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vážení spoluobčania
Sme tu opäť s našim Obecným spravodajcom, ktorý vychádza v čase letných 
dovoleniek a prázdnin. Opäť so zaujímavými témami a aktuálnymi udalosťami, 
ktoré sa odohrali na pôde obce v poslednom období. Ponuku dopĺňajú témy, ktoré 
sa budú týkať II. polovice roka 2014, kde nás čaká veľa noviniek.

Schyľuje sa ku komunálnym 
voľbám, a  tak bez ohľadu na 
„veľkú“ politiku chceme dokončiť 
toto obdobie rokov 2010-2014 
so všetkou cťou a  pripraviť sa 
hlavne z hľadiska eurofondov na 
nové programové obdobie rokov 
2014-2020, keď Brusel schválil 
a dokonca navýšil objem fi nan-
čných prostriedkov, ktoré bude 
možné čerpať prostredníctvom 
rôznych operačných programov 
a výziev.

To je pre nás naozaj dobrá 
správa a bude záležať len na nás, 
či ich dokážeme získať.

Obdobie predchádzajúceho 
roka bolo pre nás naozaj nároč-
né, obce museli ušetriť desiatky 
miliónov Eur v  rámci konsoli-
dácie štátneho rozpočtu, ale je 
naozaj čas, kedy by mohlo dôjsť 
k zmenám a my by sme mohli 

starostka obce Mária Kleinová

naplno rozvinúť možnosť rozví-
jať služby pre všetkých, mladších 
i starších občanov. V mesiaci máj 
som sa zúčastnila Snemu ZMOS, 
kde bolo prisľúbených predse-
dom vlády i ministrom fi nancií 
70,3 % podielu na daniach pre 
obce – pôvodná výška pred 
rokom 2013 a to k 1. januáru 2015 
na základe toho, že obce a mestá 
splnili svoje záväzky v podpísa-
nom memorande a  výrazným 
spôsobom prispeli ku konsolidá-
cií verejného dlhu v roku 2013. 
Už v tomto roku sa nám darilo 
o čosi lepšie, však sme dokázali 
z vlastných zdrojov vybudovať 
nový chodník pozdĺž štátnej 
cesty 018157 medzi ulicami 
Kvetnou a Mlynskou s predchá-
dzajúcou rekonštrukciou kanála 
na zber povrchových vôd a naše 
„štiavnické leto“ bude patriť i roz-
siahlej rekonštrukcií na obecnom 
cintoríne. Zadarilo sa nám aj pri 
schválení žiadosti o  poskytnu-
tie podpory formou dotácie na 
rok 2013 z environmentálneho 
fondu – podávali sme ju na 3x 
a výsledkom je suma 258.000 €, 
táto suma bude použitá na prvú 
etapu rozsiahlej intenzifi kácie 
a  modernizácie čističky odpa-
dových vôd. Práce bude realizo-
vať po rozsiahlom výberovom 

Z obsahu čísla

konaní fi rma – Vodohospodárske 
stavby, a. s. Bratislava už v mesiaci 
august 2014.

Prioritou na budúci rok ostáva 
dostavba chodníkov v  obci 
a dobudovanie občianskej vyba-
venosti.

A ak sa občas pristihneme pri 
myšlienke, že naše sny sú hádam 
nerealizovateľné, skutočnosťou 
sa môžu stať iba vtedy, ak sa roz-
hodneme, že budeme vytrvalí 
a bez ohľadu na to, aké problé-
my nám do cesty prídu budeme 
pevní vo svojich predsavzatiach 
a hlavne, že si budeme navzá-
jom všetci pomáhať. Až vtedy si 
človek niekedy uvedomí, že sta-
rajúc sa o šťastie iných vlastne 
nachádza svoje vlastné šťastie.

Klamala by som však, keby 
som sa nepriznala, že najväčším 
šťastím v  tomto období je pre 
mňa pohľad na môjho malého 
vnúčika Jakubka, kedy si viac ako 
inokedy uvedomujem hodnotu 
rodiny, jej bohatstvo a význam 
hlavne v súčasnej neľahkej dobe, 
keď sa mnohí pokúšajú narušiť jej 
základné princípy. Dnes viem, že 
skutočné požehnanie prichádza 
k nám aj v takejto podobe a že 
život je ustavičný zázrak.

Želám Vám pekné leto a prí-
jemné čítanie!

sledujte www.spisskystiavnik.sk

voľby do európskeho parlamentu
Iba 8,34 percent oprávnených voličov našej obce malo záujem o voľby do 
Európskeho parlamentu, ktoré sa konali 24. mája 2014.

V obci boli zriadené dva voleb-
né okrsky v ktorých bolo zapísa-
ných 1642 voličov. Obálky boli 
vydané 137 voličom, taký istý bol 
počet odovzdaných obálok. Počet 
platných odovzdaných hlasov 

bol 129. Najväčší počet hlasov 
získala Slovenská demokratická 
a kresťanská únia – Demokratic-
ká strana – 33 hlasov, 30 hlasov 
získalo Kresťanskodemokratické 
hnutie a 15 hlasov získal SMER 

– sociálna demokracia. Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti získali 
10 hlasov, ostatné strany a hnutia 
získali menej ako desať hlasov.

(O.R.)

