrubená daň z 
nehnuteľnosti u fyzických osôb splatná: do sumy 33,19 EUR 
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru, nad sumu 33,19 EUR v 4 rovnomerných splátkach.

AZ

(dokončenie zo strany 1)
 OZ konštatovala, že bolo prítomných 6 z 9 poslancov 
(66 %) a OZ bolo uznášania schopné. OZ zrušilo uzne-
senie č. 15/2010 v plnom rozsahu. Znenie uznesenia:
OZ súhlasí s Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo č. 02-10/2009 
„Futbalové ihrisko, prevádzkový objekt, nadstavba, Spišský 
Štiavnik“ po odpočítaní ceny podlahy v pôvodnom nanese-
nom rozpočte Zmluvy o dielo vo výške 8702,00 EUR s DPH. 
OZ doporučilo firme Krypton Poprad vypracovať nový doda-
tok k pôvodnej zmluve o dielo č. 02-10/2009 „Futbalové ihrisko 
prevádzkový objekt Spišský Štiavnik“ s tým, že v dodatku bude 
spracovaný nový druh podlahy triedy so športovým povrchom.
OZ schválilo kúpu pozemku parc. č. 4293/4 - ostatné plo-
chy o výmere 554 m2 od J. G., v cene 3870,41 EUR.

Za správnosť výpisu: Rákociová O.

Miestne  dane  a  popla tky

Deň učiteľov

Každý rok v posledné dni marca po radosti, že po zime 
nadišiel prvý jarný deň, nastáva ďalší milý deň a to je „Deň 
učiteľov“.  U mnohých tých, ktorí majú a mali vždy školu radi, 
prichádza oživenie spomienok a to tých spomienok najkrajších.

Nuž poďme po poriadku. Len čo najkrajší darček pre 
rodičov a to ich batoľa vysloví mama, tata a nôžkami su-
verénne začína behať a dovŕši tretí rok, už ho rodičia 
odovzdávajú do rúk učiteliek v materskej škole, kde formou 
hračiek, rozprávok ba i účinkovaním v malých javiskových 
vystúpeniach a aj novými návykmi hygieny pripravuje sa pre 
vstup do základnej školy, alebo do špeciálnej základnej školy.

Tu, v škole základnej, či špeciálnej vyslovené slová mama, 
tata sa naučí aj napísať. No, nie je to obrovská radosť tak pre 
učiteľa ako aj pre rodičov? V základných školách množstvo 
predmetov dáva podaním učiteľov nový názor, nové poznatky, 
novú múdrosť vo vedomostiach potrebných pre život. Za to 
všetko patrí vďaka len Vám učitelia a to nielen v deň sviat-
ku, ale  po celý život. Veď bez učiteľa nebolo by žiadneho 
odborníka, alebo vedca a táto skutočnosť sa nedá vyvrátiť. 
Ak sa nájde aj taký rodič, ktorý nadáva na učiteľov pre zlé 
známky, je tu odpoveď aj taká, či najkrajší dar pre rodičov 
– ich dieťa lásky dostáva aspoň takú pozornosť, akú má 
hocijaký darček od rôznych známych. Vidí a všíma si dieťa 
všetko i tie záporné stránky v rodine a s takými pocitmi 
zarmútené otvára dvere na školskej triede. Pozor!!! Za radosť 
v rodine ste plne zodpovední Vy rodičia, Vy domáci učitelia!  

Buďte hrdí učitelia našich štiavnických škôl, veď z našich škôl 
vychádzajú žiaci opradení vedomosťami pre každý životný od-
bor a Vám patrí hrdosť a zaslúžené VĎAKA. I čestný robotník 
je viac ako hocijaký, nezodpovedný, nazývaný “tiež človek“. 

Iste sa raz dočkáte zaslúženého ocenenia, ba i pozdravu, 
verme, že tí, ktorí o tom rozhodujú, prídu na to čoskoro.

