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Z obecného 
zastupiteľstva
» 1. zasadnutie OcZ
17. februára 2012 sa zišlo OZ 
na svojom prvom zasadnutí. 
OZ schválilo za zapisovateľku 
Antóniu Zummerovú, do návr‑
hovej komisie a mandátovej 
komisie a za overovateľov zápis‑
nice Ing. Matúša Korheľa a Ing. 
Jozefa Javorského. Mandátová 
a návrhová komisia OZ konšta‑
tovala, že bolo prítomných 6 
z 9 poslancov (66 %) a OZ bolo 
uznášania schopné.
OZ zobralo na vedomie kontro‑
lu plnenia uznesení zo zasad‑
nutia OZ 16.12.2011, v plnení 
ostávajú uznesenia č. 47/2011, 
66/2010.
OZ doporučilo pani starost‑
ke zvolať stretnutie komisie 
výstavby a všetkých užívateľov 
Mlynského náhonu p.č. 558 do 
ďalšieho OZ a osloviť pracovní‑
ka stavebného úradu a geodeta 
za účelom vypracovania ceno‑
vej ponuky na geometrický 
plán – pozemky Mlynský náhon. 
OZ delegovalo na valné zhro‑
maždenie Pramene Hornádu a 
Čierneho Váhu poslancov Ing. 
Matúša Korheľa a Ing. Jozefa 
Javorského. OZ schválilo zápis 
v obecnej kronike a obecnom 
albume za rok 2011 a schváli‑
lo odmenu kronikárovi obce 
v zmysle schváleného rozpočtu 
na rok 2012.
OZ schválilo Dodatok č. 3 k VZN 
č. 2/2009 o miestnych daniach, 
miestnom poplatku za KO, DSO 
a BRO z verejnej zelene a Doda‑
tok č. 2 k VZN č. 3/2007.
OZ zobralo na vedomie návrh 
Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2012 
o poskytovaní dotácií z rozpoč‑
tu obce. OZ zobralo na vedomie 
správu kontrolóra obce o kon‑
trolnej činnosti v roku 2011 a 
informáciu Finančného riaditeľ‑
stva SR o zdaňovaní spoločných 
častí a spoločných zariadení 
bytových domov.
OZ zruši lo uznesenie 
č.148/2011. Znenie uznesenia: 
/OZ schvaľuje 
a) predloženie žiadosti 
o NFP v rámci výzvy OP ZaSI‑
‑FSR ‑2010/2.1/02, názov projek‑
tu:“ Zlepšenie životnej situácie 
rómskej komunity v obci Spiš‑
ský Štiavnik”, ktorý je realizova‑
ný v obci Spišský Štiavnik v Pre‑
šovskom samosprávnom kraji a 
ktorý je v súlade s Programom 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Spišský Štiavnik.
b) zabezpečenie realizácie 
projektu po schválení žiadosti 
o NFP,
c) celkové výdavky na projekt sú 

(pokračovanie na strane 2)

Vážení spoluobčania
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Minulosť je istá, pretože sa na 
nej nedá už nič zmeniť. Ale naša 
budúcnosť je najkrajšia preto, že 
si ju môžeme tvoriť sami. A koľko 
času jej venujeme, aby bola kraj‑
šia a hodnotnejšia, naozaj záleží 
len na nás. V ponímaní večnosti je 
to možno bezvýznamný okamih, 
ale pre nás, ktorí žijeme momen‑
tálne a v tomto čase, v tejto obci 
je to údaj veľmi podstatný. Zna‑
mená to, že sme boli v našom 
snažení úspešní, znamená to, že 
všetko malo zmysel.

Ja by som Vám chcela v tejto 
chvíli doporučiť, aby ste našli 
trochu času pre seba a prečítali 
si toto číslo Obecného spra‑
vodajcu, ktoré je naozaj veľmi starostkaobceMáriaKleinová

   Zbierka na sochu    
        svätého Floriána- patróna hasičov 

 

výnos zo zbierky   

362,32 € 
Za finančnú podporu Vám                    

ĎAKUJEME. 

zaujímavé – určite tu nájdete 
veľa dobrých článkov, pozvaní 
na významné oslavy, ktoré sa 
chystajú v  obci v  najbližších 
dňoch, ale i veľa zaujímavých 
postrehov z minulosti, či aktuál‑
ne informácie zo zasadnutí OZ, 
zo života škôl, fotografi e z   1. 
sv.prijímania a birmovky v obci 
a ako vždy aktuálnu športovú 
stránku. Som presvedčená, že 
aj pri tomto čísle Obecného 
spravodajcu sa pozastavíte, 
zabudnete na čas minulý, pre‑
stanete sa trápiť budúcnosťou 
a pokúsite sa nájsť aj v spleti 
myšlienok priestor na oddych 
a relax.

