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Vážení spoluobčania
Nachádzame sa v medzičase udalostí od Vianoc do Veľkej noci. V ňom prežívame 
svoje úspechy i neúspechy, zrátavame, odpočítavame, vraciame sa k udalostiam, 
ktoré sme prežili v poslednom období, hodnotíme, ale aj plánujeme. Možno sme 
už dávno zabudli na svoje novoročné predsavzatia, lebo sa nám odrazu zdajú 
zbytočné.

A tak ako všetci, aj ja sa samoz-
rejme snažím poohliadnuť, zasta-
viť a prehodnotiť svoj súkromný 
i  pracovný život a  starostlivo 
zvážiť ďalšie kroky. Zo skúse-
nosti už viem, že jednou z naj-
podstatnejších vecí pre život je 
vytvoriť si nadhľad, ktorý prináša 
osobnú rovnováhu. Stále ma však 
prekvapuje, koľko ľudí dokáže žiť 
v neustálej zlobe a priam sa teší 
a vyžíva z potupovania iných ľudí, 
ohovárania, klamstva, prevraca-
nia skutočnosti. Možno i preto 
dokáže človek zvládnuť toľko 
problémov, ktoré dali zabrať 
v  poslednej dobe nielen mne, 
ale aj všetkým poslancom obec-
ného zastupiteľstva i kolektívu 
pracovníkov obecného aparátu. 
A  ak by človek nemal osobnú 
sebadisciplínu a dospelý pohľad 
na život, iba ťažko by sa ubránil 
obrovským tlakom zla a  vedel 
vyriešiť s  prehľadom všetky 
formy útokov, stále narastajúce 
sťažnosti, napriek tomu, že vie, že 
láskavosť a robiť druhým dobre 
sa už dávno nenosí. Nemyslite 
si však, vážení spoluobčania, že 
tu chcem teraz rozdávať lekcie 
o morálke, ale určite viem, že ak 
sme láskaví, dosiahneme viac. 
Prejavená láskavosť uľahčuje 
život druhým ľuďom. Určite sú 
však medzi nami ľudia, ktorí 
vôbec nevedia, ako sa to robí. 
A možno, keby sa len trošku sna-
žili, určite by sa úplne zmenil ich 
život. Chce to naozaj veľmi málo. 

starostka obce Mária Kleinová

V tejto predveľkonočnej pôstnej 
dobe je ten najlepší čas, kedy by 
mal človek prestať myslieť iba na 
seba a snažil sa pochopiť aj iných. 
Stačí len pozorne počúvať a začať 
uznávať hodnotu iných ľudí, pre-
javiť im úctu, ktorá im patrí. A dať 
bokom svoje osobné záujmy, 
naučiť sa mať rád ľudí takých 
akí sú a nikdy nerobiť iným také 
veci, ktoré by som nechcel, aby 
iní robili mne. A to je podstata 
tajomstva, ktoré nám cestou na 
kríž a na ňom samotnom odhalil 
Ježiš a budeme si to pripomínať 
počas „veľkého týždňa“ a  na 
samotnú Veľkú noc, kedy Ježiš 
vstáva zmŕtvych a  dáva nám 
vedieť, že nás naozaj miluje všet-
kých. Byť láskavý, neznamená 
málo. Je to vec osobného roz-
hodnutia, nemôže nás k  tomu 
nikto prinútiť ani nás k  tomu 
nikto nedonúti proti našej vôli. 
A určite to neznamená, že musím 
všetko znášať a so všetkým, čo 
hovoria druhí súhlasiť. A už vôbec 
nemusím poľaviť vo svojich zása-
dách. Vtedy možno pochopím, že 
tak ako každý, aj starostka, či iný 
pracovník obce má svoju rodinu, 
ktorá ho napĺňa pocitom neko-
nečného šťastia a možno tou naj-
väčšou radosťou v jeho živote je 
uvariť v nedeľu chutný obed pre 
svojich najmilších.

Keď má človek pocit, že dostal 
krídla, vždy sa niečo prihodí a my 
si to nevieme vysvetliť. Prečo sa 
to stalo? Možno aj v pozornom 
čítaní týchto riadkov nájdete 
odpoveď.

Aj keď viem, že nie všetkým 
občanom sa budú tieto slová 
páčiť, v každom prípade by som 
Vám chcela, vážení spoluobčania 
popriať pohodu pri čítaní nášho 
nového čísla Obecného spra-
vodajcu, ktorý možno bude po 
náročnej príprave sviatkov takým 
menším balzamom na dušu. 
Členovia redakčnej rady sa Vám 
snažili priblížiť pútavou formou 
a  pestrou fotodokumentáciou 
zaujímavosti zo všetkých oblasti 

Z obsahu čísla

nášho spoločného života v obci, 
ale i veľa pozvánok a upútavok na 
podujatia, ktoré na nás v nasledu-
júcich dňoch a týždňoch čakajú. 
Sme na začiatku novej futbalo-
vej sezóny, preto by som chcela 
popriať veľa úspechov a hlavne 
športového šťastia našim chlap-
com futbalistom a verím, že ich 
sezóna bude úspešná a veľmi by 
som si priala, aby postúpili do 
vyššej triedy. Veľké očakávania 
majú hasiči v  rámci hasičskej 
ligy, verím, že aj tá im prinesie 
úspech, určite si to však vyža-
duje starostlivú prípravu a zod-
povedný prístup ku tréningom. 
Hneď po Veľkej noci zvolám prvé 
stretnutie prípravného výboru 
k organizovaniu ďalšieho roční-
ka našej populárnej „Štiavnickej 
podkovy“ a  zároveň Dňa obce 
Spišský Štiavnik.

Som veľmi rada, že sa nám 
pomerne v krátkom čase podarilo 
dať opäť do života plne účelový 
dom pre našich seniorov. Všetci 
vieme, že po dlhoročnej a celo-
životnej práci si každý človek 
zaslúži slušné a dôstojné miesto 
pre život, kde sa človeku dostane 
úcty a pomoci v jeho zdravotných 
problémoch, ktoré sa bohužiaľ 
vekom a tvrdou prácou v člove-
ku nahromadia. Dnes môžeme 
povedať, že náš DOM CHARITAS 
PANNY MÁRIE LURDSKEJ, ktorý 
prevzala pod svoje krídla Spišská 
katolícka charita vyhovuje nielen 
slovenskému štandardu, ale plne 
vyhovuje európskym normám. 
Samozrejmosťou sú bezbarié-
rové vstupy a výstupy, zmoder-
nizované zdravotné, sociálne, 
spoločenské a jedálenské prie-
story a  môžeme sa popýšiť aj 
krásnym nádvorím, relaxačnou 
záhradou, kaplnkou, terapeutic-
kou miestnosťou. Starkí majú 
možnosť zariadiť si svoje obytné 
miestnosti vlastným nábytkom 
a osobnými vecami.

Milí naši seniori, hlavne tí, 
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Spoločenská 
kronika
I. ŠTVRŤROK 2014

Novorodenci
• Miroslav Lacko
• Leo Pačaj
• Viktor Pačaj
• Dominik Gabčo
• Boris Žiga
• Dominik Žiga
• Laura Žigová
• Sabína Paulisová
• Liliana Pačajová
• Dominika Štajerová
• Eliška Šavelová
• Lukáš Polovka
• Ján Tokarčík
• Júlia Hlaváčová

Blahoželáme jubilantom

60 rokov
• Ing. M. Mackových, Mlynská
• akad. soch. Š. Hudzík, Mlynská
• Viera Paulisová
• Jozef Maliňák, Hlavná
• Marta Chripková, Kláštorná
• Jozef Česla, Mar. námestie
• Lydie Lacková, Priečna
• Katarína Závadská, Lúčna
• Jozef Kostolník, Hlavná

65 rokov
• Agnesa Valtošová, Slnečná
• Anna Šutáková, Mlynská

70 rokov
• Anna Martinková, Kvetná

75 rokov
• Mgr. Š. Valentovič, Slnečná
• František Dolák, Kvetná
• Jozef Mlynarčík, Lúčna

85 rokov
• M. Martinková, Mar. námestie

Prajeme im pevné zdravie!

Opustili nás
• Emília Modríková
• Ján Slivka
• Jozef Javorský
• Ladislav Pemčák
• Katarína Rákociová
• Paulína Ščuková

Demografické údaje
K trvalému pobytu sa prihlásili 
piati občania, odsťahovali sa 
ôsmi obyvatelia.

(O.R.)

