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Vážení spoluob-
čania,
... je tu leto – to 
najteplejšie, aké 
sme si mohli 
priať pre napl-
nenie prázdnino-
vých a dovolenko-
vých túžob, je tu 

leto aké má byť ...

Žiaci, či študenti sa možno ešte stá-
le  vraciate k známkam na vysved-
čeniach, k radostným, ale aj me-
nej optimistickým rozhovorom s 
rodičmi. Klasifikačná stupnica, čo 
ako chce byť spravodlivá, nemu-
sí vždy vyjadrovať hodnotu člove-
ka. Známkovanie nevysvetľuje,  iba 
v strohých číslach  informuje. (To 
nám raz povedal jeden veľmi váže-
ný profesor.) Nuž nech sa Vám darí 
na poli rodinnej diplomacie, prav-
divej argumentácie a v úctivej ko-
munikácii s rodičmi – no hádam 
sa už aj na to najhoršie skoro zabu-
dlo. V každom prípade blahoželám 
všetkým, ktorým sa to podarilo vo 
všetkom na “výbornú” a teraz si už 
len zaslúžene bezstarostne trávite 
dni voľna, oddychu a zábavy.
Nemá zmysel skrývať, že viacerí 
študenti brigádujú, či ešte budú bri-
gádovať, aby pomohli zmierniť ťaž-
kú situáciu a bilanciu rodinných 
rozpočtov a založia si skromný “ka-
pitálik” na svoje štúdium po prázd-
ninách. Týmto mladým ľuďom vy-
jadrujem zvláštnu úctu.  Mnohých 
máme možnosť stretnú na brigá-
de priamo v obci – v bývalom areá-
ly družstva u našich podnikateľov, v 
obchodoch, na Pošte a myslím si, že 
sa veľmi snažia vyrovnať sa stálym 
zamestnancom. Prajem im, aby aj 
vtedy, keď to všetko nejde podľa ich 
predstáv,  nikdy nezmizol z tváre 
úsmev – hlavne tým, ktorí pracujú 
s ľuďmi. To je to prvé, ktoré je po-
trebné naučiť sa do ďalšieho úspeš-
ného pracovného života.
Nie tak dávno sme dostali priame 
kompetencie a ujali sme sa spravo-
vania našich školských a predškol-
ských zariadení. Usilujeme sa rozší-
riť priestory i možnosť na voľno-ča-
sové aktivity našej mládeže. Chápe-
me Vašu občasnú nedočkavosť,

(pokračovanie na strane 2)

16. apríla 2010 sa zišlo Obecné zastupiteľ-
stvo na svojom štvrtom zasadnutí. Zasadnu-
tie otvorila starostka obce Mária Kleinová. 
OZ schválilo program Obecného zastupiteľ-
stva,  za zapisovateľa schválilo  Antóniu Zum-
merovú, do návrhovej komisie a za overovate-
ľov zápisnice Mgr. Oľgu Martinkovú a Ing. Mi-
lana Maliňáka. Návrhová komisia OZ konšta-
tovla, že bolo prítomných 5 z 9 poslancov (55 
%) a OZ bolo uznášania schopné. OZ zruši-
lo uznesenie č. 16/2010 v plnom rozsahu. OZ 
schválilo zmenu rozpočtu obce Spišský Štiav-
nik k 31.12.2009 podľa prílohy, vrátane zme-
ny rozpočtu pre Základnú školu Spišský Štiav-
nik. OZ zobralo na vedomie správu nezávislé-
ho auditora pre OZ k ročnej účtovnej závier-
ke a stanovisko kontrolóra obce k záverečné-
mu účtu a k účtovnej závierke za rok 2009 a  
schválilo záverečný účet obce Spišský Štiavnik 
„bez výhrad“. OZ zobralo na vedomie žiadosť 
občanov Spišského Štiavnika - Kaštieľa ohľa-
dom presídlenia z osady Kaštieľa a informá-
ciu o novele zákona o obecnom zriadení. Tiež 
zobralo na vedomie správu kontrolóra obce o 
vykonanej kontrole účtovných dokladov a zne-
nie zmluvy o nájme hrobového miesta. 
OZ schválilo:
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy 
ROP-3.2b-2010/01 ROP za účelom realizá-
cie projektu Podpora a rozvoj cestovného ru-
chu, ktorého ciele sú v súlade s platným územ-
ným plánom obce a platným Programom hos-
podárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
- zabezpečenie realizácie projektu po schvále-
ní žiadosti o NFP,
- financovanie projektu vo výške  5 % z celko-
vých oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo 
výške   4 176,43  EUR.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení. OZ schválilo kúpu pozemkov parc.č. 
279/6, 279/7 a 279/8 od Obvodného úradu 
Poprad v dohodnutej cene 2100,00 EUR. 
28. mája 2010 sa zišlo Obecné zastupiteľ-
stvo na svojom piatom zasadnutí. OZ schválilo 
program Obecného zastupiteľstva po presune 
správy por. Jendrála pred bod 4 a doplnenie 