Redakčná rada
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V I. štvrťroku 2010

Novorodenci v Sp. Štiavniku:
☺ Alena Pokošová 
☺ Adrián Žiga
☺ Tomáš Štajer
☺ Adrián Pačaj
☺ Vanesa Pačajová
☺ Alexander Pačaj
☺ Iveta Žigová
☺ Marek Rusnák
☺ Miloš Štajer
☺ Ema Mária Paráková
☺ Ján Pačaj 
☺ Kristián Žiga

Blahoželáme jubilantom:

60 rokov

♥ Ľubomír Iľko, Kláštorná 
♥ Jozef Rejnič, Slnečná
♥ Ing. Marcel Martinko, Lúčna
♥ Jozef Ferenčák, Slnečná
♥ Štefan Tomáš, Slnečná
♥ Oľga Javorská, Mlynská
♥ Anna Hudzíková, Mlynská
 
70 rokov

♥ Margita Dulovičová, Lúčna
♥ Františka Dulovičová, Kvetná
♥ Marta Janíková, Hlavná
♥ Pavel Chripko, Priečna

75 rokov

♥ Mária Palgutová, Mlynská
80 rokov
♥ Jolana Martinková, Marián. 
námestie
♥ Mária Dulovičová, Kvetná

Prajeme im pevné zdravie

Na večný odpočinok sme od-
prevadili:

† Irma Kelemenová
† František Kostelanský
† Ladislav Mrava
† Jozef Javorský

K trvalému pobytu sa prihlásilo 
sedem obyvateľov, odsťahovali sa 

štyria obyvatelia.

Osobné údaje občanov sú zverejnené 
s ich súhlasom.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA Časy, mravy, pesnička
Názov okrem pesničky spadá do dávnych 

čias. Začínam senátom Rímskej ríše, kde slávny 
rímsky rečník a spisovateľ Cicero a Catelina – 
osnovateľ sprisahania a rečník s ostrými názormi 
jeden druhého nešetrili rečníckymi frázami. Boli 
to vysoko postavení ľudia. Odkedy však ľudstvo 
existuje, dokáže jedinec druhého „ošacovať“ či 
je dobrý, či je statočný, čestný a či je oplan. Ja sa 
budem zaoberať tými dobrými vlastnosťami.

Vo veľmi starom roľníckom kalendári som čítal 
takýto úryvok legendy: Do rodiny hospodára prišiel 
v zimnom období po Vianociach neznámy človek v 
dlhom modrom kabáte požičať 5 zlatiek s tým, že 
tento obnos na Veľkú noc vráti. Hospodár sa ani 
na meno nepýtal a zlatovky požičal. A skutočne, 
na Veľkú noc dlžník v dlhom modrom kabáte 
prišiel a zlatovky vrátil, poďakoval sa a odišiel. Bola 
to veľká dôvera hospodára a veľká česť dlžníka.

Čas bežal ďalej neúprosne a prinášal nové rôzne 
svedectva. Najväčšia česť existovala u drobného 
chudobného ľudu. Teraz myslím na zhorené domy 
po požiari 1906 v našej obci. Kto mal kone vďačne 
zapriahol a doviezol postihnutým kameňa či už z lo-
mov, potoka, alebo bieleho travertínu z Vernára, kto 
záprah nemal, pomáhal ručne či už pri murároch, 
alebo vo výrobe ručných tehál (valkov), aby sa mohli 
nové príbytky postaviť. Znova však veľká sťažnosť! 
Ktosi však poznamenal, že Štiavničania žijúci v 
Amerike boli sa na spálenisko aj pozrieť a údajne 
poslali aj finančnú pomoc, ale tá nedošla, musela 
sa „šifa“ asi potopiť, a to tá, ktorá peniaze viezla!?

