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Z obecného 
zastupiteľstva
» 5. zasadnutie OZ /14.9.2012
OZ schválilo program Obecné-
ho zastupiteľstva.
Za zapisovateľku schválilo Antó-
niu Zummerovú, do návrhovej 
komisie a mandátovej komisie 
a za overovateľov zápisnice Ing. 
Jozefa Javorského a p. Jarosla-
va Budinského. Mandátová a 
návrhová komisia OZ konšta-
tovala, že bolo prítomných 9 z 
9 poslancov /100 %/ a OZ bolo 
uznášania schopné.
OZ zobralo na vedomie správu 
o  kontrole plnenia uznesení 
zo zasadnutia OZ z 22.6.2012, 
v  plnení ostáva uznesenie č. 
63/2012, termín: 31.12.2012 
a uznesenie č. 110/2011, termín: 
31.12.2012.
OZ zobralo na vedomie správu 
o priebehu zúčtovania projektu 
Revitalizácie verejných pries-
transtiev v centre obce Spišský 
Štiavnik predloženú Ing. Božo-
ňom.
Tiež zobralo na vedomie preve-
renie podnikateľských subjek-
tov pôsobiacich v areáli bývalé-
ho Poľnohospodárskeho druž-
stva a  navrhuje prehodnotiť 
VZN pre rok 2013 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady – pre-
hodnotiť podnikateľské sub-
jekty.
OZ zobralo na vedomie správu 
kontrolóra obce o tvorbe a čer-
paní sociálneho fondu v Základ-
nej škole v Spišskom Štiavniku a 
správu o stave plnenia príjmov 
a čerpania výdavkov rozpočtu 
obce k  30.6.2012 a  odporu-
čilo vykonať rozbor spotreby 
elektrickej energie na verejné 
osvetlenie za posledné 3 roky. 
OZ schválilo úpravu rozpočtu 
podľa zákona o rozpočtových 
pravidlách č. 583/2004 Z.z. 
rozpočtovým opatrením č. 
2/2012. OZ poverilo komisiu pre 
výstavbu, životné prostredie 
a územné plánovanie preveriť 
skutkový stav parcely č. 2199/24 
a rozhodnutie o predaji pozem-
ku M.Š. s manželkou odkladá.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
K. Ch., a odporučilo starostke 
obce riešiť túto žiadosť – postu-
povať v zmysle platnej legislatí-
vy vyplývajúcej zo stavebného 
zákona.
 OZ zobralo na vedomie správu 
finančnej komisie, schválilo zní-
ženie pohľadávky za elektrickú 
energiu voči J.S. za prenájom 
baru v areáli TJ a odsúhlasilo 
v  zmysle návrhu finančnej 
komisie pohľadávku vo výške 
30 %. OZ na základe odporú-

(pokračovanie na strane 2)

(pokračovanie na zadnej strane)

Vážení spoluobčania
V čase, keď sa blížia Vianoce, v čase adventu, ale aj počas Vianoc samotných 
nastáva čas otvárania ľudských sŕdc, čas radosti, veselosti. Čas, kedy sa máme 
aspoň na chvíľu zastaviť, zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. 
Mnohí si isto zaspomínajú aj na tie posledné Vianoce strávené so svojimi 
blízkymi, ktorí nás v priebehu tohto roka opustili a odišli do večnosti. A oproti 
priemeru z posledných rokov ich bolo naozaj dosť – dvadsaťdva. Nech im Pán 
Boh dá ľahký odpočinok. 

Nezabúdame na svojich blíz-
kych, priateľov, známych a sna-
žíme sa ich potešiť aspoň malým 
darčekom. Viem, že finančné 
možnosti v mnohých rodinách 
sú veľmi obmedzené a často 
sa nezvýši ani na zakúpenie 
základných životných potrieb 
rodiny, ale všetci vieme, že ani 
ten najdrahší dar darovaný bez 
lásky nenahradí pokoj a šťastie, 
ktoré dokážeme vykúzliť a dať 
iba svojim srdcom. A tá správna 
cesta ako to získať leží veľakrát na 
dosah ruky, len my ľudia ju stále 
hľadáme v diaľke...

Prajem Vám počas Vianoc čo 
najviac krásnych chvíľ preži-
tých s tými, ktorých máte radi, 
mnoho okamihov, ktoré budú 
novou šancou pre Vašu rodinu, 
prácu a ani sekundu smútku, či 
sklamania.

Ešte by som v krátkosti chcela 
zhrnúť niektoré dôležité momen-
ty a postrehy z nášho obecného 
života, ktoré mi urobili v posled-
nom období radosť, ale i tie, ktoré 
ma trošku trápia a často si s nimi 
neviem poradiť ani na zasadnu-
tiach obecného zastupiteľstva, 
či v kolektíve obecného aparátu. 

Vysoko by som chcela vyz-
dvihnúť pohnútku a nadšenie 
nášho pána kronikára obce pána 
Jána Slivku, s ktorými sa pustil 
do napísania novej knihy o Spiš-
skom Štiavniku. Podarilo sa mu 
ju vydať práve v predvianočnom 

starostka obce Mária Kleinová 

čase a tak verím, že Vás mno-
hých prekvapí ako vianočných 
darček. Naozaj sa máte na čo 
tešiť – zaspomínate, zasmejete 
sa, ale sú tam aj momenty, ktoré 
Vás privedú aj k slzám. Chcem mu 
z úprimného srdca poďakovať za 
takýto prekrásny odkaz hlavne 
budúcim generáciám Štiavniča-
nov a popriať mu veľa pevného 
zdravia, šťastia, tvorivého entu-
ziazmu do ďalšieho života a nech 
sa mu v kronikárskej práci aj 
naďalej darí. Verím, že bude o nás 
Štiavničanoch písať iba v superla-
tívoch zo všetkých stránok nášho 
spoločenského života. Nech žije 
jeho odkaz z prvej strany knihy 
- “Dokiaľ bude svet existovať, 
dovtedy bude platiť, že história 
je svedkyňa časov, svetlo pravdy, 
život pamätihodnosti, učiteľka 
života, posolkyňa minulosti.”

Poďakovanie patrí aj chlapcom 
z Oľšovca, ktorým sa podarilo 
vydať CD s pôvodnými štiavnic-
kými pesničkami a to aj záslu-
hou príspevku, ktorý bol daný 
nášmu občianskemu združeniu 
“Ščavničan”, ktorý to celé zastre-
šoval, prostredníctvom Prešov-
ského samosprávneho kraja 
a  hlavne zásluhou poslancov 
PSK Ing. Milana Barana, Stani-
slava Kubaského – starostu obce 
Šuňava a Betky Havrančíkovej.

Chcela by som vyzvať občanov, 
aby počas zimných mesiacov 
obmedzili parkovanie na krajni-
ciach obecných ciest a štátnych 
ciest, ktoré križujú našu obec a 
tiež na verejných priestranstvách 
a už úplne vylúčili parkovanie 
na autobusových zastávkach. 
Taktiež by som chcela poprosiť 
občanov, aby odstránili všetky 
kamene a dekoratívne predmety 
drobnej architektúry zo svojich 
predzáhradok. Tým bránia plynu-
lej cestnej premávke a vykonáva-
niu zimnej údržby ciest – plynu-
lému odhŕňaniu snehu, posypom 

a môže tiež dôjsť k neúmyselné-
mu poškodeniu vozidiel pri ich 
obchádzaní, ako aj k riziku úrazu 
hlavne detí pri vyhýbaní sa 
idúcim autám v protismere.

V úsekoch ciest, ktoré nebudú 
prístupné, táto zimná údržba 
nebude vykonávaná.

Občanov Rómov vyzývam, aby 
zabezpečili pokoj a poriadok a to 
nielen počas vianočných sviat-
kov, ale po celý rok hlavne v 
okolí cintorínov a na cintorínoch 
naozaj nemajú čo robiť.  Snažme 
sa v tomto pokojnom vianočnom 
období zabezpečiť ničím neruše-
ný večný spánok našich drahých 
zosnulých, určite si to zaslúžia.