Mária Kleinová starostka obce
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vo výške 40 958,00 EUR, celkové 
oprávnené výdavky na projekt 
sú vo výške 40 958,00 EUR,
d) z  celkových oprávnených 
výdavkov na projekt vo výške 
40 958,00 EUR, je zabezpeče‑
né spolufinancovanie projektu 
žiadateľom, obcou Spišský 
Štiavnik vo výške 5  %, t.j. vo 
výške 2  047,90 EUR. Spôsob 
financovania projektu bude 
vo výške spolufinancovania zo 
strany Spišský Štiavnik, t.j. vo 
výške 2 047,90 EUR z vlastných 
zdrojov obce Spišský Štiavnik/.
OZ schválilo zaradenie obce do 
projektu TSP bez finančného 
príspevku obce.
OZ zobralo na vedomie infor‑
máciu o  neschválení žiadosti 
o NFP z operačného programu 
Životné prostredie „Zlepšenie 
nakladania s odpadmi v obci 
Spišský Štiavnik“.
OZ delegovalo zástupcov obce 
do školských rád: Základná 
škola Spišský Štiavnik: p. Jozef 
Ferenčák, Ing. Daniel Martinko, 
Ing. Matúš Korheľ, p. Koloman 
Pačaj. Materská škola: Ing. Mgr. 
Štefan Bukovič
OZ schválilo predaj pozemku 
parc.č. 501/2 o výmere 54 m2 
záhrady /v  zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí 
§ 9a /8/e/, žiadateľovi p. V. V., 
059 14 Spišský Štiavnik v cene 
6,64 €/m2, spolu v cene 358,56 
€. OZ zobralo na vedomie 
správu NKU o výsledku kontro‑
ly hospodárenia s finančnými 
prostriedkami a majetkom 
z  hľadiska dodržiavania vše‑
obecne záväzných právnych 
predpisov vrátane výkonu a 
dodržiavania povinností vyplý‑
vajúcich z európskej legislatívy 
v oblasti nakladania s odpad‑
mi. OZ zobralo na vedomie 
žiadosť občianky – stanovisko 
k Rozhodnutiu o sprístupnenie 
zo dńa 17.2.2012. OZ dopo‑
ručilo pani starostke zaslať 
vyjadrenie k uvedenej žiadosti 
v zákonom stanovenej lehote. 
OZ konštatovalo, že nebol 
porušený zákon pri schvaľovaní 
Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2009. 
OZ zobralo na vedomie infor‑
máciu o rekonštrukcie NN a DP 
na ulici Hlavnej a Kláštornej. 
OZ schválilo úpravu rozpočtu 
Základnej školy Spišský Štiavnik 
na rok 2012 na základe ozná‑
menia KŠÚ Prešov, v celkovej 
výške 536 701,00 € rozpočto‑
vým opatrením č. 1/2012. OZ 
schválilo dotáciu z  rozpočtu 
obce v zmysle žiadosti Sloven‑
ského červeného kríža pobočka 
Poprad vo výške 500 €.
» 2. zasadnutie OcZ
23. marca 2012 sa zišlo Obecné 

Babička spomína

Roky ale utekajú a teraz, keď 
som už v diamantovom veku uva‑
žujem, že bolo treba venovať viac 
pozornosti ústnemu podaniu, 
veď mnohé diania by mali dnes 
historickú cenu.

Piesne v tých rokoch boli síce 
jednoduché, ale mnoho hovorili, 
boli poučné, ba i cirkevné. V škole 
na náboženstve sme sa učili, že 
Pán Boh vyhnal z raja Adama a 
Evu a keď som počula v tej súvis‑
losti aj o  činnosti hada, slovo 
had ma tak zastrašilo, že som si 
zapamätala len koniec pesničky 
v súvislosti s vyhnaním z Raja a 
preto aspoň posledný verš vám 
predkladám: „Dal im Pán Boh rýľ, 
motyčku i semiačka po uzlíčku. 

Tu si kopte, tu si sejte, tu si chleba 
dorábajte.“

Viem však jednu celú pesničku 
a snažila som sa ju napísať v štiav‑
nickom nárečí, preto sa nedivte 
trochu čudnej výslovnosti.

„Panenka Mária po švece cho‑
dzila, synačka Božieho na rukách 
nosila.

Išla ona išla do jedného mesta, 
do jedného mesta, kde ju viedla 
cesta.

Jak do domu prišla, pekne 
pozdravila, kováč i manželka ju 
tiež privítala.

Kovaľu, kovaľu chleba že mi 
predaj i nocľahu že mi daj.

Chleba ci nepredám, nocľahu 
ci ja dám, bo ja v  noci kujem, 

doma nenocujem.
Kujem že ja kujem, tie prehroz‑

né kliny, co na nich Kristus Pán 
bude raz pribitý.“

Túto pesničku ma naučila 
babka Katarínka, ktorá už spieva 
iste s anjelmi a pieseň ju naučila 
jej mama Martinková z Drongov‑
ca.

Nemám vzdelanie historika, 
predpokladám, že to boli piesne 
okolo roku 1850, pretože boli 
v slovenčine, nemohli vzniknúť 
vtedy, keď ešte naši národní budi‑
telia Ľ. Štúr, Kollár a iní študovali 
v Durinsku na univerzite v meste 
Weimar.

(Anna Mrkvicová)

(pokračovanie na strane 3) 

(pokračovanie zo strany 1) 

Poďme však po poriadku. 
V roku môjho narodenia sa spo‑
mínali, zlatovky, groše, tie však 
neplatili, boli už haliere a koruny. 
Aj v  iných štátoch boli zmeny 
názvov, ale pred 85 rokmi to 
boli: Frank – francúzsky peniaz, 
ktorý pochádza z  doby veľkej 
revolúcie, pokrstili ním niekdajší 
„livr.“ Talianska líra je premene‑
ná z latinského slova libra, špa‑
nielska pesseta znamená niečo 
odmerané, portugalsky reis značí 
kráľovský peniaz. Ruský rubeľ je 
od slova rúbať, ruská kopejka 
znamená kopija, lebo bol na 
nej vyobrazený cár s  kopijou. 
Anglický sterling je vzatý zo 
slova východný, taktiež anglický 
schilling z latinského slova solitus 
– obvyklý. Pomenovanie guinec 
má svoj pôvod v štáte Guinea a 
razili sa zo zlata. Penny a s ním 

Ach tie peniaze!
Dennodennesastretávameaboženkámeakokupeniazomprísť,bohatízase
rozmýšľajúakoichukryť,abysaichniktonezmocnil,zlodejizaseakobezpráce
byťbohatí.Peniazevšakvediaobveseliťizarmútiťajčlovekaskaziť.Nužje
tokrížom–krážom.Súodnepamätiapretochcemvámnázvyodrokumôjho
narodeniapredložiť.Mnohí,ktoríužvprvejsvetovejvojnemalispeniazmistyk
akeďžeužtakmervšetciodpočívajú,nemôžuvedieť,žeužmámeEurá.

