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Opäť sme sa posunuli v kolobehu života – niekedy možno ani nevieme kam, ale
určité je, že jedna štvrtina času, ktorý sme si stanovili na splnenie novoročných
predsavzatí, je už za nami. A povedzme si úprimne – podarilo sa nám splniť
naozaj všetky, alebo to opäť prekladáme na dobu neurčitú? Našťastie nemusíme
hádzať flintu do žita. Tá lepšia časť roka nás snáď ešte len čaká.

starostka obce Mária Kleinová

Pohľad do kalendára nasvedčuje tomu, že jar už máme tu, ale
pohľad z okna svedčí o niečom
úplne inom. Ručička teplomera
v noci klesá hlboko pod bod
mrazu, ale naše tváre sú už rozžiarené prvými teplými lúčmi
slniečka a nevedia sa dočkať
krásnych rozkvitnutých jarných
dní po neskutočne dlhej a náročnej zime. Na druhej strane sme
aj radi, že oteplenie prichádza
pomaly a nahromadené kopy
snehu nám neohrozujú dedinu.
Tu by som chcela spomenúť aj
význam dvoch vodozádržných
kanálov, ktoré sme realizovali
v minulom roku v rámci protipovodňových aktivít. Uvedomila
som si, že aj napriek nášmu kritickému pohľadu nie len z hľadiska
krajinotvorby, ale aj bezpečnosti,
sa predsa ukázalo, že tieto kanály
sú dobrým pomocníkom práve
pri topení snehu alebo prívalových dažďoch. No ani tento stav
počasia nás nemôže odradiť od
prípravy na blížiace sa Veľkonočné sviatky, na ktoré sa už určite
všetci tešíme. Áno, v niektorých
z nás možno ešte nedozneli
vianočné vinše koledníkov, či
nádherné tóny z koncertov
spevokolu či študentov konzervatória, a už tu máme Veľkú
noc, ktorá má pre nás kresťanov
neodmysliteľný význam a hlbokú
hodnotu. Prajem nám všetkým,

aby sa viera, ktorú si počas sviatkov určite prehĺbime a umocníme, po sviatkoch nevytratila,
ale naopak, aby sa prejavovala
v každom našom rozhodnutí,
kroku, pohľade na iného človeka... Mnohí z nás tú nádej a radosť
v spoločenstve Cirkvi prežívame
predčasne už niekoľko dní a to
hlavne v súvislosti s voľbou
nového pápeža, nášho svätého
otca. Určite každý, kto s napätím sledoval konkláve, prežíva
od 13. marca eufóriu a radosť
z novozvoleného pápeža, Jorgeho Mária Bergoglia – pápeža
Františka, ktorý nás od prvých
chvíľ svojho zvolenia prekvapuje
svojou bezprostrednosťou, milosrdenstvom, jednoduchosťou
a charizmou, ktoré sú určite odkazom pre celú Cirkev, teda pre
každého z nás. Ostáva nám teda
veriť, že všetky tieto sviatočné
momenty nám prinesú do života
lásku k blížnym, k sebe samým
a že sa pokúsime aspoň na chvíľu
zabudnúť na starosti a problémy
a načerpáme silu a požehnanie
do ďalších všedných dní.
Treba nám predsa osiať polia,
obrobiť záhradky a hádam by
sme mali začať s rozsiahlym
„jarným upratovaním“ a to nie len
doma, ale i v okolí svojich rodinných domov, pozemkov, priekop
pred záhradkami a zbaviť sa všetkého nepotrebného, čo sa počas
dlhej zimy nazhromažďovalo.
Určite však nie do okolia našej
rieky Hornád, či okolia poľných
ciest a zákutí pod lesom. Často
vieme porovnávať, ako krásne
je upravená krajina v Rakúsku či
Nemecku, no kto nám káže sypať
si odpad do lesa? Často si túto
kultúru vytvárame my sami.
My do tohto obdobia prichádzame k vám s novým číslom
nášho Obecného spravodajcu.
Pripravili sme ho pre vás s láskou
a úctou a veríme, že si v ňom
nájdete zaujímavosti a postrehy, ktoré vás potešia a možno
aj povzbudia a na vylepšenie

nálady z nekonečnej zimy, celý
vo farbe. Tiež si spomenieme aj
na smutnejšie momenty, ktoré
nás zastihli v uplynulom období.
Dozaista tu patrí smutná správa,
že nás 19. 12. 2012 navždy opustil náš rodák, páter Michal Slivka,
SVD, s ktorým sme sa rozlúčili
dňa 21. 12. 2012 v Nitre. Verím,
že s odstupom času sa s touto
stratou zmierili hlavne najbližší príbuzní. My vám na týchto
stránkach prinášame niekoľko
postrehov z jeho života a aj pár
záberov z rozlúčky s ním, ktorá
bola naozaj dôstojná – presne
taká, aký bol život a pôsobenie
nášho pátra nielen v ďalekej Indii
v misijnej službe.
V novoročnom období máme
za sebou aj výročné schôdze
všetkých organizácií, záujmových združení a spolkov na území
obce. Tu môžem s hrdosťou konštatovať, že Štiavničania – od
detí až po tých najstarších, sa
radi združujú, stretávajú a táto
činnosť ich napĺňa a dáva im
zmysel. Hľadajú tu spolu buď so
svojimi rovesníkmi, alebo ľuďmi
so spoločnými záujmami priestor
pre kultúrne, športové a spoločenské vyžitie. Zistila som, že sa
nezatvárajú so svojimi úspechmi či neúspechmi, starosťami či
radosťami doma, že sa dokážu
odpútať od televízorov či počítačov, a že práve tu nachádzajú
miesto aktívneho alebo pasívneho odpočinku, relaxu i zábavy.
Určite nás tešia aj dosiahnuté
výsledky, hlavne v činnosti našich
športových klubov. Práve tu najlepšie vidno, ako zmysluplne sa
dá naplniť voľný čas a pritom
čosi urobiť aj pre seba a pre
svoje zdravie. A ak pritom ešte
reprezentujú a hája farby obce
na tých lepších priečkach v okresných či krajských súťažiach, tak
tu už použijem aj slová chvály
a uznania. Musím vám povedať,
že najviac som sa potešila, keď
(pokračovanie na zadnej strane)
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Spoločenská
kronika
I. ŠTVRŤROK 2013
Novorodenci
• Dominika Žigová
• Adrián Gabčo
• Ján Polhoš
• Kristián Žiga
• Monika Štajerová
• Daniela Pačajová
• Tomáš Žiga

Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Helena Brotková, Slnečná
• Mária Žigová, Priečna
• Marcel Javorský, Lúčna
• Koloman Žiga, Priečna
65 rokov
• Helena Pačajová, Priečna
• Aranka Hlaváčová, Priečna
• Mária Fedorová, Mar. námestie
• Milan Bartko, Mlynská
• Ondrej Žiga, Priečna
• Anna Pačajová, Priečna
• Mária Žigová, Priečna
70 rokov
• Rudolf Kolář, Kláštorná
• Mária Doláková, Kvetná
• Ján Kubov, Lúčna

som sa dozvedela, že naši žiaci zo
základnej školy v stolnom tenise
postúpili na celoslovenské kolo,
po tom, ako sa stali víťazmi okresného a krajského kola. Tu slová
uznania a pochvaly určite patria
Jožkovi Maliňákovi, Ferkovi Strakuľovi a Máriovi Kacvinskému.
A práve v týchto okamihoch
hodnotenia tejto oblasti nášho
spoločného fungovania v obci mi
napadá taká zvláštna myšlienka.
„Nie každý prichádza na svet ako
chápavý pozorovateľ, nie každý
získal schopnosť analyzovať
rôznorodé údaje, kresliť a projektovať nové domy. Všetci sme
boli obdarení istým nadaním, ale
tiež niektorými obmedzeniami.“
Práve tu, na poli záujmových
združení, spolkov a organizácií
sa táto bariéra vytráca. Tu sa
nemusím porovnávať s inými,
tu si nemusím uvedomovať, že
v rámci svojej profesie chcem
patriť ku špičke. Táto moja činnosť tu, na tomto mieste, prispieva ku kolektívnemu dobru
všetkých nás, Štiavničanov. Aj tu
však môžem byť najlepší, avšak

zo záujmu a nie z potreby, aby to
bolo vidieť aj na výplatnej páske.
Je naozaj jedno, či chcem darovať
krv prostredníctvom miestneho
spolku Slovenského červeného
kríža, byť vynikajúcim obrancom
vo futbalovom tíme našej telovýchovnej jednoty, alebo obetavým
hasičom pri čistení zapchatej
obecnej kanalizácie. Práve tu sa
odkrývajú skutočné charaktery
a kvality ľudí pri prekonávaní
seba samých a je skutočne obdivuhodné pozorovať ľudí, ako na
sebe pracujú často bez akéhokoľvek (finančného či dokonca
morálneho) ohodnotenia.
A už úplne na záver môjho
príhovoru vy som vás všetkých
– hlavne staršie ročníky chcela
veľmi pekne poprosiť, aby ste
pozreli do svojich rodinných fotoalbumov a krabíc, či by ste tam
nenašli zaujímavé fotky z histó-

rie našej obce, ide hlavne o fotky
staršie ako 50 rokov. Náš rodák,
Mgr. Silvester Lavrik, pripravuje
obrazovú publikáciu z histórie
obce a my by sme mu chceli byť
v tejto snahe nápomocní. Ak
takéto fotografie máte a myslíte
si, že by mohli byť zaujímavé aj
pre ostatných občanov a majú
historický význam, doneste nám
ich, prosím, na obecný úrad. Po
preskenovaní, ktoré vám fotografie určite nepoškodí, vám
tieto čestne vrátime späť. Ak by
ste mali záujem, bolo by možno
zaujímavé pripraviť zo získaného
materiálu výstavu fotografií (pri
dostatočnom množstve) v zasadačke obecného úradu alebo
v obecnej knižnici.
Želám Vám požehnané Veľkonočné sviatky!
(Mária Kleinová starostka obce)