Deti a mládež chcem upozor-
niť na platnosť nového zákona 
č. 35O/2Ol2 z 29.lO. 2Ol2 kon-
krétne na paragraf 36 g odst. 5, 
ktorým Obec môže Všeobecne 
záväzným nariadením obme-
dziť, alebo zakázať používanie 
pyrotechnických výrobkov 
určených na zábavné účely na 
území obce. Zatiaľ VZN nebolo 
vydané, ale určite chcem požia-
dať hlavne všetkých prevádzko-
vateľov pohostinských zariadení 
na území obce, aby zamedzili 
používanie pyrotechniky v ich 
zariadeniach a v ich blízkosti, 
lebo v zmysle uvedeného zákona 
môžu byť po privolaní policajnej 
hliadky dosť vysoko sankciono-
vaní. To isté platí pre všetkých, 
hlavne mladých ľudí, aby počas 
Silvestrovskej noci nepoužívali 
pyrotechnické výrobky v obyt-
nej zóne Spišského Štiavnika, 
pretože aj pre nich platí povin-
nosť zdržať sa všetkého, čo by 
nad mieru prípustnú obmedzilo 
dôstojný a pokojný život v obci. 
A nemôžem zabudnúť ani na 
chlapcov hlavne zo základnej 
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čania finančnej komisie odpo-
ručilo starostke obce previesť 
miestne zisťovanie odvádzania 
odpadových vôd pre účely spo-
platnenia prostredníctvom pre-
vádzkovateľa firmy W-Control.
OZ doporučilo starostke obce 
riešiť neplatičov za stočné s naj-
väčšími nedoplatkami súdnou 
cestou a následne exekúciami.
OZ zobralo na vedomie vše-
obecne záväzné nariadenie 
obce o povinnosti vypracovať 
a aktualizovať povodňový plán 
záchranných prác č. 5/2012. 
» 6. zasadnutie OZ /16.11.2012
16. novembra 2012 sa zišlo 
obecné zastupiteľstvo na 6. 
zasadnutí OZ schválilo program 
Obecného zastupiteľstva. Za 
zapisovateľku schválilo Antó-
niu Zummerovú, do návrhovej 
komisie a mandátovej komisie 
a  za overovateľov zápisnice 
Mgr. Oľgu Martinkovú a  p. 
Františka Pronera. Mandátová 
a návrhová komisia OZ kon-
štatovala, že bolo prítomných 
9 z 9 poslancov /100 %/ a OZ 
bolo uznášania schopné. OZ 
zobralo na vedomie správu 
o  kontrole plnenia uznesení 
OZ. V plnení ostáva uznesenie 
č. 47/2011 s  termínom plne-
nia do 31.3.2013. OZ schválilo 
postup riešenia pre bezchybné 
prevádzkovanie verejnej kana-
lizácie v úseku nehnuteľnosti 
P. T., bytom Spišský Štiavnik 
nasledovne:
1. Pravidelne štvrťročne prečis-
ťovať problémový úsek
2. Zriadiť spätnú klapku
3. Na vlastné náklady zriadiť 
žumpu
4. Obec vypracuje projekt na 
odvádzanie splaškových vôd 
z  problémových objektov 
v obci, vrátane problémových 
úsekov na ulici Hornádskej 
a objekt areálu TJ realizáciou 
malých domových čistiarní 
odpadových vôd a zabezpečí 
prefinancovanie z prostriedkov 
MŽP SR.
OZ schválilo Dodatok č. 3 
v úplnom znení Rokovacieho 
poriadku Obecného zastupi-
teľstva obce Spišský Štiavnik, 
v ktorom sa v paragrafe 15 ruší 
bod 13.
OZ schválilo VZN obce Spišský 
Štiavnik č. 5/2012 o povinnosti 
vypracovať a aktualizovať povo-
dňový plán záchranných prác.
OZ zobralo na vedomie správy 
z vykonaných kontrol
Následná kontrola plnenia 
uznesení OZ 22.6.2012
Kontrola stavu plnenia príjmov 
a  čerpania výdavkov obce 
k 30.9.2012
Následná kontrola účtovných 

Po jeseni Vianoce

Umĺkli zbrane...

Trochu času uberá v  jeseni 
pozornosť a stretnutie obecné-
ho úradu so staršími jubilant-
mi a túto už dlhšiu dobu osláv 
môžeme smelo nazvať aj sviat-
kom. Starostka obce venuje tejto 
akcii veľa času a odozvou je veľké 
uznanie jubilantov. Nebolo to 
ináč ani toho roku. 

Pre mladých manželov, rodičov 
stredného veku, ale aj tých naj-
starších prichádza na myseľ sv. 
Mikuláš a narodenie Ježiška. To 
však patrí všetkému ľudu a hlavne 
rodičom, aby nezabudli na lásku 
tých, ktorých v láske splodili, ale 
ani nezarmútili. Nech aj ich detič-
ky pocítia teplo domova, radosť 
z Vianoc a narodenie Ježiška, aby 
ich sníčky neboli tlmené výparmi 
z tej 40 % „šarkanice“. 

Nuž ako? Napravíme sa? Výho-
vorky, že sme nezamestnaní 
a  nemáme peniaze, neplatia. 
Každý čestný človek si prácu 
nájde.

O  čo šťastnejší sú statoční 
rodičia, keď ich deti srdiečkami 
plápolajú chválou Ježiškovi. Je 
to vlastne požehnanie rodičom. 
A  kto by ho nechcel?

Spievali nahlas, tak nahlas, 
aby to bolo počuť až do nemec-
kých zákopov. Akonáhle skon-
čili, Nemci ihneď začali spievať 
pieseň „Tichá noc“. Angličania sa 
pridali vo svojom jazyku. A tak sa 
na bojisku ozývala tá istá pieseň 
v dvoch jazykoch.

Angličania zrazu spozorneli. 
Z nepriateľských zákopov vyšiel 
nemecký vojak. Išiel pomaly 
a  mával bielou látkou. Keď sa 
priblížil, videli, že v druhej ruke 
má balíčky čokolády. Pomaly 
zo zákopov povychádzali všetci 
vojaci. Bojisko sa stalo neutrálnou 
pôdou, kde si navzájom podávali 
ruky, obdarovávali sa cukríkmi, 
cigaretami i kalíškami alkoholu. 
Ukazovali si fotografie svojich 

Čaro Vianoc a hlavne štedrého 
večera doplňovali aj svietiace 
drevené Betlehemy na zhoto-
venom držadle - hrubšej ohob-
ľovanej palici. Vo vnútri jasličky 
s Ježiškom, Pannou Máriou a sv. 
Jozefom a  vystrúhané figúrky 
vola a osla, ovečiek a kľačajúcich 
pastierov. Pod oknami sa spievala 
pesnička: „Išla hviezda od výcho-
du....“ Pár nazbieraných koruniek 
sa chlapcom zišlo, dievčatám za 
pekný vianočný spev tiež.

Vráťme sa k  týmto zvykom, 
bude to obohatenie duše.

Nezabudol som ani na sv. Miku-
láša, schválne som ho „preskočil,“ 
ale predsa krátkymi básničkami 
za detičky sa prihovorím.

Okrem básničiek sa vedia deti 

drahých, od ktorých ich vojna 
oddelila. V ten večer sa odohrala 
iba jedna bitka – a to o víťazstvo 
v štedrovečernom futbale, ktorý 
si nakoniec zahrali.

Nakoniec sa vrátili do zákopov. 
Opäť na seba zamierili zbrane. 
Ale pre týchto vojakov to už 
nebolo ako predtým. Nepriateľ už 
nebol bez tváre. Teraz už to boli 
priatelia, ktorí sa dokázali obda-
rovať, ktorí si zahrali futbal. Tichá 
svätá noc, noc narodenia Ježiša 
Krista, zbratala tieto nepriateľské 
vojenské sily. Na druhý deň bola 
anglická aj nemecká jednotka 
prevelená z tohto úseku frontu.

Vojaci už v  tých druhých 
nevideli nepriateľov, ale svojich 
bratov.

aj vinšom zavďačiť.
Možno vedia aj tento vinš:
Ak to nepochopia zanedbáva-

Vianočné sviatky vstúpili i do 
našich sŕdc. V týchto sviatočných 
dňoch zrejme umĺkli zbrane na 
tých rôznych frontoch, kde „boju-
jeme“ voči svojim blížnym. Koľko 
narušených vzťahov medzi nami 
nás povoláva do zbrane, aby sme 
uskutočnili pomstu, odplatu za 
rôzne „nespravodlivosti“, ktoré 
na nás dopadli. Kiež by sme 
v tieto sväté dni dokázali spoznať 
v týchto blížnych svojich bratov. 
Kristus prichádza tak pre nás, 
ako aj pre nich. Táto pravda by 
nás mala odzbrojiť natoľko, aby 
sme v nasledujúce dni nedoká-
zali pozdvihnúť pomyselnú zbraň 
voči svojmu blížnemu – veď tu 
ide o brata...