Vjednoduchostijekrása.Otejkrásedávno,pradávnosaveľahovorilo.Veď
nebolorádio,anitelevízorabožechráňpočítač.Párgrošovsadalospočítať
bezpomôcokanovosti,tiesašíriliústnympodaním.Akodieťasompatrilado
skupiny,keďústnepodanieveľavravnefungovalo

príbuzný pfening vo svojom 
spojení so slovom záloh, dolár 
je americký s toliarom. Turecký 
piaster vznikol z talianskeho slova 
piastro, ktoré znamená medenú 
dosku. 

A verte, že pre peniaze zabú‑
dame, že zem za jednu minútu 
v rôznych svojich obratoch pre‑
koná 13 anglických míľ, lúč slneč‑
ný a elektrický prúd prebehne 
11 600 000 míľ. Bežiaci kôň urobí 
za minútu 836 a človek 112 riad‑
nych krokov. Ak kôň dobre beží, 
vyhrá dostihy a niekedy ako cenu 
aj peniaze. Ak z pohostinstva krá‑
čate „šmantľavo,“ krokov je viac a 
za tie ste zaplatili vy – potúžení.

Predsa však aj iné situácie, napr. 
v móde, zapríčinili premrhanie 
majetkov. Títo ľudia museli nosiť 
zelené klobúky, alebo čiapky a 
keby sa to dnes robilo, vyzeralo 

by to ako veľké kapustné polia. 
Aj iné príhody zapríčinili 

nedostatok peňazí, ako naprík‑
lad: Poslušný chlapček Tomáško, 
ktorý rád chodil s otcom do kos‑
tola, po príchode domov sa pýta 
mamičky: „Mamka, náš pán farár 
je vyučený krajčír? Otec dal do 
zvončeka gombík.“ Ako dobre, 
že gombíky neplatia ako penia‑
ze, lebo ani na sakách kabátov 
a nohaviciach by sme nemali 
žiadne gombíky, všetko samá 
diera a toľko rúk nemáme. A čo 
tí, ktorí denne musia „okoštovať 
tej šarkanice?“ Iste by aj gombíky 
na košeliach považovali za centy.

(Váš Ján)

sledujte www.spisskystiavnik.sk
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zastupiteľstvo na svojom 
druhom zasadnutí
OZ schválilo program Obecné‑
ho zastupiteľstva.
Za zapisovateľku schválilo Antó‑
niu Zummerovú, do návrhovej 
komisie a mandátovej komisie 
a za overovateľov zápisnice Ing. 
Daniela Martinka a Ing. Mgr. 
Štefana Bukoviča. Mandátová 
a návrhová komisia OZ kon‑
štatovala, že bolo prítomných 
9 z 9 poslancov (100 %) a OZ 
bolo uznášania schopné.
OZ zobralo na vedomie žia‑
dosť P. T. s manželkou a Š. M. 
s  manželkou na opätovné 
prerokovanie žiadosti o vybu‑
dovanie prístupovej cesty 
k súkromným pozemkom. OZ 
trvá na prvotnom uznesení zo 
dňa 16.12.2011. OZ zobralo 
na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení zo zasadnutia OZ 
17.2.2012, v  plnení ostávajú 
uznesenia č. 47/2011, 66/2010.
OZ zobralo na vedomie správu 
kontrolóra obce o  kontrole 
účtovných dokladov za obdo‑
bie od 1.1.2012 do 31.1.2012. 
OZ schválilo Dodatok č. 3 
k  zmluve o  nájme s  Humani‑
tárom, n.o., Prešov, ktorým sa 
upravuje úplné znenie zmluvy.
 OZ doporučilo pani starostke 
vstúpiť do jednania so Sloven‑
skou poštou vo veci zvýšenia 
nájomného. OZ zobralo na 
vedomie jednostranné zapo‑
čítanie pohľadávok firmou 
Euro ‑building, a.s. Bratislava, 
OZ nesúhlasilo s týmto zapo‑
čítaním a doporučilo starostke 
obce vstúpiť do súdneho sporu 
o vrátenie finančných prostried‑
kov v zastúpení právnou kan‑
celáriou HN Partners (JUDr. Ján 
Hudzík).
OZ schválilo žiadosť o  dotá‑
ciu – schválenie finančných 
prostriedkov za prenájom ŠZŠ 
Spišský Štiavnik Základnej 
škole Spišský Štiavnik na reali‑
záciu počítačovej učebne v ZŠ 
vo výške 1078,80 €.
OZ zobralo na vedomie správu 
a návrhy komisie pre výstavbu, 
životné prostredie a územné 
plánovanie ohľadom realizácie 
2. RP. Tiež zobralo na vedomie 
oznámenie o zrušení prevádzky 
v predmete ubytovanie P. J. OZ 
schválilo aktualizáciu cieľov a 
projektu Programu hospodár‑
skeho a sociálneho rozvoja 
obce Spišský Štiavnik na roky 
2012 – 2016. OZ zobralo na 
vedomie informáciu o priebe‑
hu a výsledku inventúr za rok 
2011 a informácie o  zložení 
Rady školy – ZŠ, MŠ a z volieb 
predsedov školských rád.
OZ navrhlo zaslať ďakovný list 

(pokračovanie na strane 4) 

(pokračovanie zo strany 2 ) Mons. Prof. ThDr. František Tondra, kňaz, 
biskup a pastier
Voštvrtok3.májapreletelaSpišskoudiecézouacelýmSlovenskomsmutná
správa.VnemocnicivKošiciachodovzdalBohusvojudušuspišskýemeritný
biskupMons.Prof.ThDr.FrantišekTondra..