bodu 5 o schválenie plánu kontrolnej činnos-
ti.OZ schválilo za zapisovateľa Antóniu Zum-
merovú, do návrhovej komisie a za overovate-
ľov zápisnice Františka Pronera a Mgr. Oľgu 
Martinkovú. Návrhová komisia OZ konštato-
vala, že bolo prítomných 9 z 9 poslancov (100 
%) a OZ bolo uznášania schopné. OZ zobra-
lo na vedomie správu p. poručíka Petra Jen-
drála na úseku prevencie kriminality a rieše-
nia priestupkov a trestnej činnosti za posled-
né obdobie na OO PZ Hranovnica. Tiež zo-
bralo na vedomie návrh na pozastavenie pre-
vádzky Hell Clubu v Spišskom Štiavniku a ob-
medzuje otváraciu dobu prevádzky do 22.00 
hod. OZ zobralo na vedomie kontrolu plne-
nia uznesení OZ zo dňa 16.4.2010 a správu 
kontrolóra obce Ing. Korenka o vykonaných 
kontrolách a o hospodárení obce za I.Q 2010.
OZ schválilo plán kontrolnej činnosti obce na 
2. polrok 2010. OZ zobralo na vedomie sťaž-
nosť  R. M. ohľadom zanášania kanálu, kto-
rý prechádza cez časť jej pozemku. OZ dopo-
ručilo starostke obce prejednať tento problém 
so správcom ČOV a kanalizácie Ing. Jarabin-
ským ohľadom riešenia kanalizačného rigolu. 
OZ presúva kompetencie ohľadom schválenia 
prevádzkového poriadku ihriska s umelou trá-
vou a minitelocvične po kolaudácii do kompe-
tencie TJ Spišský Štiavnik, ktorá má uvedený 
areál v prenájme. OZ schválilo Dodatok č. 2 
k Zmluve o nájme s TJ Spišský Štiavnik, kto-
rý je rozšírený o prevázku minitelocvične a ih-
riska s umelou trávou. OZ udelilo cenu staros-
tu obce za osobný prínos pri rozvoji športu v 
obci Spišský Štiavnik uvedeným športovcom: 
Ondrej Martinko, Rudolf Rusiňák - in memo-
riam, Ján Maliňák, Ján Chripko, Ladislav Du-
lovič, Jozef Javorský, Ján Mizera ,Ján Javorský, 
Tibor Popadič, Bernard Slivka , Ing. Daniel 
Martinko, Ing. Milan Maliňák. 
OZ schválilo Rokovací poriadok OZ Spiš-
ský Štiavnik v zmysle novelizácie zákona č. 
369/1990 Zb. OZ schválilo Zásady odmeňo-
vania poslancov OZ Spišský Štiavnik do konca 
roku 2010. OZ nesúhlasilo s cenovou ponukou
(pokračovanie na strane 2)

