Príhovor
„Najdôležitejšia hodina je tá prítomná.
Najdôležitejším
človekom je vždy ten, ktorý práve stojí predo mnou. Najnevyhnutnejším činom je vždy láska.“
(Eckhart)

číslo: 4/2010

Z O b e c n é h o z a s t u p i t e ľs t v a

Vážení spoluobčania!
Prihováram sa Vám pravidelne
prostredníctvom Obecného spravodajcu už takmer osem rokov. A je tu
čas, kedy končí moje druhé volebné
obdobie vo funkcii starostky obce. Za
toto obdobie na tvári pribudli vrásky,
i tých šedín je požehnane, ale určite
pridalo na rozvážnosti, vynaliezavosti, schopnosti vidieť veci okolo seba
inými očami, ako to bolo pred niekoľkými rokmi, spoznala som nekonečné možnosti, ktoré sa rodia z viery – a
to aj tej v seba a druhých. Môj život sa
za toto obdobie zmenil na nepoznanie – postupne som si uvedomovala,
že pre túto funkciu musím obetovať
veľa. A je riadený určitými procesmi,
ktoré sa nedajú naplánovať – jednoducho prídu a ja ich musím riešiť, sú
to predovšetkým situácie, ktoré vyplývajú zo samostatného výkonu funkcie
starostu – starosti. Som jedna z Vás a
som tu na to, aby som nič nenechala
na náhodu – keď je problém, tak niekedy nepomôže ani to, že ho okamžite treba riešiť, ale niekedy je treba
ďaleko dopredu problémy predvídať
a predchádzať im. Do toho dávam
všetko svoje úsilie, schopnosti, čas,
myšlienky, empatiu. Po týchto osemročných skúsenostiach by som možno urobila mnohé veci ináč, ale určite
nič neľutujem a všetko, čo som doteraz urobila malo svoj význam a opod
(pokračovanie na strane 2)

19. júla 2010 sa zišlo Obecné zastupiteľstvo
na svojom ôsmom zasadnutí. Starostka obce
Mária Kleinová otvorila zasadnutie a privítala poslancov. OZ schválilo program Obecného zastupiteľstva, za zapisovateľa schválilo Jaroslava Budinského, do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice Ing. Mgr. Štefana Bukoviča a Ing. Milana Maliňáka. Návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 9 z 9 poslancov (100 %) a OZ bolo uznášania schopné. OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení a konštatovalo, že uznesenia boli splnené, okrem č. 65,66,69/2010, ktoré ostávajú v plnení s termínom do najbližšieho zasadnutia OZ. OZ schválilo odpredaj pozemku, diel č. „2“ na parcele č. 3785/4 Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov Broskyňa, Slnečná 425/7, 059 14 Spišský Štiavnik o výmere 11 m2 v zmysle GO plánu č. 12/2010, overeného Správou katastra
Poprad dňa 21.4.2010 pod č. G1-324/10
za cenu 6,64 EUR/m2, spolu v cene 73,04
EUR. Obec postupovala v zmysle Zákona
o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších dodatkov § 9a (8) b) -jedná sa o priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
OZ zobralo na vedomie záznam z mimosúdneho riešenia právnej veci a predloženie stanoviska Humanitár n.o. Prešov k plneniu podmienok Zmluvy o nájme a trvá so zrušením
Zmluvy o nájme zo dňa 30.9.2005. OZ schválilo Zmluvu o výpožičke priestorov Detského
domova na rekonštrukciu plánovaných dvoch
tried pre účely Základnej školy v Spišskom
Štiavniku. OZ uložilo komisii výstavby prehodnotenie spracovaného projektu rekonštrukcie v termíne do 22.7.2010 - vytvorenie dvoch
tried v priestoroch areálu základnej školy.
OZ
zrušilo
uznesenie
č.
9/2010
(znenie
uznesenia:
OZ schvaľuje predaj pozemkov na LV č.
1491, parcela č. 4309/2 v katastri obce