Ako prežili fašiangy naši dôchodcovia

75 rokov
• Mária Janíková, Kvetná

Klub dôchodcov ani začiatkom tohto roku nazaháľal a hneď vo februári
sme sa stretli na fašiangovom posedení pri čaji. O stretnutie sa postarali
a zorganizovali členky nášho klubu. Napiekli koláče a šišky. Nechýbal ani
kultúrny program, o ktorý sa postarala naša kultúrna referentka.

80 rokov
• Ladislav Dulovič, Lúčna
90 rokov
• Jozef Dulovič, Mlynská
Prajeme im pevné zdravie!
Opustili nás
• Mária Špinerová
• Viktor Hrkeľ
Demografické údaje
K trvalému pobytu sa prihlásili dvaja občania, odsťahovali sa siedmi obyvatelia. Ku
dňu 31.12.2012 bolo v našej
obci 2470 obyvateľov. Z toho
1240 mužov a 1230 žien, 1718
dospelých a 752 detí do 15
rokov z čoho je 381 chlapcov
a 371 dievčat.

Na vystúpení sa podieľali naše
členky menovite: Anna Javorská,
Mária Chripková, Anna Hudzíková, ktoré sa postarali o dobrú
náladu a trocha smiechu.
Na posedenie sme si dovolili
pozvať starostku obce pani Kleinovú, dôstojného pána dekana
a pána kaplána, ktorí nás neod-

mietli a prišli medzi nás, za čo im
ďakujeme.
Celým programom nás sprevádzala naša predsedníčka pani
Terka Gajanová, ktorej pri tejto
príležitosti ďakujeme za jej snahu.
Na záver môžem skonštatovať,
že naše fašiangové posedenie sa
nám vydarilo a vyjadrujem pre-

svedčenie, že aj naďalej budeme
v tom pokračovať. To však závisí
od snahy a chute všetkých nás.
To nám zatiaľ nechýba a preto
sa tešíme na ďalšie naše podujatia.
(Za členov klubu Mária Chripková)

(O.R.)

Z obecného
zastupiteľstva
» 1. zasadnutie OZ /1. 3. 2013
Dňa 1. marca 2013 sa zišlo
Obecné zastupiteľstvo na
svojom prvom zasadnutí. OZ
schválilo program Obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku
schválilo Antóniu Zummerovú,
(pokračovanie na strane 3)

Ako prežili fašiangy dôchodcovia (foto archív Klubu dôchodcov)
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Štiavnický ples

(pokračovanie zo strany 2 )

Fašiangy každoročne trvajú od Troch kráľov do Popolcovej stredy, ktorá v tomto
roku pripadla na 13. februára. Na Slovensku sa od dávnej minulosti spájali s
veselosťou, ľudovými zábavami, hrami, karnevalmi a prekáračkami. V ostatných
desaťročiach sú však ľudové zvyky na ústupe a väčšiu tradíciu získavajú plesy a
bály.
Tak to bolo aj v našej obci. 9. februára 2013
sa o 19,00 hodine do slávnostne vyzdobenej sály začali schádzať hostia na Štiavnický
ples. Po otvorení plesu a privítaní všetkých
prítomných vystúpila tanečná skupina Activ
8 so svojím zaujímavým programom, pod
vedením Mgr. Ivany Martinkovej. Pred tancom
sa všetci posilnili chutnou večerou a už nič
nebránilo, účastníkom plesu roztancovať sa
pri výbornej hudbe skupiny Spirit. Nechýbala
bohatá tombola, kde sa rozdalo 40 cien, jedna
špeciálna cena, cena útechy, putovná cena
a hlavná cena starostky obce. Ceny do tomboly venovali prevažne sponzori, ktorým touto
cestou ďakujeme. Po polnočnej kapustnici,
zábava pokračovala do bieleho rána. Spokojní
plesajúci odchádzali s dobrým pocitom a presvedčením, že o rok sa zídu znova.
(O.R.)

Fašiangy, Turíce,
Veľká noc ide,
kto nemá kožuška
zima mu bude.
Štiavnický ples (foto V.R.)

Ja mám sane, pekné sane...

...švárne dievča, sadneš na ne. I mladá i švárna bola naša vtedajšia generácia, ale
na pekné sane nesadala preto, že ich nemala. Poznali sme len kurty s vlačuhami,
čo sa na nich vyvážal hnoj z gazdovských dvorov v zime pod zemiaky. Panské
sane, tak sme ich volali, mal v našej dedine len pán učiteľ Hradský. Keď starší
žiaci cez vyučovanie rezali dobrotu, odmena bola taká.
Pán učiteľ požičal sánky na
nedeľňajšie popoludnie. Trasa
sánkovania bola od cintorína
po veľký most. Ak sa stal úraz
už neb. Marienke Jarošovej r.
Humenskej, sane sa rozštiepili.
A bolo po spoločnej sánkovačke.
Sánkovať sme sa chceli a tak sa
začali zhotovovať sánky z domáceho materiálu, volali sme ich
„radle.“ S bratom Martinom sme
ich urobili zo šindlí. Boli krátke,
prevracali sa, dole brehom sme
ich ťahali za špagát. Po mojej
chuti neboli. Bolo treba vymyslieť niečo iné. Naša babka mala
tri kožuchy. Tmavý na nedeľu do
kostola, hnedý na všedný deň do

kostola a tretí držala pod vankúšom v posteli, ten bol pracovný.
Sestričku som poslala do prednej
záhradky, aby bola po ruke, Keď
babka z prednej izby odišla do
kuchyne, kožuch cez okno štartoval za stodolu. Sane už boli na
svete. Sedelo sa výborne. Ťahali
sme sa za rukávy do vtedy, kým
sme mali za čo ťahať. Kožuštek
sa odložil tou istou cestou na
svoje miesto. V čase odpočinku
v teplej izbe sme zaspávali. Len tu
zrazu babka volá mamu. „Julečko
moja dzevečko, poď že ku mne!
Kukaj tu, ja som sa nepomočila,
ale som celá mokrá.“ Mama zapálili lampu. Moja hlava sa vtiahla

hlbšie pod perinu – predpoklad
čo bude ďalej. Prvá v sebaobrane sa ozvala sestrička. „Mamo to
ja ne.“ Martin len hundral, že čo
vymyslím na zajtra. Otec dvihli
hlavu a povedali dve slová. „Zabiť
málo.“
Ach nech mi babka odpustí za
ten nárek, keďže nemala jeden
kožuch, ale možno trikrát viac.
Moja dobrá mama to dala všetko
do poriadku. Presvedčila babku
aby neplakala.
Spomienky kruté, ale vysánkované bez pekných saní.
(Anna Mrkvicová)

sledujte www.spisskystiavnik.sk

do návrhovej komisie a mandátovej komisie a za overovateľov zápisnice Bc. Magdalénu
Javorskú Dlugošovú a Mgr.
Oľgu Martinkovú. Mandátová
a návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných
7 z 9 poslancov (77 %) a OZ
bolo uznášania schopné. OZ
doporučilo starostke obce
pripraviť dodatok k Zásadám
o hospodárení s majetkom
obce o cenu prenájmu majetku
obce. OZ zobralo na vedomie
správu o priebehu záverečného
zúčtovania projektu Revitalizácia verejných priestranstiev
v centre obce Spišský Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie správu
o kontrole plnenia uznesení,
v plnení ostávajú uznesenia č.
95/2012, 101/2012 a 103/2013.
OZ schválilo zápis v obecnej
kronike za rok 2012 a odmenu
kronikárovi obce p. Jánovi Slivkovi vo výške 700 € brutto. OZ
zobralo na vedomie informáciu
o otvorení prevádzky Country
Pub, Priečna 3, 059 14 Spišský
Štiavnik a správu o priebehu
mimoriadnej situácie v súvislosti so snehovou kalamitou.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
Základnej školy v Spišskom
Štiavniku o navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu
obce poskytnutých zriaďovateľovi cez podielové dane pre
základnú školu a doporučilo
starostke obce zvolať finančnú
komisiu do 15.3.2013, ktorá sa
bude predmetnou žiadosťou
zaoberať. OZ schválilo vypracovanie geometrického plánu
na ulici Slnečnej za účelom
právneho vysporiadania obecnej komunikácie. OZ v zmysle
žiadosti zobralo na vedomie
žiadosť p. Jaroslava Šavela R&J
Bar Spišský Štiavnik o zníženie nájomného. OZ schválilo
výšku nájomného v prevádzke p. Jaroslava Šavela R&J Bar
Spišský Štiavnik vo výške 100
€ mesačne od 1.3.2013. OZ
zobralo na vedomie žiadosť R.
H. a poveruje stavebnú komisiu preveriť konkrétnu parcelu
č. 816/98 o výmere 95 m2. Tiež
zobralo na vedomie žiadosť Š. L.
bytom Svit o prihlásenie k trvalému pobytu v obci Spišský
Štiavnik a odporúča starostke
obce preveriť bytovú situáciu
na uvedenom súpisnom čísle.
OZ schválilo zmenu rozpočtu
Základnej školy v Spišskom
Štiavniku na rok 2013 v zmysle
oznámenia Obvodného úradu
Prešov, odbor školstva rozpočtovým opatrením č. 1/2013.
(Za správnosť výpisu O.R.)