rozprávková noc
» strana 3

cena obce
» strana 2

Zamagurské sláv.
» strana 4

Hasičstvo
» strana 7

46. podkova
» strana 8

vať po rozsiahlom výberovom jemné čítanie!
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Z obecného 
zastupiteľstva
» 4. zasadnutie OZ/11. 4. 2014
OZ schválilo program Obecné-
ho zastupiteľstva. OZ schválilo 
za zapisovateľku Antóniu Zum-
merovú, do návrhovej komisie 
a mandátovej komisie a za ove-
rovateľov zápisnice Mgr. Oľgu 
Martinkovú a  Bc.  Magdalénu 
Javorskú Dlugošovú. Mandáto-
vá a návrhová komisia OZ kon-
štatovala, že bolo prítomných 
9 z 9 poslancov (100 %) a OZ 
bolo uznášania schopné. OZ 
zobralo na vedomie kontrolu 
plnenia uznesení zo zasadnutia 
OZ, v plnení ostávajú uznesenia 
95/2012, 103/2012, 14/2014. 
OZ doporučilo starostke obce 
vypracovať znalecký posudok 
na parc.č. 278 o výmere 549 m2 
– vchod do areálu MŠ.
OZ vyhovelo protestu prokurá-
tora a zrušilo napadnuté časti 
VZN č. 2/2014 § 4 odst. 5, § 6 
celý a § 7 mení na nové znenie:
nedodržanie tohto VZN je 
postihnuteľné podľa osobit-
ných predpisov a to: fyzickým 
osobám - pokutou vo výške 
33 € a právnickým osobám od 
166 € do 6638 € dodatkom č. 1 
k VZN.
OZ schválilo 5 % spolufinan-
covanie projektu „Podpora 
misijnej práce v  marginalizo-
vaných rómskych komuni-
tách v  obci Spišský Štiavnik“ 
v oblasti výchovy, vzdelávania 
a osvetovej práce. OZ zobralo 
na vedomie správu zo zasad-
nutia komisie výstavby zo dňa 
25. 3. 2014 a doporučilo staros-
tke obce vypracovať projektovú 
dokumentáciu na rekonštruk-
ciu a následného vybudovania 
dažďovej kanalizácie a chodní-
ka medzi Mlynskou a Kvetnou 
ulicou. OZ prerokovalo plat sta-
rostky obce v zmysle § 11 ods. 4 
písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 
o  obecnom zriadení v  znení 
neskorších predpisov a  § 4 
ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a plato-
vých pomeroch starostov obcí 
a  primátorov miest v  znení 
neskorších predpisov, rozhodlo 
o zvýšení platu starostky podľa 
priemernej mesačnej mzdy 
v  hospodárstve Slovenskej 
republiky v  roku 2013, koefi-
cient ostáva nezmenený 33,81.
OZ zvolilo prísediaceho Okres-
ného súdu Poprad p. Marcela 
Klingu, Kláštorná 213, 059 14 
Spišský Štiavnik. OZ súhlasilo 
s  obnovením členstva v  Mik-
roregióne Pramene Hornádu 
a Čierneho Váhu. OZ zobralo na 
vedomie informácie p. Viliama 

Spoločenská 
kronika
II. ŠTVRŤROK 2014

Novorodenci
• Sebastián Žiga
• Jaroslav Lacko
• Patrik Pačaj
• Timea Čonková
• Adam Rusnák
• Sebastián Hlaváč
• Sofia Servillová
• Kristína Čonková
• Adam Pačaj
• Mária Štajerová
• Patrik Lavrik
• Jakub Šavel
• Oliver Kovalčík
• Alex Žiga
• Mária Žigová

Blahoželáme jubilantom

60 rokov
• Marta Brachňáková, Kvetná
• Mária Žigová, Priečna
• Ján Rusnák, Priečna
• Pavol Černický, Priečna
• Pavol Kukula, Slnečná
• Júlia Rejničová, Slnečná
• Rudolf Šavel, Mlynská
• Mária Chovanová, Mlynská
• Ľudovít Žiga, Priečna

65 rokov
• Anna Lapšanská, Hlavná
• JUDr. Helena Javorská, Mlynská
• Stanislav Korheľ, Lúčna
• Ján Palguta, Slnečná
• Alena Paukovičová, Lúčna
• Gabriel Valtoš, Slnečná

70 rokov
• Oľga Chripková, Priečna
• Darina Mičková, Kláštorná
• Emília Klimková, Mlynská
• Anna Čonková, Priečna

75 rokov
• Monika Galasová, Priečna
• Magda Dulovičová, Lúčna

80 rokov
• Anna Javorská, Hornádska

95 rokov
• Žófia Kicová, Hlavná

Prajeme im pevné zdravie!

Opustili nás
• Marián Gajan
• Helena Dulovičová
• Anna Popadičová

Demografické údaje
K trvalému pobytu sa prihlásili 
ôsmi občania, odsťahoval sa 
jeden obyvateľ.

(O.R.)

Odovzdali sme ceny obce a menovacie dekréty Deň narcisov

Zlaté kňazské jubileum

Obecné zastupiteľstvo 27. júna 2014 sa nieslo v slávnostnej atmosfére. Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu 
o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom - do ulíc, aby sa 
z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája.

Dňa 28. 6. 2014 oslávil 50. výročie kňazskej vysviacky Vdp. PaedDr. Michal 
Mikula, farár našej farnosti v Spišskom Štiavniku, kde pôsobí už 30 rokov.

Starostka obce Mária Kleinová 
v  príhovore ocenila dlhoročnú 
prácu riaditeľa základnej školy 
Mgr.  Petra Gömöryho a  pôso-
benie nášho duchovného otca 
v obci PaedDr. Michala Mikulu. 
Za prítomnosti poslancov OZ 
a pozvaných hostí starostka obce 
odovzdala Cenu obce Spišský 
Štiavnik Mgr.  Petrovi Gömöry-

Deň narcisov sa už tradične 
koná v apríli každého roka. Jeho 
symbolom je žltý narcis - kvietok 
jari a nádeje, ktorý si ľudia pripí-
najú na svoj odev, aby aj týmto 
spôsobom vyjadrili solidaritu 
s osobami postihnutými rakovi-
nou.

Ide o  najväčšiu verejno- 
prospešnú finančnú zbierku 
na Slovensku. Do tohto unikát-
neho projektu sa opäť zapojila 
naša organizácia. Vyzbieralo sa 
148,37 € a  rozdalo sa 143 nar-
cisov. Ďakujeme všetkým tým, 
ktorí prispeli do tejto zbierky. 
Veľká vďaka patrí hlavne naším 
žiakom zo ZŠ, učiteľom, ktorí ich 
vedú k tomu, že pomáhať sa má.

(predsedníčka MS SČK
Oľga Martinková)

Jubilejná svätá omša sa konala 
v kostole Narodenia Panny Márie 
v sobotu 28. 6. 2014 na ktorej sa 
zúčastnili aj jeho traja spolužiaci 
a kňazi z celého dekanátu a blíz-
keho okolia.

V predvečer jubilejnej svätej 
omše dňa 27. 6. 2014 bola pánovi 

mu za rozvoj vzdelanosti v obci 
Spišský Štiavnik pri príležitosti 
odchodu do dôchodku a PaedDr. 
Michalovi Mikulovi za rozvoj 
duchovných hodnôt v obci Spiš-
ský Štiavnik z príležitosti 50 rokov 
kňazstva.