Spišský Štiavnik, suma 4,00 EUR za 1 m2
1. S. H., o výmere spolu 230 m2 ako je uvedené v jeho žiadostiach zo dňa 26.11.2009,
2. M. M., o výmere 57 m2 ako je uvedené v jeho žiadosti zo dňa 18.11.2009.)
OZ doporučilo starostke obce vstúpiť do
jednania s vlastníkmi parciel v bývalom
areáli PDP ohľadne vysporiadania prístupovej cesty v termíne do 31.7.2010.
OZ schválilo Dodatok č. 12 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho
odpadu z obce Spišský Štiavnik č. 02/V-06
s Brantnerom s.r.o. Poprad a Obcou Spišský Štiavnik. OZ schválilo Dodatok č. 1 ku
zmluve zo dňa 26.5.2010 (odpredaj rodinného domu súp. číslo 294 J. S.). OZ schválilo návrh zmluvy s firmou Euro-Building a.s.,
Družstevná 2, 831 04 Bratislava - Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik. OZ zobralo na vedomie Uznesenie č. 27/2010 Mestského zastupiteľstva mesta Poprad o ukončení zmluvných vzťahov
dňa 31. augusta 2010 a berie na vedomie rozhodnutie Krajského školského úradu v Prešove o začlenení obce Spišský Štiavnik do školského úradu so sídlom vo Veľkom Slavkove.
8. septembra 2010 sa zišlo OZ na svojom
9.zasadnutí. OZ schválilo za zapisovateľa Antóniu Zummerovú, do návrhovej komisie a za
overovateľov zápisnice Ing. Martina Hudzíka
a Ing. Mgr. Štefana Bukoviča. Návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 5 z 9
poslancov (55 %) a OZ bolo uznášania schopné. OZ schválilo odkúpenie nehnuteľnosti
pozemok par.č. 107/2 o výmere 159
m2 - zastavané plochy a nádvoria,
pozemok par.č. 107/3 o výmere 290
m2 - zastavané plochy a nádvoria,
pozemok par.č. 107/4 o výmere 85
m2 - zastavané plochy a nádvoria,
v
rámci
dražby
nehnuteľnosti
dňa
10.
septembra
2010
(pokračovanie na strane 2)
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statnenie a nakoniec - posúďte sami. Asi bolo naozaj potrebné
všetkým tým prejsť, aby sa človek stotožnil s vecami, ktoré ho v doterajšej práci postretli, aby vedel kráčať ďalej aj napriek prekážkam, ktorým bol vystavený. A býva už takou dobrou tradíciou, že
človek po ukončení nejakej významnej životnej etapy rád zhodnotí toto obdobie. Vždy som sa snažila vystupovať pred Vami maximálne otvorene. Je to pre mňa dosť ťažká úloha, každý z nás má
svoj pohľad na prácu starostu a obecného zastupiteľstva. Ináč ju
hodnotí mladý človek, ináč školák, alebo rodič, ktorý ma deti v
MŠ, ZŠ. Iný je pohľad staršieho človeka, zamestnaného, alebo nezamestnaného, zdravého, alebo chorého človeka, ktorý má svoju strechu nad hlavou, alebo takého, pre ktorého je vlastné bývanie iba snom. Pre každého z týchto ľudí je prioritou niečo iné, čo
jeden pokladá za úspech, inú skupinu to vôbec nemuselo osloviť.
Chcem tu však povedať, že samotné rozhodovanie v rôznych záležitostiach nebol určite náhodný proces. Kontinuálne sa napĺňali stratégie, ktoré boli schválené buď v tomto, alebo v predchádzajúcom
volebnom období, ale veľmi rýchlo sme vedeli zareagovať aj na konkrétne výzvy, ktoré sa zrodili na našich ministerstvách prakticky zo
dňa na deň. To čo sa podarilo je úspechom nás všetkých obyvateľov
Štiavnika, pracovníkov obecného úradu, poslancov, členov komisií,
ale aj obyvateľov, ktorí poradili, vyjadrili otvorene svoj názor, dali
pripomienky, opodstatnenú kritiku, prípadne priali a verili nám.
Som presvedčená, že sme urobili kus poctivej roboty na
všetkých úsekoch nášho spoločného života na obci. A rozpracované sú ďalšie projekty, realizáciou ktorých bude Spišský Štiavnik posunutý medzi obce, ktoré sa majú čím popýšiť.
Sú však oblasti, kde si myslím, že aj napriek vynakladanému úsiliu sme podľa môjho názoru pokročili málo, alebo vôbec nie. Je to oblasť verejného poriadku, kde možno v porovnaní s okresným alebo krajským priemerom je situácia priemerná, ale väčšinu z nás určite trápia prejavy drobných krádeží, vandalizmus, rušenie nočného kľudu, rýchla a nezodpovedná jazda na cestách hlavne zo strany našich rómskych spoluobčanov. Ďalšou oblasťou je zdravotníctvo, vysoká nezamestnanosť.
Obec žiaľ nemá možnosti na to, aby v čase krízy vedela v tejto situácii pri obmedzenom financovaní zo strany štátu a pri súčasných zákonných prostriedkoch toto priamo, či nepriamo ovplyvniť.
Tieto oblasti sú vnímané veľmi citlivo a budeme mať čo robiť v nasledujúcom volebnom období, aby sme sa s týmito problémami lepšie vyrovnali a veríme, že budú tomu nápomocné i ďalšie legislatívne postupy zo strany novej vlády. Však pocit dôvery a istoty a bezpečnosti Vám môžeme zabezpečiť iba prostredníctvom zákonov,
ktoré odbúrajú demotivačný systém sociálnej podpory, ktoré trestajú každý, aj ten najmenší prejav kriminality a násilia a prostredníctvom ktorých dokážeme presvedčiť ľudí, ktorí sú už roky bez zamestnania, že nepracovať sa naozaj nevyplatí. A vyvinieme maximálne úsilie na to, aby sa v obci vytvorili ďalšie pracovné príležitosti občanom, ktorí pracovať chcú. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli napredovaniu našej dedinky.
Ďakujem obecnému zastupiteľstvu , kontrolórovi obce a najmä Vám
- všetkým Štiavničanom za vynaloženú prácu a námahu, za dobré
rady, ďakujem za pomoc, ďakujem za dobroprajnosť, za Vašu podporu doposiaľ a v nadchádzajúcich voľbách. A už naozaj nakoniec
ďakujem redakčnej rade za čas strávený pri príprave nášho štvrťročníka Obecný spravodajca, ktorý sme sa vždy včas snažili distribuovať medzi Vás, vážení spoluobčania a zabezpečiť Vám aj takouto formou lepšiu informovanosť o práci obecného úradu, obecného zastupiteľstva, publicitu niektorých významných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ďakujem všetkým prispievateľom, ktorí svojimi názormi a pripomienkami pomohli tomu, že
Obecný spravodajca sa naozaj oplatí prečítať a verím, že aj naďalej
bude prispievať k participácii a spoluúčasti občanov na rozvoji obce.

(dokončenie zo strany 1)
10. septembra 2010 sa zišlo Obecné zastupitelstvo na svojom 10. zasadnutí. OZ schválilo program Obecného zastupiteľstva, za zapisovateľa schválilo Antóniu Zummerovú,
do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice p. Františka Pronera a Bc. Magdalénu Javorskú Dlugošovú. Návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných z 9 poslancov ( %) a OZ bolo uznášania schopné. OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení, uznesenia boli splnené, v plnení ostávajú uznesenia č. 65/2010 a uznesenie 66/2010 (termín splnenia: 65/2010 do 30.9.2010, 66/2010 do 30.9.2010).
OZ
ruší
uznesenie
č.
73/2010.
Znenie uznesenia:
OZ schvaľuje odpredaj pozemku, diel č. „2“ na parcele č. 3785/4 Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových
priestorov Broskyňa, Slnečná 425/7, 059 14 Spišský Štiavnik o výmere 11 m2 v zmysle GO plánu č. 12/2010, overeného Správou katastra Poprad dňa 21.4.2010 pod č. G1324/10 za cenu 6,64 EUR/m2, spolu v cene 73,04 EUR.
Obec postupovala v zmysle Zákona o majetku obcí č.
138/1991 Zb. v znení neskorších dodatkov § 9a (8) b)
-jedná sa o priľahlú plochu, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
OZ zobralo na vedomie rozbor hospodárenia za 1. polrok 2010,
správu kontrolóra obce k rozboru hospodárenia za 1. polrok
2010 a správy kontrolóra obce o vykonaných kontrolách. OZ zobralo na vedomie list splnomocnenca vlády pre rómske komunity p. Polláka ohľadom využívania multifunkčného ihriska a konštatovalo, že je spracovaný prevádzkový poriadok TJ, ktorý nie je
diskriminačný a odporúča starostke obce zverejniť ho na webovej stránke obce. OZ zobralo na vedomie správu o priebehu investičnej výstavby v obci a správu o príprave memoriálneho dňa
Martina Slivku dňa 23.9.2010. OZ zobralo na vedomie žiadosť
D. L. o odkúpenie pozemku, č.p. 2090/60, diel 1 o výmere 171
m2 a ukladá komisii výstavby preveriť skutočný stav. OZ schválilo komisiu na výberové konanie kamerového systému v zložení:
Ing. Mgr. Štefan Bukovič - predseda,
Ing. Martin Hudzík - člen,
Ing. Marcel Korheľ - člen.
OZ schválilo Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. OZ odporučilo starostke obce predložiť žiadosť o dlhodobý prenájom Urbárskeho
domu minimálne na 25 rokov z dôvodu, že Obec môže žiadať z eurofondov o skultúrnenie a rekonštrukciu uvedenej nehnuteľnosti.
Za správnosť výpisu O.R.