(pokračovanie na strane 4)
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Škola
telegraficky
» Testovanie 9
Dňa 13. marca 2013 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie
žiakov 9. ročníka základných
škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom
Testovanie 9-2013. Do testovania bolo prihlásených vyše
42 200 deviatakov z 1 455 ZŠ.
Z našej školy bolo otestovaných 9 žiakov. Žiaci písali test
z matematiky, slovenského
jazyka a literatúry. Po prvýkrát
boli testovaní deviataci, ktorí
sú vzdelávaní už podľa Štátneho vzdelávacieho programu
v zmysle obsahovej reformy
vzdelávania zavedenej v školskom roku 2008/2009. Výsledky
testovania by mali byť známe
v apríli 2013. Veríme, že deviataci neurobili hanbu sebe, ani
nám a uspeli.
» Účasť na súťažiach
Dňa 19.marca sme bojovali aj
na Biblickej olympiáde a Pytagoriáde. Výsledky budú známe
v najbližšej budúcnosti, ale
v očakávaní výsledkov sme
optimistickí.
» Sochy zo snehu
Začiatkom roka sa Perinbaba
naozaj vyšantila a snehom
zasypala celé Slovensko. Deti
sa radovali a vymýšľali rôzne
nezbedy, ktoré so snehom
súvisia. Naši učitelia dali tejto
aktivite šancu v podobe súťaže
tried v stavaní snežných sôch.
Deti túto výzvu vzali so všetkou
vážnosťou a vytvorili nádherné
sochy. Stavebného materiálu
bolo dosť a okolie školy sa zmenilo na galériu v prírode. Škoda,
že život týchto umeleckých diel
je len taký krátky... Odmenou
za dobre vykonanú prácu bola
sladká odmena v podobe koláčikov Marlenka.
» Fašiangy v škole
Koniec fašiangov, ktoré boli
tento rok dosť krátke, prežili
naši žiaci veselo. Na prvom
stupni ZŠ si v triedach usporiadali karneval. Masky boli nápadité a deti sa dosýtosti vyšantili.
» Zastaralé elektrorozvody
Bolože to radosti, keď v roku
1967 bola do užívania odovzdaná novučičká budova
Základnej školy v Spišskom
Štiavniku. Odvtedy jej brány
opustilo mnoho mladých ľudí,
ktorí dnes už majú svoje rodiny
a poniektorí sú už aj starými
rodičmi. Zmenila sa aj tvár školy.
Bola niekoľko krát prestavaná,
v budove sa stále niečo mení,
(pokračovanie na strane 5)

Umrel náš rodák, páter Michal Slivka SVD

Páter Michal Slivka sa narodil 29. septembra 1921 v Spišskom Štiavniku. Už
ako chlapec nastúpil sa učiť k misionárom do Kaštieľa v Spišskom Štiavniku.
Gymnázium vyštudoval ako misijný žiak v Nitre. Teológiu začal študovať
v Ružomberku a v roku 1946, keď bola škola zrušená, teologické štúdium ukončil
v Ríme. Večné sľuby zložil v roku 1948 a bol vysvätený za diakona. V apríli
r. 1949 mu bola udelená sviatosť kňazstva. Po vysviacke v roku 1949 dostal
misijné určenie do Indie, kde zasvätil 40 rokov svojho života misionárskej práci.

Páter Michal Slivka (foto rodinný archív)

Indickému ľudu daroval svoje
srdce lásku a celý svoj život
spolu s pokladom viery v Krista.
Jeho život v misiách nebol ľahký.
Nehlásal len Božie slovo, nebol
iba kňazom, učiteľom, murárom,
tesárom, bankárom ale neraz aj
ošetrovateľom chorých. Tieto
slová vyjadril aj v rozlúčkovej reči
provinciál Spoločnosti Božieho
Slova páter Ján Halama. Stále
hovoril, že misionár musí byť
pracovitý, láskavý, ku každému
kamarátsky a nájsť spôsob pomáhať chudobným. Takýmto spôsobom prežil 40 rokov v Indii.

Pre zdravotné problémy sa
páter Slivka v roku 1990 vrátil
do Európy. Pracoval v Mníchove,
kde sa štyri roky venoval vysokoškolským študentom, zvlášť
z východnej Ázie. Od roku 1994
prišiel ako dôchodca do Misijného domu Matky Božej v Nitre. Na
dôchodku vlastne ani nebol. Stále
chodil vypomáhať do farností,
prednášať o Indii a premietať
filmy z jeho pôsobenia v misiách.
Hovoril, že Slovensko je mojou
rodnou krajinou a India je mojou
domovinou. K rodnej dedine bol
zviazaný silným putom a láskou.

Píše vo svoje knihe: „Moje rodisko
je pod Tatrami. Tam, kde bystré
vlny Hornádu obmývajú brehy
rieky a staré vŕby sa skláňajú nad
studenou vodou spod Kráľovej
hole. Tam som uzrel svetlo sveta
v Spišskom Štiavniku.“
Odišiel od nás, srdcom Štiavničan a už sa nevráti. Dal životu
všetko, čo mu mohol dať. Citlivým srdcom a rozvážnym životom, vytvoril vôkol seba ovzdušie
dôvery a lásky. Rozlúčili sme sa
s našim drahým rodákom, pria(pokračovanie na strane 5)
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Posledná rozlúčka s Michalom Slivkom (foto Miroslav Malý)

vŕta, prestavuje... Škola je síce
zvonku krásna (zateplenie, nová
fasáda, strecha, okná, vchodové dvere...), ale je to ako s tým
červivým jabĺčkom. Vo vnútri
je veľa vecí, ktoré potrebujú
okamžitú rekonštrukciu. Pribúda elektrických spotrebičov,
počítačov, interaktívnych tabúľ
a iných, na zdroj elektrickej
energie odkázaných pomôcok.
Je logické, že elektrické rozvody
to už niekoľko krát nevydržali
a pripravili nám horúce chvíle.
Preto sa vedenie školy rozhodlo,
že je prioritou školy a obce ako
zriaďovateľa, urobiť nové elektrické rozvody. Táto investícia je
finančne náročná a nie je preto
reálne, aby sme boli schopní
v dnešnej ekonomicky ťažkej
dobe zrekonštruovať elektrinu
v celej budove naraz. Budeme
preto túto situáciu riešiť na
etapy počas najbližších rokov
a dúfať, že sa nestane nejaká
nepredvídaná okolnosť (minuloročná havária plynového kotla
a následná výmena kotla), ktorá
by nám v tom urobila škrt.