V ďalšej časti Obecného zastu-
piteľstva starostka obce odovzda-
la menovacie dekréty novým 

dekanovi obecným zastupiteľs-
tvom a starostkou obce udelená 
Cena obce za rozvoj duchovných 
hodnôt v  obci z  príležitosti 50 
rokov kňazstva a poďakovanie 
za jeho tvorivú činnosť počas 
jeho účinkovania v  Spišskom 
Štiavniku.

riaditeľkám, ktoré boli zvolené 
v  zmysle výberových konaní 
v máji 2014. Mgr. Márii Martinko-
vej – riaditeľke Základnej školy 
Spišský Štiavnik a PaedDr. Oľge 
Akimjakovej riaditeľke Materskej 
školy Spišský Štiavnik.

(O.R.)

Vysoko dôstojný pán dekan, 
z úprimného srdca Vám blaho-
želáme k  50. výročiu kňazskej 
vysviacky, vyprosujeme od 
Nebeského Otca do ďalších rokov 
pevné zdravie, hojnosť božích 
milostí a darov Ducha svätého.

V.N.

Snímka z odovzdávania ceny obce a menovacích dektrétov (autor: M.J.)

Deň narcisov v škole (autor: O.M.)

Snímka zo slávnostnej sv. omše (autor: M.M.)

Naši prváci zažili rozprávkovú noc v škole
Pre našich prváčikov bol štvrtok, 12. jún, neobyčajný. Do školy si zbalili 
karimatky, spacáky i obľúbenú hračku.

Čakala ich rozprávková noc 
plná zábavy a  dobrodružstva. 
Stretli sme sa večer o šiestej. Po 
odložení vecí v  triede sme sa 
vybrali na čerstvý vzduch, najprv 
sa trošku rozhýbať a potom dob-
rými špekáčikmi zaplniť hladné 
brušká. Po zotmení nastala dlho 
očakávaná chvíľa. V  tmavých 
školských chodbách sme hľada-
li stratený poklad. Ocitli sme sa 

v  rozprávkach o  Červenej čia-
počke, Troch prasiatkach, Máši 
a medveďovi, u Šmolkov, ale aj 
pri Kocúrovi v čižmách, kde deti 
plnili rôzne zaujímavé úlohy. 
Splnením všetkých, spoločnými 
silami, odhalili miesto ukrytého 
pokladu. Každý si v ňom našiel 
medailu, omaľovánku, aj čoko-
ládku. Po sladkej odmene nasle-
dovala hygiena a po zakuklení 

do spacákov, rozprávka na dobrú 
noc. Deťom sa pomaly zatvárali 
očká a posledné zaspalo krátko 
po polnoci. Ráno sme sa pre-
sunuli zo spacákov do jedálne, 
kde sme sa naraňajkovali. Potom 
nasledovalo balenie a rozlúčka. 
Deti celú akciu zvládli na výbor-
nú. Unavení, ale s rozžiarenými 
očkami odchádzali domov.

Mgr. Michaela Paráková

Noc v škole (autor: M. P.)

(pokračovanie na strane 4)
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Martinka, správcu obecného 
rozhlasu a obecného osvetlenia 
ohľadom nákladov na rekon-
štrukciu obecného rozhlasu.

» 5. mimoriadne zasadnutie 
OZ/18. 4. 2014
OZ schválilo program Obecné-
ho zastupiteľstva. OZ schválilo 
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 7 z 9 poslan-
cov (77 %) a OZ bolo uznášania 
schopné.
OZ schválilo odpredaj pozem-
ku verejnou súťažou v zmysle 
§ 9 a) ods. 1 písm.  a) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení par.č. 2090/78 
o výmere 162 m2, ktorá vznikla 
z pôvodnej parcely 2090/10 GP 
č.  3/2014 zo dňa 21.  1.  2014 
v k.ú. Spišský Štiavnik v sume 
6,64 €/m2, spolu v  sume 
1075,68 € Z. J. s manželkou V. J. 
do bezpodielového spoluvlast-
níctva manželov.

» 6. zasadnutie OZ/27. 6. 2014
OZ schválilo program Obecné-
ho zastupiteľstva. OZ schválilo 
za zapisovateľku Antóniu Zum-
merovú, do návrhovej komisie 
a mandátovej komisie a za ove-
rovateľov zápisnice Ing. Danie-
la Martinka a Ing. Mgr. Štefana 
Bukoviča. Mandátová a návrho-
vá komisia OZ konštatovala, že 
bolo prítomných 8 z 9 poslan-
cov (88 %) a OZ bolo uznášania 
schopné.
OZ zobralo na vedomie kontro-
lu plnenia uznesení, prijatých na 
predchádzajúcich zasadnutiach 
OZ 11.  4.  2014 a  18.  4.  2014, 
v platnosti ostávajú uznesenia 
č. 95/2012, 103/2012, 14/2014.
OZ sa uznieslo na Dodatku č. 1 
k VZN obce č. 2/2014 o ochra-
ne pred zneužívaním alkoho-
lických nápojov. OZ zobralo 
na vedomie správu kontrolóra 
obce o  vykonanej kontrole 
- následná kontrola plnenia 
uznesení zo zasadnutia OZ, 
ktoré sa konalo dňa 28. 2. 2014 
a doporučilo zistené nedostatky 
odstrániť v zmysle navrhova-
ných opatrení. OZ zobralo na 
vedomie stav hospodárenia 
obce k 31. 3. 2014 a stanovisko 
kontrolóra obce k záverečnému 
účtu za rok 2013 a k účtovnej 
závierke za rok 2013 a správu 
nezávislého auditora k  hos-
podáreniu obce v  roku 2013. 
OZ schválilo účtovnú závierku 
a záverečný účet hospodárenia 

Zamagurské folklórne slávnosti Jánske ohne
Cez víkend 21. a 22. júna 2014 za zúčastnila 38. ročníka Zamagurských 
folklórnych slávností Ľubka Šutáková. Folklórnych slávností za zúčastnilo 
takmer 10 tisíc návštevníkov.

Ako každý rok, tak aj tento, sa naši dobrovoľní hasiči rozhodli usporiadať Jánske 
ohne. Síce trocha neskôr ako obvykle, ale na tradičnom mieste Pod vysokým 
brehom postavili poriadne veľkú vatru.