Vo ľ b y

27. novembra 2010 od 7,00 do 20,00 hod. sa budú konať
voľby do orgánov samosprávy obce. V našej obci budú zriadené dva okrsky. Jeden na obecnom úrade a druhý v základnej škole. Oznámenie o čase a mieste konania volieb doručia pracovníci obecného úradu každému voličovi. UpozorS úctou ňujeme občanov na zmenu času volieb, ktorý končí o 20,00
Mária Kleinová hod., v minulosti sa voľby konali do 22,00 hod. Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.
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SPOLOČENSKÁ

KRONIKA

V III. štvrťroku 2010
Novorodenci v Sp. Štiavniku:
☺ Mária Ester Zamišková
☺ Vlasta Pačajová
☺ Tomáš Žiga
☺ Karolína Pačanová
☺ Nikolas Pačaj
☺ Vanesa Lacková
☺ Alexandra Pačanová
☺ Ivana Pačajová
☺ Samuel Lukačovský
☺ Vanesa Lacková
Blahoželáme jubilantom:
60 rokov
♥ Mária Krajčová, Lúčna
♥ Viktória Pilátová, Hlavná
♥ Anna Slivková, Lúčna
♥ Anna Bartková, Mlynská
♥ Terézia Bombarová, Kláštorná
♥ Magdaléna Neubellerová, Hlavná
♥ Cecília Pačajová, Priečna
♥ Jozef Martinko, Hlavná
♥ Štefan Pitoňák, Kláštorná
♥ Michal Antaš, Priečna
65 rokov
♥ Rozália Martinková, Kláštorná
70 rokov
♥ Anna Slivková, Priečna
♥ Oľga Ďordevičová, Hlavná
♥ PaedDr. Michal Mikula, Mar.
námestie
75 rokov
♥ Petronela Semková, Priečna
♥ Michal Dolak, Kvetná
♥ 85 rokov
♥ Katarína Rákociová, Hlavná
♥ Mária Śpinerová, Priečna
♥ Mária Modríková, Mlynská
Prajeme im pevné zdravie
Na večný odpočinok sme odprevadili:
† Anna Maliňáková
† Júlia Bednáriková
† Ondrej Mišalko
K trvalému pobytu sa prihlásilo
sedem občanov, odsťahovali sa
dvaja obyvatelia.
Osobné údaje občanov sú zverejnené
s ich súhlasom.

Družstevníctvo veľmi dávno
Milý čitatelia. V našich domácnostiach sa nachádza
množstvo starých zápisov, poznámok z činnosti našich predkov a to sú riadky rozumového bohatstva pri
riadení rôznych spolkov. Niekedy v mnohom prevyšujú aj dnešnú dobu. Slová nášho rodáka, ktoré nestratia na cene: „Nemôže milovať svoju vlasť ten, kto nepozná jej minulosť.“ Sú to slová historika Spiša, vdp.
Jána Vencka, alebo podľa vyznania dľa Vajanského:
„Kto si váži rodné zvyky a obyčaj starý, komu vidno
slovenčinu na očiach a tvári, tomu verte, toho ľúbte,
on je vašim bratom, on za vás i dušu oddá v boji strašnom svätom.“ Nuž a tá drahá slovenčina je svedectvom písomných udalostí a jednou z nich je aj staré
a dobré družstevníctvo Úverne družstvo, ktorého veľkým propagátorom bol pán učiteľ Kanut Hradský.
Pozrime sa trocha do dejín. V roku 1843 dvanásť
anglických tkáčov založilo si spoločné družstvo, aby
spoločne obstáli v silnej konkurencii a darilo sa im.
Na Slovensku iniciátormi zakladania družstevníctva
boli p. Jurkovič, p. Daniel Linhart a p. Martinček a
kňaz Andrej Hlinka. V zápise – poznámkach hovorí
sa o ich statočnosti. Činnosť Úverneho družstva spočívala v pomoci drobnému dedinskému ľudu, utláčanému rôznymi vykorisťovateľmi a zamedzeniu biedy na dedinskom vidieku. Takéto Úverné družstvo
v Spišskom Štiavniku bolo založené v 40-rokoch minulého storočia. No, nešlo to hneď vynikajúco. Pri
propagácii ukladania vkladov padli aj názory, že ak
mám peniaze, môžem si uložiť a schovať do postele a keď mi bude treba pôjdem v Poprade do banky a mi požičajú. Niektorí zase výrokmi, že keby bolo
na soľ a nie dávať peniaze do družstva. Mienky boli
rôzne, ale tí čo zdravo rozmýšľali privítali tento druh
družstva, v roku 1939 už malo 127 členov. Nevýhodou požičiavania v bankách bolo, že pôžička bola za-

ťažená intabuláciou (zárukou) nehnuteľnosti (majetku). Úroky z pôžičiek v bankách boli vysoké a pri nesplácaní dlhu a pôžičiek úradovali exekútori, o činnosti ktorých už vieme aj v súčasnosti. Členovia po
čase vkladali aj malé vklady, niektorí aj viac, družstvo
sa zmáhalo a pôžičky slúžili v prípade potreby každému kto potreboval. Úrok bol nízky, 6%. Mnohým uhynul dobytok, alebo úrodný rok bol slabý a iné. Družstvo bolo vždy na pomoci, pretože obyvatelia na dedine sa poznali, v zhode nažívali a vzájomne si dôverovali.V rokoch 1938-1939 vklady trocha upadli,
pretože ľudia obracali pohľady na blížiace sa vojnové udalosti. V tom čase sa stal aj prípad, keď prišiel
vkladateľ a z obavy o peniaze vybral si úspory vo výške 4.000,- Sk (veľké peniaze), o krátky čas prišiel ich
znovu uložiť, že doma mu zbytočne ležia. Istá teta prišla s vkladnou knižkou vybrať svoje úspory na kúpu
kravy a k tomu požiadala o pôžičku ešte 1.000,- Sk, že
krava je drahá, v zapätí prišla, peniaze a pôžičku vrátila, že s kúpou počká, bolo to overenie činnosti družstva. Ďalší občan k svojmu pomerne veľkému vkladu doniesol ďalší slušný vklad a priznal sa, že skutočne družstvu dôveruje. Na čele družstva bol výbor, ktorý činnosť svojich predstavených kontroloval a kontrolou konštatoval, že je to družstvo nestratové a dôveryhodné. Všetci členovia výboru na čele s predsedom
a ostatnými úradníkmi vo výbore žali len veľké uznanie, vďaku a vzájomnú dôveru. Takí boli všetci Štiavničania v minulosti. Družstvo zaniklo niekoľko rokov
po druhej svetovej vojne, o peniaze nikto neprišiel.
Výňatok z poznámok Jána S. z Harenčárovca, ktorý Úvernému družstvu zasvätil svoj krátky život, zverejnil v tomto článku kronikár Ján.