Otec biskup sa narodil 4. júna 
1936 v Spišských Vlachoch ako 
štvrté z desiatich detí v rodine 
tesára. Po ukončení Ľudovej a 
meštianskej školy v  Spišských 
Vlachoch, pokračoval v štúdiu na 
strednej škole v Spišskej Novej 
Vsi, kde v roku 1954 zmaturoval. 
Začal študovať na Vysokej škole 
pedagogickej v Bratislave odbor 
biológia a zemepis. V roku 1957 
ho prijali na Rímskokatolícku 
cyrilometodskú bohosloveckú 
fakultu. Kňazskú 
vysviacku prijal 
1.júla 1962. Svoju 
pastoračnú čin‑
nosť začal v Levoči 
1. augusta 1962 
ako kaplán. V roku 
1963 bol prelo‑
žený do Hnilca, 
kde pôsobil ako 
správca farnosti 
a v  roku 1970 do 
Zázrivej, kde ako 
správca farnosti 
pôsobil spolu so 
svojim, o 11 rokov 
mladším, bratom 
Michalom. Popri 
náročnej pas‑
toračnej práci 
získal v roku 1978 
doktorát z morál‑
nej teológie na 
Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej 
b o h o s l ove c k e j 
fakulte v Bratisla‑
ve. Od roku 1978 
tam začal praco‑
vať ako asistent, 
v  rokoch 1978 
– 1983 prednášal 
morálnu teológiu 
a súčasne pôsobil 
ako duchovný 
správca v Zázrivej. Po vymenova‑
ní za správcu farnosti v Tvrdošíne 
v roku 1983 prestal prednášať na 
bohosloveckej fakulte. V  roku 
1987 sa stal správcom farnosti 
v Levoči, neskôr i dekanom. 

Dňa 26. júla 1989 ho svätý 
otec Ján Pavol II. vymenoval za 
spišského diecézneho biskupa a 
následne ho 9. septembra 1989 

v katedrále sv. Martina vysvätil 
za biskupa kardinál Jozef Tomko. 
Ako biskup sa stal sa predsedom 
liturgickej komisie Spišského 
biskupstva. Zaslúžil sa o obno‑
venie činnosti Kňazského semi‑
nára biskupa Jána Vojtaššáka a 
Teologického inštitútu v Spišskej 
Kapitule, kde prednášal morálnu 
teológiu. Pričinil sa o začatie pro‑
cesu blahorečenia svojho pred‑
chodcu Mons. Jána Vojtaššáka. 
V deväťdesiatych rokoch bol aj 

konzultorom Kongregácie pre 
semináre a katolícku výchovu 
Apoštolskej Stolice vo Vatiká‑
ne. V roku 1992 bol predsedom 
Biskupskej konferencie ČSFR. Po 
vzniku samostatnej Slovenskej 
republiky ho 4. apríla 1993 zvolili 
za prvého predsedu Konferencie 
biskupov Slovenska (KBS). Túto 
funkciu zastáva, po opätovných 

zvoleniach v rokoch 2000, 2003 
a 2006 až do roku 2009. V roku 
1993 sa habilitoval na docenta 
a v  roku 1997 bol vymenova‑
ný za univerzitného profesora 
v odbore katolícka teológia. Bol 
tiež členom vedeckej rady na 
Katolíckej univerzite v  Ružom‑
berku, ktorej vzniku sa osobne 
pričinil a Gréckokatolíckej boho‑
sloveckej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove. Ako spišský 
biskup sa zaslúžil o vznik mno‑

hých cirkevných 
škôl na území die‑
cézy a sociálnych 
i  charitatívnych 
zariadení, ktorých 
zriaďovateľom je 
Biskupstvo Spišské 
Podhradie. Po dovŕ‑
šení 75‑teho roku 
života podal podľa 
CIC 401 §1. pápežo‑
vi Benediktovi XVI. 
žiadosť o zrieknutie 
sa úradu diecézne‑
ho biskupa, ktorej 
svätý otec vyhovel a 
dňa 4.augusta 2011 
prijal jeho zrieknu‑
tie a vymenoval 
nového spišského 
biskupa Mons. 
Štefana Sečku. 
Odovzdanie úradu 
a kánonické pre‑
vzatie novým bisku‑
pom sa konalo 10. 
septembra 2011, 
čiže presne po 22 
rokoch služby otca 
biskupa Františka.

Otec biskup tak 
ako ticho a poctivo 
pracoval a mnoho‑
krát znášajúc svoje 
osobné zdravotné 

ťažkosti a ťažkosti vyplývajúce 
z povinností, tak ticho, oddane 
odovzdal svoju dušu svojmu 
Stvoriteľovi. Nech mu Pán dá 
večnú odmenu dobrého pastiera 
a nech tam zhora oroduje za ľud 
spišskej diecézy.

(Mgr. Marek Wolanszký, kaplán)

sledujte www.spisskystiavnik.sk

Mons.Prof.ThDr.FrantišekTondra(fotoSp.Kapitula)
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za vzorné plnenie služobných 
povinností nadporučíka Petra 
Jendrála na OR PZ Hranovnica 
a uverejniť poďakovanie na 
obecnej stránke a v obecnom 
spravodajcovi.
OZ zobralo na vedomie správu 
o možnosti predkladania pro‑
jektov:
Orange – rovnošaty pre Klub 
dôchodcov,
Projekt samosprávy „Rekon‑
štrukcia obecného úradu“
Vojnové hroby.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
o  sprístupnenie informácií 
občianky zo dňa 20.3.2012 a 
doporučilo p. starostke v zákon‑
nej lehote odpovedať na danú 
žiadosť.
 OZ zobralo na vedomie žiadosť 
o  posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu občana, Mlyn‑
ská, Spišský Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie návrh 
VZN č. 4/2012 o  verejnom 
poriadku na území obce Spišský 
Štiavnik. 
OZ schválilo úpravu platu 
starostky v  zmysle zákona č. 
154/2011, čo je 1,98‑násobok 
priemernej mesačnej mzdy 
v  hospodárstve Slovenskej 
republiky za rok 2011 so zvýše‑
ním o 33,81 %.

(Za správnosť výpisu O.R.)