Z Obecného zas tupi teľs tva
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(dokončenie zo strany 1) 
s akou sa právom domáhate kvalitnejších klubových priestorov a 
športovísk.   Aj keď sa veľmi snažíme, nemôžeme Vám vyhovieť 
vo všetkom a odrazu, ale zatiaľ sme ani jeden rok, aj napriek na-
ozaj veľmi obmedzenému financovaniu zo strany štátu, neškrta-
li z rozpočtových kapitol vyčlenených pre mládežnícke, kultúrne, 
športové a ďalšie aktivity. Už podľa tohto trendu si môžete utvo-
riť obraz o našich postojoch k vám.
Ale nielen mladí, ale aj tí starší a hlavne zamestnaní občania 
by si mali počas leta naplánovať dni voľna, oddychu a zábavy. 
Dnešný systém práce hádam u všetkých zamestnávateľov, alebo 
aj keď zamestnávateľmi ste sami, dozaista nie je ľahký. Na jej 
všetkých úsekoch pribúdajú  nové informácie, menia sa techno-
logické postupy, sú vyššie nároky na kvalitu práce, obmedzenia 
zo Zákonníka práce sú často zamestnávateľmi nedodržiavané. 
A tak všetci si okrem znalosti, umu, zručnosti, vytrvalosti  den-
no-denne vynakladanej v práci musíme osvojiť eštu jednu pod-
statnú schopnosť, ba priam umenie. Umenie relaxovať, vypnúť, 
zdravo s rozumom poľaviť, či absolútne vypustiť pracovné nasa-
denie a koncentráciu aspoň na pár dní.
A práve do týchto dní Vám zasielam prostredníctvom tohto prí-
hovoru jednu starú anglickú múdrosť -

“ Nájdi si čas byť priateľský – je to cesta ku šťastiu.
Nájdi si čas snívať – to posunie tvoj vlak ku hviezdam.

Nájdi si čas milovať a byť milovaný – je to božská výsada.
Nájdi si čas pozrieť sa vôkol – deň je prikrátky na to, aby si bol 

sebecký.
Nájdi si čas smiať sa – je to hudba duše.”

No a už úplne na záver by som chcela poďakovať všetkým obča-
nom, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na povodňových zá-
chranných prácach pri povodni, ktorá nás postihla v dňoch od 2. 
do 9. júna 2Ol0, ako aj na odstráňovaní povodňových škôd.  Pre-
dovšetkým našim hasičom, Dobrovoľným hasičským zborom zo 
susedných obcí – Švábovce, Hranovnica, Spišské Bystré, Liptov-
ská Teplička,  pánovi Jozefovi Dankovi z Popradu, ktorý tiež svo-
jim súkromným vozidlom CAS odčerpával a odsával vodu hlav-
ne z priestorov Urbárskeho domu. Bez ich rýchleho a intenzív-
neho zásahu by mali povodňové škody určite väčší rozsah.    V 
takýchto chvíľach spoznáva človek hodnotu skutočného priateľ-
stva, hrdinstva a ochoty pomôcť, aj keď si naozaj prajem, aby sa 
takéto situácie radšej už nikdy neopakovali.             

Mária Kleinová, starostka obce

Podľa zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve je 
povinnosťou správcu pohrebiska (Obec Spišský Štiavnik) 
uzatvoriť  nájomné zmluvy na všetky hrobové miesta na 
cintoríne. Žiadame pozostalých, ako nájomníkov hrobových 
miest, aby na obecnom úrade nahlásili svoje údaje (meno, 
priezvisko, bydlisko, rodné číslo) s uvedením hrobového mies 
ta (meno a priezvisko zosnulých, dátum narodenia a dá-
tum úmrtia). Na základe týchto údajov budeme uzatvárať 
nájomné zmluvy. Hroby, ktoré nebudú mať uzatvorený 
nájomný vzťah, budú považované za voľné hrobové mi-
esta a v prípade záujmu budú pridelené iným záujemcov.