Október – mesiac úcty k starším
Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza chladnejší október, len tíško hľadíme okolo seba,
čo sa to v prírode deje. Tá začne hýriť najkrajšími farbami –zlatožltá, červená, hnedá, pomaly sa vytráca zelená a nahrádza ju obyčajná šedá. Príroda očakáva príchod zimy. Tak nejako sa i človeku míňa
rôčik za rôčkom, až nastáva jeseň života. Je to čas na spomínanie. A spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň. V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia. Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Každým novým ránom, vždy znova a
znova ponúka nám šancu žiť. Niekedy nám do cesty stavia prekážky, trápenia, bolesti, rôzne problémy, ale v zásobe má aj dni plné slnka, krásnych zážitkov a radosti. Stalo sa už tradíciou, že si každoročne v októbri uctievame starších spoluobčanov. 16. októbra sme s radosťou a potešením pripravili malú slávnosť. Na znak vďaky a úcty, sme pozvali na stretnutie do urbárskeho domu 65 jubilantov, ktorí tohto roku oslávili okrúhle jubileá. S kultúrnym programom sa predstavili deti z materskej školy, básňou jubilantov pozdravil Marián Palárik a o veselú náladu sa staral ľudový rozprávač Jožko-Jožka. Nechýbali ani speváci z klubu dôchodcov, ktorí svojim spevom potešili rovesníkov
a tiež spevák Jožko Maliňák. Celý večer, pekné piesne spieval a celé podujatie ozvučoval František Koš. Starostka obce Mária Kleinová všetkým jubilantom zablahoželala a odovzdala darček, ktorý sme špeciálne dali vyrobiť na túto príležitosť. Veríme, že im pri rannej káve, bude pripomínať príjemné chvíle strávené v kruhu svojich známych. Október je mesiacom úcty nás mladších k tým skôr
narodeným. Ale na túto úctu a pozornosť by sme nemali zabúdať počas celého roka. Starší ľudia vekom nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším, ak o to stoja. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môžu obohatiť život rodiny a byť jej oporou a príkladom. Preto nezabúdajme na tých, ktorí pre nás prinášali obete, pretože aj my raz budeme odkázaní na pomoc iných.
Oľga Rákociová
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Jeseň v materskej škole
Po krásnom teplom lete sa znova otvorili dvere našej materskej školy a my sme vstúpili do nového školského roka 2010/2011.
Privítali sme nové, ale aj staršie detičky a po dvojtýždňovom plači a zvykaní si na nové prostredie sa mohla začať výchova
a vzdelávanie našich malých žiakov. V jesennom období deti absolvovali množstvo aktivít a veľa ich ešte čaká. Zatiaľ
najzaujímavejšou a pre deti a pani učiteľky veľmi poučnou bola akcia s názvom „Deň kŕmenia lesných zvierat“. Všetci sme sa
na tento deň tešili a pripravovali jedlo pre zvieratá, keďže na dvore materskej školy rastie množstvo gaštanov. Deti usilovne od
polovice septembra zbierali, triedili a pripravovali gaštany na to, aby nimi mohli nakŕmiť lesné zvieratá. A konečne prišiel dlho
očakávaný deň – 8.10.2010, piatok.

Už hneď ráno, keď sme vstali
veci sme si prichystali.
Čiapky, bundy, gumáky,
nohavice na traky.
Takto v teplom oblečení,
nedočkaví, natešení,
do škôlky sme zavítali,
mamke z okna zamávali.
Po desiate prišiel čas,
odviezol sa každý z nás.
Do lesa po poľnej ceste,
čakali nás už na mieste.
S veľkou zbraňou, parohami,
vábničkou a psíkom malým.
Traja veľkí poľovníci,
sú to dobrí robotníci.
Veď každý deň vstávajú,
zvieratkám jesť dávajú.
Obrázky nám ukázali,
o zvieratách rozprávali.
Nakoniec sme pár gaštanov,
do krmelca vysypali