Ľubka prezentovala svoje 
výrobky ako remeselníčka z našej 
obce - kraslice kačacie, husacie, 
pštrosie. Jej výrobky zostrojené 
vyškrabovanou technikou zožali 
veľký ohlas. Naša remeselníč-
ka vystavovala svoje výrobky, 
predvádzala remeslo priamo na 
mieste. V sobotu 21. júna zavítal 
na folklórne slávnosti aj sloven-
ský prezident Andrej Kiska. Po 
otváracom programe prešiel 
pán prezident okolo remeselní-
kov, navštívil taktiež stánok našej 

Prípravy začali už v  utorok 
zvážaním dreva, nasledovali 
dva pracovné dni, kedy sa vatra 
stavala a v piatok sa už len zabá-
valo. Počasie tejto akcii prialo 
a tak sa pri vatre, ktorá sa rozho-
rela o 21:00 hod. zišlo množstvo 

remeselníčky Ľubky Šutákovej. 
Kraslice sa mu veľmi páčili, tvrdil, 
že takéto kraslice ešte nevidel, 
Ľubka mu potom darovala kras-
lice s nápismi, ktoré boli určené 
priamo pre neho s venovaním na 
pamiatku zo Spišského Štiavnika. 
Na krasliciach boli motívy Vyso-
kých Tatier, z ktorých pochádza 
aj náš prezident, taktiež pohľad 
na Tri koruny, ktoré symbolizujú 
Zamagurské folklórne slávnos-
ti. Podľa slov Ľubky je to veľmi 
príjemný, usmievavý človek so 

ľudí z našej obce, ale aj z okolia. 
Návštevníci sa zabávali pri dobrej 
hudbe, ochutnávali výbornú 
pečenú klobásku a mohli ju zapiť 
dobrým pivom. Zábava prebieha-
la až do skorých ranných hodín, 
kedy už všetkých prítomných, 

záujmom o slovenské remeslá.
Ľubka sa chystá tohto roku aj 

na folklórny festival Východná, 
EĽRO Kežmarok, Zemplínsky 
jarmok, na Agrokomplex v Nitre 
v  spolupráci s  Podtatranským 
osvetovým strediskom.

Našej milej remeselníčke pra-
jeme veľa trpezlivosti pri práci, 
mnoho ďalších krásnych kraslíc, 
ktoré potešia svojich majiteľov.

(A.Z.)

poslalo domov vychádzajúce 
slnko. Akciu môžeme zhodnotiť 
ako vydarenú a  veríme, že sa 
Pod vysokým brehom stretneme 
aj o rok.

(G.CH.)

Prezident Andrej Kiska a Ľubka Šutáková (autor: Ľ.Š.) Horiaca vatra (autor: M.M.)

Prezident Andrej Kiska a Ľubka Šutáková (autor: Ľ.Š.) Vatra pripravená na zapálenie (autor: M.M.)

obce za rok 2013 „bez výhrad“ 
a  schválilo použitie prebytku 
hospodárenia presunom do 
rezervného fondu obce.
OZ schválilo plán kontrolnej čin-
nosti na obdobie júl - december 
2014. OZ určilo počet poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Spiš-
skom Štiavniku podľa počtu 
obyvateľov obce v zmysle § 11 
zákona č. 369/1990 Z.z. o obec-
nom zriadení pre nasledujúce 
volebné obdobie 9 poslancov 
a určilo rozsah výkonu funkcie 
starostu v zmysle § 11 zákona 
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zria-
dení pre nasledujúce volebné 
obdobie plný pracovný úväzok 
pre starostu obce Spišský Štiav-
nik.
OZ schválilo organizáciu 
Základnej školy v  Spišskom 
Štiavniku v  školskom roku 
2014/2015.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
o  kúpu pozemku - záhradky 
pri bytovom dome súp.č. 4 D. 
D., Poprad a  žiadosť o  kúpu 
pozemku - záhradky pri byto-
vom dome súp.č. 4 N. M. s man-
želkou, Spišský Štiavnik.
OZ zamietlo žiadosť o pridele-
nie ubytovania pre P. K., nakoľko 
obec nedisponuje žiadnymi 
ubytovacími kapacitami. OZ 
zobralo na vedomie stanovis-
ko Ústredia práce, sociálnych 
vecí a rodiny k prevodu majet-
ku štátu - budovy Detského 
domova. OZ schválilo zápis 
v obecnej kronike a v obecnom 
albume za rok 2013 a schváli-
lo odmenu kronikárke obce 
v zmysle rozpočtu na rok 2014.
OZ schválilo finančný príspe-
vok vo výške 500 € Okresnému 
zväzu protifašistických bojov-
níkov na výstavbu pamätníka 
padlým letcom počas II. sve-
tovej vojny na hranici katastra 
obcí Hranovnica a Spišský Štiav-
nik. OZ udelilo Cenu obce Spiš-
ský Štiavnik PaedDr. Michalovi 
Mikulovi za rozvoj duchovných 
hodnôt v  obci z  príležitosti 
50 rokov kňazstva a finančnú 
odmenu vo výške 300 €.

(Za správnosť výpisu O.R.)

Deň detí
Dňa 6. júna 2014 deti oslavova-
li svoj sviatok – Deň detí. Ráno 
o  9.oo h sa zišli pred školou, 
a potom sa aj spolu s učiteľmi 
presunuli na futbalové ihrisko 
v Spišskom Štiavniku. Tam ich 
čakalo prvé prekvapenie.
Pracovníci z  firmy CANISLOG 
predviedli výcvik šteniat, mla-
dých psov a psov šampiónov. 
Dobrovoľníkov obliekli do 
obleku a ukázali útok psa na zlo-

(pokračovanie zo strany 3)

(pokračovanie na strane 5) (pokračovanie na strane 6)

(pokračovanie zo strany 4)
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MŠ v Spišskom Štiavniku.
Dňa 30.mája 2014 sa konali 
voľby riaditeľa ŠZŠ v  Spiš-
skom Štiavniku. Výberová 
komisia mala 9 členov. O post 
riaditeľa sa uchádzali dvaja 
kandidáti: Mgr. Eva Bobovská 
a Mgr. Róbert Mýtnik. Výberová 
komisia zvolila za riaditeľku ŠZŠ 
v Spišskom Štiavniku Mgr. Evu 
Bobovskú.