(dokončenie zo strany 1)
 firmy Envirotrend, s.r.o, Pražská 4, Košice na zabezpečenie vy-
pracovania projektovej dokumentácie obci Spišský Štiavnik v 
rámci operačného programu regenerácia sídiel 4.1a. OZ určilo 
počet poslancov na celé ďalšie nasledujúce volebné obdobie do 
obecného zastupiteľstva v počte 9 poslancov a určuje plný pra-
covný úväzok pre starostu obce Spišský Štiavnik. OZ doporučilo 
starostke obce podpísať zmluvu s firmou Veterinár asanácia Szi-
lard Toth, Tyršovo nábrežie 10, Košice za účelom odchytu túla-
vých psov od 1.7.2010 do 31.12.2010. OZ súhlasilo  s  výpoveďou 
Zmluvy o zriadení spoločného školského úradu uzavretej podľa § 
20a  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov medzi Mestom Poprad a Obcou Spišský Štiavnik 
ku dňu 31. 5. 2010 s výpovednou dobou 3 mesiace.
OZ s ú h l a s í   
1. s výpoveďou Zmluvy o zriadení spoločného školského úradu 
uzavretej podľa § 20a  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov medzi Mestom Poprad a Ob-
cou Spišský Štiavnik ku dňu 31. 5. 2010 s výpovednou dobou 3 
mesiace
2.  s uzavretím zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu 
– školského úradu so sídlom vo Veľkom Slavkove od 1. 9. 2010.
OZ berie na vedomie žiadosť  R. S. a prekladá riešenie na budú-
ce zasadnutie OZ. OZ ruší uznesenie č. 13/2007 a č. 14/2007.
8. a 9. júna 2010  sa zišlo Obecné zastupiteľstvo na svojom šies-
tom zasadnutí. OZ schválilo program Obecného zastupiteľstva. 
OZ schválilo za zapisovateľa Antóniu Zummerovú, do návrho-
vej komisie a za overovateľov zápisnice Ing. Mgr. Štefana Buko-
viča a Ing. Milana Maliňáka. Návrhová komisia OZ konštatova-
la, že bolo prítomných 5 z 9 poslancov (55 %) a OZ bolo uznáša-
nia schopné (8.6.2010). 9.6.2010 bolo prítomných 7 z 9 poslan-
cov (77 %) a OZ bolo uznášania schopné. OZ zobralo na vedo-
mie kontrolu plnenia uznesení, prijatých na zasadnutí OZ dňa 
28.5.2010. OZ určilo odberné miesto na núdzové zásobovanie 
pitnou vodou obyvateľov Kaštieľa na obecnom úrade Spišský 
Štiavnik denne v čase od 8.00 do 10.00 hod. OZ prerušilo ro-
kovanie s pokračovaním dňa 9.6.2010 (streda) o 18.00 hod. OZ 
určilo hodiny výdaja pitnej vody v rámci núdzového zásobova-
nia na obecnom úrade aj poobede v čase od 17.00 do 18.00 hod.
21. júna 2010 sa zišlo Obecné zastupiteľstvo na svojom sied-
mom zasadnutí. OZ schválilo program Obecného zastupiteľstva. 
OZ schválilo za zapisovateľa Antóniu Zummerovú, do návrhovej 
komisie a za overovateľov zápisnice Ing. Martina Hudzíka a Ing. 
Daniela Martinka. Návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo 
prítomných 8 z 9 poslancov (88 %) a OZ bolo uznášania schop-
né. OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení, prijatých 
na zasadnutí OZ dňa 8. a 9.6.2010. OZ sa vráti k riešeniu byto-
vej otázky obyvateľov Kaštieľa na základe rozhodnutia súdu. OZ 
schválilo výstavbu komunitného centra v rómskej osade v zmys-
le projektu kód LSKxP-ÚSVRK-2008/01.2-091-PO. OZ na zákla-
de žiadosti R.M. poveruje komisiu výstavby preverením skutko-
vého stavu kanalizácie na tváre miesta v spolupráci s Ing. Jara-
binským. OZ doporučilo starostke obce zvolať výbor DHZ v ter-
míne do 30.6.2010 za účelom doriešenia vysvetlenia právomo-
ci veliteľa DHZ a výboru DHZ. OZ zobralo na vedomie žiadosť 
R. S. a schválilo zmenu nájomcu na  J. S. v zmysle žiadosti od 
1.7.2010. OZ uložilo komisii výstavby preverenie žiadosti Bytové-
ho spoločenstva Broskyňa ohľadne odkúpenia pozemku na par-
cele č. 3785/4.
Za správnosť výpisu O.R.