Spoločenská 
kronika
I. ŠTVRŤROK 2012

Novorodenci
• Mária Pačajová
• Tobiáš Pačaj
• Marko Pačaj
• Vivien Čonková
• Sebastián Pačan
• Martin Žiga
• Sebastián Rusnák
• Vasil Gabčo
• Koloman Pačaj
• Sofia Balogová

Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Ladislav Chripko, Kláštorná 
• Mária Lacková, Priečna 
• Janka Výrosteková, Lúčna
• Mária Javorská, Priečna

65 rokov
• František Marhefka, Priečna
• Anna Albertová, Kláštorná
• Valentín Krajč, Lúčna
• Marta Kušnieriková, Hlavná
• Marta Chripková, Kvetná
• Mária Martinková, Lúčna
• Viliam Justh, Slnečná
• Peter Javorský, Hlavná
• Margita Hudzíková, Kvetná

(pokračovanie zo strany 3 ) Čo nového v škole…
Január 2012
ZápisdetídoprvéhoročníkaZŠ

Jednou z najdôležitejších udalostí 
školského roka, je pre školu zápis do 
1.ročníka. Do našej ZŠ rodičia zapí
sali spolu 66 detí. Piatim deťom bola 
odložená školská dochádzka o jeden 
rok na požiadanie ich zákonných 
zástupcov a po odporúčaní školského 
psychológa. Po psychologickom vyšet
rení a so súhlasom rodičov, budú v šk.r. 
2012/2013 naši budúci žiaci zaradení 
takto:

1. A – 19 žiakov
0. A – 17 žiakov (žiaci zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, ktorí 
nedosiahli školskú zrelosť)

0. B – 17 žiakov (žiaci zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, ktorí 
nedosiahli školskú zrelosť)

Špeciálna základná škola – 8 žiakov 
Z 53 žiakov, ktorí nastúpia do ZŠ je 

16 žiakov z majoritnej časti obyvateľ
stva obce. Predškolskú prípravu absol
vovalo (navštevovali materskú školu) 
19 detí.

Február 2012
HviezdoslavovKubín

14. február sa v škole neniesol len 
v znamení sv. Valentína, ale aj v zna
mení lásky k literatúre. Žiaci predviedli 
svoje recitačné schopnosti v prednese 
poézie a prózy. Najlepší nás potom 
reprezentovali na obvodovom a okres
nom kole.

Karneval

Koniec tohtoročných fašiangov 
patril karnevalu. Deti sa premenili na 
robotov, princezné, rytierov,… Celá 
škola sa naplnila rôznymi neuveriteľ
nými postavičkami. Zahrali sme sa 
rôzne hry, zatancovali a vyhlásili naj
lepšie masky. A tých bolo neúrekom. 

Cien bolo dosť, a tak mali deti pocit, 
že práve oni majú to najnápaditejšie 
prestrojenie. Popoludnie sa vydarilo a 
my tešíme sa na karneval v roku 2013.

Marec 2012
Testovanie9

14. marec 2012 bol pre deviatakov 
v  celej SR jedným z  tých najťažších 
v  školskom roku. Preverili sme ich 
vedomosti, zručnosti a kompetencie 
z predmetov matematika a slovenský 
jazyk a literatúra. Žiaci sa veľmi snaži
li, pretože výsledok slúži ako podklad 
pre prijímacie skúšky na stredné školy. 
V tomto školskom roku vykonali toto 
testovanie aj žiaci triedy, v  ktorej je 
prevažná väčšina detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Títo žiaci 
dlhodobo vykazujú slabé výchovno
vzdelávacie výsledky. Ak nezoberie
me do úvahy výsledky týchto žiakov, 
môžeme sa tešiť z výborných výsledkov 
testovania našich žiakov z 9. A triedy. 
Veríme, že budú úspešní aj v ďalšom 
živote.

SťahovanieŠpeciálnejzákladnejško-
lySpišskýŠtiavnikzpriestorovZŠ

Posledný pracovný marcový deň bol 
aj posledným dňom, kedy sa v budove 
našej školy učili žiaci špeciálnej ZŠ. 
Vedeniu Obce a riaditeľstvu ŠZŠ sa 
podarilo získať nové priestory pre svoju 
výchovno vzdelávaciu činnosť. ŠZŠ sa 
presťahovala od 1.4.2012 do priestorov 
Detského domova Spišský Štiavnik, kde 
získali do prenájmu jedno celé krídlo 
budovy Detského domova. Nedostatok 
priestorov bola boľavá stránka našej 
školy i   ŠZŠ. Po presťahovaní ŠZŠ do 
novej školy sa zmennosť na našej škole 
znížila z 10 tried na 4 triedy. 

Apríl 2012
Zriadenienovejpočítačovejučebne

Po odchode ŠZŠ z  budovy našej 
školy sme zariadili 4 nové triedy pre 
žiakov, ktorí chodili doteraz do školy 
na dvojzmennú prevádzku a začali sme 
s prestavbou priestorov jednej triedy 
na učebňu informatiky. Napriek tomu, 
že zariadenie do takejto učebne nie 
je lacnou záležitosťou (počítače pre 
žiakov a učiteľa, špeciálne stoly, sto
ličky, dataprojektor,…), vedenie školy 
si uvedomuje, že nie je možné, aby sa 
v jednej počítačovej učebni striedala 
celá škola. Nie je to ľahké ani z hľadiska 
organizácie, ani z hľadiska hygieny. So 
zariadením učebne nám pomohli aj iné 
vzdelávacie subjekty (8 počítačov nám 
z projektu Modernizácia vzdelávania 
poskytol Ústav informácií a prognóz 
školstva). Ďalšie si škola musí zabez
pečiť z vlastných zdrojov. Veríme, že 
učebňu budú žiaci používať už v naj
bližšom čase.