(Martina Mizerová)

škola 
neoddychuje
Ani počas letných prázdnin nie 
je budova našej ZŠ prázdna 
a bez života. Už 1.júla sme začali 
s druhou etapou opravy elek-
troinštalácie. Staré hliníkové 
rozvody už nevyhovovali a boli 
už aj nebezpečné. Veď slúžili 
už od r. 1967, kedy bola škola 
postavená. Prvá etapa opráv 
prebehla už v minulom roku. 
Druhú etapu opráv sa budeme 
snažiť dokončiť do konca júla, 
pretože v  auguste už budú 
prebiehať upratovacie práce, 
úprava okolia školy a celková 
príprava na nový školský rok. 
V čase letných prázdnin novú 
maľovku dostane kuchyňa škol-
skej jedálne.

(M.M.)

Zo športu
Koncom júna sa brány nášho 
futbalového ihriska na pár dní, 
či týždňov zamknú a hráči všet-
kých kategórií, žiakov, dorastu 
aj „A“ mužstva, sa cez prázdni-
ny rozletia na letné brigády 
a zaslúžené dovolenky. Najväč-
ší úspech tejto sezóny dosiahli 
dorastenci, ktorým ušiel postup 
do vyššej súťaže len o tri body, 
keď nakoniec obsadili výborné 
druhé miesto. Herne neskla-
mali, no niekedy im to šťastie 
nešlo oproti. Naša najmladšia 
kategória žiakov sa žiaľbohu 
po poslednom kole ocitla na 
samom dne tabuľky, a tak po 
dvoch rokoch opúšťa prvú 
žiacku triedu. Nevadí, chlapci 
nazbierali aspoň skúsenosti, 
a  v  ďalších rokoch sa môžu 
pokúšať o  návrat späť. Muži 
obsadili v II. triede stred tabuľky, 
čiže ôsmu priečku. Herne mali 
určite naviac a v súťaži patrili 
k mužstvám, ktoré hrali najkrajší 
futbal. Škoda niektorých zápa-
sov, v ktorých sme boli lepším 
tímom, ale odchádzali sme bez 
bodu, no veríme, že budúca 
sezóna bude úspešnejšia. Na 
záver by sme chceli poďakovať 

Hasičstvo je v našej obci stále živé
Na začiatku leta si naši hasiči vyhrnuli rukávy a pustili sa do opravy výcvikovej 
plochy. Stará plocha už nespĺňala súčasné požiadavky na kvalitnú prípravu 
a súťaže hasičských družstiev. Pri práci nebolo málo problémov, nepomáhalo 
ani počasie, ale napriek tomu bola základňa pripravená na svoju premiéru 
a zaťažkávajúcu skúšku súťaže O pohár starostky obce Spišský Štiavnik, ktorá sa 
zarátavala do 20. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy.

Organizátorom bol náš Dob-
rovoľný hasičský zbor, patriaci 
medzi najstaršie v okrese Poprad. 
Veď pred dvoma rokmi oslávil už 
130. výročie svojej činnosti. Na 
športovom ihrisku v  Spišskom 
Štiavniku sa konal trinásty ročník 
tejto súťaže. Súťažilo sa v sied-
mych kategóriách (muži do 35 
rokov, muži nad 35 rokov, ženy, 
dorastenci, dorastenky, žiaci 
a žiačky). Svoju šikovnosť a súhru 
predviedlo rekordných 55 druž-
stiev. Rekordný bol aj čas trvania 
súťaže. Celých 8 hodín zápolenia 
hasičov z blízkeho aj vzdialenej-
šieho okolia odštartovala kate-
gória žiakov a žiačok, kde sa naše 
žiačky umiestnili na 2. mieste. 
K tomuto striebornému umiest-
neniu im môžeme len gratulovať, 
nakoľko to bola ich premiérová 
súťaž v tejto disciplíne. V ďalších 
kategóriách boli našimi najväčší-
mi nádejami na dobré umiestne-
nie dorastenci a dorastenky DHZ 
Sp. Štiavnik. Očakávania naozaj 
splnili a v konečnom hodnote-
ní sa dorastenky umiestnili na 
2. mieste. Pre toto družstvo má 
striebro hodnotu zlata. Dôvodom 
je fakt, že pre toto novoformu-
júce sa družstvo to bolo prvé 
súťažné vystúpenie. Veríme, že 

tento ich úspech nie je posledný. 
U dorastencov to bolo v zname-
ní „my sme tu doma“ a prvé dve 
miesta si podelili naši. Na prvom 
mieste sa umiestnilo družstvo 
s  označením II. a  na druhom 
družstvo číslo I. Chlapci si týmito 
výsledkami zapísali ďalšie body 
do Podtatranskej hasičskej ligy, 
kde sú v priebežnom poradí na 
prvom a druhom mieste. Ostáva 
veriť, že naši mládežníci budú 
v  týchto výsledkoch pokračo-
vať a pri konečnom hodnotení 
v  septembri sa budeme tešiť 
z krásnych umiestnení. V ostat-
ných kategóriách nám chýbalo 
trochu toho povestného šťastíčka 
a určite nám k dobrému výsled-
ku nepomohol ani dážď, ktorý sa 
spustil počas súťaže a podpísal sa 
na ich umiestnení. Muži obsadili 
19. priečku, ženy s mužmi nad 35 
rokov, každý v svojej kategórii 6. 
miesto. Ocenenie mladých hasi-
čov, dorastu i dospelých usku-

Práce na hasičskej ploche (autor: M.M.)

najmladšia generácia hasičov s predsedom R. Martinkom (autor: M.M.)

Deti na výlete na Podlesku (autor: I.M.)

Rozlúčková grilovačka (autor: I.M.)

točnila starostka obce Mária Kle-
inová, ktorá odovzdala i sedem 
krásnych putovných pohárov.

Ďalšou hasičskou akciou orga-
nizovanou v  našej obci bolo 
okresné kolo DHZ, ktoré organi-
zoval Okresný výbor Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany Poprad v spo-
lupráci s  Dobrovoľným hasičs-
kým zborom (DHZ) v Spišskom 
Štiavniku v kategórii dorastu, žien 
a  mužov nad 35 rokov. Súťaž-
nými disciplínami bol hasičský 
útok s vodou a štafeta 8 x 50 m 
s prekážkami podľa Súťažného 
poriadku DPO SR. V tejto súťaži 
sme očakávali najlepšie výsled-
ky od dorasteneckých druž-
stiev. Nešťastných 5 trestných 
bodov v štafete, našich chlapcov 
odsunulo na 2. miesto. Ani toto 
umiestnenie nemôžeme pokla-
dať za neúspech, veď išlo o ich 
prvú účasť na okresnej súťaži. 
Našich hasičov čakajú ešte ďalšie 
súťaže v rámci PHL a veríme, že 
technika, ani ľudský faktor nes-
klame a v jeseni sa budeme tešiť 
z  medailových umiestnení pri 
vyhodnotení 20. ročníka Podta-
transkej hasičskej ligy.