Nová účebňa

Posledná rozlúčka s Michalom Slivkom (foto Miroslav Malý)
(pokračovanie zo strany 4 )

teľom, spoluobčanom p. Slivkom,
ktorému sa naplnil čas a bez mávnutia odišiel od nás, od sestry,
rodiny, priateľov, duchovných
bratov a sestier, spoluobčanov
a známych.
Rozlúčka so zosnulým pátrom
Michalom Slivkom sa uskutočnila 21. decembra 2012 v kaplnke
Misijného domu Matky Božej
v Nitre- Kalvárii. Zádušnú sv.
omšu celebroval emeritný biskup
Mons. Dominik Tóth. Predstavený misijného domu ocenil jeho

misijné pôsobenie a jeho aktívny
život v kázni. Prítomní boli viacerí
misionári, spoluobčania a rehoľné sestry. Rozlúčkový príhovor
mala starostka obce p. Kleinová
a p. Slivka. Smútiaca rodina touto
cestou ďakuje p. Kleinovej za
aktívnu pomoc pri zabezpečení
prepravy príbuzných a rodákov,
ktorí sa zúčastnili na poslednej
rozlúčke s Michalom Slivkom.
My všetci, ktorí sme ho poznali, budeme na neho spomínať
s úctou a láskou. Mal bohaté
životné skúsenosti, ktoré štedro
a nezištne rozdával. Za všetko

dobré a milé čo vzišlo z jeho myšlienok, za vzácne slová, priateľstvo a lásku mu patrí naša vrúcna
a úprimná vďaka.
Nech mu je táto rodná zem,
ktorú sme pri rozlúčke vsypali
do hrobu, prítulná jeho túžbam
a snom o šťastí pokoji a láske.
(Viliam Noga)
Narodil sa 29. septembra 1921
Prvé rehoľné sľuby r. 1942
Kňazská vysviacka 2. apríla 1949
Misionár v Indii od r. 1950 do r.1990
Zomrel 19. decembra 2012

» Otvorili sme novú učebňu
informatiky
Keďže rámcové učebné plány
po reforme školstva zaradili do
osnov informatiku už od druhého ročníka ZŠ, mali sme na našej
škole problém s výučbou tohto
predmetu. Problém spočíval
v tom, že nebolo možné takéto
množstvo hodín odučiť v jedinej triede informatiky, ktorou
škola doteraz disponovala.
Preto vedenie školy prestavalo jednu učebňu na modernú
triedu informatickej výchovy.
Tento počin nebol len o zakúpení špeciálnych stolov, ale aj
o počítačoch pre každého žiaka
v tejto učebni, tlačiarni, kopírke,
premietacom plátne, dataprojektore, nových elektrických
rozvodoch, zabezpečení internetovej siete a ďalších technických problémoch, ktoré sme
museli priebežne riešiť. S radosťou môžeme skonštatovať, že
už v druhej polovici marca naše
deti trávia hodiny informatiky
v tejto novej učebni.
(M.M.)

Na voľnú
chvíľu
Hovorí sa, že smiech prináša
povahové povznesenie, zabudnutie na zlo, ale aj podporuje
zdravie. Nuž, keď je to tak,
(pokračovanie na strane 6)
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zasmejme sa.
» Je niekto v rote čo rozumie hudbe?
Z nástupu vystúpia ôsmi vojaci.
Tak dobre, hovorí rotný.
Choďte na stanicu pani kapitánovej
odviesť klavír do bytu!
∞
» Učiteľka upozorňuje deti.
Deti, nesmiete sa dať naviesť k zlému.
Stanko, čo by si urobil ak by ťa niekto
miesto školy
chcel zaviesť do cukrárne?
Dal si čiernu kávu so smotanou.
∞
» Janko priletí do lekárne a pýta masť
od bolesti.
Lekárnik sa pýta, čo ho bolí.
Ešte nič, ale rozbil som zrkadlo
a večer sa domov vráti otec.
∞
» Učiteľ po výklade učiva sa pýta
Aničky.
Čo musia robiť deti, aby sa dostali
do neba?
Zomrieť, pán učiteľ, hovorí Anička.
∞
» Štvorročný chlapček vidí na
nočníku ročného chlapca a kričí. Fuj
hanba!
On chodí na nočník a ja to dávno
robím do nohavíc.
∞
» Akého rodu je mačka?
Pýta sa učiteľka.
Mužského, hovorí Anička.
A prečo? pýta sa učiteľka.
Lebo má fúzy, hovorí Anička.
∞
» Janka poslali kúpiť rum do čaju.
Prišiel do obchodu a cestou zabudol,
čo má kúpiť. Obchodník sa pýta, čo
si praje.
Čum do raja, hovorí Janko.
∞
» Ale pán doktor, veď to nie je ten
zub, čo ste mi mali vytrhnúť!
Len sa nebojte, aj na ten príde rad!
∞
» Čo žerú vtáčence? To, čo nájdu.
A keď nič nenájdu? Nuž žerú niečo
inšie.
∞
» Aké si to doniesol zápalky, Jožko?
Ani jedna nehorí! Dobre, veď cestou
z obchodu som ich všetky vyskúšal.
∞
» Čo povedal Boh hadovi v raji?
Pýtal sa vyučujúci Stonohu.
Na bruchu sa budeš plaziť a celý život
budeš prach utierať.
∞
» Pán doktor, pre Boha vás prosím,
príďte rýchlo ku nám.
Ale povedzte kto je chorý.
Ja, ale nemal som koho poslať, tak
som prišiel sám.
∞
» Čo veziete na voze? Pýta sa financ.
Roľník na to (pošušky) trochu ovsa.
Financ nahnevaný: čo mi šuškáte?
Musím, aby kôň nepočul, lebo by
neurobil ani krok kým by ho nezožral
do posledného zrnka.
∞
» Prosím vás tetička, požičajte mi
kožené, hrubé nohavice vášho Jožka.
A na čo? Pýta sa tetička?
Zajtra budeme dostávať vysvedčenie.
∞
» Cudzinec sa pýta. Čie si ty diev(pokračovanie na strane 7)

Slušnosť naša každodenná

Pravdou je, že myšlienku, ktorá ťa v nečakanej situácii napadne, dvakrát over
a raz vyslov. V jeden teplý jesenný deň sme boli so sestrou zbierať zemiaky
v intraviláne v Primovciach. Na konci zberu sme občerstvením nepohrdli.
Rozhodli sme sa, že cestou domov to skonzumujeme. Boli sme dosť unavení,
sadli sem si na okraj záhradky vedľajšieho suseda.
Aktívny odpočinok nebol
žiadny, pred nami zastavilo
„parádne“ auto. Dvere sa otvorili a k nám sa prihovoril mladý
pán: „Ženičky idete do Štiavnika?
Sadajte, zveziem vás!“ Šup klobásy do košíka a odpovedáme:
„ Veľmi pekne vám ďakujeme,
ale nechceme vám zašpiniť
auto a ešte máme klobásy.“ „To
nevadí, sadajte!“ Hneď ako sme
nasadli, napadla ma 70-ročná
spomienka. Ako 12-ročná som so
susedou bola kupovať hodvábne
pančuchy v Hranovnici. Vtedy sa

len peši chodilo. Cestou späť už
sme boli v našom chotári zastavilo auto s takou istou ochotou.
Malo vzadu veľké koleso, nebolo
pekné, doslova auto „rešeto“.
Pred našim kostolom mladý
pánko nezastavil. Nepomohol
ani náš plač. Zastavil až v Hrabušiciach. Celý šťastný s úsmevom
povedal: „Dievčatá, teraz máte
bližšie domov.“
Blížilo sa rázcestie, strach ma
nezadržal a spýtala som sa: „Hej
mladý pán, že nás nezaveziete do
Konga na kávu, bo naše puge-

ľare doma,“ vybuchla som. Pri
kríži sa uklonil a prežehnal. My
tiež. „Ženičky, chodíte vy do kostola?“ Opýtal sa nás. Keď otočil
hlavu k nám, zbadala som biely
golierik. Ach pán farár nech mi
prepáčia, že som vás považovala
za všedného človeka. Úsmevom
odpovedal: „Prečo sa vám zdám
nevšedným?“
Vďaka Bohu, že ten príhovor k nemu bol primeraný a
v medziach slušnosti.
(Anna Mrkvicová)

Veselosť odišla, vážnosť nadišla!

Doplesali sme, dotancovali, nohy „naštimovali“ na iný krok, jazyk na inú reč,
spomienky ostali a ostanú a začneme smerovať k novým potrebám a starostiam.
Okoštovali sme tuhého, hriateho ba i dobrého vína nezaškodí, hneď sú nohy
ľahšie, rozum chytrejšie pracuje a jazyk prednáša „šťavnatejšie“ múdrosti.
Verím, že to všetko nebolo za hranicu ľudskej dôstojnosti a že boha..., boha
opilstva a obžerstva sme si nebrali za vzor. Zlé chýry nebolo počuť a tak je všetko
v poriadku.
Nadišla 40 dňová doba pôstu
cirkevného a my ako členovia
cirkvi musíme, alebo mali by sme
ho dodržiavať ako sa musia dodržiavať stanovy rôznych spolkov.
Ale nadišla aj doba dobrovoľného pôstu, ktorý cirkev nepredpisuje, iba s radosťou kvituje, keď
premáhame zlé žiadosti tela
a nadobúdame väčšej vlády nad
sebou. Môžeme sa zriecť fajčenia
ba aj liehovín a štamperlík si dať
pri bolesti žalúdka. Ja verím, že
nás nebude bolieť žalúdok 40 dní.
Aby sme nerestiam predišli,
mám na to nápad. K vzornému
Mariánskemu námestiu rekonštruovať, alebo kde je v obci
len možné zriadiť slušnú vzornú
miestnosť na oslavu rodinných
udalostí, ba i smútočnej hostiny. Veď je to hanba cestovať na
kar autobusom mimo obce. Ba
prezradím, že z iných obcí sa
posmešne prihovárajú, či sme
sa už ako obec Spišský Štiavnik
premenovali na „Kocúrkovo na
Spiši.“ Bájky o Kocúrkove sú nám
známe a neželajme si ich o Štiavniku. Podotknem, že napr. urbárska sála a jej kuchyňa si vyžadujú