No utrpenia na ľudí prichádzali stále a to aj 
také, ktoré si ľudia nezapríčinili ako napríklad 
také, keď rodina smrťou otca – živiteľa prichá- 
dza o chlieb. Tu musím spomenúť jednu pieseň, 
ktorú sme sa museli ako žiaci v Rímskoka-
tolíckej škole naučiť. Skúste si ju aspoň prečítať:

 
V slzách matička sedela,
 ťažko vzdychalo sa jej
a malé, útle dievčatko,
vraví mamke svojej:

Čo kropíš tými slzami
moje žlté vlasy,

či vari visia nad nami,
mamička zlé časy?

Otec tvoj nechce z hrobu vstať,
spod zelenej trávy

a nevie, nevie tvoja mať,
čo svet s tebou spraví.

Svet má zbroje, tys bez zbroja,
svet veľký, tys malá

a nevie, nevie tvoja mať
na čo ťa chovala.

Smutné, však! Našlo sa však aj východisko. Statoční 
a štedrí gazdovia poskytli pomoc bedárom či už 
mliekom, chlebom, zemiakmi za drobnú pomoc pri 
hospodárskych prácach, hlavne na poli. Cirkev a po nej 
Obec mala aj  budovu, v ktorej žobrajúci chudáci moh-
li prenocovať, po odpredaní budovy títo chudáci no-
covali v súkromných domoch,  do ktorých s kartičkou 
v ruke posielal postihnutých starosta obce, lebo také 
obecné nariadenie sa nikto neopovážil neposlúchnuť.

Vidíte, tu platí: Blížny je nám každý človek!
Ak nebolo roboty a rodina sa rozrástla, otec robotník 

– živiteľ poberal sa do sveta za prácou, do Ameriky, 
Argentíny, ba niektorí aj do Belgických továrni. 
Priliehavú básničku sme mali aj v školskej čítanke:

Keď išiel tatko do sveta,
pri tomto kľakol buku,
na hlavu moju položil

tú svoju ťažkú ruku
a pomodlil sa Otče náš.

Pozor! Nemodliť sa k buku, ale k nášmu symbolu, 
ktorý bol rozvetveným bukom a to bol kríž. Aj celonárod-
ná spievanka sa družila k vysťahovalectvu za prácou:

Keď sa Slovák preč do sveta uberal,
za dedinou na tom vŕšku zavolal.

S Bohom otec, s Bohom mati, sestra, brat,
ja už idem, povandrujem preč od vás.

Keď sa „otvorila“ väčšia robota, ľudia sa cítili 
voľnejšie, bolo to poznať aj na oblečení, stravovaní, 
ba stavali sa aj krajšie domy a veselá ľudská myseľ 
vedela vytvoriť aj pekné pesničky, ktoré nôtila hlavne 
mládež. A teraz celonárodná, ktorú sme sa učili v škole:

Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali,
či ste z neba spadli, či ste v háji rástli.

Z neba sme nespadli, v háji sme nerástli,
ale nás mládenci a dievčence našli.

V nedeľu viedla cesta z dediny do ulice, ku 
krížu (teraz Priečna ulica) a večer slúžila k 
stretnutiu dievčat u mládencov a veru bolo 
počuť aj tú krásnu štiavnickú pesničku:

Ten štiavnický kosceleček
kolo neho čierny les,

keď ja ....,
alebo menej známu pesničku a z nej úryvok:

Išlo dievčatko hore lúčkami,
malo fartušček s bombulečkami,

malo, nemalo, ráno zaspalo,
kravičky s mliečkom na pole hnalo.

a t ď .

Medzi štiavnickou mládežou boli a 
verím, že sú aj regrútske piesne, ako napr.

Už sa blíži jeseň pomaličky,
drobné lístie padá do vodičky,

drobné lístie padá, šuhaj vodu nosí,
už sa môj najmilší so mnou lúči.

Keď mi prišla karta narukovať,
dal som si muziku došikovať,

muzikanti moji zahrajte mi čardáš,
prvého októbra rukovať mám.

Nedávno som počul krásnu, starú štiavnickú 
pieseň:

Kročkom koňu kročkom,
hore tým potôčkom,

atď.

Moji drahí čitatelia! Už len čriepky v hlave 
ostali, bolo by treba novú, lepšiu, ale ak 
by sa tá väčšia rozbolela, kto by to vydržal. 