KRÁTKO
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V II. štvrťroku 2010

Novorodenci v Sp. Štiavniku:
☺ Ján Pačaj
☺ Kristián Žiga
☺ Daniela Lacková
☺ Radim Galovič
☺ Timea Lacková
☺ Nikola Žigová
☺ Sebastián Pačaj
☺ Klaudia Gáborová
☺ Dominik Pačaj
☺ Sofia Hosová

Blahoželáme jubilantom:

60 rokov

♥ Agnesa Palgutová, Slnečná 
♥ Marcel Klinga, Kláštorná
♥ Peter Chovan, Mlynská
♥ Emil Dúbravský, Slnečná
♥ Peter Chripko, Kvetná
♥ Štefan Žiga, Priečna

 65 rokov
♥ Anna Hudzíková, Kvetná
♥ Ľudmila Paláriková, Hlavná
♥ Marta Šavelová, Lúčna
♥ Ľudmila Smrečanyová, Mlynská
♥ Pavol Barilla, Kvetná
♥ Jozef Gajan, Mar. námestie
♥ Bernard Slivka, Lúčna

70 rokov

♥ Anton Dulovič, Lúčna 
75 rokov
♥ Mária Pemčáková, Mlynská
♥ Paulína Ščuková, Priečna

♥ 80 rokov
♥ Helena Dulovičová, Mlynská

Prajeme im pevné zdravie

Na večný odpočinok sme od-
prevadili:

† Mária Macušková
† Helena Javorská
† Mária Hroncová

K trvalému pobytu sa prihlási-
li 13 občania, odsťahovalo sa 7 

obyvateľov.

Osobné údaje občanov sú zverejnené 
s ich súhlasom.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA Nová životná cesta nastáva!
Milé mladé priateľky, milí mladí pri-

atelia, nemôžem si rozkázať, aby som 
vás neoslovil. Taká je moja povaha.

Budem hovoriť – písať a vy si zapamätajte iba to, čo 
sa vám hodí. Mnohí ste ukončili v júni základnú školu, 
ba i školu základnú špeciálnu. S novými predsavza-
tiami, plánmi i s veselosťou začnete novú stať – úsek 
vášho života. Už na začiatku vás chcem poprosiť, aby 
ste veselú myseľ nestrácali, lebo tá patrí ku mladosti 
a veselá myseľ je aj pol zdravia, aspoň tak to napísal 
múdry človek dávno, ešte pred našim narodením.

S veľkým odhodlaním od septembra začnete 
vnímať nové veci, nadobudnete nové skúsenosti a 
keďže sveta život je rôznorodý, zažijete mnoho pe-
kného, ale aj nepríjemného. Nuž začnime. Mnohí 
svojimi skúsenosťami a múdrosťou budú sa vám 
venovať a budú chcieť vás získať pre statočný 
život. Treba prijať dobré rady, ale aj overiť či sú to 
len sľuby a či skutočne žijú príkladmi svojho života. 
Dnešná doba je toho aj príkladom, sľubov ako maku 
a skutky žiadne, na takých pozor! Takí sa nedočkajú 
úspechu, lebo ich život odporuje statočnosti.

Poďme však k inej skupine ľudí. Predstavte si, že 
spoznáte aj bohatých. Jedni bohatí, ktorí svojou 
húževnatou prácou nadobudli pekný majetok nech 
slúžia vzorom, tí druhí, ktorí nečestne „nahrabali“ 
a stále sa im ruký trasú, nech využijú trasenie rúk 

aspoň na posýpanie pečiva soľou, rascou a ma-
kom v pekárňach, tí si nezaslúžia žiadneho uzna-
nia. To  je veľké lakomstvo a veriaci by nemali byť 
lakomí, veď lakomstvo patrí medzi hlavné hriechy.