isté úpravy, poschodie v budove
Jednoty je prázdne, nová nedokončená budova na Kláštornej
ulici čaká na dokončenie, možno
som zabudol aj iné vhodné
miestnosti. Dajme hlavy dokopy
a rozmýšľajme. Ja som niektorým občanom musel prisľúbiť,
že budem o tom probléme písať
a preto túto úlohu budem aj
plniť. Veľa našich občanov má
veľké známosti a pri trochu chuti
a dobrej vôli to všetko ide, nenechávajme všetko len na obecný
úrad, prípadne urbár. Výhovorky
neplatia!
Nuž dobu dobrovoľného pôstu
využívajme a dajme rozumu
príkaz, aby premýšľal.
Nedaj Bože, aby našu obec pridelili k inej prosperujúcej obci,
pretože stagnujeme, alebo nájde
sa osoba na funkciu richtára
Kocúrkovo na Spiši bez nároku
na plat.
Milí mladí priatelia, nedajte
pokoj starším stredného veku,
ba aj medzi sebou rozmýšľajte
o tomto probléme.
Poďme však do dávnejšej
histórie. Kedysi na pozemku,

kde dnes stojí obecný úrad bola
budova pastierne a časť z nej bola
pohostinstvom, lepšie povedané
krčmou, kde sa mládež „vykrúcala“ na tanečnej zábave a tiež
zabávali sa tam aj svadobčania
kým sa pripravovalo striedanie
jedál vo svadobných domoch,
kde sa svadby konali. Niekoľkí
vzdelaní a múdri si všímali ako
po tanci sa či už mládež, alebo
dospelí manželia na „ganku“
pohostinstva ochladzovali a už
v mladosti začali s návykmi
na reumu, alebo iné choroby.
Nedalo to spať vzdelaným, ale aj
múdrym našim otcom a starým
otcom a postavili kultúrny stánok
– urbársky dom. To bol rozum!
A my čo?
Niekto povie, že dnes sme
nároční. Otvorme oči, veď doba sa
mení, všetko kráča k akejsi kráse
a účelu, ktorú vidíme v iných
obciach, prípadne v meste, kde
utrácame svoje peniaze a obci
zisk nežičíme. Darmo by sme krútili hlavami, musíme ísť s dobou
a vyrovnať sa druhým.
(kronikár Ján)

sledujte www.spisskystiavnik.sk
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Veľkonočné vajíčko

Vajíčko neodmysliteľne patrí k veľkonočným sviatkom. Obsahuje zárodok života
a preto bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia.
Slováci už po stáročia zdobia veľkonočné vajíčka ručne. Techniku zdobenia tak
zdokonalili, že sa stala umením.
Zdobenie vajíčok je veľmi stará
tradícia. Naši predkovia verili, že
veľkonočné kraslice majú magickú moc a ochránia ich rodiny, aj
majetok od zlých vplyvov.
Ľubka Šutáková sa narodila
v obci Torysky v Levočských
vrchoch, kde bola odmalička
vedená k ľudovým tradíciám
a folklóru. Pre tento kraj sú
typické drevenice, ktoré tam
stoja dodnes. V jednej z nich
prežila svoje detstvo. Tento kraj
a drevenice jej utkveli v pamäti
a tak ich prenáša na kraslice.

s touto technikou vyhrala hlavnú
cenu v IX. celoštátnej výtvarnej súťaži o najkrajšiu kraslicu
v Tvrdošíne. Zúčastnilo sa tam 80
krasličiarov z Čiech a Slovenska.
Už 15 rokov sa zúčastňuje
súťaže Krehká krása Batizoviec
a získava tam mnoho ocenení.
Tohto roku je čakajú prehliadky
kraslíc : Múzeum a KC južného
Zemplína v Trebišove, 12.ročník
celoštátnej výtvarnej súťaže „O
najkrajšiu kraslicu“ a Vihorlatské
múzeum Humenné.
Základným materiálom pre

pomocou striekačky a ihly. Vnútro
treba vyčistiť dezinfekčným
prostriedkom a vajíčko vysušiť.
Na vajíčko si urobíme základné
delenie plôch ceruzou. Po rozdelení vajíčka začíname vŕtať dierky
na základe vzoru, ktorý chceme
docieliť. Vzor si zvolíme podľa
vlastnej fantázie. Po opracovaní
škrupiny sa vajíčko zafarbí farbou
na vajíčka vo vode 70° C teplej.
Čím je vajíčko vo vode dlhšie, tým
je farba intenzívnejšia. Vajíčko sa
vysuší a je pripravené na výbrus.
Brúsi sa gravírovacou brúskou

Stavebný úrad

(O.R.)

Kraslice (foto Ľ.Š.)

(pokračovanie na strane 8)

Kraslice (foto Ľ.Š.)

jej kraslice sú slepačie, kačacie
a husacie vajíčka.
Postup pri vybrusovaní kraslíc
nám ochotne popísala.
Vajíčko sa umyje a brúskou,
alebo modelárskou vŕtačkou sa
urobia dierky. Potom sa vyfúkne

(kronikár Ján)

Obec Spišský Štiavnik je stavebným úradom v prenesenom
výkone štátnej správy podľa
§ 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) v znení neskorších
predpisov a príslušným správnym orgánom podľa § 2 písm.
e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na
obce a na vyššie územné celky.
Od januára 2013 zabezpečuje
agendu v zmysle stavebného
zákona v obci pracovník stavebného úradu Ing. Milan Černický.
Stránkové dni na stavebnom
úrade (v budove obecného
úradu) sú každý pondelok od
11.00 do 13.00 h. Mimo stránkových dní môžu stavebníci
v prípade nutnosti kontaktovať
pracovníka stavebného úradu
na tel. číslach 0949 169 506,
alebo 0905 645 031, prípadne
elektronickou poštou na adrese
su-sp.stiavnik@centrum.sk.
Predmetom činnosti stavebného úradu je:
1. Územné konanie podľa § 32
až 42 stavebného zákona:
Umiestňovanie stavieb,
využívanie územia a ochrana
dôležitých záujmov v území
na základe územného rozhodnutia, ktorým je rozhodnutie o umiestnení stavby,
rozhodnutie o využívaní
územia, rozhodnutie o chránenej časti krajiny alebo
rozhodnutie o stavebnej
uzávere.
2. Oznámenie k ohláseniu drobných stavieb, stavebných
úprav a udržiavacích prác
podľa § 55 ods. 2 a podľa
§ 57 stavebného zákona.
Stavebník môže tieto práce
uskutočniť až po písomnom
oznámení stavebného úradu,

Studená vodička,
farebné vajíčka,
koláčik makový,
korbáčik vŕbový.
Dobrej šunky,
mnoho vajec,
k tomu ešte
chleba krajec,
do pohára vínečka,
k tomu veľa zdravíčka.

Je to Ľubkin vlastný nápad a je
charakteristický vybrusovanými
kostolíkmi a drevenicami. Táto
technika si vyžaduje veľa trpezlivosti, jemnej a precíznej práce, na
ktorej necháva svoj vlastný nenapodobiteľný rukopis. V roku 2011

(pokračovanie zo strany 6 )
čatko?
Tatovo, hovorí. A prečo nie mamina?
Pýta sa cudzinec. Lebo ma súd pridelil otcovi, hovorí dievčatko.
∞
» Darmo je milý priateľ, čo sa týka
vašej svokry, musíte byť pripravený
na to najhoršie, hovorí lekár.
Zať na to: pre pánajána pán doktor,
snáď len nemyslíte na jej vyzdravenie?
∞
» Tato, čo je to dialóg?
To je synku, keď sa dve osoby zhovárajú.
A čo je monológ?
To by znamenalo samohovor.
Ako, keď sa mama rozpráva so
mnou.
Ona hovorí a ja musím mlčať.

pomocou diamantových a prírodných kotúčov. Vzory a verše sa
jemne vybrusujú do farby vajíčka
podľa vlastnej fantázie. Vyrobiť
jednu kraslicu trvá dve až tri
hodiny podľa náročnosti vzoru.
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že proti ich uskutočneniu
nemá námietky.
3. S tavebné konanie podľa § 58
až 70 stavebného zákona:
Povoľovanie stavieb a ich
zmien (stavebných úprav,
prístavieb, nadstavieb) na
základe stavebného povolenia. Stavebné konanie môže
byť napr. pri stavbe rodinného domu zlúčené s územným
konaním. Stavebník môže
začať uskutočňovať stavbu až
po vyznačení právoplatnosti
stavebného povolenia.
4. Užívanie stavieb podľa § 76
až 85 stavebného zákona:
Kolaudácia a zmena v užívaní stavby. Dokončenú stavbu
možno začať užívať až po
vyznačení právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia.
5. Údržba stavieb a ich odstraňovanie: Konanie o dodatočnom povolení stavieb a konanie o odstránení stavby
podľa § 86 až 97 stavebného
zákona. V konaní o dodatočnom povolení stavby, ktoré
môže byť zlúčené s kolaudačným konaním, musí stavebník preukázať, že dodatočné
povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,
inak stavebný úrad nariadi
odstránenie stavby. Stavebník môže začať odstraňovať
stavbu až po vyznačení
právoplatnosti povolenia
o odstránení stavby.
6. Š tátny stavebný dohľad
podľa § 98 až 104 stavebného zákona. Stavebník
a vlastník stavby sú povinní
umožniť orgánom štátneho
stavebného dohľadu vstup
na stavenisko za účelom
kontroly.
Žiadosti a ohlásenia sa podávajú vždy ešte pred začatím stavby
(okrem konania o odstránení
stavby, o dodatočnom povolení stavby a kolaudácie) na
predpísaných tlačivách alebo
takou formou, aby obsahovali
náležitosti uvedené na predpísanom tlačive. Je dôležité uviesť
všetkých vlastníkov podľa platného LV (listu vlastníctva). Ak je
stavebníkom jeden z vlastníkov,
ostatní vlastníci musia stavebníkovi podpísať súhlas so stavbou
(s overenými podpismi). Tlačivá sú dostupné buď priamo
na obecnom úrade alebo vo
formáte PDF na internetovej
stránke obce Spišský Štiavnik:
http://www.spisskystiavnik.
sk/2013/01/tlaciva-obecnehouradu-2013/.
Pri podaní na stavebnom
úrade (napr. návrh na vydanie
(pokračovanie na strane 9)