(Výbor DHZ Spišský Štiavnik)

deja. Deti boli veľmi prekvape-
né silou, ktorú má útočiaci pes. 
Na rozlúčku si mohli psíka, ktorý 
navštevuje školy a pomáha pri 
liečbe detí a pacientov - canis-
terapiou, pohladkať. O druhé 
prekvapenie sa postarali dob-
rovoľní hasiči z DHZ v Spišskom 
Štiavniku. Na horiacom domče-
ku predviedli zásah s hasičskou 
technikou. Deti si mohli vyskú-
šať nožnice a rozstrihávať dvere 
na aute. Potom žiačky, ktoré 
pracujú v  hasičskom krúžku 
ukázali svoj útok a štafetu. Na 
záver si všetci mohli vyskúšať 
útok a povoziť sa na hasičskom 
aute. Bola to vydarená oslava, 
za ktorú musíme poďakovať 
organizátorke -pani učiteľke 
Mgr. Michaele Parákovej.

(Martina Mizerová)

aj naša škola 
je happy
Dňa 23. júna 2014 bol v základ-
nej škole HAPPY deň. Žiaci 
a zamestnanci školy si pripravili 
choreografi e na známu pieseň 
Happy, ktorú spieva Pharrell Wil-
liams. A pán kameraman Viliam 
Noga nám natočil a vyrobil DVD 
záznam. Zabavte sa s nami na 
www.zsspisskystiavnik.sk

(Martina Mizerová)

voľby 
riaditeľov 
v Mš, Zš, šZš 
v Spišskom 
štiavniku
Dňa 15.mája 2014 sa konali 
voľby riaditeľa ZŠ v Spišskom 
Štiavniku. Výberová komisia 
mala 13 členov, z toho 1 člen sa 
volieb nezúčastnil.
Z  troch kandidátok: PaedDr. 
Anny Popadičovej, Mgr. Márie 
Martinkovej a  Mgr.  Dariny 
Turákovej, ktoré sa uchádzali 
o post riaditeľa, sa Mgr. Darina 
Turáková volieb nezúčastnila. 
Výberová komisia zvolila za ria-
diteľku ZŠ v Spišskom Štiavniku 
Mgr. Máriu Martinkovú.
Dňa 28.mája2014 sa konali 
voľby riaditeľa MŠ v Spišskom 
Štiavniku. Výberová komisia 
mala 5 členov, z toho 1 člen sa 
volieb nezúčastnil. O post riadi-
teľa MŠ sa uchádzala jedna kan-
didátka PaedDr. Oľga Akimja-
ková. Túto kandidátku komisia 
jednohlasne zvolila za riaditeľku 

veselý JúN v našej škôlke
Tento mesiac sme si naozaj veľmi užili, radovali sa a smiali, lebo väčšinu času 
sme strávili v našej krásnej prírode.

Presne tak. Naplno sme si 
vychutnávali čas strávený v prí-
rode, ktorá má v sebe toľko krásy 
a  pokoja. Začali sme oslavou 
nášho najkrajšieho sviatku, „Dňa 
detí“, výletom na Podlesok.

išli sme si po odmenu.
Dobrý nanuk spapali,
s papagájom pohrali,
a na obed späť do škôlky,
šťastní sme sa pobrali.

.Keď som von na slniečku,
cítim radosť v srdiečku.
A keď jemný vetrík veje,
a to slnko krásne hreje,
netreba mi už nič viac,
iba si to vychutnať.

Bolo nám výborne a nesieme si 
z tohto veľa krásnych zážitkov. To 
však ani zďaleka nebolo všetko. 
Celý jún sme strávili čo najviac 
času na našom škôlkarskom 
dvore, zvládli sme aj prechádzky 
až na družstevný kopec (a to aj tí 
najmenší), odkiaľ sa nám naskytol 
krásny výhľad. Naše putovanie 
pokračovalo po Štiavnických 
lúkach a  zistili sme, že naša 
dedinka je obklopená nádhernou 
prírodou. Pani učiteľky nás nauči-
li, ako si ju máme vážiť, spolu 
s nimi sme zbierali odpadky, kto-
rých bolo naozaj dosť veľa a ktoré 
ju dokážu tak ľahko zničiť. No my 
sme aspoň tou troškou prispeli 
k jej záchrane. Na konci júna naše 
objavovanie a užívanie si prírod-

.Keď pred škôlku po nás 
prišiel,
s autobusom ujo šofér,
išli sme my na výlet,
spoznať nový, krásny svet.
Na Podlesku sme sa hrali,
cez preliezky preliezali,
a zásoby vyjedali.
A po krátkej túre veru,

.Všetci sa už domov pobrali,
no vo škôlke ešte ostali,
naši milí, predškoláci,
čoskoro už veľkí žiaci.
Žeby sa im domov nechcelo?
Za mamkami vôbec necnelo?
Možno chcelo aj zacnelo,
ale bolo nám veselo.
Do Kaštieľa na prechádzku
a po nej nám ujo Paľo s tetou 
Beou,
nachystali, grilovačku.
Unavení, napapaní,
vo škôlke sme nocovali.

Tak takto sme strávili mesiac 
jún v  našej milej škôlke a  ako 
každý, bol naplnený zážitkami, 
smiechom a radosťou. Ďakujeme 
všetkým.

(I.M.)

ných krás zakončila, „Rozlúčková 
noc a grilovačka predškolákov“.

(pokračovanie na strane 8)
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všetkým funkcionárom, fanúši-
kom a ostatným členom TJ, ktorí 
sa podieľali na správnom chode 
nášho klubu počas celej sezóny. 
Koncom júla Vás pozývame na 
futbalový turnaj O pohár staros-
tky obce, ktorého presný termín 
konania Vám včas oznámime.