Ešte spomeniem jednu skupinu ľudí. Sú to tí, 
ktorým práca nevonia a volajú ich lenivci. Tí sa sami 
odsúdili na zánik, tých prebudiť k robote je zázrak, 
môže ich prebudiť len bieda a pohŕdanie inými.

A ešte k tým najbohatším. Začnem legendou. Istý 
bohatý človek celý svoj majetok strovil hrdlom v 
ustanovizni – pohostinstve. Plač manželky a deti 
nepomohol, hlavné slovo mali kamaráti z mokrej 
štvrte. Keď sa mu konečne ozvalo svedomie, bolo 
už neskoro. Vzal meter a išiel premerať dvere po-
hostinstva. Ako je možné, že týmito dverami mohli 
prejsť jeho kone, vozy, lúky, role, dom, ba i úspory. 
Zomrel starý a odcudzený od svojej rodiny. Zabu-
dol na porekadlo: „Keby ja bol vedel, že ja budem 
starý, bol bych si odkladal aspoň po grajciari.“

Nie som kazateľ, váš čas bude patriť učeniu, 
ale voľný nech patrí športu, spoločenskému 
životu a životu duševnému, podľa tých, ktorí 
slúžia príkladom. „Dajme každému čo mu patrí, 
teda cisárovi čo je cisárove a Bohu čo je božie.“

S veselosťou a čiapkou pod pazuchou (slušnosťou) 
kráčajte stále v hojnosti zdravia dlhočizným životom.

Váš kronikár a kamarát Ján

Talent Detských domovov 

Dňa 12.6. 2010 Detský domov- Centrum detí v Spišskom Štiavniku zorganizoval zaují-
mavú umeleckú súťaž pod názvom „Hľadáme talent Detských domovov prešovského kra-
ja.“ Možnosť prezentovať svoju dannosť malo 
veľa šikovných detí a mladých dospelých. Deti 
sa svedomito pripravovali na súťaž v oblas-
tiach spev, dramatické umenie,  tanec, hra 
na hudobnom nástroji, ručné práce, výtvarná 
činnosť, edičná činnosť, ľudové rozprávanie, 
kulinárske umenie. Vyskytli sa aj netradičné 
súťažné čísla ako napríklad dievčina, ktorá tré-
novala akrobaciu s metlou. Výkony a prevede-
nie súťažných čísel hodnotila odborná porota, 
ktorá zo 40 účinkujúcich vybrala 13 finalistov, 
z ktorích boli odmenení tí najlepší. Počas trva-
nia talentovej súťaže prebiehali aj sprievodné 
akcie. Deti mali možnosť vidieť predstavenie 
Tri prasiatka, ktoré predviedli študenti bábko-
herectva zo združenia Deti Dunaja. Navštívili 
nás aj pracovníci hasičského zboru Poprad a 
pracovníci OO Polície Hranovnica.Sobotný pro-
gram bol pripravený tak, že sa nikto ani chvíľu 
nenudil a spoločne sme prežili krásny deň 
plný hier, súťaží a prekvapení. Organizátor akcie- Detský Domov Spišský Štiavnik ďakuje 
všetkým sponzorom vďaka ktorým deti zažili plnohodnotný deň v pohodovej atmosfére. 

PhDr. Bibiana Knapeková, vedúca úseku starostlivosti o deti



Rozlúčková grilovačka predškolákov z MŠ

Skončil sa nám školský rok
treba spraviť ďalší krok.
Škôlkari sa stanú žiakmi,

oni boli predškolákmi.
S nimi sme sa rozlúčili
a pritom sa zabavili.

Kedy? 26.6.2010

Keď nadišiel správny čas
prekvapil sa každý z nás.

 Pred dverami stáli  vzorne
policajti v uniforme.