Karneval v našej škôlke – Dúhové víly
V jednom rozprávkovom lese,
kde vždy dúha farby nesie, žili víly
spanilé, mladé, krásne, premilé. A
tie naše mladé víly, všetky farby
raz stratili. Zrazu boli smutné,
bledé, čo sa stalo nikto nevie. Asi
prišiel silný dážď, zmyl im farby
z krásnych šiat. Už sa spolu nehrali a iba tak lietali. Zosmutnel hneď
celý svet, slnko, oblak, strom aj
kvet. Vyblednúť už z toho musel,

z tvári ľudí každý úsmev. Tí, čo
predtým vždy sa smiali, smiať sa
zrazu prestávali. Nemohli sme
len tak stáť, nečinne sa pozerať,
tak sme sily spojili, niečo preto
spravili. Vrátili sme svetu farby,
dúfame, že raz a navždy. Básne
sme my povedali, aby víly radosť
mali. Farba žltá, červená, modrá
a aj zelená, to sú naše kamarátky
a dážď už je na nich krátky. Keď

sa nám to podarilo a všetko sa
rozjasnilo, išli sme sa zabávať,
KARNEVAL si užívať. Tam len bolo
plno farieb, veľa krásnych, smiešnych masiek. Zábava a hostina,
veď sme veľká RODINA. Potom
sme sa rozlúčili, k dúhe víly uložili.
By zas silu načerpali, farby
svetu rozdávali.
(I.M.)

Karneval v MŠ (foto I.M.)

Medzinárodný deň učiteľov - 28. marec
Aký by mal byť ideálny učiteľ?
Túto otázku sme položili
žiakom našej školy. Tu sú najčastejšie odpovede.
Dobrý učiteľ by mal byť prísny,
spravodlivý, poslušný, milý,
chápavý, šikovný, mal by vedieť
dobre naučiť, má byť smiešny,
zábavný a dobrý. Mal by to byť

chlap, ak je to učiteľka, tak by
mala byť pekná, aby sa dalo na
ňu pozerať, mala by byť chudá
a moderná. Ideálny učiteľ by
nemal dávať domáce úlohy, ak
ich predsa len zadá, tak tie úlohy
nech píše spolu so žiakmi, nech
nekričí, nech nežiada od žiakov,
aby sa učili a v žiadnom prípa-

de nesmie dávať horšie známky,
ako jednotky. Nemal by dávať
kolektívne tresty. V žiakovi by mal
vidieť hlavne človeka, až potom
žiaka. Deti by mali mať pred ním
rešpekt a poznámky by mali byť
stručné, aby žiakov neboleli ruky.
(M.M.)

Najlepší učiteľ
Na hodine slohu zadala našim siedmakom a ôsmakom pani učiteľka úlohu,
napísať úvahu na tému- Učiteľ. Žiaci sa s týmto zadaním popasovali statočne
a vznikli zaujímavé dielka. Jedno z nich je od žiaka 8.A triedy.
Nikto nie je perfektný. Ani učitelia. Často to s nami majú veľmi
ťažké. Ale aj tak by som chcel
pouvažovať o tom, aký by mal
učiteľ aspoň približne byť.
Myslím si, že dobrý učiteľ by
mal byť dobrý kamarát so žiakmi,
mal by sa vedieť vžiť do ich kože,
ale mal by mať aj rešpekt a autoritu. Mal by žiakov aktívne zapájať
do vyučovania, dovoliť im využívať svoje skúsenosti, snažiť sa im
látku čo najlepšie vysvetliť a ak sa
im nedarí, povzbudzovať ich. Tiež
by sa s nimi mal vedieť porozprávať o ich problémoch a ak sa to

dá, mal by im pomáhať riešiť ich.
Učiteľ trávi so žiakmi veľa času,
v niektorých prípadoch viac, ako
ich rodičia, preto je pre žiakov
jednou z ich najbližších osôb.
Musí ich viesť k správnym veciam.
Učiteľ je jednoducho jedno z najdôležitejších povolaní, pretože
vychováva novú generáciu detí.
Nakoniec by som chcel učiteľom zablahoželať k ich sviatku
a popriať im veľa trpezlivosti,
síl a odhodlania pri vyučovaní
a vychovávaní nás, žiakov tejto
školy.
(Ján Dubňanský)

Dovetok
Nedalo sa zverejniť všetky
práce našich šikovných žiakov,
pretože by na to nestačilo ani
celé vydanie týchto novín. Spomeniem aspoň mená žiakov,
ktorých práce patrili medzi najlepšie : Dušana Maliňáková – 7.A,
Oskár Lučivjanský – 7.A Gabriela
Gallovičová – 8.A, Nicolas Bafia –
8.A, Matej Kvasňák – 8.A, Miroslav
Galovič – 8.A
(M.M.)
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Na naše deti by bol pyšný aj Hviezdoslav
Aj v tomto školskom roku sme
29.januára mali v škole veľký
sviatok, pretože žiaci druhého
až deviateho ročníka predviedli svoje recitátorské umenie na
školskom kole najprestížnejšej súťaže v prednese poézie
a prózy – Hviezdoslavov Kubín.
Žiaci postúpili do tejto súťaže
z triednych kôl. Recitátori nám

ukázali, že dookola opakovaná
veta, že deti už nečítajú, asi nie
je univerzálnou pravdou. Naše
deti majú knihu stále v obľube
a dúfame, že čítať neprestanú. Aj
napriek tomu, že počet prednášajúcich bol menší ako zvyčajne,
porota to ani tento rok nemala
ľahké. Na obvodovom kole nás
reprezentovali víťazi jednotlivých

(pokračovanie zo strany 8 )

kategórií: Simona Korheľová,
Adrián Jendrál, Tadeáš Martinko,
Júlia Kacvinská a pre chorobu sa
nezúčastnil Samuel Ondruš. Na
okresné kolo postúpili z obvodného kola Simona Korheľová –
4.A a Júlia Kacvinská – 6.A. Aj keď
na krajské kolo nepostúpili, pre
nás sú víťazmi. Blahoželáme!
(M.M.)

Naši recitátori na školskom kole (foto archív ZŠ)

Zápis do prvého ročníka Základnej školy
Do prvého ročníka ZŠ sa zapísali noví prváčikovia. Koncom
januára sa celý jeden týždeň
v tunajšej škole niesol v slávnostnej atmosfére. O tú sa postarali
detičky , ktoré sa k nám prišli zapísať do prvého ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014. Nástup do
školy je jedným z významných
období v živote dieťaťa. Pre dieťa

je to prechod z obdobia „hier“ do
obdobia „povinností“. Tešíme sa a
ďakujeme rodičom, že dôverujú
našej škole a priviedli k zápisu do
1.ročníka až 50 detí. Učiteľky sa s
detičkami porozprávali, hravou
formou zistili, čo všetko malý
budúci prváčik už vie a odmenili detičky za ich výkon malou
pozornosťou. Milé deti, v septem-

bri na vás bude netrpezlivo čakať
Vaša prvá pani učiteľka, ktorá sa
teší, že spolu Vami prežije obrovské dobrodružstvo poznávania.
(M.M.)