Z obecného 
zastupiteľstva
» 2. zasadnutie OZ/28. 2. 2014
OZ schválilo program Obecné-
ho zastupiteľstva. OZ schválilo 

Veľkonočné sviatky
Veľkonočné sviatky patria k najstarším sviatkom vôbec. Ich základnou podstatou 
z dôb predkresťanských bolo vítanie jari, v prenesenom slova zmysle víťazstvo 
života nad smrťou. Veľká noc je pohyblivý sviatok, pre kresťanov jeden 
z najvýznamnejších. Predchádza mu dlhý čas príprav – štyridsať dňový pôst, 
ktorý sa dodržiava už celé stáročia. Nevzťahoval sa len na jedlo, ale na celý 
spôsob života.

Prestali tanečné zábavy, veselé 
spoločenské večierky, na vidie-
ku sa skončili priadky a páračky. 
V čase pôstu každá žena priadla 
doma sama, umĺkol spev a ozý-
vali sa len vážne pôstne piesne. 
Muži odložili fajku a celú dobu sa 
nedotkli alkoholu. Zo ženského 
kroja zmizli pestré farby a bohato 
zdobené súčasti. Číslo štyridsať 
nie je náhodné, má symbolický 
význam. Tak napríklad Ježiš sa 
postil 40 dní na púšti pred svojim 
prvým verejným vystúpením, 
40  dní trval dážď pri potope 
sveta, 40 dní sa postil Mojžiš na 
hore Sinaj, 40 dní putoval prorok 
Eliáš k  jaskyni na vrchu Horeb, 
kde sa stretol s Bohom.“

Predveľkonočný pôst, ktorý 
vystriedal obdobie vianočného 
hodovania a  fašiangovej nes-
triedmosti, od základu zmenil 
stravovanie našich predkov. Ešte 
na prelome 19. a 20. storočia sa 
v niektorých oblastiach dôklad-
ne vymyli hrnce, v  ktorých sa 
varili mastné jedlá a dočasne sa 
vyniesli na povalu. V  rodinách 
dokonca vymenili riad, z ktoré-
ho jedli a kovové lyžice nahradili 
drevenými. V čase pôstu sa často 
mastilo len rastlinným olejom, 
zväčša konopným alebo ľano-
vým, menej už maslom.

Strava bola veľmi jednoduchá. 
Skladala sa z rôznych múčnych 
jedál, kaší, zemiakov, strukovín, 
kapusty. Varili sa jednoduché 
polievky a  omáčky, veľmi sa 
využívala kvasená kapusta, ktorá 
sa jedávala aj surová s krajcom 
suchého chleba. Alkohol sa zvy-
čajne počas pôstu nepil, hoci 
striktné cirkevné nariadenie to 
nebolo. Dodržiavanie pôstu sa 
postupne zmierňovalo. História 
hovorí, že štyridsaťdňový pôst 
bol zavedený už začiatkom štvr-
tého storočia a jeho dodržiavanie 
podliehalo prísnym pravidlám. 
Tých, čo ho porušili, v  Poľsku 
trestali vytrhaním všetkých 
zubov a cisár Karol Veľký dokonca 
nariadil takýmto hriešnikom sťať 
hlavu. V priebehu storočí sa však 
podmienky pôstu predovšetkým 
u  rímskokatolíkov postupne 
zmierňovali. V roku 1969 pápež 
Karol VI. vydal nové ustanovenia, 
kde sa okrem iného píše, že „ 
pôstny poriadok neviaže nikoho 
v prípade, ak by bolo ohrozené 
jeho zdravie.“

Na rozdiel od predvianočného 
obdobia nebolo pôstne obdo-

bie pred Veľkou nocou vyplne-
né toľkými ľudovými zvykmi. 
Konali sa skôr duchovné aktivity, 
pobožnosti krížovej cesty, ktoré 
boli nielen v  kostoloch, ale aj 
v prírode v objektoch takzvanej 
Kalvárie, čo boli na Slovensku 
časté sakrálne objekty. Hrávali sa 
pašiové hry a týždeň pred Veľkou 
nocou na Kvetnú nedeľu, sa vyná-
šala Morena, symbol zimy, choro-
by a tmy - preto sa Kvetnej nedeli 
hovorilo aj Smrtná. Morene sa 
hovorilo aj Muriena, Marmurie-
na či Smrtka. Predstavovala ju 
slamená figurína pripevnená na 
tyči pripomínajúca starú ženu. 
O  právo vyrobiť túto figurínu 
rodiny súperili, pretože chalupa, 
v ktorej zhotovia Morenu, mala 
byť po celý nasledujúci rok ochrá-
nená od smrti a chorôb. Morenu 
niesla mládež spievajúc až na 
koniec dediny, kde ju zapálili 
a hodili do vody. Týmto aktom 
mala z dediny odísť zima a smrť 
a prísť slnko, teplo a nový život.

Na Kvetnú nedeľu, sa svätia 
ratolesti, väčšinou z vŕby, rakyty. 
V niektorých krajoch v tento deň 
ženy nepiekli z múky, aby „neza-
piekli“ kvety ovocných stromov. 
Najdôležitejším týždňom je Veľký 
týždeň – dni od Kvetnej nedele až 
po Veľkonočnú nedeľu. V tomto 
týždni je významný Zelený štvr-
tok. Kresťania si na Zelený štvrtok 
pripomínajú poslednú večeru 
Pána s  učeníkmi. Kňaz podľa 
vzoru Ježiša umyje 12 apošto-
lom nohy. Na znamenie smútku 
v tento deň naposledy zaznejú 
v kostoloch zvony a potom „odle-
tia“ do Ríma, čiže stíchnu. Na sto-
loch majú byť v ten deň zelené 
jedlá, napríklad mladá žihľava, 
púpava, šťavelový, alebo špená-
tový prívarok. Na Zelený štvrtok 
sa obyčajne piekli tzv.  judáše 
z kysnutého cesta. Tvarom mali 
pripomínať stočený povraz, na 
ktorom sa obesil zradný biblický 
Judáš. V  tento deň sa v  minu-
losti ľudia hneď zrána umývali 
v  potoku, alebo zbierali rannú 
rosu na liečenie chorôb. Voda 
mala odplaviť všetko zlé, všetky 
choroby, boľačky a  dievčatám 
pehy. Chlapcom sa v  ten deň 
strihali vlasy, aby ich mali husté 
a aby im nešediveli. Veľký piatok. 
Je to najpôstnejší i najsmutnejší 
deň v roku. Kňazi v smútočnom 
rúchu oznamujú veriacim umu-
čenie Ježiša Krista a  nabádajú 
k pokániu. Podľa pranostiky sa 

nesmel v ten deň oheň zakladať, 
ani chlieb piecť, ani variť, ani orať 
či so zemou hýbať. Nesmela sa 
ani bielizeň vešať, aby nehynul 
dobytok, alebo aby sa niekto na 
šnúre neobesil. Jedli sa zväčša 
len pečené zemiaky a  kyslá 
kapusta. V tento deň sa 
vstávalo skoro ráno. 
Na veľký piatok 
sa ľudia kúpali 
pred výcho-
dom slnka 

v  potoku, 
aby nemali 
vredy, chrasty, 
lišaje a  aby boli 
po celý rok zdraví. 
Dievčatá verili, že po 
umytí budú čerstvé ako lasto-
vičky, nebudú mať pehy na tvári 
a ak si umyjú vlasy, rýchlejšie im 
budú rásť. Gazdovia, ktorí chovali 
dobytok, vykopali zo zeme rôzne 
byliny (čierny koreň, kostihoj, 
chren, horec) a dávali ho dobytku, 
aby bol zdravý. Biela sobota Je to 
posledný deň 40-dňového pôstu. 
Bielou sa volá podľa bieleho oble-
čenia tých, ktorí sú v tento deň 
krstení. Hovorí sa mu i deň svetla. 
Všetky činnosti, ktoré sa v ten deň 
dejú, smerujú k očiste duše, tela 
i  obydlia. Ľudia sa pripravujú 
na večernú omšu a do tej doby 
musí byť všetko doma umyté (pokračovanie na strane 3)