Aj keď sme nič nespravili
na autách nás s húkačkami,

veľmi rýchlo povozili.
Zvládnuť cestu bola hračka

čakala nás grilovačka.
Kde? V Hrabušiciach u Aďka Jendrála

Na nej sme sa stále smiali,
cvičili aj futbal hrali.

A keď každý vyhladol,
grilované krídelká nám

Aďkov ocko upiekol.
Koláče nám mamky dali,
by sme si ich vychutnali.

Bolo super veru tak,
zo škôlkara už je žiak. 
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Pre 30 žiakov zo ZŠ Spišský Štiavnik,  bol 30. jún 2010 posledným dňom v tunajšej škole. Zvonček im zazvonil naposledy 
a oni sa rozlúčili so svojimi spolužiakmi,  mladšími spolužiakmi i učiteľmi. Dúfame, že si na  nás v budúcnosti spomenú 
a prídu sa pozrieť čo je na ich bývalej škole nového tak, ako ich predchodcovia. Veríme, že si  z množstva stredných škôl 
vybrali správne a čaká ich skvelá budúcnosť. A ako sa nakoniec umiestnili ?

Škola Prijatí

Gymnázium, D. Tatarku Poprad 1

Zdravotnícka škola Poprad 1

Technické, dopravné SOŠ Poprad 1

Súkromná SOŠ, 29.augusta Poprad 2

Stredná odborná škola, Okružná, Poprad 9

Stredná odborná škola, Štefánikova, Svit 1

Stredná odborná škola, H.Smokovec, Vysoké Tatry 2

Súkromná SOŠ,SNP, Poprad 3

Stredná priemyselná škola, Mnoheľova, Poprad 4

SOŠ drevárska, Sp.Nová Ves 1

Odb. učilište internátne, Kaštieľ, Spišský Štiavnik 1

Do pracovného pomeru 4

Spolu 30

Prajeme im veľa úspechov.
Kolektív pedagógov ZŠ Spišský Štiavnik

10. a 11. júla 2010 sa na novom 
multifunkčnom ihrisku v Spišskom Štiavniku 
konal 1. ročník tenisového turnaja  O pohár 
občianskeho združenia Ščavničan. Na tur-
naji sa zúčastnilo 16 tenistov, ktorí bojovali 
o prvenstvo. Zvíťazil Ing. Milan Maliňák, 
druhý sa umiestnil Timotej Černický a 

tretie miesto patrilo Tiborovi Popadičovi.
Organizátori súťaže neziskového združenia 
Ščavničan boli milo prekvapení  veľkou účasťou 
súťažiacich a divákov a tešia sa na ďalší ročník.

Rozmiestnenie žiakov končiacich ZŠ Spišský Štiavnik

Tenisový turnaj



42. ročník štiavnickej 
podkovy 

20. júna 2010 v športovom areáli v Spišskom Štiavniku sa konal 42. 
ročník štiavnickej podkovy. Starostka obce, riaditeľka pretekov Mária 
Kleinová slávnostne otvorila súťaž o 13,00 hod. Aj keď tohoročná sú-
ťaž sa niesla v znamení nevľúdneho počasia, jazdcov ani divákov to 
neodradilo. Práve naopak, do súťaže sme zapísali rekordný počet jazd-
cov. V súťaži č. 1 „ZM“ pre jazdcov do 14 rokov zvíťazila Natália Pauk-
šová na koni Kamor z JK Slovenský raj Hrabušice, druhé miesto obsa-
dila Júlia Maleřová na koni Lago d Aviňa z JK Čajka Ranč Kežmarok a 
tretia sa umiestnila Barbara Bartolini s koňom Libris z JK Slov. raj Hra-
bušice. V súťaži č. 1 „ZM“ opäť zvíťazila Natália Paukšová z Hrabušíc, 
na druhej priečke sa umiestnila Vierka Kaňová na koni Kelly z JK Ko-
valčík Vrbov a tretia bola Miroslava Repčíková na koni Lyska z KPKL 
Bobrovec. Pri dekorovaní najmladších účastníkov nám zaspievali na 
spestrenie programu naši rodáci Pavla Hudzíková a Jozef Maliňák  V 