Týmto sa chceme poďakovať Martinkovi Slodičákovi za odvoz na požiarnickom aute, pánovi Petrovi Fedorovi za organizáciu,
odvoz a predvedenie akcie, dedkovi Paukovičovi za odvoz a ujovi poľovníkovi za ukážku jelenieho ručania na vábničke.
kolektív MŠ
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku
dňa 27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Spišskom Štiavniku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Edita Beniačová, Ing., 47 r., projektantka, Spišský Štiavnik, Kvetná 55, SDKÚ-DS
2. Jaroslav Budinský, 51 r., technik dispečingu, Spišský Štiavnik, Kvetná 62, SDKÚ-DS
3. Štefan Bukovič, Ing., Mgr., 29 r., vedúci oddelenia grantov Európskej únie, Spišský Štiavnik, Lúčna 91, KDH
4. Michal Čonka, 49 r., živnostník, Spišský Štiavnik, Priečna 283, SRK
5. Renáta Dulovičová, Bc., 43 r., referent prevádzkovania verejných kanalizácií a ČOV, Spišský Štiavnik, Mlynská 156, nezávislý kandidát
6. Štefan Hlaváč, 42 r., rezač, Spišský Štiavnik, Priečna 290, nezávislý kandidát
7. Martin Hudzík, Ing., 42 r., senior designer, Spišský Štiavnik, Slnečná 437, KDH
8. Alica Chovanová, Ing., 34 r., súkromná podnikateľka, Spišský Štiavnik, Kvetná 61, SDKÚ-DS
9. Ivana Chripková, Mgr., 27 r., učiteľka, Spišský Štiavnik, Slnečná 427, SDKÚ-DS
10. Magdaléna Javorská, Dlugošová, Bc., 45 r., zdravotná sestra, Spišský Štiavnik, Slnečná 438, SDKÚ-DS
11. Jozef Javorský, Ing., 52 r., ved. technik, Spišský Štiavnik, Slnečná 462, KDH
12. Matúš Korheľ, Ing., 34 r., manažér, Spišský Štiavnik, Slnečná 425, KDH
13. Milan Maliňák, Ing., 40 r., učiteľ, Spišský Štiavnik, Priečna 5, KDH
14. Daniel Martinko, Ing., 45 r., manažér, Spišský Štiavnik, Lúčna 101, KDH
15. Róbert Martinko, 40 r., manažér, Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 484, KDH
16. Oľga Martinková, Mgr., 48 r., vychovávateľka, Spišský Štiavnik, Mlynská 188, SDKÚ-DS
17. Valentín Pačan, 52 r., robotník, Spišský Štiavnik, Priečna 278, SRK
18. Václav Pospíšil, Bc., 24r., vodič, Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 411, SDKÚ-DS
19. František Proner, 57 r., konateľ spoločnosti, Spišský Štiavnik, Slnečná 426, SDKÚ-DS
20. Katarína Slivková, 32 r., referentka, Spišský Štiavnik, Lúčna 116, SDĽ
21. Martin Slodičák, 29 r., hasič, Spišský Štiavnik, Slnečná 419, SDKÚ-DS
22. Eva Tardová, 44 r., ekonómka, Spišský Štiavnik, Hlavná 304, KDH
23. Štefan Tokarčík, Mgr.,25 r., manažér, Spišský Štiavnik, Kvetná 65, KDH
24. Štefan Žiga, 52 r., robotník, Spišský Štiavnik, Priečna 277, SRK
Do obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku sa volí 9 poslancov.
V Spišskom Štiavniku, Dátum: 07.10.2010
Michal Antaš,predseda miestnej volebnej komisie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce Spišský Štiavnik
dňa 27.novembra 2010
Miestna volebná komisia v Spišskom Štiavniku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Viera Dikantová, Ing., 40 r., stavebný technik ekonóm, Spišský Štiavnik, Hlavná 391, SMER – sociálna demokracia
2. Renáta Dulovičová, Bc., 43 r., referent prevádzkovania verejných kanalizácii a ČOV, Spišský Štiavnik, Mlynská 156, nezávislý kandidát
3. Mária Kleinová, 50 r., starostka obce, Spišský Štiavnik, Slnečná 424, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Jozef Mižák, JUDr., 57 r., právnik, Spišský Štiavnik 480, nezávislý kandidát
5. Katarína Slivková, 63 r., technicko-hospodársky pracovník, Spišský Štiavnik, Kláštorná 233, nezávislý kandidát
V Spišskom Štiavniku, Dátum: 07.10.2010
Michal Antaš, predseda miestnej volebnej komisie
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SPOMIENKA NA MARTINA SLIVKU
Martin Slivka patrí medzi kľúčové osobnosti slovenskej kinematografie. Vo svojej práci sa venoval aj výskumu slovenského ľudového divadla a folklóru. Jeho tvorbu predstavuje vyše 140 dokumentárnych filmov, väčšinou s vlastným scenárom. V jeho dokumentoch prevažuje etnografická a folkloristická tematika. Ďalšou oblasťou jeho tvorby boli arsfilmové dokumenty s výtvarnou tematikou. Za svoju filmovú tvorbu získal vyše štyridsať významných ocenení doma i v
zahraničí. Jeho 25 filmov je zaradených do Zlatého fondu slovenskej kinematografie. Narodil sa 1. 11. 1929 v roľníckej rodine ako najstarší syn Jána Slivku a Júlie Slivkovej, rodenej Javorskej v Spišskom Štiavniku. Počas študentského
výskumu sa stretol v Malej Frankovej s Oľgou Čarnogurskou, ktorú si o tri roky neskôr vzal za ženu. Martin Slivka zomrel 23. 9. 2002 doma vo Vajnoroch. Podľa svojej vôle je pochovaný v Malej Frankovej. Úspešne absolvoval štúdium
na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe, odbor dokumentárny film u prof. Karola Plicku, ktorý sa mu neskôr stal vzorom. V rokoch 1957 – 1963 externe študoval na Karlovej univerzite v Prahe etnografiu
a folkloristiku, jeho hlavným záujmom bola tematika slovenského ľudového divadla. Od roku 1967 pracoval ako dramaturg a scenárista v Štúdiu krátkych filmov v Bratislave. Od roku 1977 pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a v roku 1990 bol zvolený za prvého dekana Filmovej a televíznej fakulty. Zomrel 23. 9. 2002 v
Bratislave a pochovaný je v Malej Frankovej. Pamiatku na Martina Slivku sme si začali uctievať v Spišskom Štiavniku v
roku 2007, keď prvá myšlienka zorganizovať takéto podujatie prišla z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, od riaditeľa multikultúrneho Rómskeho festivalu Martina Slivku Kalo Čangalo (čierny bocian), aby sa festival otváral svätou
omšou za Martina Slivku v jeho rodnej obci. Rómsky festival Kalo Čangalo sa koná v Spišskej Novej Vsi tiež
od roku 2007. Cieľom tohto festivalu
je posilňovať rómsku identitu a predchádzať všetkým prejavom intolerancie voči Rómom. Na podujatí sa udeľuje viacero cien, napr. Cena Martina Slivku, Cena Kalo Čangalo alebo
Cena Rómska osobnosť roka. Na prvom ročníku udelili Cenu Kalo Čangalo Martinovi Slivkovi in memoriam
za seriál „Deti vetra“. V našej obci
tak vznikol spomienkový deň venovaný osobnosti Martina Slivku pod názvom „Memoriálny deň PhDr. Martina Slivku, DrSc.“ a koná sa vždy
pri príležitosti výročia jeho úmrtia,
a to 23. septembra. Tento dátum
je fixný a podujatie sa koná v tento
deň bez ohľadu či tento termín vychádza na pracovný, alebo na voľný deň. Na prvom ročníku v roku
2007 sa predstavovala knižná publikácia Martina Slivku Slovenské ľudové divadlo a jeho život a dielo prezentovala aj malá výstava, na druhom ročníku film od Martina Šulíka „Muž, ktorý sadil stromy - Martin Slivka“, na treťom, sa predstavovala kniha Ostáva človek, Martin Slivka, od trojice autorov René Lužica, Ingrid Mayerová a Rudolf Urc. Podujatie sa koná pod záštitou Obecného úradu v Spišskom Štiavniku. Každoročné podujatia majú podobnú štruktúru a vytvárajú tak ustálenú ritualizovanú príležitosť. Nateraz posledný Memoriálny deň PhDr. Martina Slivku, DrSc. sa konal 23. 9. 2010, teda na výročie úmrtia Martina Slivku, v miestnej sále Urbárskeho domu v Spišskom
Štiavniku. Podujatie sa začalo slávnostnou svätou omšou v rímskokatolíckom kostole v Spišskom Štiavniku - Kaštieli, po omši sa účastníci presunuli do Urbárskeho domu, kde nasledoval kultúrny program. Podujatie otvorila starostka obce Spišský Štiavnik krátkym príhovorom a uvítaním hostí. Predstavila aj prierez životom a prácou Martina Slivku. Nasledoval príhovor Oľgy Slivkovej a po ňom môj príspevok, kde som predstavila tému mojej bakalárskej práce, ktorá je venovaná vzťahu rodákov Spišského Štiavnika ku Martinovi Slivkovi. Nasledovalo premietanie filmu Jána Opartyho „Spomienky na Martina Slivku“. Podujatie ukončila starostka obce poďakovaním. Toto spomienkové podujatie môžeme chápať aj ako prostriedok uchovávania spomienok, keďže sa koná pravidelne a každý rok.
Monika Martinková
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Obec Spišský Štiavnik v rokoch 2003 - 2010
3.1.2003 po decembrových voľbách v roku 2002 starostka obce Mária Kleinová a deväť poslancov s uznaním a výsledkami volieb prevzali vedenie obce. Slávnostný sľub na svoju česť a svedomie potvrdil, že
všetci zvolení svojou prácou sa chcú poďakovať za občanmi prejavenú dôveru.
V celej našej vlasti v roku 2003 v mesiaci máj (16. a
17.) bolo vypísané referendum pre vstup do Európskej
únie. V našej obci hlasovali za vstup 52,15 % voličov,
proti bolo 7,41 %.