(pokračovanie zo strany PB)
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za zapisovateľku Antóniu Zum-
merovú, do návrhovej komisie 
a mandátovej komisie a za ove-
rovateľov zápisnice Ing. Jozefa 
Javorského a p. Jaroslava Budin-
ského. Mandátová a návrhová 
komisia OZ konštatovala, že 
bolo prítomných 8 z 9 poslan-
cov (88 %) a OZ bolo uznášania 
schopné. OZ zobralo na vedo-
mie kontrolu plnenia uznesení 
zo zasadnutia OZ 28. 11. 2013 
a  13.  1.  2014. OZ zobralo na 
vedomie správy kontrolóra 
obce o  vykonaných kontro-
lách. Tiež zobralo na vedomie 
žiadosť o  odkúpenie pozem-
ku parc.č.  2090/78 a  rozlohe 
162 m2 p. Z. J.
OZ schválilo zámer odpredať 
verejnou súťažou majetok obce:
parcela č.  2090/78 o  výmere 
162 m2, ktorá vznikla z pôvod-
nej parcely 2090/10 na základe 
GEO plánu č.  3/2014 zo dňa 
21. 1. 2014 v sume 6,64 €/m2, 
spolu v cene 1.075,68 €.
OZ schválilo predaj pozemkov 
v zmysle GEO plánu č. 42/2013 
zo dňa 6. 12. 2013 pri bytových 
domoch č.  4 a  5 ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 
v  zmysle paragrafu 9a 8 e 
zákona č. 138/1991 Z.z. o majet-
ku obcí. OZ zobralo na vedo-
mie žiadosť I. K. o  prenájom 
telocvične a doporučilo vstúpiť 
do jednania s TJ Spišský Štiav-
nik o vstupe do členstva v TJ. 
OZ schválilo predaj pozemku 
parc.č. „C“ 169/6 – záhradky pri 
bytovom dome 427 o výmere 
79 m2 - orná pôda v cene 6,64 €/
m2 p. N. M. s manželkou, do ich 
bezpodielového spoluvlast-
níctva manželov, spolu v cene 
524,56 € z  dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v  zmysle 
paragrafu 9a 8 e zákona 
č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí. 
OZ zobralo na vedomie správu 
zo zasadnutia komisie výstav-
by. OZ nesúhlasilo s  navrho-
vanou výmenou pozemkov 
v  zmysle žiadosti p.  S. H. zo 
dňa 13.  11.  2013, doporučilo 
starostke obce vypracovať zna-
lecký posudok na parc.č. 278 
o výmere 549 m2 – vchod do 
areálu MŠ za účelom budúcej 
kúpy tohto pozemku pre účely 
obce. Cesta do areálu bývalého 
PD musí ostať v celosti pre prí-
stup. OZ schválilo predložený 
súpis vykonaných prác v hod-
note 8.661,12 € od organizácie 
Spišská katolícka charita, Dom 
Charitas Panny Márie Lurdskej, 
ktoré majú investičný charakter, 
prevedených v Dome Charitas 
a  v  zmysle článku 4 a  článku 
5 nájomnej zmluvy zo dňa 
31. 7. 2013 budú odpočítané 

a vyčistené. Večer sa oblečú do 
sviatočných šiat a idú na slávnost-
nú omšu - vzkriesenie. Tento deň 
je totiž dňom oslavy a velebenia 
zmŕtvychvstania Ježiša Krista. 
V kostoloch sa svätí oheň, svetlo 
i veľkonočná svieca - paškal. Táto 
liturgia je najbohatšou v priebe-
hu celého roku. Hlavnými znakmi 
sú pri nej voda a svetlo. Znovu 
začnú zvoniť zvony. Podľa ľudo-
vých zvykov gazda vtedy nezabu-
dol pokropiť vodou statok i kone, 
aby rástli ako z vody. Intenzívne 
sa tiež pripravovali jedlá, ktoré sa 
ukladali do košíka na posvätenie 

- boli to paska, šunka, klobása, 
hrudka, vajíčka, veľko-

nočný koláč. Veľko-
nočná nedeľa. 

Je to deň 
o s l á v e n i a 

zmŕtvychvs-
tania Krista. 

Veriaci prinášajú 
do kostolov košíky 

plné jedla, ktoré dávajú 
posvätiť. Niekde sa tradičné 

požehnávanie jedál robí už 
v  sobotu popoludní, inde až 
v nedeľu ráno. Kostoly sú krásne 
vyzdobené a všetko pripomína, 
že Kristus vstal z mŕtvych. Ľudia 
sa radujú, veselia. Traduje sa tiež, 
že devy po prekročení kostolné-
ho prahu mali cez seba prehodiť 
peniaz pre šťastie. Z kostola sa po 
posvätení jedla každý ponáhľal 
domov, pretože vraj ako rýchlo 
domov došiel, taký šikovný bol 
pri žatve. Medzi zvyky patrilo i to, 
že gazdiná ako prvé olúpala vajíč-
ko a rozkrojila ho na toľko častí, 
koľko bolo členov v rodine. Kaž-

dému z neho dala kúštik. Mal mu 
v nešťastí pripomenúť, s kým ho 
jedol a nešťastie potom od neho 
odíde. Veľkonočný pondelok. Je 
to nielen spomienka na udalosť, 
že Ježiš vstal z mŕtvych, ale i čas 
veselia. Chlapci chodia polievať 
dievčatá a  tie im za odmenu 
dávajú vajíčka. Niekde im pripnú 
aj stužky na korbáč. Hovorieva sa 
mu aj šibák. Bol veľký, niekedy až 
dvojmetrový, pletený v osmoro. 
Popoludní, aspoň na dedinách, 
bývali potom veselice, tancovač-
ky, alebo dedinské hry.

Na väčšine nášho územia je 
neodmysliteľnou súčasťou veľko-
nočných jedál obradový koláč. 
Na východnom Slovensku sa pri-
pravoval predovšetkým okrúhly 
koláč pod názvom paska. Pôvod 
má v starom rituálnom pečive, 
ktoré sa k nám i k susedným náro-
dom rozšírilo prostredníctvom 
kresťanstva. Okrúhly tvar pasky 
symbolizoval slnko, nový život, 
snahu o  zabezpečenie dobrej 
úrody. Na strednom a západnom 
Slovensku majú koláče rôzny tvar, 
prevládajú podlhovasté záviny. 
V týchto oblastiach sú zaužívané 
hlavne názvy baba, calta, mrvaň.

Po dlhotrvajúcom pôste boli 
žiadanou zmenou v  jedálnom 
lístku i mäsité jedlá, k veľmi starej 
tradícii u nás patrí pečenie jahňa-
ťa alebo kozľaťa. Na dedinách sa 
však najviac jedla šunka (šoudra) 
a klobásy zo zásob po zabíjačke. 
Niekedy sa mäso na Veľkonočnú 
nedeľu nahrádzalo mliečnymi 
výrobkami, napríklad tvarohom, 
syrom, oštiepkami. Veľkonočné 
jedlá dopĺňala pálenka a víno.

K  prastarým veľkonočným 
pokrmom patril baranček. Pre-
tože si každý nemohol dovoliť 
skutočného barančeka, nahrá-
dzal sa barančekom upečeným 
z  kysnutého alebo treného 
cesta. Hotový baranček sa zdobí 
cukrom, jarnou zelenou vetvič-
kou a  mašličkou či spiežovca-
mi. Barančekom sa zdobí okno 
alebo stôl s farebnými kraslicami, 
v poslednom období sa pridáva 
aj trávička z rýchleného obilia.

(MM)

Zaujímavosti 
o vajíčkach

Zvyk darovať na Veľkú noc 
vajíčka sa prvý raz objavil už 
u starovekých Egypťanov, Grékov 
a Rimanov, ktorí ho považovali 
za symbol života. Farbenie a zdo-
benie vajec je zvyk pochádzajúci 
z  Anglicka. Maľovali sa sýtymi 
jasnými farbami jari. Tento zvyk 
preslávil kráľ Edward I., ktorý si 
v  roku 1290 nechal 450 vajec 
pozlátiť, aby ich mohol na Veľkú 
noc darovať.

Prvé čokoládové veľkonočné 
vajíčka vyrobili začiatkom 19. sto-
ročia v Nemecku. Ale až v roku 
2005 sa známa belgická čoko-
ládovňa Guylian rozhodla, že sa 
svojím obrovským výrobkom 
zapíše do Guinnessovej knihy 
rekordov. Na výrobu megavajca 
spotrebovali 50 tisíc tabuliek 
čokolády, pracovalo na nej 26 
cukrárov dlhých 525 hodín. Vajce 
je vysoké 8,3 metra a široké 6,4 
metra. Najväčšiu kraslicu vytvo-
rili v roku 1975 ukrajinskí osad-
níci v kanadskom Vegreville. Je 
vyrobená z trojfarebného hliní-
ka, široká 7,8 metra, vysoká 5,5 
metra a váži 2 268 kg. Pracovalo 
na nej 12 tisíc ľudí. Najvzácnejšie 
veľkonočné vajce vyrobil v roku 
1883 klenotník Peter Carl Faberge 
pre cára Alexandra III., ktorý ho 
na Veľkú noc daroval svojej man-
želke Márii Fiodorovne. Vnútri 
obsahovalo žĺtok zo zlata, ktorý 
ukrýval zlatú sliepočku s korunou 
ozdobenou rubínmi. V  každej 
krajine sa vajíčka zdobia podľa 
miestnych zvyklostí. Kým v orto-
doxnom Grécku sú červené, čo 
symbolizuje krv Ježiša Krista, 
v Nemecku je najpopulárnejšou 
farbou zelená.