súťaži č. „Z“ bojovalo o víťazstvo 59 jazdcov. Vybojovala si ho Rado-
slava Ivanová na koni Piece of my heart z JK Koška Horse team Luče-
nec. Druhá sa umiestnila Yanina Haranina na koni Romeo z JK Poza-
na Detva a tretie miesto patrilo Dominike Tokarčíkovej na koni Lago d 
Aviňa z Ranča Čajka v Kežmarku. V prestávke si mohli diváci pozrieť  
vystúpenie skupiny historického šermu,  Templárov z Košíc, ktorí pred-
viedli ukážky boja Vigingov v ranom stredoveku a pre deti bol pripra-
vený šerm a scénky, kde sa mohli stať súčasťou deja a vyskúšať si časti 
výzbroje. Potom už nasledoval hlavný jazdecký pretek „ZL“ o štiavnic-
kú podkovu. Zvíťazila Michaela Zemanová na koni Celvin z JK Kehler 
Poprad, druhé miesto získala Radoslava Ivanová na koni Piece of my 
hearth z JK Koška Horse team Lučenec a treťom sa umiestnila Yani-
na Haranina na koni Levistos Lord z JK Pozana Detva. Naši najmenší 
návštevníci si mohli vyskúšať jazdu na poníkoch. Nechýbalo ani tradič-
né zlosovanie vstupeniek a tombolových lístkov, chutný guláš, klobása 
a občerstvenie. Srdečné poďakovanie patrí organizátorom a všetkým 
sponzorom, ktorí prispeli finančnými a vecnými darmi, a tak urobi-
li nedeľné popoludnie lákavejšie a atraktívnejšie. Oľga Rákociová
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9. ročník  O putovný po-
hár starostky obce

V poslednú májovú nedeľu v našej obci v prekrásnom prostredí 
na mlákach sa konala súťaž hasičských družstiev – 9. ročník O 
putovný pohár starostky obce Spišský Štiavnik.  Súťažilo sa v pi-
atich kategóriách . Muži do 35 rokov, ženy, muži CO nad 35 rokov, 
dorastenci a dorastenky. Zúčastnilo sa rekordných  39 hasičských 

družstiev. Medzi mužmi do 35 rokov zvíťazil Gerlachov, s rekord-
ným časom v doterajšej histórii súťaže – 15,84 sekúnd, pred 
Stratenou – 17,43 s. a Štrbou – 17,89 s. U žien minuloročné prven-
stvo obhájilo Spišské Bystré s časom 21,42 sekúnd pred domácim 
družstvom zo Spišského Štiavnika 22,71 s. a Spišskou Sobotou s 
časom 22,81 sekúnd. Medzi dorastencami zvíťazila Spišská Teplica 
s časom 19,87 s., druhé miesto získalo Rimavské Brezovo – 27,06 
s. a na treťom sa umiestnilo Spišské Bystré s časom 33,36 sekúnd. 
V súťaži dorasteniek zvíťazilo družstvo zo Spišského Bystrého s 
časom 23,34, pred Spišskou Teplicou - 27,97 s. a Hozelcom 35,67 

s. Veľkú radosť nám urobili muži CO nad 35 rokov, ktorí vo svo-
jej kategórii nenašli premožiteľa a zvíťazili s časom 20,61 sekúnd. 
Druhé miesto patrilo Spišskej Sobote – 22,19 s. a tretie Spišskému 
Bystrému – 22,80 s.  Starostka obce Mária Kleinová ocenila prvých 
troch vo všetkých kategóriách a odovzdala päť putovných pohárov. 
V záverečnom slove poďakovala dobrovoľným hasičom za účasť 
a pozvala všetkých na jubilejný desiaty ročník súťaže hasičských 
družstiev v roku 2011. Poďakovanie patrí všetkým členkám  a 
členom, ktorí sa podieľali na príprave hasičskej súťaže a sponzo-
rom, ktorí na túto súťaž prispeli.                                             J.B.