Haváriaplynovéhokotla

Krásnu atmosféru najdôležitejších 
kresťanských sviatkov roka – Veľkej 
noci, nám v  škole zatienila havária 
plynového kotla v školskej kotolni. Túto 
skutočnosť zistil školský kurič údržbár, 
p. Kacvinský v deň Zeleného štvrtka. Po 
zistení alternatív riešení tejto situácie a 
po konzultácií s odborníkmi, nám ako 
najschodnejšia a najefektívnejšia cesta 
vyšla výmena plynového kotla. S touto 
nemalou položkou škola samozrejme 
nerátala vo svojom rozpočte, preto 
budeme musieť zrušiť projekty, na kto
rých škola už začala pracovať (nákup 
počítačov do novej učebne výpočtovej 
techniky). Obec ako zriaďovateľ nám, 
žiaľ, v  tejto ťažkej situácii nemôže 
pomôcť, ale o  teplo v  škole sa však 
budeme musieť postarať.

(M. M.)

HviezdoslavovKubín(fotokolektívZŠ)(pokračovanie na strane 5) 
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Porozprávame vám o jednom 
„Dni radosti“, ktorý nám vo škôlke 
pripravili naše pani učiteľky.

Keďže nám raz nakázali pri‑
niesť karnevalové masky, už sme 
trošku tušili, že nás čaká zábava. 
Celkom sme sa na to tešili, ale 
vôbec sme nevedeli, ako to 
bude prebiehať a že si nakoniec 
tu zábavu musíme vybojovať a 
zaslúžiť. Čím? a Ako?… Zbraňami 
pomoci a lásky. Pomoci malým 
farebným loptičkám presvedčiť 
smutného šaška, ktorému sa už 
nechce žonglovať a rozveseľo‑
vať ľudí. Presvedčiť ho o tom, že 
v každom veku, alebo smútku, sa 
oplatí bojovať o šťastie a radosť, 
lebo každý z  nás bol stvorený 
nato, aby bol veselý a šťastný. 
Našou úlohou bolo nájsť v ňom 

stratené, radostné dieťa, ktoré 
sa skrýva v každom človeku, bez 
ohľadu na jeho vek a starosti. Tak 
sme sa dali do práce…

Najprv sme potrebovali opäť 
naučiť malé loptičky skákať a 
obnoviť stratené farby, z ktorých 
rokmi vybledli. Každá skupinka 
si zobrala na starosť jednu malú 
smutnú loptičku, ktorú naučila 
zase skákať a tancovať. Potom 
sme každej prilepili farby a 
bežali ich ukázať také krásne a 
vynovené nášmu šaškovi. On sa 
najprv nechcel nechať presved‑
čiť, ale naša radosť v ňom prebu‑
dila stratené dieťa a ono v ňom 
vyhralo nad smútkom. To sa len 
začala zábava. Znovu sa žonglo‑
valo, tancovalo a hostilo. To bol 
naozaj krásny deň. Nechceli by 

ste aj vy dospelí prežívať každý 
deň radosť v  srdci? My deti to 
vieme a čo vy?…

Ešte sme na niečo zabudli pri 
toľkej zábave. Zabudli sme pri‑
pomenúť, že bez zdravia niet tej 
spomínanej radosti a smiechu 
a aj my detičky sa snažíme udr‑
žiavať naše telo zdravé. Toto sme 
si pripomenuli a veľa nového sa 
naučili na „Dni zúbkov“, kde sme 
sa pomocou našich pani učite‑
liek, v spolupráci s DM drogery 
dozvedeli o tom, ako si ich správ‑
ne čistiť, z čoho sa naše zúbky 
skladajú a kde bývajú. Naučili 
sme sa akým potravinám sa 
máme vyhýbať, aby sme predišli 
usídleniu bacilov v našich ústach.

(I.CH.)

Radosť a zdravie u nás v škôlke
Prenásdetičkyjeveľmidôležité,abysmesakaždýdeňsmiali.Beztohobysme
aninebolideťmi.Každýdeňpotrebujemedávkusmiechu,láskyaradostialen
vtedysmenaozajšťastné.Myslíte,žetoplatílenprenásmaličkých?Veďkúsok
dieťaťasaskrývavkaždomzvás……

70 rokov
• Ján Maliňák, Slnečná
• Anna Lavríková, Kvetná
• Ján Šavel, Lúčna

75 rokov
• Katarína Vagašová, Kvetná 
• Elena Kiššová, Lúčna
• Agnesa Žigová, Priečna
• Mária Vagašová, Lúčna
• Marta Slivková, Mar. námestie

80 rokov
• Mária Slivková, Hlavná
• Júlia Nogová, Kláštorná

85 rokov
• Mária Kuchtová, Kláštorná

Prajeme im pevné zdravie!

Opustili nás
• Františka Slivková
• Nataša Horváthová
• František Martinko
• František Popadič
• Anna Zuzana Javorská
• Katarína Rusiňáková
• Gejza Černický 

Demografické údaje
K trvalému pobytu sa prihlásili 
siedmi občania, odsťahovali sa 
devätnásti obyvatelia.

(O.R.)

Oznamy
Oznamujeme občanom, 
ktorí majú nedoplatky na 
dani z  nehnuteľnosti,  miest‑
nom poplatku za komunálne 
odpady, dani za psa, stočnom a 
cintorínskom poplatku, že v naj‑
bližšom čísle obecného spra‑
vodajcu ako aj na internetovej 
stránke obce budú zverejnené 
zoznamy dlžníkov. Občania, 
ktorým pri plnení iných povin‑
ností unikla povinnosť uhradiť 
rozhodnutia a faktúry obecné‑
mu úradu, majú možnosť dlžné 
čiastky do najbližšej uzávierky 
uhradiť.

Urbárske pozemkové spolo‑
čenstvo majiteľov lesov a pôdy 
v  Spišskom Štiavniku ozna‑
muje občanom, aby sa v  prí‑
pade záujmu o  usporiadanie 
rodinných osláv a  pohrebných 
hostín, v  Urbárskom dome 
v Spišskom Štiavniku, obrátili 
na pána Mariána Jendrála, ul. 
Priečna, č. t. 0905 218 378,  alebo 
na pani Dávidovú, Motorest 
Dávid Hôrka, č.t. 0904 914 998 
a 0903 616 877.