Prečo je symbolom Veľkej noci 
aj zajačik?

Zajac sa s Veľkou nocou spája 
vďaka príbehu. Hovorí sa, že pred 
mnohými rokmi, keď ešte zviera-
tá žili v zhode a priateľstve, ako 
dobrí susedia bývali vedľa seba 
opica, líška, vydra a zajac. Vydra 
sa jedného dňa vybrala k rieke. 
Na brehu našla sedem zviaza-
ných rýb. Keď trikrát zavolala 
a neohlásil sa nik, kto ich stratil, 
ryby zjedla. Líška na ceste za 
potravou prišla zase k drevoruba-
čovmu domu, kde našla chutné, 
mäkké mäso z diviny. Ani jej na 
otázku, komu patrí, nik neodpo-
vedal, a tak mäso zjedla. Opica 
zase vyliezla na banánovník a tiež 
sa dobre najedla. Len zajac celý 
deň skákal, ale okrem trávy nič 
nenašiel.

Pán Boh si povedal, že sa pôjde 
pozrieť, či sú jeho stvorenia 
ochotné navzájom si pomôcť. 
Prezliekol sa za pútnika a  išiel 
k rieke. Vydra, ktorá bola najede-
ná, ho pozvala na obed. Podobne 
pochodil aj u líšky a opice. Len 
zajac mu povedal:

„Ja sa živím iba trávou, čo nie je 
nič pre teba. A tak, keď si hladný, 
zober si mňa.“

Pán Boh bol zajacovou dob-
rosrdečnosťou dojatý, a tak mu 
povedal:

„Odteraz budeš ľuďom pri-
nášať radosť. Zajtra oslavujú 
sviatok jari, prinesieš im veľko-
nočné vajíčka na dôkaz toho, že 
sa všetko prebúdza a začína sa 
nový život.“

(M.M.) (pokračovanie na strane 4)

(pokračovanie zo strany 2)
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z  nájmu. OZ neschválilo žia-
dosť o  sponzorský príspevok 
k 50. výročiu ochrany prírody 
v NP Slovenský raj. OZ zobralo 
na vedomie stanovisko Minis-
terstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR k zámeru nadobud-
nutia vlastníctva k nehnuteľné-
mu majetku v správe Detského 
domova v  Spišskom Štiavni-
ku. OZ schválilo kronikárku 
obce Mgr.  Martinu Mizerovú. 
Tiež schválilo cenu obce pre 
Mgr. Petra Gőmőryho, riadite-
ľa Základnej školy v Spišskom 
Štiavniku v súvislosti s odcho-
dom do dôchodku a finančnú 
odmenu 300 €. OZ zobralo na 
vedomie informáciu starost-
ky obce k výstavbe chodníka 
Kvetná – Mlynská – Hornádska. 
OZ zobralo na vedomie smer-
nicu o používaní kamerového 
systému obce Spišský Štiavnik 
č. 1/2014 a informáciu staros-
tky obce o  projekte Program 
obnovy dediny. OZ schváli-
lo zaradenie Dobrovoľného 
hasičského zboru do kategórie 
„A“. OZ zobralo na vedomie 
žiadosť L. M., o riešenie krádeží 
hnuteľných vecí z jeho pozem-
ku a doporučilo starostke obce 
odpovedať listom, že obec má 
v  rozpočte obce na rok 2014 
vyčlenené finančné prostriedky 
na opravu oplotenia cintorínov. 
OZ súhlasilo s rekonštrukciou 
prístupovej cesty na parcele 
č. 4293/1, ktorá vedie k rodin-
nému domu na ulici Priečnej, na 
základe žiadosti p. S. Š. s man-
želkou. OZ schválilo navýšenie 
finančného príspevku 200 € pre 
občianske združenie Ščavničan 
na základe žiadosti o poskytnu-
tie finančných prostriedkov na 
tréningový kemp mládeže. OZ 
zobralo na vedomie znovuot-
vorenie prevádzky Ing. Ľubo-
míra Oleja, Mariánske námestie 
č. 262, Spišský Štiavnik.

Za správnosť výpisu O.R.

Spomienka
Naše cesty s nebohým pánom 
kronikárom Jánom Slivkom 
sa stretli iba dvakrát. Obidve 
stretnutia však vo mne zane-
chali hlboký dojem. Prvýkrát to 
bolo pri smutnej udalosti, ktorá 
sa odohrala v našej rodine. Pán 
Slivka mal príhovor, ktorý si 
vybavujem veľmi často. Prího-
vor na pohrebe nebol odpísaný 
zo žiadnej knihy. Bol to precíte-
ný prednes, ktorý si napísal on 
sám. Druhé stretnutie s ním sa 
odohralo asi pred štyrmi rokmi. 
Vybrala som sa so žiakmi na 
vychádzku do obce. Zastavili 
sme sa pri buste Jána Vencka 

Dôchodcovia bilancovali
Seniori, dňa 26. februára 2014 sa zišli na výročnej členskej schôdzi, ktorú spojili 
s fašiangovým posedením.
Schôdzu otvorila p. Hudzíková, ktorá privítala prítomných a hostí, p. Kleinovú – 
starostku obce, p. Rákociovú, Mgr. Bagara – riaditeľa domu dôchodcov Charitas, 
p. dekana aj p. kaplána.

Činnosť klubu dôchodcov 
zhodnotila predsedníčka p. Gaja-
nová a  zároveň poďakovala 
spevákom za vystúpenia pri kul-
túrnych príležitostiach obce ako 
aj pri rozlúčkach so zosnulými. 
S finančnou situáciou klubu nás 
oboznámila p. Lavriková a revíziu 
finančných prostriedkov zhod-
notil p.  Chripko. Predsedníčka 
predložila návrh činnosti na rok 
2014, oboznámila členov s plá-
novaným výletom, resp. relaxač-
ným pobytom, ktorý uskutočnia 
podľa dohody. Aktívnych členov 
v roku 2013 bolo tridsať, ostat-

ným členom aktivitu znemož-
ňujú rodinné, alebo zdravotné 
problémy. V  diskusii vystúpil 
Mgr. Bagar, ktorý sa poďakoval za 
pozvanie a za pomoc pri uprato-
vaní Domu Charitas Panny Márie 
Lurdskej v Spišskom Štiavniku. 
Tiež p. starostka obce poďakovala 
za pozvanie a do ďalšej činnosti 
klubu dôchodcov zaželala veľa 
šikovných nápadov a  hlavne 
zdravia, aby sme sa mohli stretá-
vať aj naďalej.

Schôdza sa neniesla len 
v  duchu vyhodnocovania 
a  plánov, ale pod vedením 

p.  Chripkovej bol pripravený 
pestrý kultúrny program zame-
raný na fašiangové zvyky, vinšo-
vačky a piesne, ktoré boli známe 
počas fašiangov v minulosti.

Keďže sme sa pritom všet-
kom zapotili a unavili, mali sme 
pripravené fašiangové dobroty, 
po ktorých sa len tak zaprášilo. 
A potom v uvoľnenej atmosfére 
zneli veselé obľúbené piesne 
a piesne z repertoáru našej spe-
váckej skupiny.

(A.H.)

Fašiangové vystúpenie (foto M.J.)

(pokračovanie zo strany 3)

(pokračovanie na strane 5)
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- bijacovského farára a ja som 
deťom rozprávala pripravené 
informácie. Pán Slivka kráčal 
po chodníku domov, tak som 
využila príležitosť a predstavila 
im ho ako kronikára našej obce. 
On sa pristavil a začal, len tak 
bez prípravy, rozprávať o histó-
rii. Bola som milo prekvapená 
a  deti nadšené, lebo sme sa 
dozvedeli aj informácie, ktoré 
sa v knihách nepublikujú.
Teraz som rada, že sme sa stretli, 
a znova sa mi to potvrdilo, že 
náhody neexistujú. Nedávno 
som totiž dostala ponuku, aby 
som sa stala obecnou kroni-
kárkou a pokračovala v písaní 
po pánovi Jánovi Slivkovi. Túto 
výzvu som prijala a verím, že 
zachytím dejiny našej obce 
tak podrobne ako nebohý pán 
kronikár.

Martina Mizerová

Schôdza MS 
SČK
V nedeľu 9. marca 2014 prepoži-
čali naši dôchodcovia svoj klub 
členkám a členom Miestneho 
spolku Slovenského červeného 
kríža v Spišskom Štiavniku. Čle-
novia si vypočuli, čo sa podarilo 
usporiadať v roku 2013 a odhla-
sovali aj plán práce na rok 2014. 
Nezabudli poďakovať čerstvým 
nositeľkám Janského plakety – 
p. Pronerovej a p. Mencákovej 
za záchranu života a všetkým 
členom, ktorí sa akokoľvek 
podieľali na rôznych akciách 
poriadaných obcou, či zložka-
mi obce.