(Mgr. Martin Jurči)(pokračovanie na strane 3) 

(pokračovanie zo strany 1) 

Jesenné obdobie už dávnejšie upustilo zo svojich tradičných hospodárskych prác. 
V čom upustilo? Nuž ľan kedysi nesmel chýbať v gazdovstve a jeho spracovanie, 
i napriek v spievankam, dávalo zabrať najmä mládeži, kým sa z plátna ľanového 
gate a plachty ušili. Naši otcovia a hlavne ešte žijúci starší občania zabudli na 
cepy, ktorými v humnách mlátili v jeseni a zime zbožie pre nový kúsok mäkkého 
a chutného chleba.

Na Štedrý večer v roku 1914 v zákopoch západného frontu 1. svetovej vojny 
nastal pokoj. Žiadne strieľanie. No napriek tomu zbrane ostali namierené 
na zákopy nepriateľa. Skupina anglických vojakov začala rozprávať o tom, 
ako trávia tento svätý večer doma. Zrazu začuli vzdialený spev. Nahli sa na 
okraj zákopu a načúvali. Bola to nemecká vianočná pieseň, ktorá sa ozývala 
z nepriateľských zákopov. Keď nepriatelia skončili pieseň, anglickí vojaci ostali 
bez slova. Po chvíli jeden z nich pretrhol ticho. Začal spievať známu anglickú 
koledu. Postupne sa k nemu pridávali aj ostatní. 

„Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
každý rok nosievaš radosť a dary.
Mikuláš, Mikuláš, ty slávny a svätý,
každý rok myslievaš na dobré deti.
Vitaj, vitaj u nás milý Mikuláš,
vyzerali sme ťa veľa raz.
Kožuštek a dlhú bradu máš,
vitaj, vitaj a buď s nami dobrý Mikuláš.

Chceme vám rodičia zaspievať,
zdravia, šťastia vinšovať!
Nech sa vám vždy dobre darí
a nech vás obídu čary!
Na tieto radostné sviatky
vinšujeme od Ježiška život sladký.

júci rodičia svoje deti, meno rodič 
si nezaslúžia! Ostré, ale pravdivé!

Pár slov iste prijme aj dobrá 
a  šľachetná štiavnická mládež. 
Kedysi po štedrovečernej večeri, 
mládež – chlapci a  dievčatá 
v  speve vianočných pesničiek 
a peknými vinšami pod oknami 
ohlasovali narodenie Pána, vinšo-
vali slušnými vinšami a šťastnými 
úsmevmi. Skúste to aj toho roku. 
Pánova odmena vám bude štedrá 
a nespočetné hlasy statočných 
budú dlho opakovať: „Ej to boli 
Vianoce!“ Veď nech vedia, že 
štiavnická mládež neodbočila 
z cesty života po ktorej kráčali jej 
predkovia.

(Váš Ján, kronikár)
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dokladov
OZ zobralo na vedomie Roz-
hodnutie Úradu pre regulácie 
sieťových odvetví /URSO/ na 
rok 2013 o vyňatí z regulovanej 
činnosti.
OZ schválilo harmonogram 
inventarizácie majetku obce 
pre rok 2012.
OZ schválilo odpredaj pozem-
ku do bezpodielového spolu-
vlastníctva J. S. s  manželkou, 
v  zmysle spracovaného GO 
plánu – novovytvorená parce-
la č. 4296/6 o výmere 190 m2 
v kúpnej cene 3,32 €/m2. 
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 schválilo úpravu rozpoč-
tu obce na rok 2012 v zmysle 
zákona o rozpočtových pravid-
lách rozpočtovým opatrením č. 
3/2012.
OZ zrušilo uznesenie č. 76/2011 
z 13.5.2011. Znenie uznesenia:
/OZ schvaľuje odkúpenie 
pozemku pod budovou Det-
ského domova v zmysle spra-
covaného GO plánu č. 33/2011 
v sume 6,64 €/m2./
Tiež schválilo odkúpenie 
pozemku par.č. 3789/20 pod 
prevádzkovou budovou Det-
ského domova do vlastníctva 
obce – pozemok v areáli Základ-
nej školy v Spišskom Štiavniku.
OZ zobralo na vedomie infor-
máciu o stave záverečného 
zúčtovania projektu Revitali-
zácia verejných priestranstiev 
v centre obce Spišský Štiavnik.
OZ neschválilo odpustenie 
poplatku za odvoz komunálne-
ho odpadu M. L.
OZ schválilo žiadosť o finan-
čný príspevok M. O. vo výške 
500,00  € po predložení rele-
vantných dokladov po kúpe 
a neschválilo žiadosť o sociálnu 
výpomoc P. K. s manželkou.
 OZ zobralo na vedomie infor-
máciu o príprave VZN:
- o určení výšky príspevku na 
činnosť školy a školského zaria-
denia
- o  určení výšky dotácie na 
prevádzku a  mzdy na dieťa 
materskej školy a  školského 
zariadenia
- o miestnych daniach a poplat-
ku
- o mieste a čase zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej 
dochádzky
OZ schválilo žiadosť o zápis do 
registra poskytovateľov sociál-
nych služieb podľa zákona 

(pokračovanie na strane 4) 

(pokračovanie zo strany 2 ) Okrídlený ostrov - zážitky zo Škótska
Prednedávnom som sa vrátil z dlhšieho pracovného pobytu v Škótsku. Je to 
veľmi zaujímavá krajina s členitým divokým pobrežím s množstvom fariem, 
hradov a vysokých hôr. A skoro všade sú ovce. Počas pár dní voľna, som sa 
s partiou známych rozhodol navštíviť sever tejto krajiny, kde sa už nachádza 
to pravé Škótsko, také aké ho poznáte z filmov. Týmto článkom by som sa chcel 
s vami podeliť o svoje zážitky a skúsenosti.

Našou cieľovou destináciu, na 
odporúčanie niekoľkých miest-
nych ľudí, bol ostrov Skye, na 
severozápade krajiny, ktorý je 
svetom sám o sebe. Je to také 
miniatúrne Škótsko a  taktiež 
jedno z  miest, ktoré keď raz 
navštívite, určite sa tam budete 
chcieť vrátiť, čo bol samozrejme 
aj môj prípad. Aj napriek tomu, 
že som tam bol niekoľkokrát môj 
pobyt na ostrove nikdy nebol 
dlhší ako 2 dni, čo je dosť málo, 
lebo tento malý kúsok zeme 
s dĺžkou 60 km má turistom čo 
ponúknuť. Nachádzajú sa tu až 
1000 metrov vysoké hory, nád-
herné vodopády, niekoľko jazier, 
obrovské strmé útesy, drsná 

a  neskrotená príroda. Je tu aj 
zopár hradov, malých prístavných 
mestečiek a  niekoľko páleníc 
pravej škótskej Whisky. Turizmus 
tu tvorí jeden z hlavný zdrojov 
príjmov ostrova. Najjednoduchší 
a najrýchlejší spôsob ako spoznať 
krásy tohto miesta, je obísť ho 
autom. V Škótsku je veľa autopo-
žičovní a pokiaľ ide viac ľudí, tak 
je to aj najlacnejší spôsob dopra-
vy. Jazdí sa tu však po ľavej strane 
a volant je v aute napravo, ale dá 
sa na to veľmi rýchlo zvyknúť. Na 
ostrov sa dostanete po moste 
Skye, ktorý ho spája s pevninou 
Škótska. Nachádza sa tu prakticky 
(až na malé výnimky) len jedna 
cesta vedúca popri pobreží okolo 
ostrova, takže nie je kam zablúdiť. 