(E.B.)

pramienky 
putujú
OcÚ Hranovnica v spolupráci 
s knižnicou pripravujú spozná-
vací výlet „Pramienky putujú,“ 
pre deti a  mládež, desiatimi 
obcami Mikroregiónu Prameň 
Hornádu a  Čierneho Váhu. 
Účastníci výletu tak môžu spoz-
návať najzaujímavejšie objekty 
jednotlivých obcí a  do mapy 
obcí budú zbierať pečiatky. 
Výletu, ktorý bude 16. a 17. júla 
2014 sa zúčastnia aj naše deti.

(O.R.)

prázdninová 
súťaž
Občianske združenie MAS PRA-
MENE vyhlasuje súťaž pre deti 
Základných škôl nášho regiónu:
PRÁZDNINOVÝ VIDIEK OČAMI 
DETÍ.
Súťaž je rozdelená do troch 
kategórii:
1. Fotografi a
2. Výtvarná práca
3. Slohová práca
Podmienky súťaže:
Slohová práca, výtvarná práca 
alebo fotografia musí byť 
z  nášho regiónu (Gánovce, 
Hozelec, Švábovce, Hôrka, 
Jánovce, Vydrník, Spišský 
Štiavnik, Hranovnica, Vernár, 
Spišské Bystré, Kravany, Vikar-
tovce a Šuňava). Súťaže sa môžu 
zúčastniť len žiaci základných 
škôl.
Z každej kategórie budú vyhod-
notení najlepší traja, ktorých 
práce budú zverejnené na našej 
webovej stránke www.maspra-
mene.sk a  mená zverejnené 
v  týždenníku Podtatranské 
noviny.
Súťaží sa o  zaujímavé vecné 
ceny!
Začiatok súťaže: 1. 7. 2014
Svoje práce posielaj-
te na e -mailovú adresu: 
info@maspramene.sk alebo 
odovzdajte v  škole p.  uči-
teľkám/učiteľom
Koniec súťaže: 15. 9. 2014 naj-
neskôr do 30. 9. 2014 (vrátane)
Výsledky súťaže budú zverejne-

46. ročník štiavnickej podkovy
Tretia júnová nedeľa v našej obci už tradične patrí priaznivcom koní. Aj tento 
rok sa v športovom areáli konali jazdecké preteky. 46. ročník Štiavnickej podkovy 
zahájila starostka obce – riaditeľka pretekov Mária Kleinová.

O  13,00 hod. nastúpili na 
parkúr najmladší jazdci v kategó-
rii „ZM“ deti. Zvíťazila Lucia Sel-
nekovičová na koni Nord z Acer 
Mlynica, na druhom mieste bola 
Tereza Gulášová na koni Kalut 
z  Hipoclub Liptovská Sielnica 
a  tretiu priečku obsadila Ale-
xandra Chlpeková na koni Quick 
Silver z JK Equipe Spišský Štiav-
nik. V súťaži „ZM“ sa na prvom 
a druhom mieste umiestnili Lucia 
Selnekovičová a Tereza Gulašo-
vá a tretie miesto obsadila Sla-
vomíra Javorská na koni Kongo 
z JK Equipe Spišský Štiavnik. Po 
vyhodnotí súťaže a  odovzdaní 
cien na slávnostnom nástupe 
zaspievala účastníčka pretekov 
naša rodáčka Pavla Hudzíková.

Nasledovala súťaž „Z“ v ktorej 
bojovalo tridsaťtri jazdcov. Zví-
ťazila Petra Martočková na koni 
Kiara z  Acer Mlynica, druhé 
miesto obsadila Katarína Stan-
ková na koni Waleur de LEssert 
zo Slávie Spišská Nová Ves a tretie 

miesto patrilo Petrovi Kunovi na 
koni Griffi  n z JK Epona Mútnik.

V prestávke vystúpila Sokoliar-
ska skupina Hieraaëtus z Bojníc. 
Vo vystúpení nám ukázali výcvik 
dravých vtákov v dobových kos-
týmoch a  s  dobovou hudbou. 
V  programe vystúpili viaceré 
druhy Myšiakov, Výry skalné, 
Krkavec, Sokol rároh a Orol skalný. 
Počas programu bol predstavený 
výstroj sokoliara aj dravca.

Hlavnej súťaže sa zúčastnilo 15 
jazdcov. Výhru si odniesla Kata-
rína Košecká na koni Lermond 

z Hipoclubu Liptovská Sielnica, 
druhé miesto obsadil Jozef Špak 
na koni Duvivier z JK Švábovce 
a pekné tretie miesto získal Peter 
Kuna na koni Griffin z  Epona 
Mútnik.

Deti si tento deň užívali v ská-
kacom hrade, jazdou na poní-
koch aj rôznymi zábavnými hrami 
v skautskom tábore.

Pravdaže nechýbali stánky 
s občerstvením, cukrovinkami aj 
milými drobnosťami.

Na záver sme za účasti návštev-
níkov vyžrebovali hodnotnú tom-
bolu a takto ukončili 46. ročník 
Štiavnickej podkovy.

(O.R.)

Jazdecké preteky (autor: M. J.)

Organizačný výbor Štiavnickej podkovy (autor: M. J.)

né 15. 10. 2014 na našej webo-
vej stránke.

O.R.