Karnevalvškôlke(fotokolektívMŠ)

Karnevalvškôlke(fotokolektívMŠ)
(pokračovanie na strane 6) 

(pokračovanie zo strany 4 ) 
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Dobrovoľný hasičský zbor

Otvorený list na OO PZ v Poprade

DobrovoľnýhasičskýzboraObecSpišskýŠtiavnikVáspozývajúnaXI.ročník
súťažehasičskýchdružstievo”Putovnýpohárstarostkyobce“SpišskýŠtiavnik

Váženýpánriaditeľ,žijemev21.storočí,vobdobídemokracie.Jetovkaždom
prípadejavnielenpozitívny,aleakovšetkonasveteijavprotirečivý.
Demokraciaprinieslasosebouidonašejobceniektoréprvky,ktoréovplyvnili
správaniesaľudíatopredovšetkýmtýchneprispôsobivýchahlavneobčanov
Rómov.“

Dátum a miesto konania: 

20. máj 2012 – nedeľa o 12,00 hod.
Spišský Štiavnik – ihrisko 

Usporiadateľ: 
Dobrovoľný hasičský zbor – Spišský Štiavnik

Kategórie: muži, muži – CO (nad 35 r. ), ženy, dorastenky, dorastenci,

Program:
 11,00hod.–príchodaprezentáciahas.družstiev
 12,00hod.–začiatoksúťaže,otvorenie,nástup
 15,30hod–vyhodnoteniesúťaže

SPONZORI PODTATRANSKEJ HASIČSKEJ LIGY:
Poľnohospodárske družstvo Batizovce 
TOMMU motor tuning, s.r.o. Studénka ‑www.tommotuning.cz 
FLORIAN s. r. o. Martin, www.florian.sk

SPONZORI SÚŤAŽE: 
Potraviny DUBINA – Marián Jendrál 
AGRODRUŽSTVO – Spišský Štiavnik 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

A tak sa v mnohých oblastiach 
nášho spoločenského života stre‑
távame skoro denne s prvkami 
zasahujúcimi hlavne do morálnej 
a etickej oblasti prejavujúcimi sa 
predovšetkým v spochybňovaní 
všetkého doteraz zaužívaného – 
neúcta k spoluobčanom, nadria‑
deným, drobné i väčšie krádeže, 
bitky, neporiadok, zaháľanie, 
vyhýbanie sa práci. Niektorí „tiež 
občania“ rúcajú i posledné zvyšky 
morálnych a etických hodnôt, 
ktoré sú ešte niekde zakorenené 
hlboko v  srdci hlavne starších 
občanov.

A tu si dovoľujem vyjadriť pre‑
svedčenie, že bez pomoci prísluš‑
níkov polície by sme tento úsek 
práce našej samosprávy určite 
nezvládli. Veľmi oceňujeme, že 
sa podarilo umocniť prácu polí‑
cie na našom okrsku v Hranovnici 
zvýšením počtu príslušníkov PZ, 
ako aj vybavením zásahovými 
vozidlami, čo sme pocítili v jed‑

notlivých obciach od začiatku 
tohto nasadenia. Spolupráca 
s  vedením okrsku je na veľmi 
dobrej úrovni.

Od samého začiatku môjho 
pôsobenia na komunálnej pôde 
a to je desať rokov som v radoch 
príslušníkov PO Hranovnica obja‑
vila skutočnú osobnosť policaj‑
ta – človeka, ktorý v rámci úcty 
k  životu nerobí rozdiel medzi 
vyšším a nižším, medzi cennejším 
a menej cenným životom, vie sa 
smelo postaviť na stranu pravdy 
a spravodlivosti, má prirodzený 
rešpekt a autoritu medzi všetký‑
mi občanmi a často je ochotný 
pomôcť dobrou radou i  mimo 
pracovnej doby v čase osobné‑
ho voľna. V poslednom období sa 
mu podarilo vypátrať odcudzený 
obecný majetok neprispôsobivý‑
mi občanmi v značnej finančnej 
hodnote, ktorý by obec pri súčas‑
nom financovaní doplnila naozaj 
veľmi ťažko.

Týmto človekom je nadporu‑
čík Peter Jendrál, ktorého som 
si dovolila s pánom riaditeľom 
PO Hranovnica mjr. Mgr. Petrom 
Suchým pozvať na zasadnutie 
OZ dňa 23.3.2012 a v mene všet‑
kých poslancov mu poďakovať za 
jeho záslužnú prácu. OZ prijalo 
uznesenie, ktoré Vám v prílohe 
zasielam. S  potešením som sa 
ujala tejto úlohy, aby som ešte 
raz mohla apelovať na výsledky 
tohto výnimočného mladého člo‑
veka a popriať mu do ďalšieho 
osobného i pracovného života 
veľa pevného zdravia, entuziaz‑
mu a odhodlania do tejto nároč‑
nej práce.

S úctou

Mária Kleinová
starostka obce

Výpis z uznesení OZ

Z futbalu
V rámci prípravy na jarnú časť 
futbalovej sezóny, A mužstvo 
odohralo 5 prípravných zápa‑
sov s Vernárom, Švábovcami, 
Letanovcami, Vydrníkom a 
Spišskou Teplicou, ktoré všetky 
vyhralo. Do sezóny mužstvo 
vstúpilo tromi výhrami nad Fam 
Poprad, Bijacovcami, Vlkovcami 
a je na prvom mieste v tabuľke, 
ale čaká ho ešte veľký boj 
o postup. Najlepším strelcom 
mužstva je Ivan Kusko s trinás‑
timi gólmi na konte. Naši doras‑
tenci sú po piatich kolách jarnej 
časti na peknom treťom mieste. 
Je potešujúce, že dorastenci sa 
už teraz začínajú presadzovať aj 
v A mužstve. Žiaci sú po piatich 
kolách jarnej časti suverénne 
na prvom mieste bez prehry 
a na konte majú 16 víťazstiev. 
Za zmienku stojí aj skóre 13: 3. 
Ak dobre rozbehnutú sezónu 
dohrajú s  touto chvályhod‑
nou formou, tak budú istým 
postupujúcim tímom do prvej 
žiackej triedy. Veríme, že našich 
futbalistov príde povzbudiť čo 
najviac fanúšikov a podporia 
ich k ešte lepším výkonom.