Na našej okružnej jazde je 
prvou zastávkou mestečko 
Portee. S  1300 obyvateľmi sa 
považuje za hlavné mesto ostro-
va. Ide o malé prístavné mestečko 
v zálive s malebnými pastelovo 
sfarbenými domami. Tu sa niekde 
končí civilizácia a za ňou nasledu-
je cesta na drsný sever s mnohý-

mi prírodnými krásami a pamiat-
kami. Pobrežie na severe ostrova 
lemuje už len úzka cesta, ktorá sa 
divoko kľukatí terénom. S krát-
kymi prestávkami pri niekoľkých 
vodopádoch zastavujeme na 
parkovisku pri najznámejšej prí-
rodnej atrakcii ostrova. Ide o 55 
metrov vysokú kužeľovitú skalnú 
vežu, nazývanú Old Man of Storr 
(Starý muž so Storru), ktorú vidieť 
už z veľkej diaľky. Z parkoviska 
hore ku skale vedie strmo stúpa-
júci chodník. Aj napriek tomu, že 
výstup trvá hodinu, nie je nároč-
ný a na ceste stretávame mnoho 
ľudí, rodiny s deťmi a dôchodcov. 
Určite sa oplatilo vybehnúť hore, 
pretože pred nami sa ukázal 

jeden z najúžasnejších výhľadov 
aké som kedy videl. Studený silný 
vetrisko nám však nedovolil pridl-
ho pobudnúť na tomto mieste, 
takže o  necelú polhodinku sa 
už vezieme v aute ďalej. Zasta-
vujeme pri skale Kilt Rock, kde 
rieka veľká ako náš Hornád končí 
svoju púť a jej vody padajú z 50 
metrov vysokého útesu vytvá-
rajúc vodopád Mealt a nakoniec 
sa rozplývajú v  slanej morskej 
vode Sound of Raasay. Cesta 
vedie ďalej na sever a o chvíľu 
sa musíme nútene zastaviť, pre-
tože cestu nám skrížila skupinka 
oviec a pár dlhosrstých škótskych 
kráv. Zvieratá tu voľne pobiehajú, 
možno ich často stretnúť na ceste 
v  neprehľadnej zákrute, takže 
s nimi treba počítať. Na najsever-
nejšej časti ostrova míňame ruiny 
hradu Duntulm a pri západnom 
pobreží stojíme vedľa niekoľkých 
domov so slamenými strecha-
mi. Ide o  skanzen múzea Skye 
s ukážkami architektúry z 19. stor. 
a života ostrovanov. Naša cesta 
pokračuje odbočením z hlavnej 

cesty a dostávame sa na veľmi 
úzku kľukatú cestu v kopcovitom 
teréne, ktorá prechádza pohorím 
Quiraing. Je to jedna z náročnej-
ších ciest čo sa týka šoférovania. 
Ale výhľady určite stoja za to. 
Pred vami sa rozprestiera krajina 
ako z rozprávky a o chvíľu máte 
pocit, že ste sa ocitli v druhoho-
rách v dobe dinosaurov. Vraciame 
sa naspäť na hlavnú cestu a uhá-
ňame pozdĺž západného pobre-
žia na juh, lebo máme pred sebou 
ešte kus cesty. Našou poslednou 
zástavkou má byť Maják na 
mieste s názvom Neist point. Po 
niekoľkých veľmi strmých stúpa-
niach na úzkej ceste vysadáme 
z vyhriateho auta na parkovis-

ku blízko majáku. Ak náhodou 
niekde existuje koniec sveta, tak 
podľa mňa by to bolo miesto 
v  mnohom podobné tomuto. 
Kopcovité pusté trávnaté pláne, 
strašná zima a  silný mrazivý 
a hrozne nepríjemný vietor. Nikde 
ani živej duše, okrem pár turistov 
a niekoľkých oviec pasúcich sa na 
strmom svahu. Stojíme na okraji 
útesov dosahujúcich niekde 
výšku aj 200 metrov, pred nami 
sa rozprestiera Herbidské more. 
Na skalnatom výbežku, tvorenom 
čadičovými stĺpmi stojí maják 
ako jediný náznak civilizácie 
na tomto nehostinnom mieste. 
Slnko zapadá a my sa poberáme 
naspäť do hotela. Na druhý deň 
nás čaká cesta domov. 

Ak niekedy zamierite do Škót-
ska, návštevu ostrova Skye by 
ste si nemali nechať ujsť. Dúfam, 
že som týmto článkom podnie-
til vo vás záujem o toto miesto, 
a  možno niektorí z  vás prežijú 
svoju dovolenku práve tu.

(Ing. Jozef Pažitný)

Old Man of Storr (foto Ing. Jozef Pažitný)
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č. 448/2008 Z.z. o  sociálnych 
službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živ-
nostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov – Domov 
dôchodcov Spišský Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
Urbárskeho pozemkového 
spoločenstva majiteľov lesov 
a  pôdy v  Spišskom Štiavniku 
pri príprave VZN obce Spišský 
Štiavnik o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady.
Tiež zobralo na vedomie žiadosť 
M. S. a  doporučilo starostke 
obce zistiť možnosti spätného 
odpredaja v  zmysle zákona 
o majetku obcí.
» 7. zasadnutie OZ /7.12.2012
OZ schválilo program Obec-
ného zastupiteľstva. Za zapi-
sovateľku schválilo Antóniu 
Zummerovú, do návrhovej 
komisie a mandátovej komisie 
a za overovateľov zápisnice Ing. 
Matúša Korheľa a Ing. Daniela 
Martinka. Mandátová a návrho-
vá komisia OZ konštatovala, že 
bolo prítomných 7 z 9 poslan-
cov /77 %/ a OZ bolo uznášania 
schopné.
OZ zrušilo uznesenie č. 86/2012. 
Znenie uznesenia:
OZ schvaľuje postup riešenia 
pre bezchybné prevádzkova-
nie verejnej kanalizácie v úseku 
nehnuteľnosti P. T. nasledovne:
1. Pravidelne štvrťročne prečis-
ťovať problémový úsek
2. Zriadiť spätnú klapku
3. Na vlastné náklady zriadiť 
žumpu
4. Obec vypracuje projekt na 
odvádzanie spláškových vôd 
z  problémových objektov 
v obci, vrátane problémových 
úsekov na ulici Hornádskej 
a objekt areálu TJ realizáciou 
malých domových čistiarní 
odpadových vôd a zabezpečí 
prefinancovanie z prostriedkov 
MŽP SR.
OZ v zmysle záznamu z pracov-
ného stretnutia zo dňa 7.12.2012 
schválilo postup riešenia veci 
doriešenia bezproblémového 
odvádzania odpadových vôd 
z nehnuteľnosti P.T. OZ zobralo 
na vedomie správu o kontrole 
plnenia uznesení, v plnení ostá-
vajú uznesenia č. 95/2012, č. 
101/2012 a 103/2012. OZ schvá-
lilo VZN č. 1/2013 o miestnych 
daniach a poplatku a VZN obce 
Spišský Štiavnik o určení miesta 
a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky č. 
2/2013. OZ schválilo Dodatok č. 
2 k VZN č. 1/2011 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a škol-
ského zariadenia so sídlom na 

(pokračovanie zo strany 3 ) 

(pokračovanie na strane 5) 

Aktívna činnosť Klubu dôchodcov

Legenda o sv. Hubertovi

Bodovali sme - Štolcova Hranovnica

Členovia Klubu dôchodcov ani v druhom polroku 2012 nezaháľali. Seniori 
mali klubové prázdniny v letnom období, ale napriek tomu sa koncom júla 
stretli na ihrisku, kde bolo pripravené športové popoludnie s varením guľáša 
a ochutnávkou dobrôt, ktoré pripravili niektoré členky klubu dôchodcov. 
Športový deň sa vydaril, strávili sme tam príjemné chvíle s pesničkami 
k spokojnosti všetkých. 

Keď sa objavila v októbri 2012 pozvánka na 2. ročník Jazdy sv. Huberta od nášho 
občana Stanislava na verejnosti, začal som rozmýšľať, čo tento svätec má so 
Štiavnikom. Vedel som, že je to patrón poľovníkov, ale aj lesníkov a milovníkov 
prírody, nakoniec je to aj pravda, že všetci patria do jednej „brandže“.

„Miluj a zveľaďuj svoj materinský jazyk, lebo on je bohatstvom i svedkom 
národa...“ 

V septembri sa speváci zúčast-
nili na memoriálnom dni Martina 
Slivku v Strážkach, kde zaspievali 
piesne zo svojho repertoáru. Tiež 
sme zorganizovali besedu s misi-
onárom z našej obce p. Marcelom 
Martinkom s premietaním filmu 
z  jeho pôsobenia na misiách. 
Stretnutie sa konalo v priesto-
roch KD. Ďakujeme touto cestou 
p. Martinkovi, že si našiel čas, na 
stretnutie s nami, napriek tomu, 
že mal nabitý program počas 
návštevy príbuzných.

Členovia speváckej skupiny sa 
zúčastnili na stretnutí jubilantov 
našej obce, kde zaspievali príleži-

Oslavy sv. Huberta ako „Dni sv. 
Huberta“ už v septembri štartujú 
v prvý septembrový víkend v kaš-
tieli vo Svätom Antone pri Banskej 
Štiavnici. Nuž ale poďme rovno 
s históriou. Hubert (656-727) žil 
v období rozkvetu Franskej ríše 
vo Francúzsku – v oblasti Ardén. 
Bol synom dvorana kráľa Theodo-
rika III., žil rozpustilo, holdoval 
lovu a  hostinám, teda žil svet-
ským životom. Písomnosti v diele 
II. Acta sanchrum (činy svätých) 
uvádzajú toto: Raz počas spoloč-
nej poľovačky na Veľký piatok sa 
Hubertovi v lese na čistine zjavil 
mohutný jeleň s krížom medzi 

V spišskej obci Hranovnica sa 
v roku 1908 narodil a svoje det-
stvo prežil univerzitný profesor 
Jozef Štolc, významný slovenský 
jazykovedec a rodoľub. Význam 
a posolstvo celoživotnej práce 
profesora J. Štolca si obec Hra-
novnica pripomína aj recitačnou 
súťažou Štolcova Hranovnica.

tostné piesne k oslave ich život-
ných jubileí. 