(M.M.)

Oznamy
» Mobilná zberňa
Oznamujeme občanom, že 
pred Obecným úradom bude 
pristavená mobilná zberňa na 
nebezpečný odpad.
Akumulátory, batérie, odpa-
dové oleje a žiarivky je možné 
odovzdať v stránkové dni od 2. 
júna do 9. júna 2014.
Kľúč od zberne si môžete vyz-
dvihnúť na Obecnom úrade, 
kde je potrebné nahlásiť množ-
stvo odpadu.

(A.Z.)

» Zákon NR SR č. 8/2009
Zákon NR č. 8/2009 o cestnej 
premávke v znení neskorších 
predpisov ustanovuje v  § 52 
ods. 3 pre chodcov idúcich po 
krajnici alebo po okraji vozov-
ky povinnosť mať za zníženej 
viditeľnosti na sebe viditeľne 

Putovanie tradíciami a kultúrou Mikroregiónu 
Pramene Hornádu a Čierneho Váhu
Dňa 13. marca 2014 sa 4 členné družstvo zo Spišského Štiavnika vybralo 
reprezentovať našu obec Spišský Štiavnik. Túto súťaž organizovala obec 
Liptovská Teplička s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky v rámci Mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Váhu.

Podľa slov organizátora podu-
jatia starostu obce Liptovská 
Teplička Slavomíra Kopáča išlo 
o spoznanie tradícií a zvyklostí 
jednotlivých obcí, ako aj spozna-
nie kolegov, s ktorými pracovníci 
obecných úradov prichádzajú do 
styku väčšinou len po pracovnej 
línii o pomoc a spoluprácu medzi 
kolegami. Pôvodne malo súťažiť 
desať obcí, nakoniec ich súťažilo 
šesť:

Liptovská Teplička, Kravany, 
Vikartovce, Vernár, Hranovnica, 
Spišský Štiavnik.

Súťažilo sa v  rôznych vedo-

mostných disciplínach, takisto 
v  rôznych skúškach zručnosti 
v každej zo zúčastnených obcí, 
ako napríklad:

rúbanie dreva, lepenie pirohov, 
beh cez pivničky po zemiaky, 
beh s fúrikom s pieskom, streľ-
ba vzduchovkou. Vedomostné 
disciplíny zase preskúšali naše 
vedomosti, týkajúce sa všetkých 
zúčastnených obcí mikroregiónu 
od počtu obyvateľov, založenia 
obce, zvyklostí obcí, zaujímavos-
tí, rodákov, nárečí, piesní, kultúr-
nych pamiatok, histórie.

Družstvo Spišského Štiavni-

Súťažiaci s výherným pohárom (foto M.J.)

ka zastupovali štyria členovia: 
Maroš, Daniel, Lenka, Antónia.

Po dlhom súťažení sa zdalo 
priam neuveriteľné, že družstvo 
Spišského Štiavnika skončilo na 
prvom mieste. Získali sme krásny 
pohár a diplom. Po namáhavom 
súťažnom dni všetci súťažiaci 
zakončili putovanie na dobrom 
guláši v  Liptovskej Tepličke. 
Výhercom srdečne blahoželáme 
a veríme, že tento športový deň 
bude prínosom pri každodennej 
spolupráci so susednými obcami.

(A.Z.)

(pokračovanie na strane 6)

(pokračovanie zo strany 4)

Výsledková tabuľka súťaže:
1. Spišský Štiavnik 50 b
2. Vernár 43,5 b
3. Liptovská Teplička 43 b
4. Vikartovce 41,5 b
5. Kravany 37,5 b
6. Hranovnica 31 b
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umiestnené reflexné prvky 
alebo oblečený reflexný bez-
pečnostný odev.
Za porušenie uvedeného usta-
novenia je možné uložiť sankciu 
až do výšky 100 €. Vážte si svoje 
zdravie a svoj život!
Obec Spišský Štiavnik v rámci 
dodržiavania ustanovení 
zákona prikladá k  výtlačku 
Obecného spravodajcu reflex-
ný pásik do každej domácnosti 
v obci.

(A.Z.)
» Výmena LED trubíc v obci
V  minulom roku prebehla 
rekonštrukcia NN siete VSD do 
zeme a preto sa muselo pristú-
piť aj k rekonštrukcii verejného 
osvetlenia a inovácii osvetľova-
cích svietidiel, výmena LED 
trubíc 15 W za sodíkové výbojky 
SOX 35 W. Výhodou týchto LED 
trubíc je úspora energie cez 
50%, životnosť cca 5000 hod. 
a taktiež svietivosť je silnejšia 
a svetlo je biele. Táto výmena 
sa v našej prevádza postupne.

(V.M.)
» Kalendár podujatí
· 3. mája 2014 - Oslava sv. Flo-
riána so sv. omšou
· 25. mája 2014 - Hasičská 
súťaž „O putovný pohár staros-
tky obce“, 13. ročník
· 25. mája 2014 - Súťaž mla-
dých hasičov v hasičskom útoku 
s vodou „O putovný pohár Hor-
nádskej doliny“
· 8. júna 2014 - Okresné kolo 
súťaže hasičských družstiev 
v kategórii dorastenci, doras-
tenky, ženy a muži nad 35 rokov
· 15. júna 2014 - Deň obce, 46. 
ročník Štiavnickej podkovy
· 25. júna 2014 - „Stretnutie 
jubilantov“, posedenie pri 
živej hudbe pre členov klubu 
dôchodcov
· 27. júna 2014 - Jánske ohne

(O.R.)

Recepty
» Veľkonočný mazanec
Ingrediencie:
1 kg polohrubej múky
60 g droždia
180 g práškového cukru
200 ml smotany na šľahanie
250 g masla
3 žĺtka
300 ml mlieka
štipku soli
100 g hrozienok
plátkové mandle
1 vajíčko na potretie

Postup
Do misky dáme trošku múky, 
rozdrobené droždie, lyžicu 
cukru, prilejeme vlažnú smota-
nu a necháme vykysnúť kvások. 
Po vykysnutí pridáme zvyšný 

Zlaté kňazské jubileum Vdp. Michala Mikulu
Dňa 28. 6. 2014 oslávi zlaté kňazské jubileum - 50 rokov, náš duchovný otec pán 
dekan Michal Mikula. Vo farnosti v Spišskom Štiavniku pôsobí 30 rokov.

Narodil sa 7. septembra 1940 
v  Dlhej nad Cirochou, okres 
Snina. Pochádza zo štyroch súro-
dencov z nábožnej rodiny. Už ako 
chlapec mal túžbu po kňazskom 
povolaní. Každý deň sa zúčast-
ňoval bohoslužieb v kostole, kde 
dlhé roky aj miništroval, pokiaľ 
neodišiel študovať teológiu. Jeho 
túžba ku kňazstvu sa aj splnila. 

Do seminára v Bratislave nastú-
pil v roku 1959 a teológiu ukončil 
v roku 1964.

Po primičnej svätej omši, ktorú 
mal v Dlhej nad Cirochou, nastú-
pil ako kaplán do farnosti Spišské 
Vlachy (hovorí tomu prvá láska), 
v roku 1967 nastúpil za kaplána 
do Popradu, kde pôsobil 5 rokov.

V roku 1972 dostal dekrét za 
správcu fary vo Svite. Po štyroch 
rokoch znovu nastúpil do Popra-
du, už ako správca farnosti, kde 
veľký Poprad spravoval s jedným 
kaplánom. Do farnosti Spišský 
Štiavnik nastúpil v roku 1984, kde 
je až dodnes a hovorí, že tu našiel 
svoj domov. Pri jeho príchode do 
Štiavnika aj zvony vyzváňali.

V  tejto farnosti začal život 
trochu iný, nebol iba kňazom, 
ale stal sa aj stavbárom. Má ľudí 
rád a veriaci mu v tejto iniciatí-
ve veľmi pomáhali, bez ktorých 
by to nedokázal. Dal vymaľovať 
kostol zvonku a zvnútra, vybu-
doval prístavbu ku kostolu, sak-
ristiu a kaplnku, ktorú navštevujú 
zvlášť starí a chorí veriaci.

Ďalej vybudoval kaplnku 
Panny Márie Lurdskej, kde sa 

konajú bohoslužby pri slávnost-
ných príležitostiach. Najväčším 
dielom bola výstavba farskej 
budovy, ktorú zorganizoval tak, 
že za osem mesiacov bola ukon-
čená.