6. júna 2003 veriacich prekvapil hrom, ktorý udrel
do kostolnej veže a v kostole poškodil drobné elektrické spotrebiče, medzi ktoré patril aj číselník piesní.
Keďže začali pribúdať rôzne potreby a s nimi starosti, rozdelili sme jednotlivé povinnosti a ich plnenie do
viacerých kategórií.
Výstavbou v obci v roku 2003 bola ukončená kanalizácia poslednej časti obce Priečnej ulice smerom na
Hranovnicu a tým bola odkanalizovaná celá obec. Do
verejnej kanalizácie bola napojená aj škola a okolité
bytovky. Na škole bola prevedená oprava strechy. Na
sieť plynofikácie bola napojená Základná škola a Špeciálna základná škola v Spišskom Štiavniku. V decembri 2003 na Hlavnej ulici bola prevedená rekonštrukcia elektrickej siete. Z pohostinstva Jednoty bola zriadená samostatná výčapná miestnosť a samostatné Espresso. V starej cirkevnej škole bola prevedená úprava kúpeľne pre náuku hygieny detí Rómov, ktorú náuku viedli rehoľné sestry. V jednej z tried tejto školy bol
zriadený obchod s priemyselným tovarom.
Výstavba 2004:
V apríli sa po celej obci previedla vykopávka rýh a položenie nového káblu vyhovujúceho pre napojenie aj
na internet. V letných prázdninách v základnej škole sa previedla úprava sociálnych zariadení a zriadenie miestnosti na varenie s celkovým kuchynským zariadením. Ďalej zriadenie telocvične zo starej kotolne,
rozšírenie počítačovej triedy pre 14 počítačov a zriadenie priestorov pre obecnú knižnicu. 1.11. konala sa
posviacka Domu nádeje (smútku) Dr. Michalom Mikulom a nasledujúci deň prebehla kolaudácia, sponzorom pre vnútorné stvárnenie Krista bol poslanec
František Proner sumou 30 000 Sk.

Výstavba 2005:
Miestna organizácia Práce a služby predĺžila kanalizačnú vetvu v Rómskej osade a tiež výstavby elektrického osvetlenia pre Rómov a vyasfaltovanie ciest v tejto osade z fondov Európskej únie. Začalo sa s výstavbou - asfaltovaním časti Slnečnej ulice a vyasfaltovanie cesty k detskému domovu a chodníka na Slnečnej
ulici. V čase dlhotrvajúcich dažďov prívaly vôd zaplavovali niektoré časti obce a na zamedzenie bol vybudovaný priepust popod cestu Dluhé - Kozáčky a tým
prívalová voda presmerovaná. Práce viedla obecná organizácia Práce - služby. Veľmi náročná bola prestavba cesty okolo Pomníka padlých a kostola a to zriadením tvrdého podkladu, zriadenie chodníkov pre peších, zriadenie nových priekop a šácht, zriadenie parkoviska pred kostolom, položenie novej dlažby okolo pomníka, rozšírenie cesty a zriadenie objazdu III.
triedy (kruhového) a vytvorenie Mariánskeho námestia - pýchy Spišského Štiavnika. Bola prevedená murovaná budova pre prepojenie vodovodného potrubia
pitnej vody z Liptovskej Tepličky na miestny rozvod.
Chodník do Materskej školy z titulu bezpečnosti žiakov bol prebudovaný širší s doplnením betónovej dlažby. V susednom Kaštieli bola prevedená oprava a doplnenie ohrady pri kaplnke Nepoškvrneného počatia
Panny Márie a tiež tam doplnenie ohrady cintorína.

Výstavba 2006:
Dokončené vyasfaltovanie Slnečnej ulice a Priečnej
ulice okolo cintorínov smerom na Hranovnicu. Rozsiahla rekonštrukcia Domu dôchodcov a sociálnych
služieb si vyžiadala veľké finančné náklady. Veľké náklady si vyžiadalo vnútorné vybavenie Domu nádeje
(smútku). Sociálne zariadenie na futbalovom ihrisku
muselo byť rekonštruované vo veľkom rozsahu prestavby a financií.
(pokračovanie na strane 8)
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Obec Spišský Štiavnik v rokoch 2003 - 2010
(dokončenie zo strany 7)

Výstavba 2007:
Marec - apríl postavenie nového oplotenia základnej
školy s dodávkou nového materiálu. Prevedenie nového
asfaltového koberca Spišský Štiavnik - Železničná zastávka a Kaštieľ. Nový asfaltový koberec v okolí nákupného strediska Jednota. Výstavba chodníka na Mariánskom námestí z potreby bezpečnosti žiakov do školy.
Výstavba 2008:
Veľkým nákladom prevedená nadstavba obvodového
múra cintorína „starého“ pre zabránenie prechodu cez
cintorín nepovolanými osobami ponad starý nízky múr.
Elektrické svietiace vianočné symboly (hviezdy, zvončeky, stromčeky), boli v období Vianoc upevnené na stĺpoch elektrického osvetlenia na Mariánskom námestí.
Výstavba 2009:
Zakúpenie a premiestnenie dreveného stánku Ovocie zelenina a jeho premiestnenie na futbalové ihrisko, má
slúžiť pre rôzne podujatia na ihrisku.
Na výstavbu Lurdskej kaplnky na kostolnom dvore
prispel obecný úrad finančne a tiež pomocným upratovaním po výstavbe. Bola začatá nadstavba šatní pre
futbalistov a ostatné športy sľubne sa rozvíjajúce v obci
(stolný tenis). V starej cirkevnej škole zriadená predajňa Mäsa. Rozpracovaná veľká rekonštrukcia základnej
školy s výmenou drevených okien za plastové, zmena
štýlu strechy pultovej na sedlovú - valbovú, nová fasáda, nátery, výmena vnútorných rozvodov vody a odpadu, vnútorné maľovanie a nátery.
Výstavba 2010:
Výmena drevených okien za plastové na Obecnom úrade, výmena drevených okien za plastové na Materskej
škole. Zriadenie viacúčelového ihriska na futbalovom
ihrisku, ktoré otvoril Dr. Róbert Fico - predseda vlády
22.6.2010 a dal ho do užívania.
Udalosti z kultúry:
Rok 2003: Hlavnú a podrobnú informáciu dostávajú
občania Obecným spravodajcom každý štvrťrok. Rediguje redakčná rada. 2.3. obecný úrad s Urbariátom
usporiadali detský reprezentačný ples. 8.9. bola slávnostná vysviacka obecného erbu, obecnej vlajky, obnoveného hasičského prápora, najprv v kostole. Slávnostný prejav predniesla pred budovou obecného úradu
starostka obce. Hosťami boli pozvaní občania, starostovia a kňazi Hornádskej doliny a prednosta Obvodného úradu Poprad Ing. Milan Baran. Dňa 28.9.2003 a
potom každý rok v mesiaci októbri usporiadava obecný úrad stretnutie s dôchodcami - jubilantmi za prítomnosti už 4x predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka a reprezentantov okresu. Pre jubilantov aj upomienkové
darčeky.
Rok 2004:
V tomto roku vyšlo už III. vydanie knihy Pátra SVD Michala Slivku, tunajšieho rodáka: 40 rokov v Indii. 2.5.
konala sa v zasadačke Obecného úradu prezentácia
knihy štiavnického rodáka Prof. PhDr. Martina Slivku
DrSc. „Slovenské ľudové divadlo“ a bol aj premietnutý jeho film „Odchádza človek“. Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnili: manželka Oľga Slivková, rod. Čarnogurská, Biskupský úrad zastúpený niektorým biskupom (PhDr. ThDr. Františkom Tondrom DrSc.), miestnym duchovným, obecným úradom a verejnými činiteľmi. Spomienka sa odvtedy usporiadava každý rok.
Prof., filmový režisér, dekan fakulty zomrel ako 73 ročný a pochovaný je v Malej Frankovej, odtiaľ má manželku. 11.7. - 25.7.2004 bola v zasadačke obecného úra-