Členky klubu dôchodcov boli 
upraviť na miestnom cintoríne 
hroby zosnulých duchovných 
otcov a rehoľných sestier.

Stretávky boli zamerané aj na 
nácvik piesní k rozličným príleži-
tostiam, akú sú jubileá, pohreby 
a pod. Na Katarínu sme pripravili 
posedenie pre všetkých členov 
KD a našich jubilantov. Nestretá-
vali sme sa len na posedeniach 
v  KD, ale zakúpili sme aj per-
manentky na regeneráciu síl do 
kúpeľov v Gánovciach, pre trid-
siatich členov. Tí, ktorí sa zúčast-

parohami s výzvou Pána Boha, 
že prečo neustále prenasleduje 
a loví zver. Hubert sa priznal, že 
doteraz Boha nepoznal i  keď 
o  Bohu počul, ale nevenoval 
tomu dostatočnú pozornosť. 
Pán ho odporúčal, aby išiel 
k biskupovi Lambertovi. Hubert 
poslúchol a po zavraždení bisku-
pa Lamberta v roku 708 už ako 
vysvätený kňaz stal sa Lamber-
tovým nástupcom a bol šíriteľom 
kresťanstva medzi pohanmi. Po 
vyhlásení Huberta za svätého 
jeho telesné pozostatky boli 
uložené v  kláštore Anadage 
a táto oblasť bola nazvaná Saint 

Už piaty ročník tejto milej uda-
losti prebehol 30.10.2012. Aj žiaci 
našej štiavnickej školy sa zúčast-
nili tejto súťaže. Malých recitáto-
rov pripravili naše pani učiteľky 
veľmi dobre, pretože v silnej 
konkurencii sa ani trochu nestra-
tili. Súťaže sa zúčastnili traja žiaci 
našej školy a všetci sa umiestnili 

nili, veľmi si absolvované proce-
dúry pochvaľovali. V decembri 
sme pripravili adventné vence, 
výzdobu v KD, ako aj stretnutie 
s  duchovným otcom na tému 
dôchodcovia a advent. Tiež pri-
pravujeme nácvik vianočných 
kolied.

Takto chceme ukončiť rok 
2012.

Zároveň sa chceme poďako-
vať aj vedeniu Obecného úradu 
v Spišskom Štiavniku, ktoré nám 
bolo nápomocné, aby sme mohli 
rozvíjať našu činnosť a pôsobenie 
v Klube dôchodcov. 

(Anna Hudzíková, členka KD)

Hubert. V kalendári meno Hubert 
nájdeme 3. novembra.

Už druhý ročník Jazdy sv. 
Huberta bol veľmi dobrým 
aktom, veď sme boli svedkami 
celej, príjemnej akcie 6. októb-
ra 2012 v prírode chotára obce 
Spišský Štiavnik a Hrabušice. Poz-
náme v skratke život sv. Huberta. 
Keď vyslovujeme vďaku za Jazdu 
sv. Huberta pánu Stanislavovi 
H., ostávame s prosbou k nemu 
o  pokračovanie tejto akcie aj 
v budúcich rokoch. Príroda nás 
osvieži na duchu a mysli.

(Kronikár Ján)

na popredných priečkach.
Recitátori si od starostu obce 

Hranovnica prevzali diplomy a 
vecné ceny, odfotografovali sa s 
ostatnými víťazmi, poskytli roz-
hovor do Popradskej televízie a 
s dobrým pocitom priniesli svoje 
úspechy do svojej školy.

(M.M.)

Adrián Jendrál 3.A - próza 1.miesto (mladší žiaci)
Simona Korheľová 4.A - poézia 3.miesto (mladší žiaci)
Lukáš Jendrál 6.A - próza 3.miesto (starší žiaci)  
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území obce Spišský Štiavnik. 
Tiež bol schválený Sadzobník 
poplatkov obce Spišský Štiavnik 
na rok 2013. OZ schválilo plán 
kontrolnej činnosti na obdo-
bie január – jún 2013 a úpravu 
rozpočtu obce na rok 2012 
v  zmysle zákona o  rozpočto-
vých pravidlách č. 583/2004 roz-
počtovým opatrením č. 4/2012. 
OZ zobralo na vedomie stano-
visko kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu obce na r. 2013, 2014 
a  2015. OZ schválilo rozpočet 
obce na rok 2013 a zobralo na 
vedomie výhľadový rozpočet 
na r. 2014 a 2015. OZ neschvá-
lilo odpustenie poplatku za 
komunálne odpady na súp.č. 0 
– unimobunky v rómskej osade. 
OZ schválilo Dodatok č. 15 
s firmou Brantner Poprad, s.r.o. 
o likvidácii odpadu a členstvo 
obce Spišský Štiavnik v zdru-
žení PRO TATRY. OZ zobralo na 
vedomie oznámenie p. Jozefa 
Kožára o  otváracích hodi-
nách v prevádzke DISKONTNÉ 
POTRAVINY JOE na Hlavnej ulici 
č. 302. OZ zobralo na vedomie 
informáciu o  novom zákone 
č.350 z 29.10.2012, ktorým sa 
mení a  dopĺňa zákon SNR č. 
51/1988 Z.z. o banskej činnos-
ti a  o  štátnej banskej správe 
v znení neskorších predpisov. 
OZ zobralo na vedomie vyjadre-
nie starostky obce na sťažnosti 
na realizáciu prác v  projekte 
Spišský Štiavnik – ul. Hlavná, 
ul. Kláštorná, ul. Mlynská. OZ 
schválilo odmeny poslancov vo 
výške 100 € a odmenu zástup-
covi starostky vo výške 300 €. 
Odmeny budú vyplatené vo 
výplatnom termíne za mesiac 
december. OZ schválilo peňaž-
ný príspevok na doplatenie 
zdvíhacieho zariadenia ERGO-
LET v zmysle žiadosti M. K. vo 
výške 500 €.

(Za správnosť výpisu O.R.)

Spoločenská 
kronika
III. a IV. ŠTVRŤROK 2012
Novorodenci
• Amélia Kurňavová
• Ema Hudáková
• Natália Ungerová
• Estera Lacková
• Marcel Žiga
• Adrián Žiga
• Mária Žigová
• Natália Žigová
• Erika Mirgová
• Martin Pačaj
• Roberta Mirgová
• Sebastián Lacko
• Kristán Žiga

Stretnutie jubilantov 2012 (foto Maroš Javorský)

(pokračovanie na strane 6) 

(pokračovanie zo strany 4 ) Stretnutie jubilantov
V októbri, mesiaci úcty k starším sa už stalo tradíciou stretnutie jubilantov, 
ktorí sa počas roka dožívajú okrúhleho životného jubilea. 13. októbra 2012 sme 
do  základnej školy pozvali 72 oslávencov z našej obce.

Kultúrny program pripravili 
deti z  materskej školy,  speváci 
z miestneho Klubu dôchodcov 
a  speváčka Helena Vrtichová. 
Starostka obce, Mária Kleinová 
vo svojom príhovore vyjadrila 
poďakovanie za celoživotné 
dielo, ktoré jubilanti vykonali 
počas svojho aktívneho života 
a popriala im do ďalšieho života 
veľa zdravia, elánu a  Božieho 
požehnania.

Chutnú večeru so sladkým 
potešením pripravili kuchárky zo 
základnej školy.

Nechýbali kvety a spomien-
kové darčeky, ktoré budú jubi-
lantom pripomínať toto milé 
stretnutie. 

Pri občerstvení, vzájomných 
rozhovoroch a spomienkach 
na prežité roky plynul čas veľmi 
rýchlo...

Teší nás, že si jubilanti na stret-
nutie zvykli a pokiaľ im to zdra-
votný stav dovolí, radi prídu na 
takéto podujatie. Dobrá nálada 
svedčila o tom, že oslávenci sa na 
stretnutí cítili veľmi dobre.