Zápis budúcich prváčikov (foto archív ZŠ)

územného rozhodnutia, žiadosť o stavebné povolenie) je
potrebné predložiť výpis listu
vlastníctva overený okrúhlou pečiatkou správy katastra
(za poplatok 8 €), starý podľa
možností max. 3 mesiace. Výpis
môže byť aj starší, ale údaje na
ňom musia byť úplne totožné
s informatívnym výpisom, ktorý
sa dá vytlačiť z katasterportalu (www.katasterportal.sk).
Informatívny výpis z internetu
(katasterportalu) nie je úradným dokladom.
Rovnako tak pri podaní návrhu
na územné rozhodnutie, ohlásenia drobnej stavby alebo
žiadosti o stavebné povolenie
alebo odstránenie stavby je
dôležité predložiť situáciu
osadenia stavby na podklade katastrálnej mapy. Z tohto
výkresu musí byť zrejmé osadenie stavby v teréne, vzdialenosť
od hraníc pozemkov a od iných
stavieb. Musia byť identifikovateľné jednotlivé dotknuté
pozemky, hlavne pozemok, na
ktorom je umiestnená stavba
a všetky susedné pozemky.
Taktiež musí byť jasné dopravné
napojenie stavby a pripojenie
na inžinierske siete (vodovod,
plynovod, elektrickú sieť)
a kanalizáciu. Tento výkres (ako
aj projekt stavby) by mal vypracovať autorizovaný projektant
(držiteľ okrúhlej pečiatky SKSI
alebo SKA) alebo v prípade
drobných a jednoduchých
stavieb aspoň osoba s príslušným odborným (stavebným)
vzdelaním. Projektant stavby
je účastníkom konania, je teda
potrebné uviesť v žiadosti jeho
meno a adresu. Projekt okrem
stavebno-architektonického
riešenia a vyššie uvedených
prípojok musí obsahovať aj
statický posudok, energetický
posudok a projekt vykurovania
stavby.
Účastníkom stavebného konania a konania o odstránení
stavby je aj osoba zabezpečujúca vedenie uskutočňovania
alebo odstránenia stavby (stavebný dozor alebo stavbyvedúci). K žiadosti sa prikladá prehlásenie stavebného dozoru, opatrené jeho podpisom a okrúhlou
pečiatkou. Pri drobných a jednoduchých stavbách (okrem
bytových stavieb – rodinných
domov) môže zabezpečovať
funkciu stavebného dozoru
osoba s príslušným odborným (stavebným) vzdelaním
a praxou v odbore najmenej
3 roky, čo dokladá čestným
vyhlásením. Príslušné tlačivá sú
dostupné v papierovej forme na
(pokračovanie na strane 10)
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obecnom úrade alebo vo verzii
PDF na internete.
Dôležitými účastníkmi územného a stavebného konania
sú vlastníci (nie užívatelia
alebo nájomcovia) susedných
pozemkov a stavieb. Tí majú
právo (avšak nie povinnosť)
zaujať k navrhovanej výstavbe
svoje stanovisko (písomne na
ústnom konaní alebo samostatným podaním) a upozorniť
tak stavebný úrad na prípadné
porušenie svojich práv, ktoré by
mohli byť rozhodnutím priamo
dotknuté. Stavebník nemusí
susedov žiadať o súhlas so stavbou, avšak narušené susedské
vzťahy môžu skomplikovať
či výrazne oddialiť vydanie
stavebného povolenia. Ani
samotné vydanie stavebného
povolenia ešte neoprávňuje stavebníka, aby začal so
stavbou, pretože ak sa sused
v lehote uvedenej v stavebnom
povolení (obyčajne je to do 15
dní) odvolá, spor v konaní bude
mať pokračovanie na odvolacom orgáne – Obvodnom úrade
v Prešove, odbore výstavby
a bytovej politiky. Stavebník
môže začať so stavbou až vtedy,
keď bude mať na stavebnom
povolení potvrdenú právoplatnosť rozhodnutia.
Ohlásenie ani stavebné povolenie nie je potrebné pri udržiavacich prácach stavby za
predpokladu, že sa podstatne
nemení vzhľad stavby (najmä
rozmery a tvar objektu, okien,
strechy), nezasahuje sa do
nosných konštrukcií stavby (čo
sú napr. základy, nosné steny,
stĺpy, stropy, schodiská, krovy),
nemení sa spôsob užívania
stavby na iný účel (napr. úprava
pôjdu na obytné priestory si
vyžaduje stavebné povolenie)
a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.
Drobné stavby podľa § 139b
ods. 6,7 stavebného zákona sú
stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavby
(napr. pre rodinný dom) a ktoré
nemôžu podstatne ovplyvniť
životné prostredie, sú to napríklad:
- prízemné stavby do zastavanej
plochy 25 m2 a výšky do 5 m
(napr. kôlne, letné kuchyne,
prístrešky, garáže);
- podzemné stavby do zastavanej plochy 25 m2 a hĺbky do
3 m (napr. pivnice, žumpy);
- oplotenie a prípojky na inžinierske siete a kanalizáciu.
Pri ohlásení drobnej stavby sa
vyžaduje jednoduchý projekt,
vypracovaný osobou s príslušným odborným vzdelaním,
(pokračovanie na strane 11)

Historický úspech našej školy

Dňa 5.februára 2013 sme sa zúčastnili okresného kola v stolnom tenise žiakov,
ktoré sa konalo, ako už tradične, na ZŠ Poprad – Matejovce. Okresnému kolu
predchádzalo obvodné kolo všetkých prihlásených škôl, avšak naša škola bola,
ako minuloročný víťaz, nasadená priamo do finále okresného kola, ktorého sa
zúčastnilo spolu 8 škôl. Naši žiaci – Jozef Maliňák, František Strakuľa a Mário
Kacvinský, vykročili za úspešnou obhajobou prvenstva a postupom na krajské
kolo hneď od úvodných loptičiek a nedali žiadnej škole ani minimálnu šancu na
úspech. Jednoznačným spôsobom zdolali všetkých svojich súperov a zaslúžene
postúpili na krajské kolo.
Krajské kolo sa konalo
12. 2. 2013 v Kežmarku, kde sa
za účasti ďalších 6-tich víťazov
okresov bojovalo o postup na
záverečný celoslovenský turnaj.
Úvodný los nám pridelil veľmi
ťažkú skupinu, kde sme si zmerali sily s celkami zo ZŠ okresov
Vranov, Svidník a Humenné.
Naši chlapci, plní oduševnenia
a odhodlania popasovať sa o
čo najlepší výsledok, vyhrali s
jedným z favoritov z Vranova
4:3, následne zdolali chlapcov z
Humenného 4:1 a o prvenstvo v
skupine bojovali s minuloročným
víťazom zo Svidníka. Po výbornom výkone sme súpera zdolali 4:2 a ako víťazi skupiny sme
nastúpili na semifinále s druhým
mužstvom skupiny B – ZŠ Veľký
Lipník. Pod vidinou obrovskej
možnosti zahrať si po prvý krát v

histórii finále krajskej súťaže, nastúpili na stretnutie naši chlapci
koncentrovaní a odzrkadlilo sa
to na výsledku, keď sme súpera
zdolali 4:0 a postúpili do vysnívaného finále. Vo finále nás čakal
opäť súper zo Svidníka. Po 5
hodinovom maratóne nás čakal
najťažší zápas turnaja, nielen po
fyzickej, ale hlavne po psychickej
stránke. Po úvodných troch dvojhrách sme vyhrávali 2:1 a k víťazstvu sme boli blízko. Ešte bližšie
to už bolo po následnej víťaznej
štvorhre a stave 3:1. Psychika
však zohrala svoje a po ďalších
dvojhrách sa stav vyrovnal na 3:3.
V poslednom, nervydrásajúcom
zápase, sa však šťastie obrátilo na
našu stranu, keď ho Mário Kacvinský vyhral zaslúžene 3:0 na sety
a po výbuchu obrovskej radosti
sme sa mohli tešiť z 1.miesta v

krajskom kole a postupe na celoslovenské kolo. Je to obrovský a
historický úspech, keď budeme
môcť na celoštátnom kole zviditeľniť a reprezentovať našu školu.
Nezaháľajú ani naše žiačky. Po
ich prekvapivom, ale o to viac
zaslúženom postupe na obvodnom kole v stolnom tenise, sme
sa zúčastnili dňa 6.februára 2013
na okresnom kole, ktoré sa konalo
v Poprade – Matejovciach. Vystúpenie našich žiačok na okresnom
kole v stolnom tenise hodnotíme
taktiež ako veľký úspech našej
školy, pretože doteraz nesúťažili
a napriek tomu, sa zaznamenali
postup z obvodového kola na
okresné. Veríme, že v budúcnosti
budú nasledovať našich chlapcov.
(Ing. Milan Maliňák)

Krajské kolo v stolnom tenise (foto archív ZŠ)
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Sochy zo snehu

(pokračovanie zo strany 10 )

ktorý obsahuje najmä technický opis stavby, osadenie stavby
na podklade katastrálnej mapy
a základné výkresy, z ktorých sú
viditeľné rozmery a tvar objektu
(pôdorysy, rezy, pohľady).

Fotogarfie k článku - Škola telegraficky: Sochy zo snehu (strana 4)

Snežné sochy, 8.A (foto archív ZŠ)

Snežné sochy, 9.A (foto archív ZŠ)

Fotohádanka
Milí čitatelia, uhádnete, v ktorej časti, prípadne na ktorej ulici Spišského Štiavnika bola vyhotovená táto
snímka?Odpoveď na fotohádanku zasielajte na obec@spisskystiavnik.sk do 4. apríla 2013. Spomedzi
správnych odpovedí jedného úspešného lúštiteľa odmeníme knižnou odmenou. Meno výhercu oznámime
8. apríla 2013 na internetovej stránke obce.