Počas pôsobenia v Spišskom 
Štiavniku vytvoril dekanát.

Popri duchovnej službe urobil 
doktorát, pracuje ako sudca 
v Spišskej kapitule.

Chceme tu práve zdôrazniť, že 
nikdy mu nezáležalo na vzneše-
ných vlastnostiach osoby, ale na 
tom, koľko hrejivej, vrúcnej lásky, 
pochopenia dokázal dať svojmu 
okoliu, veriacim, blízkym. Preto 
prosme Boha, aby mu požehnal 
takého zdravia, aby ešte dlhé roky 
mohol rozdávať lásku, trpezlivosť, 
odpustenie a vzájomnú úctu.

Ďakujeme Bohu, že sme dostali 
do farnosti takého kňaza, ktorý 
vytvoril nielen duchovné hodno-
ty, ale aj materiálne.

K Vášmu jubileu vyprosujeme 
od Nebeského Otca veľa zdravia, 
šťastia a hojnosť Božích milostí. 
Nech Vaše kroky sú vždy sprevá-
dzané ochranou našej nebeskej 
Matky Márie.

(V.N.)

vdp. Michal Mikula

Učitelia oslavovali
28. marca 1592 sa narodil český pedagóg a školský reformátor, ktorý mal 
slovenských predkov, Ján Amos Komenský. V tento deň majú učitelia svoj 
sviatok – „ Deň učiteľov“.

Aj štiavnickí učitelia ho každo-
ročne oslávia pri dobrom jedle. 
Tohto roku sa stretli už 21. marca 
2014 v Hrabušiciach v reštaurácii 
Raj u pána Mariána Jendrála.

Pán riaditeľ Mgr. Peter Gömöry 
všetkých prítomných privítal 

a prihovorila sa aj pani starostka 
Mária Kleinová. Učitelia dostali 
od obecného úradu milé darče-
ky a kvety. Potom sa už hostili 
na vynikajúcom jedle. Po večeri 
spomínali na rôzne školské zážit-
ky a veselé príhody, ktoré zažili 

spolu so žiakmi. A aj keď im nie-
ktorí žiaci dokážu vyrobiť vrásky 
na tvári, nikdy by svoje povolanie 
nezmenili.

(Martina Mizerová)

Deň učiteľov (foto: M. M.)(pokračovanie na strane 7)

(pokračovanie zo strany 5)
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cukor, roztopený tuk, preosia-
tú múku, žĺtka, mlieko a  soľ. 
Vypracujeme cesto a zapracu-
jeme pripravené sparené hro-
zienka. Cesto prikryjeme čistou 
utierkou a necháme vykysnúť. 
Vykysnuté cesto rozdelíme na 
dve časti a z každej vytvoríme 
bochník, ktoré preložíme na 
plech vystlaný papierom na 
pečenie. Necháme podkysnúť 
cca 20 minút. Bochník nareže-
me v strede do kríža, potrieme 
vyšľahaným vajíčkom, posype-
me plátkami mandlí a pečieme 
pri teplote 190 stupňov.

» Šľahačkový baránok
Ingrediencie
1,5 hrnčeka hladkej múky
1 hrnček polohrubej múky
1,5 hrnčeka kryštálového cukru
1 prášok do pečiva
1 vanilkový cukor
kôra z polky citróna
štipka soli
4 vajcia
200 ml smotany na šľahanie
0,5 hrnčeka mlieka
1 hrnček - 250 ml

Postup
V miske zmiešame všetky sypké 
suroviny. Pridáme ostatné suro-
viny a dôkladne vymiešame na 
hladké cesto. Formy dôkladne 
vymastíme a vysypeme hrubou 
múkou. Naplníme cestom 
a  pečieme pri teplote 180 
stupňov. Skúšame špajlou. Po 
vy chladnutí posypeme práško-
vým cukrom.

Pozvánky
» Divadlo
Divadelný súbor Ozvena 
Poprad – Stráže Vás pozýva na 
Pásmo troch veselých poviedok 
o ľudskej hrabivosti v preme-
nách času, pod názvom Cudzie 
nechceme, ale svoje si nedáme. 
Predstavenie pozostáva z troch 
častí Pytačky (Anton Pavlovič 
Čechov), Rohy (Martin Kukučín) 
a Jastrab (Ján Duračinský).
Predstavenie sa uskutoční 
27. apríla 2014 o  15,00 hod. 
v Urbárskom dome v Spišskom 
Štiavniku.
Vstupné je 2,00 €.

» Urbariát
Urbárske pozemkové spolo-
čenstvo majiteľov lesov a pôdy 
v  Spišskom Štiavniku pozýva 
svojich členov na Valné zhro-
maždenie, ktoré sa uskutoční 
dňa 22. júna 2014 o 15,00 hod. 
v Urbárskom dome v Spišskom 
Štiavniku. Účasť členov je nutná.

(pokračovanie zo strany 6)

(pokračovanie na strane 8)

Deň radosti v škôlke – KARNEVAL
V škôlke každý jeden deň prežívame kúsok radosti, stále máme dôvod usmievať 
sa a tešiť z toho, čo nám prinesie. No aj napriek tomu jeden z nich bol iný, 
špeciálny, výnimočný a možno aj trochu radostnejší, ako tie ostatné. Dlho sme 
sa naň tešili, pripravovali a s nedočkavosťou rozprávali s kamarátmi a s pani 
učiteľkami o tom, čo nás čaká a hlavne, akú masku si naň pripravíme, pretože 
tým výnimočným dňom bol KARNEVAL.

Takýto oznam nás čakal pri 
dverách (26. 02. 2014) a my sme 
pochopili, že vchádzame do krá-
ľovstva smiechu a  radosti, kde 
nás privítali štyria šaškovia (pani 
učiteľky). Boli to štyria kamará-
ti a každý z nich bol niečím iný 
a výnimočný. Prvý z nich sa volal 
šaško LOPTIČKA, ten nás prekva-
pil svojou žonglérskou šikovnos-
ťou a voviedol do svojho sveta 
loptičiek, v ktorom sme si vyma-
ľovali jednu farebnú loptičku. 
Druhý šaško ŠIKOVNÍK, tak ten 
bol úžasný, pohadzoval, preska-
koval, zvládal toľko vecí a dovolil 
nám, aby sme si to všetko vyskú-
šali. Tretí z nich PARÁDNIK sa stále 
parádil a prezliekal do nádher-
ných farebných kostýmov, on bol 

ale krásny. Bol tam však aj jeden 
smutný a nahnevaný šašo a ten 
akoby k nim vôbec nepatril, stále 
robil iným zle, vysmieval sa im, 
nechcel sa s nimi hrať, toho volali 
HUNDROŠ. Ostatní sa však naňho 
vôbec nehnevali, práve naopak, 
snažili sa s ním skamarátiť a roz-
veseliť ho, čo sa im nakoniec aj 
podarilo a  so smutného HUN-
DROŠA sa stal veselý a milý šaško 
SMIEŠKO. A  keďže sme týchto 
našich kamarátov navštívili v ich 
kráľovstve, usporiadali pre nás 
veľkolepú oslavu, na ktorú sme sa 
pomocou PARÁDNIKA prezliekli 
do krásnych, farebných masiek. 
To bola zábava, na ktorú budeme 
ešte dlho spomínať.

(I.M.)

Karnevalové masky (foto: I. M.)

Karnevalové masky (foto: I. M.)

Šaškovia sa jašia stále,

robia veci nevídané.

Poď sa aj ty s nami hrať,

a veselo zabávať.
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Zo športu

Zo života DHZ
V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby deti trávili svoj voľný čas zmysluplne. 
Čo znamená táto veta? Aby nesedeli pri počítačoch, netrávili čas v „partiách“ 
s negatívnymi vplyvmi, ale športovali, venovali sa záujmovým útvarom, 
či vzdelávali sa aj mimo školy. Tento zámer má aj náš hasičský krúžok pri 
Základnej škole Spišský Štiavnik v spolupráci s DHZ Spišský Štiavnik.

Prvý februárový deň tohto roka sa bar na ihrisku zaplnil do posledného miesta. 
Športovci usporiadali svoju výročnú členskú schôdzu. Výbor TJ zhodnotil 
uplynulý rok a predložil plány na rok 2014. Nasledovala diskusia do ktorej 
sa zapojilo viacero zúčastnených. Na schôdzi boli prítomní aj zástupcovia 
ostatných organizácií v obci. Na záver sme sa posilnili malým občerstvením.

Skorý príchod slnečného a tep-
lého počasia potešil našich fut-
balistov a vytiahol ich na trávnik. 
V marci sme ihrisko zvertikulo-
vali, povalcovali a nasiali trávu. 
V  týchto dňoch sa ihrisko už 
pekne zelená.