Veríme, že každý z prítomných 
v ňom našiel niečo pre svoje 
potešenie – či to už bol príhovor 
pani starostky, prednes básne 
v podaní Mariána Palárika, alebo 
vystúpenie populárnej speváčky 
Heleny Vrtichovej.

(O.R.)

Na tvári sa už robia 
prvé vrásky, 

čas nezastaví sa, to 
každý vie.

Prvé šediny vám zdobia 
vlásky,

pred svojou zrelosťou 
nikto neujde.

Memoriál Martina Slivku
23. septembra 2012 sa konal Memoriál Martina Slivku, filmového 
dokumentaristu a etnografa, pri 10. výročí jeho úmrtia. Podujatie sa tohto roku 
konalo v Slovenskej národnej galérii v Kaštieli Strážkach. O 17,00 h sa začala sv. 
omša v gotickom kostole sv. Anny.

Po presunutí účastníkov do 
Kaštieľa nasledovalo premieta-
nie dokumentárneho filmu M. 
Slivku o gotických pamiatkach 
Spiša. Príhovor o osobnosti Mar-
tina Slivku predniesol Prof. Ing. 
Ivan Stadtrucker, CSc. Nechýbali 
spomienky jeho manželky Oľgy 
Slivkovej, príbuzných a príhovor 

p. starostky obce Márie Kleinovej. 
Na spestrenie programu vystúpil 
spevácky zbor z Klubu dôchod-
cov zo Spišského Štiavnika. 

Prítomní sa mohli prostred-
níctvom odborného výkladu 
oboznámiť s interiérom celého 
Kaštieľa. Kaštieľ, kostol sv. Anny 
a zvonica ako celok tvoria národ-

nú kultúrnu pamiatku a  patria 
medzi významné architektonické 
skvosty Spiša.

V rozsiahlom areáli kaštieľa 
a v priľahlom anglickom parku 
ukončenom riekou Poprad majú 
návštevníci možnosť príjemnej 
relaxácie.

O.R.

sledujte www.spisskystiavnik.sk



Obecný spravodajca  informačný štvrťročník obyvateľov obce Spišský Štiavnik  farebnú verziu nájdete na www.spisskystiavnik.sk  nepredajné  strana 6

Rady múdrych mamičiek

Vianočná kapustnica

V časoch predošlých naše mamy a mamičky (niekde mamička znamená stará 
mama) v dlhých zimných večeroch si vymieňali skúsenosti z varenia, pečenia 
a vôbec veľa hovorili o jedle. V týchto výmenných poznatkoch bolo veľa 
múdreho, pravdivého spôsobu a novosti. Každá mala svoj recept a my máme 
dnes možnosť nielen rozmýšľať, ale uviesť to všetko do kuchynskej praxe. Nuž 
niektoré si overme.“

Paradajková šťava - odstráni 
nepríjemný zápach z plastových 
nádob aj z chladničky, odstráni 
škvrny od piva a krvi.

Pivo - čistí drevený nábytok 
a fľaky od kávy. Tvrdé mäso, nalo-
žiť do piva, zmäkne. Poumývať 
listy izbových kvetov – budú sa 
krásne lesknúť. Zvyšky piva roz-
riediť vodou a použiť ako hnoji-
vo pri polievaní izbových kvetín. 
Čistiť žalúdky pivom netreba.

Pomaranče - šupky sušené 
(kôrky) varené vo vode rozvoňa-
jú byt.

Rastlinný olej - potrieť cho-
didlá olejom a obuť si ponožky, 
ráno budú nohy mäkké. Potrieť 
nálepku na pohári – ostane bez 
lepidla.

Soľ - novú metlu ponoriť 
do horúcej slanej vody na 20 
minút, vydrží dlhšie. Mastné 
škvrny z koberca odstrániť soľou 
zmiešanou s alpou v pomere 1:4 

Suroviny: 
2 kg kyslej kapusty
2 l vody
zmes sušených húb
3/4 l kyslej smotany
1/2 l mlieka
mokka lyžička mletého korenia
čajová lyžička mletej papriky
soľ
celé maslo
1-2 cibule
8-10 strúčikov cesnaku
 
Postup:
Do vody dáme variť vopred obarenú kyslú 

kapustu a zmes sušených húb. Má ich byť dosť 
veľké množstvo, dajú kapustnici charakter. Na 
panvicu dáme rozpustiť maslo, nadrobno nakrá-
janú veľkú cibuľu, spražíme do sklovita, pridáme 
roztlačený cesnak. Bude to krásne voňať. Pridáme 
červenú papriku, biele mleté korenie, chvíľu opra-
žíme a vlejeme do kapusty.

 Zvlášť si pripravíme zátrepku z kyslej smo-
tany, hladkej múky, rozriedime mliekom a vlejeme 
do kapusty. Necháme prejsť varom, ak treba dosolí-
me a dolejeme mliekom, ak je kapusta veľmi kyslá, 
prípadne trochu vody ak je veľmi hustá. Kapustnica 

nemá byť veľmi hustá, ale ani riedka.

(potrieť koberec). Okná potrieť 
slanou vodou nezamrznú. Do 
zapáchajúcich tenisiek nasýpať 
trocha soli. Nakrájané ovocie na 
chvíľu ponoriť do mierne slanej 
vody – nezhnedne. Škvrny od 
potu vydrhneme rozpustenou 
soľou - rozpustíme 4 lyžice v litri 
horúcej vody. Nové uteráky 
nepustia farbu ak pri prvých 
2 – 3 praniach dáme do práčky 
malú šálku soli. V 1/2 šálke vody 
rozmiešame lyžičku soli a lyžičku 
jedlej sódy - výborná ústna voda. 

Zemiaky - plátky surových 
zemiakov odstránia opuchy na 
očiach. Do presolenej polievky 
dať surový zemiak. Urobiť do 
zemiaka dierku a zasunúť výho-
nok muškátu a potom zasadiť do 
zeme.

Vanilková esencia - odstráni 
pach z chladničky a mikrovlnky.

Ocot – Chromované armatúry 
a strieborné veci vyleštíme han-

Suroviny:
1 kg kyslej kapusty
2 hrste sušených hríbov
200 ml sladkej smotany alebo smotany na vare-

nie
2 PL múky
1 ČL mletej červenej papriky,
1 cibuľa
2 bobkové listy
1 KL rasce
1 PL vegety
soľ
čierne korenie podľa chuti
cesnak

Postup:
Sušené hríby namočíme do horúcej vody. V hrnci 

opražíme na oleji nadrobno nakrájanú cibuľu, 
posypeme červenou paprikou a zalejeme malým 
množstvom vody. Do hrnca pridáme kyslú kapustu, 
bobkový list, čierne korenie, rascu, vegetu, vyžmý-
kané hríby a zalejeme vodou. Na miernom ohni 
varíme asi 50 minút. 

Múku zmiešame so smotanou a prilejeme do 
hrnca. Polievku privedieme a odstavíme. Pri podá-
vaní môžeme dochutiť nadrobno posekaným strú-
čikom cesnaku.

dričkou navlhčenou octom.
Jablčný ocot - pri dusení mäsa 

pridať do vody pár lyžíc jablčné-
ho octu – nezrazí sa. Do nádoby 
dať jeden liter vody, jablčný ocot 
a pár kvapiek jari - proti moliam, 
utopia sa. Do kúpeľa pridať dve 
šálky jablčného octu – na únavu 
a  boľavé svaly. Neriedeným 
jablčným octom potrieť starecké 
škvrny na 10 minút, vyblednú. 
Potrieť bodnutie včelami, zníži 
opuch.

   Vážení čitatelia! Viac som si 
nedovolil napísať, aby na vyskú-
šanie sme nepotrebovali aspoň 
dve jesene spolu a to ja urobiť 
neviem, dá sa to len s  letným 
časom, no tento nemusí byť 
každému vhodný i keď dnešná 
doba hýbe všetkým čo sa len dá, 
ale o tom škoda unúvať rozum, 
k  tomu treba veľkú moc, silu 
a nadvládu, či nie?