Viete akú výhodu má spev? Keď spievate, vt-
edy nefajčíte, nepijete, nehrešíte – šetríte na 
zdraví a peniazoch, na duši nepribúdajú hriechy.

Moje mladé kamarátky a kamaráti zbierajte 
štiavnické pesničky, spievajte ich, vzorom nech vám 
slúžia členky a členovia spevokolu Klubu dôchod-
cov v našej obci. Nech vám vždy v duši znejú slová:

Spievaj že si spievaj, spevavé stvorenie,
veď je spev najmilšie naše potešenie.

Váš kronikár Ján Slivka



Krehká krása

Veľkonočné sviatky. Pre niekoho možno čas dobrého jedla, 
pre iného najväčší kresťanský sviatok. Pravdepodobne všetci 
sa však snažíme skrášliť si naše domácnosti veľkonočnou vý-
zdobou, ku ktorej neodmysliteľne patrí veľkonočné vajíčko.

V nedeľu 27. marca 2010 v podtatranskej obci Batizov-
ce sa konala tradičná súťažná výstava kraslíc Krehká krá-
sa Batizoviec. Do súťaže sa tohto roku prihlásilo 28 ľudo-
vých umelcov, ktorí do súťaže prihlásili takmer 400 kraslíc.

Súťaže sa zúčastnila aj štiavničanka pani Šutáková Ľubomíra, 
ktorá vyrobila kraslice madeirovou technikou pomocou brúsky, 
ktorou  do výduviek  vybrúsila rôzne vzory a potom ich zdobila 

voskom. Druhá technika, ktorou sa predstavila je vypichovanie 
spojené s výbrusom na farebnom vajíčku. Tieto kraslice sú cha-
rakteristické tým, že výbrus tvoria slovenské drevenice a kostoly 
a pani Šutáková ich vyrába ako jediná na Slovensku. Pritom ne-
cháva na vajíčku svoj vlastný nenapodobiteľný rukopis. A že na-
ozajstný kumšt si vyžaduje ozdobiť symbol Veľkej noci, ocenila aj 
porota, ktorá udelila  Ľubke II.  miesto za jarné ikebanové vajíč-
ka v tejto nadregionálnej súťaži zdobenia veľkonočných vajíčok. 

Svojimi unikátnymi výtvormi na súťaži sa prezentovala už ôsmy 
rok a stále sa umiestnila na popredných priečkach. Výrobe kraslíc 
sa venuje desať rokov a s prípravou začína hneď po Vianociach. Z 
husacej farmy v Bratislave si zaobstará vajíčka, vyfúkne ich, pek-

ne vyčistí a pustí sa do mravčej práce. Vyrobiť jednu kraslicu trvá 
Ľubkiným šikovným rukám aj dve hodiny, tohto roku vyparádila 
približne 200 vajíčok. Nie všetky sú husacie, pracuje aj s kačacími 
a slepačími výduvkami.  A ako k zdobeniu kraslíc prišla? Pracovala 
ako brusička skla, a keď firma zanikla, chcela svoje skúsenosti vy-
užiť. Tak začala skúšať, vymýšľať a zdokonaľovať sa v zdobení va-
jíčok. Táto záľuba jej prirástla k srdcu a zdolať úskalia jej pomáha 
práve dlhoročná prax brusičky. Keďže o jej krásne výrobky je veľ-
ký záujem, rozmýšľa o spolupráci s Ústredím ľudovej umeleckej 
výroby (ÚĽUV). Už teraz nosí v hlave nové techniky a myšlienky, 
ktorými zaujme v budúcnosti,  ale hlavne uchová ľudové tradície. 