du Vernisáž výstavy tunajšieho akad. sochára Štefana
Hudzíka „Sväté a svetské“. V roku 1973 získal cenu
národného umelca Martina Benku. V réžii obecného
úradu a pracovníčky kultúry bola zorganizovaná akcia
„Jarné prebúdzanie“. Niesla sa v duchu veľkonočných
sviatkov, kde sa deti a hlavne ženy prezentovali výšivkami, kraslicami, čipkami, ikebanami a medovníčkami . Najkrajší balkón a záhradka boli celoobecnou súťažou s vyhodnotením a vecnými cenami prvých troch
miest. Májový sviatok Deň matiek je v réžii obecného
úradu pripomínaný každý rok. K významným sviatkom
Sv. Mikuláš, predvianočné a vianočné akadémie, rôzne divadielka sú často deťmi prevádzané a v kostole a v
Urbárskom dome podľa námetu organizácie. DOBRÁ
NOVINA - detská vianočná koleda s návštevou do príbytku občanov sa koná vo vianočnom období, finančný výťažok sa odosiela chudobným deťom do Afriky.
V prvom polroku starostka obce s kronikárom navštívili Jednotu dôchodcov - Senior vo Svite a po týždni založili Klub dôchodcov v našej obci. Všetko sa podarilo
a Klub dôchodcov má aj svoj spevácky team a vystupoval na pohreboch a aj pri iných príležitostiach v Urbárskom dome. 8.-11.5. bola u nás skupina učiteľov a žiakov z družobnej obce Sloupnice a navštívili Vysoké Tatry, Dunajec a Spišský hrad. Zástupcovia školy a obce
navštívili túto obec a školu 2 krát.
Rok 2006:
Novosťou v obci je založenie Folklórnej skupiny „Oľšovec“, ktorý vie pobaviť či už pri vianočných vystúpeniach, pri veľkonočnej kúpačke alebo stavaní májov. 2.
decembra 2006 vo voľbách starostky získala kandidátka na starostku Mária Kleinová až 606 hlasov a voľby
vyhrala nadpočetnou väčšinou.
Rok 2007:
Oslávili sme 60-ročné jubileum založenia materskej
školy veľkými ováciami. Deti z jubilejnej Materskej školy otvorenej 6. januára 1947, ale fungujúcej už v posledných mesiacoch predošlého roka svojimi kultúrnymi vystúpeniami potešili nielen rodičov, ale aj celú štiavnickú
verejnosť. Základná škola oslávila 40 rokov od svojej výstavby. Otvorenie sa konalo prejavom vtedajšieho ved.
odboru školstva ONV p. Špinera Ladislava, nášho rodáka 22.1.1967. Školskú problematiku (školu) má zákonom zverenú do riadenia obecný úrad a preto aj oslavy
viedol obecný úrad ako zákonný zriaďovateľ.
Organizácie v obci:
Slovenský červený kríž, Skauti, Klub dôchodcov, Hasiči (dospelí, ženské družstvo) súťažia o Pohár starostky obce viac rokov - vybavením a zručnosťou dosahujú
veľmi dobré výsledky a zaslúžia si aj pozornosť.
Šport v obci:
Stolný tenis v 3. ligových skupinách s veľmi dobrými
súťažnými výsledkami. Futbalové družstvo dospelých
a žiakov výsledkami prinášajú radosť zo športu. Štiavnická podkova - jazdecké preteky už 42. ročník súťaže prebieha v mesiaci júni. Veľká účasť jazdcov a kultúrny program ako aj tombola sú lákavé pre širokú verejnosť aj mimo obce. Riaditeľkou je starostka obce p.
Mária Kleinová. Vďaka patrí aj sponzorom a všetkým
usporiadateľom.
Vážení občania:
Podrobná činnosť obecného úradu a obecného zastupiteľstva je zaznamenaná v Obecnej kronike hlavne pre
tých, ktorí prídu po nás.
Ján Slivka, kronikár obce
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Rekonštrukcia obecného cintorína
Cintorín je miesto posledného odpočinku našich drahých zosnulých, tiché miesto pre smútok a spomienky. Aby aj náš obecný
cintorín, ako miesto posledného odpočinku všetkých tých, ktorí v našej obci žili a žijú, svojim vzhľadom pôsobil ako park pokoja, prebehla na miestnom cintoríne rekonštrukcia. Pozostávala z vydláždenia schodov a chodníkov pozdĺž cintorína. Viedlo nás k tomu
hlavne to, že v prípade nepriaznivého počasia boli chodníky nebezpečné a nevyhovujúce, zároveň sa takto skrášlilo priestranstvo. Prácu prevádzala firma PALSTAV Slovakia s.r.o. Poprad, v celkovej hodnote 13.035,96 EUR. Pokračovanie rekonštrukcie plánujeme na budúci rok, podľa finančných možností. Pietne miesto tak dostalo podobu aká mu prináleží. Pozostalí, môžu navštíviť svojich zosnulých
po nových chodníkoch zapáliť sviečku a zanechať odkaz svojim blízkym. Aby sa čistenie a údržba parkovej zelene na cintoríne mohla prevádzať aj v nasledujúcom období sú potrebné finančné prostriedky.
Vyzývame preto pozostalých, aby v zmysle Zákona č. 470/2005 Z.z.
o pohrebníctve a VZN č. 3/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska a
domu smútku Obce Spišský Štiavnik a Dodatok č. 1/2008, na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku uzatvorili nájomnú zmluvu o nájme
hrobového miesta. Svoje údaje (meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo) s uvedením hrobového miesta, na ktoré sa má uzatvoriť nájomná zmluva (meno, priezvisko, dátum narodenia a dátum úmrtia nebohého), môžete doručiť aj poštou na adresu Hornádska č. 241, 059
14 Spišský Štiavnik, alebo mailom na adresu obec@spisskystiavnik.sk
Na
vy
ré
ca
ta

základe týchto údajov budú vyhotovené nájomné zmlua zasielané späť nájomcom na podpísanie. Hroby, ktonebudú mať uzatvorený nájomný vzťah a nájomsa neprihlási budú považované za voľné hrobové miesa v prípade záujmu budú pridelené iným záujemcom.