Všetky mužstvá odohrali 

Tento náš, po rokoch obnove-
ný hasičský krúžok, nadviazal na 
bohatú tradíciu hasičstva v našej 
obci. Naši malí hasiči sa budú 
od tohto roku zapájať do súťaží 
hry Plameň. V okrese Poprad sa 
organizuje Podtatranská olym-
piáda mladých hasičov a súťaž 
detí v požiarnom útoku s vodou 
O  pohár Hornádskej doliny. 
Okrem prípravy na súťaže sa 
náš krúžok venuje rôznym voľno 
časovým aktivitám, ako sú : turis-
tika, návšteva kina, zapojenie do 
prípravy osláv sv. Floriána, kvízy, 
environmentálna výchova – čis-
tenie okolia toku rieky Hornád 
a pod.

Hlavným cieľom nášho krúžku 
je výchova budúcich dobro-
voľných hasičov v  našej obci 
a rozširovanie členskej základne 

prípravné zápasy, ktoré by im 
mali pomôcť pri naskočení do 
zápasového kolotoča. Svoj prvý 
majstrovský zápas majú za sebou 
muži, ktorí hrali poslednú mar-
covú nedeľu. Bohužiaľ, podľahli 
mužstvu z Mlynčekov na ich ihris-
ku 0:2. Žiakom sa súťaž začína 

DHZ. Prvými stretnutiami detí 
s  hasičstvom sú rôzne hasič-
ské súťaže, na ktoré by sme Vás 
týmto chceli pozvať. Naši mladí 
hasiči sa predstavia na domácej 
súťaži 25.  5.  2014 v  disciplíne 
Požiarny útok s vodou, kde ich 
môžete spolu s nami prísť pod-
poriť a držať palce na ich prvom 
súťažnom vystúpení.

S prípravou na súťaženie v jubi-
lejnom 20. ročníku Podtatranskej 
hasičskej ligy ako prvé začalo 
druhé družstvo dorastencov, 
ktoré je v tomto zápolení nová-
čikom. Nadviazať na výborné 
druhé miesto v celkovom poradí 
v minulom ročníku, v kategórii 
dorastenci, sa budú určite veľmi 
snažiť chlapci z  prvého druž-
stva našich dorastencov. Týmto 
príspevkom by sme Vás zároveň 

o  týždeň neskôr a  dorastenci 
si svoj prvý zápas odohrajú na 
Bielu sobotu. Veríme, že všetky 
naše futbalové mužstvá budú 
dosahovať čo najlepšie výsledky 
v nasledujúcej jarnej časti futba-
lovej sezóny.

(G.CH.)

chceli pozvať na 13-ty ročník 
súťaže hasičských družstiev 
O  pohár starostky obce, ktorý 
sa uskutoční 25. 5. 2014 o 12:00 
na futbalovom ihrisku, kde budú 
naši dorastenci obhajovať minu-
loročné prvé miesto. Súťažiť sa 
bude v kategóriách Dorastenky, 
Dorastenci, Ženy, Muži a  Muži 
nad 35 rokov. A tiež na okresné 
kolo súťaže hasičských družstiev, 
ktoré bude po dlhšej dobe v našej 
obci dňa 8. 6. 2014 so začiatkom 
o 9:30. Súťažiť sa bude v kategó-
riách – Dorastenci, Dorastenky, 
Ženy a Muži nad 35 rokov. Muži 
do 35 rokov budú mať svoje 
okresné kolo v  Batizovciach 
15. 6. 2014.

Oslava dňa svätého Floriána sa 
uskutoční v sobotu 3. 5. 2014.

M.P.

Perličky zo 
školských lavíc
Pýta sa učiteľka: „Deti, viete, 
čo sú to záľuby? Aké záľuby 
máte vy?“
„Zbierame železo.“

&
„Za to, že máme spisovnú 
slovenčinu vďačíme Antono-
vi Bernolákovi a Ľudovítovi 
Ščukovi.“

&
Na hodine Občianskej náuky sa 
v čase volieb do VÚC zhodou 
okolností preberali voľby. Uči-
teľka vysvetľuje, že predsedu 
samosprávneho kraja inak 
nazývame aj župan. Za župana 
Prešovského kraja sme si zvo-
lili Petra Chudíka. Po hodine 
Občianskej náuky nasledovala 
hodina Slovenského jazyka, kde 
sa preberajú životné podstatné 
mená. Na tabuli sú napísané 
rôzne slová a žiaci majú z nich 
vybrať životné podstatné mená. 
Žiaci vybrali aj slovo župan. 
Učiteľka kritizuje tento výber 
a hovorí: „Župan žije? Hýbe 
sa? Dýcha? Rozpráva? Ako 
ste toto slovo mohli určiť ako 
životné podstatné meno?“ 
Žiaci začudovane odpoveda-
jú: „A ten Chudík, čo sme ho 
volili, už umrel?“

&
„Čo je to plot?“
„No to, čo plod života Tvojho.“

&
Tehotná pani učiteľka, ťažko 
znášala vydýchaný vzduch 
a horúčavu v triede. Preto na 
hodine otvára okno, aby sa 
vyvetralo. Deti hovoria: „Pani 
učiteľka, zatvorte to okno. 
Prechladne Vám dieťatko.“ 
Učiteľka zareaguje: „Mne nikto 
neprechladne, vyvetráme.“ 
Žiaci odpovedajú: „Vám sa už 
narodí snehuliak!“

&
Učiteľka vyčíta žiačke: „Ty sa 
celý život neučíš, nič si do 
školy nenosíš, nepíšeš úlohy.“
Žiačka sa zamyslí a odpovedá: 
„Ja by som sa aj učila, ale 
nemám náladu.“

&
Na Občianskej náuke sa preberá 
vláda SR. Deti majú vymenovať 
ministrov, ktorých poznajú. Žiaľ 
na otázky učiteľky nikto nerea-
guje. Učiteľka skúsi, či nepozna-
jú aspoň meno, ktoré sa u nás 

Členky hasičského krúžku s predsedom Róbertom Martinkom (foto M. P.)

(pokračovanie na strane 9)

(pokračovanie zo strany 7)
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často vyskytuje a  opýta sa: 
„Minister životného prostre-
dia sa volá Peter Žiga. Pozná-
te ho?“ Žiaci odpovedajú: „Ten 
čo hraje na saxofón?“

&
Žiaci hodnotili vizáž učiteliek. 
Hádali sa, ktorá je najkrajšia. 
Vtom do debaty vstúpila jedna 
žiačka a  zhodnotila: „Aj tak, 
najkrajšia učiteľka čo do 
totej školy chodí je Ištvanko.“ 
(poznámka : náš učiteľ geografie)

&
„Deti, poznáte hodiny?“
„Áno, hodinu smrti našej 
amen.“

&
Ospravedlnenka:
„Pán učiteľ, ospravedlnite 
mojho syna, že nebol zajtra 
do školy, lebo som mu bola 
kupiť teplaky. Za pochopenie 
ďakujem. P. S.: aj botasky!“

Voľby 
prezidenta SR
15. marca 2014 sa uskutočnilo 
prvé kolo volieb prezidenta 
Slovenskej republiky. V  našej 
obci boli zriadené dva volebné 
okrsky, v ktorých bolo zapísa-
ných 1619 oprávnených voli-
čov. 628 voličom boli vydané 
obálky, taký istý počet bol odo-
vzdaných obálok. Počet plat-
ných odovzdaných hlasov pre 
všetkých kandidátov bol 614. 
Najväčší počet hlasov získal 
Kiska Andrej – 184, Fico Robert 
získal 174 hlasov a Prochádzka 
Radoslav 142 hlasov. Rovnaký 
počet, 37 hlasov, získali Hrušov-
ský Pavol a Kňažko Milan.
Druhé kolo prezidentských 
volieb sa uskutočnilo 29. marca 
2014. Do zoznamu oprávne-
ných voličov bolo zapísaných 
1617 voličov. 843 voličom boli 
vydané volebné obálky, taký 
istý počet bol odovzdaných 
obálok. Počet platných odo-
vzdaných hlasov pre všetkých 
kandidátov bol 812. Kandidát 
Fico Robert získal 346 hlasov 
a kandidát Kiska Andrej získal 
466 hlasov.
V  prvom kole sa zúčastnilo 
volieb 38,78 % oprávnených 
voličov našej obce a v druhom 
kole 52,13 % oprávnených voli-
čov.

(O.R.)