V Batizovciach v nedeľu popoludní  počas slávnostného progra-
mu mohli návštevníci naživo sledovať zdobenie kraslíc pani Šutá-
kovej aj ostatných súťažiacich, rôznymi technikami. Boli tam vy-
škrabávané, maľované, drôtované, obháčkované, brúsené či dier-
kované techniky zdobenia kraslíc. Predstavili sa tvorcovia z vý-
chodného Slovenska, prevládali domáci remeselníci, ale najmlad-
ší účastník mal iba sedem rokov a prišiel až z Českej republiky.

Ručne vyrobené kraslice si mohli návštevníci poduja-
tia kúpiť a Ľubka sa vrátila domov s prázdnym košíkom.

Oľga Rákociová
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Prebehol zápis do 1. ročníka ZŠ
Čas beží a nástup detí do prvého ročníka sa nezadržateľne 
blíži. Podľa pokynov Ministerstva školstva SR,  sa mal 
na školách uskutočniť v čase od 15. januára, najneskôr 
do 15. februára. My sme našich budúcich prváčikov 
privítali na zápise do 1. ročníka už v januári. Každé 
dieťa, ktoré dovŕši do 1.septembra aktuálneho roka 
šiesty rok, sa na zápise musí zúčastniť. Povinnosťou 
rodiča je doviesť dieťa na už spomínaný zápis.
Čo je zápis do prvého ročníka? 
Veľká udalosť tak v živote dieťaťa ako aj rodičov. Mnoho ľudí 
má z prvého kontaktu so školou strach a ten prenášajú na 
svoje deti. Často počuť názor, že v škole testujú deti. Omyl. To, 
čo sa deje v učebni, nie je žiadnym tajomstvom. Stretnutie s 
neznámou tvárou pani učiteľky je možno trochu stiesňujúce, 
ale pre dieťa nevyhnutné. Príjemné prostredie, priateľský 
prístup, to všetko je zápis do prvého ročníka. Ide o prvý 
kontakt dieťaťa so školou iného typu ako doteraz poznalo.
Nie testy, ale hra... 
To, čo je príznačné pre tento vek u detí, je 
hra. Deti sa rady hrajú, spievajú, kreslia a 
s radosťou sa pochvália všetkým, čo už dokážu. A presne 
táto chvíľa je pri zápise tou najkrajšou. Dieťa pri rozhovore, 
hre a rôznych činnostiach prejaví svoje schopnosti. Nie je 
žiadnou výnimkou, keď už v tomto období pozná tlačené 
písmenká a dokáže nimi napísať svoje meno. Ale ak to ešte 
nevie, nie je to žiadna chyba. Veď do školy prichádza práve 
preto, aby sa to naučilo. Čo si však pani učiteľka všíma je 
i pozornosť dieťaťa, schopnosť komunikovať, sústredenosť 
na určitú činnosť. Dieťa má pri zápise poznať základné 
farby - žltá, červená, modrá, zelená, hnedá, čierna a biela - 
ako aj základné geometrické tvary - kruh, štvorec, obdĺžnik. 
Kto je pri zápise ?
Okrem dieťaťa, samozrejme, sú prítomní rodičia, spra- 
vidla budúca pani učiteľka, pani učiteľka z MŠ, niekedy 
aj psychológ. Poviete si, načo všetky tieto nezmysly, 
veď moje dieťa má ešte pol roka čas. Ale čas plynie 
rýchlejšie ako voda a práve v tomto období sa môžete 
sústrediť na malé detaily, ktoré vám pred tým unikali a 
ktoré uľahčia vstup vašej ratolesti do sveta vedomostí.
Čo sa od budúceho prváka očakáva ?
Okrem sústredenosti, pozornosti a znalosti základ-
ných farieb a tvarov, je tu ešte niekoľko požiadaviek:
- čistá a zrozumiteľná reč
- dostatočne vyvinutá hrubá motorika - dieťa dokáže stáť 
na jednej nohe, poskakovať, liezť na rôzne náradia...
- dostatočne vyvinutá jemná motorika - dokáže si zaviazať 
šnúrky na topánkach, vymaľovať tvar bez prechodu za 
vyznačenú čiaru...
- dokáže plniť jednoduché požiadavky
Takže niet sa čoho obávať, milí rodičia. Vaše dieťatko je mú-
dre, inteligentné a plné očakávaní z nového, nepoznaného. 
Nestrachujte sa a neprenášajte svoj strach i na dieťa. 
Veď prvý nástup do školy má byť tým najkrajším okami-
hom, má byť hravý, svieži a plný príjemných prekvapení.