(kronikár Ján)

• Jozef Horváth
• Cyntia Štajerová
• Ľuboš Žiga 
• Stanislava Lacková
• Dominik Pačan
• Tobiáš Štajer
• Agnesa Žigová
• Lea Mináková
• Paula Mináková
• Anna Pačajová
• Martin Hlavač

Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Božena Pačajová, Priečna 
• Mária Pitoňáková, Hlavná 
• Viera Halamová, Kláštorná
• František Proner, Slnečná
• Andrej Kacvinský, Slnečná
• Martin Javorský, Mar. námestie
• František Javorský, Mlynská

65 rokov
• Cyril Javorský, Mlynská
• Albert Hlaváč, Priečna
• Hana Odrobinová, Lúčna
• Štefan Rusiňák, Kvetná

70 rokov
• Cyril Mizera, Kvetná
• Emília Nogová, Hlavná
• Jaroslav Javorský, Kvetná
• Terézia Bodorová, Priečna
• Mária Galiková Kvetná
• Pavol Vavrínek, Kláštorná
• Peter Jakubec, Kvetná
• Milan Hudzík, Kvetná
• Ján Šimkovič, Hlavná

80 rokov
• Katarína Chripková, Mlynská

85 rokov
• Ján Slivka, Priečna 
• František Rusiňák, Mlynská
• Mária Javorská, Mar. námestie
• Katarína Pačanová, Priečna

Prajeme im pevné zdravie!

V  minulom čísle Obecného 
spravodajcu sme nesprávne 
uviedli vek jubilantov. 
Pani Anna Tokarčíková a pani 
Marta Kontrová oslávili 80 
rokov.
Za vzniknutú chybu sa ospra-
vedlňujeme.

Opustili nás
• Anna Pemčáková
• Mária Modríková
• František Bobko
• Stanislav Pemčák
• Mária Palgutová
• Ondrej Bodor

Demografické údaje
K trvalému pobytu sa prihlásili 
šestnásti občania, odsťahovali 
sa dvaja obyvatelia. 

(O.R.)

(pokračovanie zo strany 5 ) 

(pokračovanie na strane 7) 

Aj keď je kapustnica výborná už v ten deň, keď ju varíte, najchutnejšia je po 2-3 dňoch. Kapustu pre-
mývajte len vtedy, ak je veľmi kyslá.

sledujte www.spisskystiavnik.sk
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Kniha z dejín 
našej obce
Oznamujeme, že v  týchto 
dňoch bola vytlačená nová 
kniha z  dejín našej obce 
v  rokoch 1927 – 2007. Kniha 
obsahuje podrobne všetky 
udalosti našich občanov, teda 
o všetkom dianí v obci. Má 101 
strán, doplnených fotografiami.
Cena za 1 ks je 5 €. Autorom 
knihy je kronikár Ján Slivka 
a u neho si ju môžete aj zakúpiť. 
Knižka je vhodná ako vianočný 
darček.

POZVÁNKY
» Obec Spišský Štiavnik 
pozýva všetkých občanov na 
Štiavnické Vianoce v Urbárskom 
dome. 28. 12. 2012 o 15,00 h 
vystúpia žiaci zo ZŠ a MŠ, 
tanečná skupina Activ8, speváci 
z Klubu dôchodcov, chrámový 
zbor, mužská spevácka skupi-
na folklórneho súboru Oľšovec 
a ženský spevácky zbor z Važca.
» Obec Spišský Štiavnik 
pozýva občanov na Štiavnický 
ples, ktorý sa uskutoční 9. 2. 
2013 v  urbárskom dome. Do 
tanca bude hrať hudobná sku-
pina Spirit. Vstupenky si môžete 
zakúpiť na Obecnom úrade 
v Spišskom Štiavniku.

Šikovná 
gazdinka je zo 
Štiavnika
8. decembra 2012 sa konal 
v Spišskom Bystrom Kubašský 
jarmok. V súťaži šikovná gazdin-
ka reprezentovali našu obec p. 
Magda Dulovičová a p. Rozália 
Martinková. Ich úlohou bolo 
napiecť chutné kysnuté koláči-
ky, alebo buchty. Výrobky hod-
notila porota aj občania. Naše 
žienky sa v tvrdej konkurencii 
nestratili. Výborné moravské 
koláče od p. Dulovičovej chutili 
všetkým a chlebík od p. Martin-
kovej porotu natoľko zaujal, že 
mu udelili prvé miesto. 

(O.R.)

Športové 
úspechy ZŠ
Cezpoľný beh
Od začiatku tohto školského 
roku naši žiaci vzorne a veľmi 
úspešne reprezentovali našu 

(pokračovanie zo strany 6 ) 

(pokračovanie na strane 8) 

Potraviny a šatstvo na lístky

Dobrovoľní hasiči na Katarínskej zábave...

Brepty našich detí

Druhá svetová vojna sa skončila v roku 1945, veľké škody, obnova života novým 
spôsobom ľudovej demokracie priniesla nielen novosti, ale aj nové myšlienky, 
ktoré sa neskôr stali vytýčeným cieľom.  

S menom Katarína sa už odpradávna spájali rôzne pranostiky. Tak napríklad: Na 
svätú Katarínu sneh už klope na oblok. Katarína má šumné meno, lež chladné 
veno. Na svätú Katarínu, schovajme sa pod perinu. Katarína na ľade, a Vianoce 
na blate.

Aby nedošlo k  hladovaniu 
obyvateľstva, potraviny boli 
prideľované na lístky a tie čo do 
sortimentu a  množstva, boli pri-
deľované podľa druhu závažnosti 
a ťažkosti práce, ako napr. baníc-
tvo, vojsko, bezpečnosť, ťažké 
strojárenstvo, poľnohospodár-
stvo a ľahký priemysel.

Je to aj predadventný čas, 
kedy máme jednu z posledných 
príležitostí na veselie. Využi-
li ju aj naši dobrovoľní hasiči 
a usporiadali Katarínsku zábavu. 
V predvečer Kataríny sa začalo 
do Urbárskeho domu v Spišskom 
Štiavniku schádzať 98 zábavych-
tivých hostí. Privítali ich hasiči 
v uniformách, čo podčiarkovalo 
slávnostnú atmosféru. Urbársky 
dom sa na túto príležitosť pre-
menil na nepoznanie. Hasiči pou-
žili na výzdobu hadice, prúdnice, 
maják, historické čiapky a čelo 
javiska zdobila historická hasičs-
ká zástava. Pred tancom sa všetci 
posilnili slávnostnou večerou 

Učiteľ a žiak
- Vymysli vetu na slovo dobytok, 
kobyla
- Dobytok bol plný zvierat
- Byla je najlepší supermarket.

∞
- Tu budete stáť a ani sa nepohnete!
- A oni sa už pohnili.

∞
Po Vianociach - deti a učiteľ:
- A aký ste mali stromček?
- Živý!
- Aj rozprával?

∞
Deti vymýšľajú hádanky.
- Je to červené a rastie to do trávy.

(Dzivo paradajky)
- Je to červené, tenké a lieta to.

(Motýľ)
∞

- Pani učiteľka, aj vy chodíte do 
roboty?

∞
Hodina vlastivedy - aké obce sú 
v okolí Spišského Štiavnika?
- Kišovci, Švabovci a Tomáš Janovci.

∞
- Pani učiteľka ja som sa učil, však ja 
všetko vediem...

∞

Aj mnohé textilné fabriky boli 
vojnou poškodené, preto aj šat-
stvo bolo na lístky podľa obtiaž-
nosti práce a trvania nosenia.

Po obnovení výroby sa pomaly 
lístky sťahovali z obehu a nastal 
voľný nákup za ceny primerané 
zárobku v  jednotlivých profe-
siách. Tu treba podotknúť, že 

a neskôr polnočnou kapustnicou. 
K dobrej zábave prispel aj nápa-
ditý program, prispela tanečná 
skupina Activ8, svoju šikovnosť 
predviedli aj súťažiace dvojice pri 
obliekaní do hasičských oblekov, 
hasení ohňa a nezabudlo sa ani 
na stoličkový tanec. V tombole sa 
rozdalo 39 cien, 3 prémiové ceny 
a jedna cena útechy. K tancu hrala 
až do samého rána skupina Alfa, 
ktorá plnila všetky želania hostí 
a s ktorou si hostia aj zaspieva-
li. A čo nakoniec? Bola to určite 
akcia, ktorá je hodná nasledova-
nia v budúcom roku.

(M.M.)

- Pani učiteľka, má voda roky?
- Veď som Ti povedala, že nemá!
- Heeej, a včera v televízore povedali, 
že prišla 40-ročná voda.

∞
- Pán učiteľ, a teraz povedzte pravdu! 
- Však aj vy ste chodili do školy.

∞
Vonku strašne prší - učiteľka sa pýta: 
- Tak čo, prídu rodičia po vás?
- Tak to určite nie, lebo vedia, že nie 
som z cukru.

∞
- Nemôžem písať, lebo sa mi chveja 
lavica.

∞
- Aké zviera sa skrýva v slove šmý-
kačka?
- Diviak.