(Gabriel Chripko)

Zmena 
úradných 
hodín OcÚ
Obecný úrad
Pon de lok
7.00−12.00 h | 12.30−15.00 h
Uto rok
ne strán kový deň
Streda
7.00−12.00 h | 12.30−17.00 h
Štvr tok
ne strán kový deň
Pia tok
7.00−12.30 h 

Stavebný úrad
Pon de lok
13.00−15.00 h

(pokračovanie zo strany 5 ) 

(pokračovanie na strane 7) 

sledujte www.spisskystiavnik.sk
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Mini fotogaléria z birmovky a 1. sv. prijímania 44. ročník 
Štiavnickej 
podkovy
Obec Spišský Štiavnik Vás 
srdečne pozýva na 44. ročník 
Štiavnickej podkovy, ktorá sa 
uskutoční dňa 10. júna 2012, 
o 12.00 hod.  v športovom areáli 
TJ. 
Vstupné pre dospelých je 
1 EURO, pre deti 0,50 EUR. 
Tešíme na Vašu účasť.

(pokračovanie zo strany 6 ) 

(pokračovanie na strane 8) 22.apríla2012–birmovkavnašejobci(fotoV.G.)

prvésv.prĳímanievnašejobci6.5.2012(fotoM.M.)

prvésv.prĳímanievnašejobci6.5.2012(fotoM.M.)

44
. r

oč

ník Štiavnickej podkovy4 y

10. jún 2012



OBECNÝ ÚRAD    STAVEBNÝ ÚRAD    ÚRADNÉ HODINY    KONTAKT    REDAKČNÁ RADA

OBECNÝ SPRAVODAJCA • ŠTVRŤROČNÍK PRE OBYVATEĽOV SPIŠSKÉHO ŠTIAVNIKA • VYDÁ-
VA OBECNÝ ÚRAD V SPIŠSKOM ŠTIAVNIKU • REDAKČNÁ RADA: MAROŠ JAVORSKÝ, OĽGA 
RÁKOCIOVÁ, JÁN SLIVKA, MÁRIA KLEINOVÁ, ING.JOZEF PAŽITNÝ, BC.MONIKA MARTINKO-
VÁ, MGR. MÁRIA MARTINKOVÁ • GRAFICKÁ ÚPRAVA: © TOMÁŠ BUJNA - /DIELNE GRAFIKY 
NZW - WWW.NZW.SK • VYCHÁDZA V NÁKLADE 500 KUSOV • NEPREDAJNÉ
E-MAIL: REDAKCIA@SPISSKYSTIAVNIK.SK • WWW.SPISSKYSTIAVNIK.SK • UZÁVIERKA 
NASLEDUJÚCEHO ČÍSLA BUDE V PONDELOK 31.8.2012 • REGISTRAČNÉ ČÍSLO EV 4002/10

PONDELOK: 7.00-12.00, 12.30-15.00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7.00-12.00, 12.30-17.00
ŠTVRTOK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK: 7.00-12.30
STAVEBNÝ ÚRAD
PONDELOK: 13.00-15.00

OBECNÝ ÚRAD SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
HORNÁDSKA 241
059 14 SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

TELEFÓN:  +421 (52) 788 56 01- 03
FAX:  +421 (52) 788 56 02
INTERNET: WWW.SPISSKYSTIAVNIK.SK
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/dielňa Architektúry
• projekty rodinných domov
• projekty stavieb, štúdie atď.
• stavebné povolenia atď.

/dielne NZW - Nové Spišské Dielne | www.nzw.sk | info@nzw.sk | 0908 067 671

/dielňa Grafi ky
• vizitky, pečiatky, hlavičkové papiere
• reklamné tlačoviny, plagáty, značky
• periodiká, publikácie atď.

/dielňa Webdizajnu
• internetové WWW stránky ‑ statické, dynamické
• zabezpečíme hosting, priestor pre webstránky
• zabezpečíme domény (SK, EU, COM...) atď.

akademický architekt Tomáš Bujna - autorizovaný architekt SKA | M • 0908 067 671 | T • 052 381 01 41 | E • info@nzw.sk | W • http://nzw.sk

(pokračovanie zo strany 7 ) 

HostinecRAJ
Hrabušiceponúka
dennémenuvcene
3,00€.
Výberztrochjedál,
dovozaždomovvčase
11.30-12.00h
Bližšieinformácie:
MariánJendrál,tel.č.:
0534490280

inzercia

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Obec Spišský Štiavnik a 
Dobrovoľný hasičský zbor v

Spišskom  Štiavniku

Vás srdečne pozývajú

na oslavu 130. výročia
založenia Dobrovoľného hasičského zboru

v Spišskom Štiavniku

Termín: 26.5.2012-sobota

Program:
09:30 hod        Stretnutie pred obecným úradom v Sp. Štiavniku (so zástavou)
10:00 hod        Svätá omša v kostole Narodenia Panny Márie
11:00 hod        Posvätenie sochy sv. Floriána pri hasičskej zbrojnici
11:30 hod        Slávnostný sprievod  do športového areálu
13:00 hod        Slávnostný nástup
13:30 hod        Zahájenie hasičskej súťaže

Ukážky súčasnej a historickej hasičskej techniky
Ukážky činnosti zložiek záchranného systému
Voľná zábava

Tešíme sa na Vašu účasť!

DHZ  Spišský Štiavnik                   Obec  Spišský Štiavnik  