A teraz trochu štatistiky. Zápisu sa zúčastnilo 56 
detí. Z toho  43 Rómov. Po psychologickm vyšetrení 
budú žiaci zaradení do prvých a nultých ročníkov.
Testovanie žiakov deviatych ročníkov
10. marec 2010 bol pre našich deviatakov jedným z tých 
najdôležitejších v tomto školskom roku. Testovaní boli z 
matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testy doručil 
do školy kuriér a otvárali sa pred začatím testovania za prí-
tomnosti komisie a externého dozoru. Po vypracovaní testov 
sa znova poslali kuriérskou službou do Bratislavy na Štátny 
pedagogický ústav, kde testy opravia a výsledky pošlú na 
našu školu. Doteraz sa tak nestalo, ale veríme, že žiaci v 
tomto testovaní uspeli. Veď práve výsledky testov budú 
dôležité pri ich prijímaní na stredné školy. Držíme im palce!
Kultúrne poukazy
V marci sme od Ministerstva kultúry SR dostali pre 
žiakov kultúrne poukazy. Grantový program Kultúrne 
poukazy je určený pre žiakov základných škôl, pre 
študentov stredných škôl a pre pedagogických pra-
covníkov týchto škôl zamestnaných na plný úväzok, 
ktorým sa umožní vstup do divadiel, múzeí, galérií, 
knižníc a niektorých ďalších kultúrnych inštitúcií reali-
zujúcich kultúrne podujatia a aktivity pre deti a mládež 
prostredníctvom štátom dotovaných kultúrnych poukazov. 
Čo je kultúrny poukaz?
Kultúrny poukaz je finančný poukaz v hodnote 6 EUR, 
ktorý platí jeden kalendárny rok.Kultúrny poukaz pred-
stavuje osobitný ročný príspevok štátu na konkrétny 
rok pre žiaka a pedagóga zamestnaného na plný alebo 
skrátený pracovný úväzok základnej školy alebo strednej 
školy, ktorý môže využiť na návštevu kultúrnych podu-
jatí a aktivít. Môže ho použiť na uhradenie vstupného 
napr. v divadlách, galériách, múzeách, kultúrnych stre-
diskách alebo na uhradenie iných účastníckych poplat-
kov a služieb (napr. zaplatenie zápisného do knižnice).
Ako možno použiť kultúrne poukazy?  
Každý žiak a pedagóg školy, ktorá je zapojená do pro-
gramu Kultúrne poukazy 2010, dostane jeden blok 
kultúrnych poukazov v hodnote 6 EUR, zložený zo 
šiestich kultúrnych poukazov, každý v hodnote 1 EUR.
Kultúrna inštitúcia umožní žiakom a pedagógom na 
zaplatenie vstupného príp. iného účastníckeho poplat-
ku použiť ľubovoľný počet kultúrnych poukazov 
prináležiacich konkrétnemu žiakovi alebo pedagógo-
vi podľa výšky uhrádzanej sumy.Päť zo šiestich pou-
kazov môže žiak alebo pedagóg použiť na ľubovoľné 
kultúrne podujatie okrem filmového predstavenia.
Jeden zo šiestich poukazov môže žiak alebo pedagóg použiť 
na filmové predstavenie alebo iné ľubovoľné kultúrne 
podujatie. Takýto poukaz je od ostatných poukazov farebne 
odlíšený a má špecifický kód. Pri realizácii premietania 
filmových predstavení môže kultúrna inštitúcia prijať 
a do systému nahlasovať len spomínaný typ poukazu.
 
 M.M.