Sadzobník cien na cintoríne
Jedno hrob

9,95 EUR/10 rokov
6,63 EUR/5 rokov
1,65 EUR/1 rok

Dvoj hrob

Troj hrob

Použitie domu smútku pre obyvateľov
Spišského Štiavnika
Použitie domu smútku pre občanov
iných miest a obcí

Dôležité telefónne čísla
Lekárska služba prvej pomoci Poprad

712 51 11

Elektrina 			

0850 123 333

19,91 EUR/10 rokov
13,27 EUR/5 rokov
3,31 EUR/1 rok

Plyn					

0850 111 727

29,87 EUR/10 rokov
19,91 EUR/5 rokov
4,97 EUR/1 rok

Call centrum Veolia PVPS Poprad

0850 111 800

ČOV Spišský Štiavnik

0908 476 589

3,31 EUR

Poruchy verejného vodovodu Poprad

T-Com:
informácie o telefónnych číslach		
ohlasovňa porúch			

772 95 48

1181
12 129

16,59 EUR
Správca pohrebiska

centrum služieb zákazníkom - domácnosti
0800 123 456
centrum služieb zákazníkom - firmy
0800 123 500
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Potraviny ako domáci pomocník
Mnohé potraviny slúžia ako veľmi dobrý domáci pomocník.
Nevymyslel som to ja, ale vyčítal z obecného časopisu jednej
obce a to až pri Nitre, kde občanom predstavujú týchto potravinových pomocníkov. Pokúsim sa teda aj ja dať na verejnosť niečo z toho čo som čítal a teda začínam.
Ocot:
- Počítač, myš či žalúzie možno poumývať octom rozriedeným
vodou.
- Ocot a jedlá sóda čistí odtok a odstraňuje zápach. Lievikom
nasypeme do odtoku pol šálky sódy a potom šálku octu. Keď
prestane peniť, prepláchneme horúcou vodou a po 5 minútach
prepláchneme studenou vodou.
- Bielym vinným octom odstraňujeme plesne.
- Octom odstraňujeme cenovky, nálepky a etikety z fliaš.
- Škvrny z koberca odstránime, ak zmiešame 2 lyžice soli v pol
šálke octu, alebo 1 lyžicu octu a 1 lyžicu kukuričného škrobu.
- Drevené obloženie vyčistíme pol litrom teplej vody, 4 lyžicami
bieleho, alebo jablčného octu a 2 lyžicami olivového oleja. Votrieť a preleštiť.
- Očistí stierače.
- 3 diely octu a 1 diel vody natrieť na okno proti námraze.
- Mastné škvrny na sporáku a obkladačkách umyť neriedeným
octom. Potom pretrieť čistou vodou.
- 3 lyžice octu dať do prípravku na umývanie riadu.
- Do panvice dať 2 šálky octu a 10 minút povariť. Nebude pripekať.
- Odstráni mastnotu na variči a v rúre.

- Očistí termosku, otvárače na konzervy a škvrny na riade – aj
sklenenom.
- Pár kvapiek dať do vody, v ktorej sa varia vajcia.
- Lieči kurie oká a mozole. Aj plesne na nohách. (Chlieb ponoriť do octu a dať na nohu ako obklad).
- Ráno sa umyť pod pazuchami octom a nechať uschnúť.
- 3 x denne potrieť herpes bielym octom.
- Ak nechty pred lakovaním potrieme octom, tak vydrží dlhšie.
- 2 šálky octu naliať do záchodu na noc – odstráni usadeniny.
- Jediná šálky bieleho octu do posledného plákania. Bielizeň
bude biela, ustáli farebné oblečenie, zbaví statickej elektriny,
bude mäkká a voňavá a zabije baktérie.
- Octom treba postriekať mravenisko.
Olivový olej:
- 2 diely olivového oleja a 1 diel citrónovej šťavy, alebo bieleho
octu zmiešame a vyleštíme nábytok.
- Čistenie akné: zo 4 lyžíc soli a 2 lyžíc olivového oleja urobíme
pastu, nanesieme na tvár a necháme pôsobiť jednu až dve minúty. Potom umyjeme vodou a mydlom. Prvý týždeň pastu nanášame každý deň, potom už len 2-3 krát. Soľ vyčistí póry a
olej vyživí.
Milý čitateľ! Ak to už vieš a povieš, že pisateľa treba dať do
octu, urobíš veľmi dobrý skutok. Ak ťa pravda vtedy niekto
počuje a zasmeje sa, prispeješ k posilneniu jeho zdravia, lebo
smiech je aj liekom na zdravie.
kronikár Ján

ZO ŠPORTU
Futbalový oddiel

Jesennú časť nového súťažného ročníka odštartovalo naše mužstvo dospelých dvoma výhrami na pôde
súperov avšak aj dvoma prehrami na domácom ihrisku. Počas celej jesennej časti sa striedali dobré výsledky
s priemernými a tak postavenie v tabuľke celkovo odzrkadľuje reálne možnosti mužstva. Pomerne spokojní
môžeme byť s účinkovaním mládežníckych mužstiev, kde pred koncom jesennej časti mužstvo dorastu figuruje
v strede tabuľky I. triedy. Ešte väčšiu radosť nám robí mladučké mužstvo žiakov, ktoré je po jesennej časti na
výbornom treťom mieste.
Stolnotenisový oddiel

Po úvodných kolách nového súťažného ročníka všetky mužstvá dosiahli kolísavé výsledky, pod čo sa podpísal
hlavne slabší prístup k tréningovému procesu pred začiatkom sezóny. Rovnako žiakov v I. lige nezastihol
úvod sezóny v optimálnej forme, keď zatiaľ všetky svoje zápasy prehrali, ale pripisujeme tomu aj veľmi ťažké
vylosovanie v úvodných turnajových kolách. V II. lige žiakov nás teší zaradenie nových hráčov a hlavne dievčat
do mužstva .
Ing. Maliňák Milan tajomník TJ
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