Všetko najlepšie
Týmto slovným spojením zvykneme začínať naše blahoželania k sviatku, či 
k iným milým príležitostiam. Aj teraz by sme radi tak učinili. Síce sa hovorí, 
že na dedine každý každého pozná a všetci o sebe všetko vieme, nie je to celkom 
pravda. Často na ulici stretneme Štiavničana, ktorého sme jakživ nevideli 
a nevieme ho priradiť k žiadnej rodine. Sú však aj takí ľudia, ktorí síce nie sú 
obyvateľmi našej obce, napriek tomu ich pozná každý.

Toho, o ktorom hovoríme poz-
najú prinajmenšom tí, ktorí už 
začali drieť lavice v našej základ-
nej škole. Takýmto človekom, 
ktorý je viac Štiavničanom ako 
Popradčanom je náš riaditeľ ZŠ 
Mgr. Peter Gömöry, ktorý v janu-
ári oslávil krásne jubileum 60 
rokov. Narodil sa 26. januára 1954 
v malej obci Sirk, okres Revúca. 
Už od útleho veku bol veľmi 
zvedavým chlapčekom. Nikdy sa 
neuspokojil s tým, že niečo je tak 
a tak, všetko si musel vyskúšať 
sám. Jeho vášeň k  prírodným 
vedám ho inšpirovala k zostro-
jeniu tajného chemického labo-
ratória v stodole rodičovského 
domu. Tento hrdinský počin vo 
vede skončil žiaľ fiaskom, pre-
tože pri jednom nepodarenom 
pokuse malý Peťko skoro zničil 
celú stodolu a tak radšej počkal 
na profesionálne laboratórium na 
Chemickej priemyslovke vo Svite. 
Tam objavoval taje pre neho tak 
zaujímavej chémie. Svoje štú-
dium ukončil maturitnou skúš-
kou. Dosiahnuté vedomosti mu 
nestačili a pokračoval v štúdiu na 
vysokej škole. V r. 1977 promoval 
na Pedagogickej fakulte v Ban-
skej Bystrici, odbor Učiteľstvo 
pre školy 1. cyklu - aprobácia: 
matematika – chémia. Odvtedy 

pracuje v školských službách, t.j. 
37 rokov. So svojou manželkou 
Mgr. Oľgou Gömöryovou vycho-
vali dve deti, syna Petra a dcéru 
Zuzanu. V  otcových šľapajách 
pokračuje hlavne jeho syn Peter, 
ktorý je uznávanou vedeckou 
autoritou. Od nástupu Mgr. Petra 
Gömöryho do školstva je jeho 
pôsobiskom Základná škola 
Spišský Štiavnik, kde pracoval 
ako učiteľ, zástupca riaditeľa od 
r.  1987 do r.  1991 a  od r.  1991 
ako riaditeľ školy až doteraz. 
Počas výkonu jeho funkcie škola 
dosiahla viacero úspechov v kraj-
ských a celoštátnych súťažiach. 
Pričinil sa aj o materiálne zveľa-
denie školy. Budova školy bola 
postavená v roku 1967 a potre-
bovala nutnú rekonštrukciu. 
V súčasnosti je škola zrekonštru-
ovaná – zateplená, sú vymenené 
okná, splynofikovaná, prestavala 
sa strecha školy, boli zrekonštru-
ované vnútorné priestory školy, 
zriadili sa dve učebne informatiky 
s najmodernejšími technológia-
mi, zrevitalizovalo sa okolie školy. 
V roku 2000 previedol školu na 
právny subjekt. Zriaďovateľom 
školy sa stala Obec Spišský Štiav-
nik. V obci pôsobí ako člen krí-
zového štábu. Okrem školy riadi 
a stará sa o prevádzku školskej 

jedálne, ktorá je originálnou 
kompetenciou obce. Po roku 
r. 2008, keď do platnosti vstúpil 
nový školský zákon, zaviedol 
v škole nový predmet Regionál-
na výchova, ktorý sa vyučuje 
na druhom stupni ZŠ. Pracovné 
podmienky v jeho pôsobisku sú 
oproti mnohým iným riaditeľom 
škôl sťažené aj tým, že školu 
navštevuje viac ako 70% žiakov 
z málopodnetného prostredia. 
Riadiť takúto školu je naozaj 
ťažké. A to nielen pre nezáujem 
týchto žiakov o vzdelávanie, ale 
taktiež je veľkým problémom 
udržať na takejto škole učiteľov 
dlhší čas, pretože práca s týmito 
deťmi je veľmi namáhavá a pre 
mnohých nezvládnuteľná. Náš 
riaditeľ často bojuje s „veternými 
mlynmi“ a nevzdáva sa pri žiad-
nej prekážke. Ďakujeme mu za 
tieto jeho boje, za generácie detí, 
ktorým odovzdával vedomosti, 
prajeme mu, aby aj v  ďalšom 
svojom živote nestrácal tento 
entuziazmus, želáme veľa zdra-
via a spokojnosti v rodine. Veď 
čože je to šesťdesiatka? Aká je to 
výšina? Z nej sa len kus kraja vidí, 
výstup iba začína.

Všetko najlepšie pán riaditeľ!
(M.M.)

sledujte www.spisskystiavnik.sk

Riaditeľ ZŠ, Mgr. Peter Gömöry (foto M. J.)

(pokračovanie zo strany 8)
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inzercia

Telefón SOS

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

Fotohádanka
Do našej súťaže FOTOHÁDAN-

KA z  Obecného spravodajcu 
č. 1/2014 sa zapojila iba jedna 
lúštiteľka. Vedela správnu odpo-
veď. Je ňou p.  Anna Lavriková 
z Kvetnej ulice. Výherkyni srdečne 
blahoželáme.

Predmet na obrázku sa ľudovo 

Fotohádanka (foto M.J.)

sledujte www.spisskystiavnik.sk

•  SOS - 112
•  Hasiči - 150
•  Záchranná služba - 155
•  Polícia - 158
•  Lekárska služba prvej pomoci 

Poprad - 712 51 11
•  Elektrina - 0850 123 333
•  Plyn - 0850 111 727
•  Poruchy verejného vodovo-

du Poprad - 772 95 48, Call 
centrum Veolia PVPS Poprad 
- 0850 111 800

•  T -Com - informácie o telefón-
nych číslach - 1181, ohlasovňa 
porúch - 12 129, centrum slu-
žieb zákazníkom pre domác-
nosti - 0800 123 456, centrum 
služieb zákazníkom pre firmy 
- 0800 123 500

nazýval „smrtka“, z ktorej sa pre-
táčali nite na cievku, ktoré sa 
používali pri tkaní plátna.

Milí čitatelia, uhádnete, ako sa 
nazýva a načo sa používal pred-
met na obrázku?

Odpoveď na fotohádanku 
zasielajte na obec@spisskystiav-

nik.sk do 23. apríla 2014, prípad-
ne osobne na Obecnom úrade 
v  Spišskom Štiavniku. Meno 
výhercu oznámime 25. apríla 
2014 na internetovej stránke 
obce.

ktorí ste našimi novým občanmi, 
dovoľte mi popriať Vám, aby ste 
vo svojich nových bytoch našli 
nový domov a aby sa naša obec 
stala pre Vás dobrým a bezpeč-
ným miestom pre život. Chcela 
by som ešte poďakovať všetkým 
dobrovoľníkom hlavne z radov 
členiek a  členov Miestneho 
spolku Slovenského červeného 
kríža, Klubu dôchodcov a kolek-
tívu pracovníkov obecného 
úradu za pomoc pri upratovacích 
a záverečných prácach pred spus-
tením prevádzky. Taktiež našim 
duchovným otcom, za ochotu 

stráviť nedeľné popoludnie pri 
vysluhovaní svätej omše o 15.00 
hod. práve v  tomto zariadení. 
Kaplnka je sprístupnená v tomto 
čase aj Vám všetkým, vážení spo-
luobčania. Naši starkí sa budú 
veľmi tešiť na spoločné chvíle 
s  Vami pri modlitbe. Všetkým 
zamestnancom, ktorí začali pra-
covať v tomto zariadení a ešte 
aj budú po otvorení Denného 
stacionára, prajem veľa síl, trpez-
livosti a zhovievavosti hlavne pri 

prvotnej adaptácii našich star-
kých, z ktorých si mnohí veľmi 
ťažko zvykajú na nové prostredie 
a nových ľudí vo svojom živote.

Prajem Vám všetkým požehna-
né Veľkonočné sviatky.

A už úplne na záver chcem ešte 
poďakovať nášmu Štiavnickemu 
družstvu za vynikajúcu reprezen-
táciu obce na putovaní tradíciami 
a kultúrou Mikroregiónu Prame-
ne Hornádu a Čierneho Váhu.

Vážení spoluobčania (dokončenie)
(dokončenie zo strany 1)