Škola



Stolný tenis

A - mužstvo po vynikajúcich výsledkoch v priebehu sezóny ob-
sadilo výborné 2. miesto, kde sa odzrkadlil zodpovedný prístup 
všetkých hráčov k tréningom a zápasom. Medzi najlepších hrá-
čov patril Peter Janík a Ing. Milan Maliňák. B - mužstvo na konci 
sezóny zabralo a po dobrých výkonoch v posledných zápasoch 
sa umiestnilo v hornej časti tabuľky. Najlepšími hráčmi boli Ing. 
František Mrava a Timotej Černický. C - mužstvo sa umiestnilo 
na 9. mieste. V tomto mužstve treba vyzdvihnúť dobrý prístup 
nielen k tréningom, ale aj zápasom celej rodiny Strakuľovej.
Družstvo dorastencov suverénne vyhralo II. ligu bez stra-
ty bodu a postúpilo do I. ligy dorastu. A - mužstvo žiakov spl-
nilo cieľ a už tretí rok po sebe zabezpečilo účinkovanie na-
šej obce v najvyššej žiackej súťaže v I. lige. Mladučké B - muž-
stvo žiakov nesklamalo a obsadilo  7. miesto v II. lige žiakov. 
Na budúcu sezónu by sme chceli nielen zachovať všetky mužstvá 
v súťažiach, ale radi by sme v novej herni založili družstvo dievčat.
Na záver sezóny sa chceme poďakovať našim verným a výbor-
ným fanúšikom za podporu počas celej sezóny 2009/2010.

Ing. Daniel Martinko
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Ples na zámku

V jeden krásny deň, keď slnko vstalo a snehu nebolo málo, mal 
sa konať bál. V krajine za 38 stromami a 35 oknami, v našej 
škôlke práve dnes (11.02.2010) začína sa veľkolepý ples.

Škôlka sa na zámok premenila, štyri veľké veže nahodila. 
Zahalila sa do čarovného plášťa a čakala, ako sa deti skrášlia. V 

každej veži niekto strážil.
Radosť to bola veľká: „Veď je to pani učiteľka.”

Ivanka je Zlatovláska - pre mackov sa stala kráska.
Olinka je Popoluška - holúbok jej čosi do uška šušká.

Danka sa na Snehulienku mení - ju si zrkadlo najviac cení.
Ruženkou je Katka - kvietkov kamarátka.

Deti masky prichystali, z tašky všetko vysypali. Macko, šašo, víla, 
každému je milá. No škaredá striga sa na zámku zjavila, sama 

bradavica, taká škarednica. Veľký zámok zakliala, život z neho 
vyhnala.

Štyri krásne princezničky poprosili deti. Po splnení ťažkých úloh, 
zlé kúzlo odletí. Deti sa do práce dali, všetky svorne pomáhali.

Popoluške - zbierať hrach a utierať čierny prach.
Zlatovláske - skúšať mištičku a sadnúť na správnu stoličku.

Navariť obed, šaty šiť - Snehulienke to nemôže ublížiť.
Navíjať priadzu, krútiť kolovrátok - Ruženke vojsť do malých 

vrátok.
Deťom sa podarilo odkliať princezné, no štyri veže ešte nie. 

Odklínadlo k nám prišlo znenazdajky, odkliali sme na veži štyri 
vlajky.

Teraz sa začne hostina, úsmev už nikto neskrýva. Hostí tu 

máme habadej a začína sa nový dej. Každý sa smeje, zabáva, 
so škriatkami sa rozpráva. Kleopatra sa sloniu reč učila, víla 

sa okolo vreca točila. Princezná, rytier, vodník: „Nebol tu úzky 
chodník?” Cukríky, koláče, tortička: „To bola moja vodička!”

Bol to krásny bál, veľký karneval. Veď veľké šťastie nastalo, keď 
dobro opäť vyhralo.

Kolektív MŠ

KRÁTKO

30. mája 2010 sa uskutoční hasičská súťaž O pohár starostky obce.

Práce na výstavbe minitelocvične intenzívne pokračujú.