∞
Močová sústava: 
- Sústavu tvoria: obličky, močovo-
dy, močový mechúr a močová rúra. 
U žien je močová rúra dlhá asi 3-5 
cm a u mužov asi 20 cm. Žiak príde 
po hodine za učiteľkou s pravítkom 
v ruke a s nedôverou sa pýta: 
- Nemyslíte, že s tými 20 cm u chlap-
cov ste to prehnali?
- Keď chytíme muchotrávku do ruky, 

každý konzument platil sám 
podľa prideleného množstva 
a kusov.

Pomaly sa všetko zodralo, ani 
už nemám pamiatku, iba v mysli 
si premietam vtedajší ťažký život.

(Katarína Chripková z Mlynskej ulice)

budeme aj my jedovatí?
∞

Ovocné stromy. Učiteľ sa pýta žiaka:
- Čo je hruška?
- Pálenka
- Čo je slivka?
- Pálenka
- Čo je čerešňa?
- Pálenka

∞
Učiteľ prinesie kostru. Deti sa s desi-
vým výrazom v tvári pýtajú: 
- Pani učiteľka a koho ste zabili?

∞
Učiteľ a žiak
- Akej farby môže byť zajac?
- Zelenej!
- Videl si už zeleného zajaca?
- Ta ne, ale keď mu je zle a umiera, ta 
je zelený...

∞
- Čo je na mape označené hnedou?
- Kachličky!

∞
Písomka z vlastivedy:
- Tieň na pravé poludnie smeruje vždy 
na? (sever)
- Na obed

Activ8 (foto V.R.)
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školu na rôznych športových 
súťažiach. Začiatkom októbra 
sme sa zúčastnili okresného 
kola v cezpoľnom behu chlap-
cov, ktoré sa konalo v Dolnom 
Smokovci. V  súťaži družstiev 
naša škola obsadila z celkové-
ho počtu 22 zúčastnených škôl 
celkové 3.miesto, v súťaži jed-
notlivcov medzi 66 súťažiacimi 
skončil F. Strakuľa na 4.mieste, 
J. Maliňák na 10. a S. Juraško na 
15.mieste.
Malý futbal
Na obvodnom kole v  malom 
futbale mladších žiakov v Hra-
novnici naša škola obsadila 
2.miesto. 
Stolný tenis
Pekný úspech zaznamenali 
naše žiačky, ktoré v zložení M. 
Lapšanská, P. Lapšanská a  K. 
Maliňáková suverénnym spô-
sobom vyhrali obvodné kolo 
v stolnom tenise. 
Futsal
O ďalší pekný úspech sa posta-
rali žiaci 9.ročníkov, ktorí obsa-
dili 2.miesto na futsalovom 
turnaji, organizovanom ku dňu 
študentstva žiakov 9.ročníkov 
ZŠ, ktoré sa konalo na SOU v 
Matejovciach.

(Ing . M. Maliňák)

(pokračovanie zo strany 7 ) 

(pokračovanie z titulnej strany ) 

Stolnotenisový oddiel
Koncom septembra odštartoval nový súťažný ročník stolnotenisových súťaží. 
V kategórii žiakov v 2. žiackej lige je naše mužstvo na 3.mieste po dvoch 
odohraných kolách.

V  kategórii dospelých našu 
obec reprezentujú štyri mužstvá. 
Pred posledným jesenným kolom 
najvyrovnanejšie výkony podáva 
„A“ mužstvo v 3. lige, keď je na 
vynikajúcom 3.mieste. Najstabil-
nejšie výkony podáva dvojica M. 

Jambor a M. Maliňák. „B“ mužstvo 
v 4.lige je na chvoste tabuľky pre-
dovšetkým z dôvodu pretrvávajú-
cich zranení hráčov. „C“ mužstvo, 
zložené z mladých hráčov bojuje 
o  postupové priečky v  6.lige, 
v ktorej účinkuje spoločne s „D“ 

mužstvom. Vyvrcholením celo-
ročného úsilia stolnotenisového 
oddielu bude „Štefánsky turnaj“ 
o majstra Spišského Štiavnika.

(Javorský Jozef – predseda TJ)

Občianske združenie Ščavničan
V roku 2012 sa občianskemu združeniu Ščavničan podarilo zorganizovať v 
spolupráci s TJ Spišský Štiavnik veľa športových aktivít. Popri klasickom 
stolnotenisom a futbalovom turnaji to boli tenisové turnaje jednotlivcov a 
štvorhier, nohejbalový a volejbalový turnaj. 

Veľmi nás teší, že všetky turnaje 
sa streli so širokou účasťou nielen 
športovcov ale aj fanúšikov. Oso-
bitne chceme vyzdvihnúť turnaj 
vo volejbale, aj keď tento šport 
nemá v našej obci veľkú tradíciu, 
predsa sa ho zúčastnilo jedenásť 
zmiešaných mužsko-ženských 
družstiev. Našim cieľom je uspo-
riadať všetky tieto turnaje aj v 
budúcom roku a dúfame, že sa 
stretnú s ešte lepšou odozvou, 
nielen športovcov ale aj fanúši-

kov. Občianske združenie Ščav-
ničan nemá vo svojom programe 
len podporu športu, ale aj podpo-
ru kultúry. Vo februári sme zorga-
nizovali prvý Ščavnický ples, kde 
nás veľmi príjemne prekvapila 
naša mladá generácia so svojím 
programom a ukázali, že mladí 
alebo aj starší sa vedia dobre a 
kultúrne zabaviť. Na konci roka 
sa nám podarilo v spolupráci s 
folklórnou skupinou Oľšovec a 
folklórnou skupinou Vladimíra 

Kubáňa (Čačina) nahrať hudob-
né CD s názvom Vo Ščavniku na 
brežečku. Vydanie tohto CD aj 
zorganizovanie všetkých špor-
tový turnajov sa nám podarilo 
aj vďaka podpore Prešovského 
samosprávneho kraja a ďalším 
sponzorom, hlavne z našej obce. 
Bez takejto finančnej pomoci 
by sme tieto aktivity vykonávali 
veľmi ťažko. Preto všetkým spon-
zorom hlboká vďaka.

(Ing. Martinko Daniel)

školy a hlavne Rómov, ktorí sa 
veľmi radi zaoberajú pyrománi-
ou už v čase pred Vianocami a 
s veľkou radosťou si zvyknú len 
tak pošpásovať, hlavne keď môžu 
vyľakať starších ľudí a zvieratá 
hádzaním výbušnín rovno pod 
nohy. Tak pozor na to, aj takýto 
čin je vlastne prečin a dá sa pat-
rične potrestať. 

Záverom by som chcela poďa-

kovať za pomoc pri budovaní a 
zveľaďovaní našej obce, hlavne 
poslancom obecného zastupiteľ-
stva, aparátu pracovníkov obec-
ného úradu za výkon všetkých 
prenesených kompetencií zo 
štátu i za výkon samosprávnych 
funkcií obce, našim duchovným 
otcom všetkým učiteľom a pra-
covníkom v školách, v školských 
zariadeniach na území obce, 
všetkým poriadnym pracovní-
kom na aktivačných prácach a 
malej obecnej službe, ktorí sa 
počas celého roka snažili udržať 
poriadok a čistotu na našich 

verejných priestranstvách a pri 
údržbe verejnej zelene. Výborom 
v jednotlivých spoločenských 
orgánoch a organizáciách v obci 
za pomoc pri športovom a kul-
túrnom vyžití občanov, hlavne 
mladej generácie štiavničanov. 
V neposlednom rade všetkým 
hasičom, bez pomoci ktorých 
by sme niektoré hlavne živelné 
pohromy a situácie pri záchrane 
majetku spoluobčanov určite 
nezvládli. Poďakovanie patrí 
všetkým podnikateľom a spon-
zorom, ktorí nás podporovali pri 
organizovaní mnohých obecných 

akcií – bez Vašich príspevkov by 
sa to pri aktuálnych finančných 
možnostiach obce ani nedalo 
zorganizovať. Ďakujem Vám všet-
kým, možno aj tým, ktorých som 
tu nespomenula a tiež sa pričinili 
o napredovanie obce, ďakujem 
za prejavenú dôveru, ktorú ste 
nám prejavovali v tomto roku.

A už úplne na záver prajem 
Vám všetkým, vážení spoluob-
čania, aby ste do nového roka 
vyrazili šťastnou nohou, s opti-
mizmom a Božou pomocou. 

(Mária Kleinová starostka obce)

Upozorňenie: Z dôvodu výmeny pracovníka stavebného úradu, budú s novým pracovníkom Ing. Milanom Černickým úradné hodiny dohodnuté až po Novom roku.

Vážení spoluobčania