Fotohádanka (foto archív rodáka)

Kolaudácia
Dokončenú stavbu podľa § 76
stavebného zákona je možné
užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydáva
stavebný úrad. Najdôležitejšie
potrebné náležitosti ku kolaudácii sú:
- kópia stavebného povolenia;
- porealizačné zameranie stavby
geometrický plán vyhotovený
autorizovaným geodétom;
- dokumentácia (projekt) stavby
alebo dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
alebo dokumentácia o zmene
projektu stavby;
- energetický certifikát budovy
podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona
č. 555/2005 Z.z. o energetickej
hospodárnosti budov;
- revízne správy technických
zariadení (plynovod, zdroj
vykurovania, komín, elektrické
zariadenie, bleskozvod, vodovod, kanalizácia, žumpa, ČOV
a pod.).
Správne poplatky
Od januára 2013 platí novela
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Poplatky
stavebnej správy sú uvedené
v položkách 59 až 62b sadzobníka.
Vybrané správne poplatky pre
žiadosť o stavebné povolenie:
- na stavbu rodinného domu:
50 €;
- na stavebné úpravy, prístavby a nadstavby rodinných
domov: 35 €; od tohto poplatku sú oslobodení držitelia preukazu s ťažkým zdravotným
postihnutím;
- na stavbu garáže pri rodinnom
dome s max. dvoma miestami:
30 €;
- na vodné stavby (napr. studne,
malé ČOV): 30 €;
-
n a dodatočné povolenie
stavby: trojnásobok základnej
sadzby (podľa druhu stavby).
Niektoré ďalšie poplatky:
-
o hlásenie drobnej stavby
fyzickej osoby: 10 €; od tohto
poplatku sú oslobodení držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím;
- ohlásenie jednoduchej stavby,
ktorá má územné rozhodnutie pre fyzickú osobu: 20 €; od
tohto poplatku sú oslobodení
držitelia preukazu s ťažkým
zdravotným postihnutím;
- predĺženie termínu dokon(pokračovanie na strane 12)
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Jarné upratovanie a ochrana lesov

(pokračovanie zo strany 11 )

čenia stavby: 10 €; od tohto
poplatku sú oslobodení držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím;
- odstránenie stavby pre fyzickú
osobu: 20 €;
- návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia rodinného
domu: 35 €;
- návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné
úpravy, prístavby a nadstavby
rodinných domov: 25 €; od
tohto poplatku sú oslobodení
držitelia preukazu s ťažkým
zdravotným postihnutím.

Po tohtoročnej zime sme takmer ani nezbadali, že prvé jarné dni začínajú
klopať na dvere. S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú
podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Toto obdobie je typické,
jarným upratovaním. Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia
začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú
veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov a najmä rozšírenie. Každoročne, hlavne
v jarnom období, je zaznamenaných veľa požiarov na pasienkoch a stráňach, ku
ktorým dochádza vypaľovaním suchej trávy. Najväčším nebezpečenstvom pre
vznik lesných požiarov je zakladanie ohňov priamo v lesoch alebo v ich tesnej
blízkosti, odhadzovanie horiacich zápaliek a cigariet do suchej trávy a porastu.
V suchých jarných mesiacoch
bývajú ohrozené požiarom naše
lesy, ktoré nie sú len nesmiernym
bohatstvom a ozdobou našej
krajiny, ale i neoceniteľným zdravotným a klimatickým činiteľom.
Z ekologického hľadiska plnia
nenahraditeľnú funkciu. Lesný
požiar je nebezpečný hlavne
preto, že spravidla sa objaví, až
keď je väčšieho rozsahu. Jarné
obdobie má svoj osobitný
význam v tom, že je to obdobie
na zabezpečenie ochrany úrody
a lesov pred požiarmi. Môžeme
povedať, že hlavnými príčinami
väčšiny požiarov je porušovanie
zásad protipožiarnej bezpečnosti, neznalosti platných právnych
predpisov a opatrení na úseku
ochrany pred požiarmi.
Úlohou všetkých dobrovoľných hasičských zborov je nevyhnutné, aby sme venovali trvalú
pozornosť požiarnej prevencii
a v spolupráci s obecným úradom
pomáhali v úsilí o predchádzanie
požiarov.
Úspech dosiahneme tak, že
členovia dobrovoľných hasičských zborov vykonávajú včas
účinné preventívne a represívne
opatrenia a tak sa zvýši pripra-

Ing. Milan Černický

Futbal

Jesenná časť futbalového
ročníka 2012/2013 ukázala,
že postup mužov do 2. triedy
bol len začiatkom tvrdej driny
a zbierania nových skúseností.
Vo viacerých jesenných zápasoch naši muži zaplatili nováčikovskú daň a prehrali v týchto
zápasoch minimálnym rozdielom a častokrát aj veľmi smoliarsky. Zato našim žiakom sa zatiaľ
darí v 1. žiackej triede, kam
postúpili veľmi dobre a určite sa
tam nestratia. Dorast mal menej
vydarenú jeseň ale verme, že si
svoju pozíciu v tabuľke ešte
vylepšia. Dňa 12. januára 2013
sa začala zimná príprava mužov
zameraná na kondíciu. Tréningy vedie nový tréner p. Parák.
Počas tejto prípravy sme odohrali aj tri prípravné stretnutia
s veľmi kvalitnými súpermi.
Raz sme vyhrali a dvakrát sme
okúsili chuť prehry. Taktiež sme
sa zúčastnili halového futbalového turnaja v Aréne Poprad
organizovaného PFZ Poprad.
Veríme, že naši hráči sú dostatočne pripravení na jarnú časť
sezóny a s chuťou sa zahryznú
do svojich súperov.

iTworks - predaj a servis PC, správa sietí; - servis počítačov, zvýšenie výkonu
PC, odvírenie a iné opravy a údržby za skvelé ceny; - správa domácich a
firemných sieti, bežná údržba, opravy a nastavenia sieti internet
Servis a opravy PC do 24 h | Martin Malec - iTworks | tel.: 0948 155 081

stavebný úrad

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: 11.00-13.00

zabránilo kladeniu ohňa, kde je
to zakázané.
Ochrana lesov sa nemôže
chápať, ako jednorazová akcia,
na ktorú obraciame pozornosť
našich členov iba teraz – v jarných mesiacoch. Naopak chceme
dosiahnuť, aby sme v súčasnom
období vytvorili dobré podmienky pre zabezpečenie tejto úlohy
najmä v letných mesiacoch.
Zo strany všetkých občanov
treba rešpektovať absolútny
zákaz vypaľovania suchých
porastov a kladenia ohňa mimo
vyznačených miest. Všetci fajčiari
by si tiež mali uvedomiť nebezpečenstvo svojho konania, ak
odhodia horiacu zápalku, alebo
neuhasený nedopalok cigarety
do suchej trávy či iného porastu. Rodičia by nemali zabúdať
na zodpovednosť za konanie
svojich detí, ak sa hrajú v prírode
bez dozoru dospelých, prípadne
zo zápalkou v rukách.
Chráňme naše lesy, ktoré sú
denne ohrozené poveternostnými podmienkami, aby ich nezničil aj požiar zapríčinený ľudskou
nedbalosťou a ľahostajnosťou.
Nevypaľujte porasty bylín,
kríkov a stromov!
(Výbor DHZ- Spišský Štiavnik)

Gabriel Chripko

obecný úrad

venosť zásahových dobrovoľných jednotiek. Orientovať úsilie
členov na to, aby zásady protipožiarnej bezpečnosti prenikli
do povedomia každého občana
a prejavili sa v jeho konaní. Nám
hasičom ide v jarnom období
o to, ako znížiť požiarovosť na
najnižšiu mieru. Dobré výsledky
môžeme dosiahnuť len starostlivou organizačnou prípravou
všetkých opatrení, smerujúcich
na zamedzenie vzniku požiarov.
Preto počas jarného upratovania nemôžu mnohý funkcionári,
ale aj samotný hasiči vidieť iba
množstvo vykonaných preventívnych protipožiarných kontrol.
Členovia Dobrovoľných hasičských zborov, musia včas vykonať
potrebné opatrenia na zvýšenie
akcieschopnosti hasičských
zborov. V prvom rade je potrebné
odstrániť nedostatky na motorových striekačkách, dopravných
prostriedkov, na výstroji a výzbroji. Požiarom v prírode a následne i škodám môžu zabrániť aj
mladý hasiči, ktorí svoje znalosti
a skúsenosti získali z prevencie
a pri pobyte v prírode najlepšie
uplatnia svoje znalosti a skúsenosti z prevencie. Ide o to, aby sa

úradné hodiny

kontakt

Obecný úrad spišský štiavnik
hornádska 241
059 14 spišský štiavnik
IČO: 00326569
Telefón: +421 (52) 788 56 01- 03
Fax:
+421 (52) 788 56 02
internet:	www.spisskystiavnik.sk

redakčná rada
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