Život medzi 
vami
V neskorej jeseni minulého roku 
začala Spišská katolícka charita 
s prípravou budovy na prevádz-
ku Domu Charitas Panny Márie 
Lurdskej v obci Spišský Štiavnik. 
Bolo to neľahké obdobie, ale do 
novootvoreného zariadenia pre 
seniorov sme už v marci tohto 
roku prijali prvého klienta 
a dnes máme desať seniorov 
z rôznych kútov Slovenska.
Poskytovanie kompletnej sta-
rostlivosti v  oblasti sociálnej, 
zdravotnej i duchovnej je pre 
nás samozrejmosťou. Individu-
álnym prístupom ku každému 
sa s trpezlivosťou a láskou sna-
žíme opatrovať ich a zasadzo-
vať sa o rešpektovanie ľudskej 
dôstojnosti a sociálnych práv 
ľudí starých, chorých, opuste-
ných, bez domova alebo iným 
spôsobom marginalizovaných 
seniorov v  duchu princípov 
katolíckej charity. Napomáha-
me im posilňovať v sebe vedo-
mie zachovania si vlastnej viery, 
dôstojnosti a hodnoty tak, aby 
pobyt v zariadení sa čo najviac 
priblížil prirodzenému domá-
cemu a rodinnému prostrediu. 
Zariadenie pre seniorov – teda 
jedna zložka nášho Domu 
Charitas už rozbehla činnosť 
pomoci seniorom, ale je tu ešte 
jedna, o ktorej vás chcem touto 
cestou informovať.
Súčasťou Domu Charitas je 
i  denný stacionár. Hlavnou 
myšlienkou projektu prevádzky 
v dennom stacionári je poskyto-
vať sociálne služby (obslužné, 
stravovacie, rehabilitačné, záuj-
mové a terapeutické) v pracov-
né dni – od 7,00 hod. do 17,00 
hod. - hlavne občanom obce 
Spišský Štiavnik.
Dnes navštevujú denný stacio-
nár dvaja klienti z  obce. No 
určite je v  Spišskom Štiavni-
ku viac ľudí, ktorí potrebujú 
a  možno i  sami chcú stráviť 
čas v spoločenstve rovesníkov 
a oddialiť sa tak od samoty kaž-
dodenného života. Pomôžte im 
prosím a šírte správu, že sme tu 
pre nich.
Určite sú medzi vami i  takí, 
ktorí sa starajú o blízkeho, ale 
sami chodia do práce, prípad-
ne si potrebujú niečo vybaviť 
na úradoch, či iba jednoducho 
si potrebujú chvíľu odpočinúť 
a načerpať nové sily. Vedzte, že 
vám vieme pomôcť a vaši blízky 

(pokračovanie zo strany 8)

(pokračovanie na strane 10)

Zo života našich deviatakov

bodovali sme na Hornádskych hrách

Celý rok 2013/2014 sa niesol pre našich deviatakov v znamení voľby ich ďalšieho 
štúdia na stredných školách. Prvou veľkou skúškou bolo Testovanie 9, kde 
museli preukázať vedomosti, ktoré nadobudli počas ich štúdia na základnej škole. 
Nasledovali prijímacie pohovory a čakanie na ich výsledky.

Dňa 5. 6. 2014 sa naša škola zúčastnila na 15. ročníku Hornádskych hier, ktoré 
sa konali v areáli Základnej školy v Hranovnici.

Tak ako aj po iné roky, aj teraz 
si mohli niektorí žiaci vybrať, na 
ktorú školu nastúpia v  ďalšom 
školskom roku. Školskú dochádz-
ku na našej škole v školskom roku 
2013/2014 ukončilo 37 žiakov.

9. A – 21, 9. B – 12
8. ročník – 4 (nedokončili 

základnú školu)
Žiakov, ktorí nebudú pokračo-

vať v ďalšom štúdiu bolo 11.
Tých, ktorí pokračujú v štúdiu 

na stredných školách sme roz-
miestnili takto:

V príjemnej atmosfére a slneč-
nom počasí sa naši žiaci snažili 
napraviť reputáciu z predchádza-
júceho ročníka, kedy výsledkami 
veľmi neoslnili. Táto ich snaha 
vyústila do výborných výsledkov, 
hlavne v kolektívnych športoch. 
Vo futbale chlapci predvádzali 
výborné výkony a  napokon sa 
umiestnili na 1. mieste. Rovna-
ko mladučké družstvo žiačok vo 

SPŠ - 2
Technická akadémia SNV - 1
Súkromná st. odb. škola - 1
Odbor. učilište internátne - 4
SPGŠ Levoča - 1
SOŠ Okružná PP - 4

vybíjanej nenašlo premožiteľa 
a suverénne taktiež obsadilo 1. 
miesto. Obrovská radosť a skan-
dovanie po každom víťaznom 
zápase znela všetkými športo-
viskami a bola radosť pozerať sa 
na zanietené dievčatá. Ďalší veľký 
úspech sme dosiali vo volejbale, 
keď naše družstvo prehralo len 
so žiakmi zo ZŠ Spišské Bystré 
a  tak sme obsadili 2. miesto. 
V individuálnych disciplínach sa 
o najvýraznejší úspech postaral 
Ladislav Žiga, ktorý obsadil 2. 

účastníci súťaže (autor: M.M.)

z nich boli v našom bývalom hlav-
nom meste po prvýkrát a česká 
metropola v nich zanechala silné 
dojmy. Unavení, ale plní nových 
zážitkov sa vrátili do každoden-
ného života žiaka základnej školy.

Po prijatí na stredné školy 
a školskom výlete do Čiech devia-
taci nelenili a  spolu so svojou 
triednou učiteľkou Ing. Veroni-
kou Slivkovou nacvičili dojímavý 
a miestami aj humorný koncoroč-
ný program, ktorým sa rozlúčili 
so svojimi mladšími spolužiakmi.

Prajeme všetkým našim kon-
čiacim žiakom, aby využili všetky 
vedomosti, ktoré doteraz nado-
budli a  nech všetky ich kroky 
v budúcom živote sú správne.

(M.M.)

miesto v  behu na 1000 m a  3. 
miesto v  behu na 60 m. Mária 
Rusnáková obsadila 3. miesto 
v  hode kriketovou loptičkou. 
V celkovom hodnotení škôl naša 
škola obsadila 4. miesto. Celkovo 
by sme vyzdvihli veľmi dobre 
organizačne zvládnuté súťaže 
a hlavne prístup a výkony žiakov 
našej školy, za čo im patrí pochva-
la a poďakovanie.

(Ing. Milan Maliňák)

škola - počet prijatých žiakov
Gymnázium - 1
Obchodná akadémia - 2
SOŠ PP Veľká - 7
SOŠ technická - 3

Koncom júna sa naši deviataci 
vybrali na školský výlet do dru-
žobnej školy v Sloupnici v sused-
ných Čechách. Začiatok ich cesty 
síce nezačal najlepšie, pretože 
rýchlik v Poprade meškal skoro 
celú hodinu a preto nestihli ďalší 
prípoj v Čechách. Na nálade im to 
však neubralo. Pani učiteľky bles-
kovo vybavili náhradný plán a do 
Sloupnice sa dostali bez väčších 
problémov. Počas troch dní strá-
vených v Česku videli mesto Lito-
myšl, aj stovežatú Prahu. Mnohí 

vomíra Javorská na koni Kongo 
z JK Equipe Spišský Štiavnik. Po 
vyhodnotí súťaže a  odovzdaní 
cien na slávnostnom nástupe 
zaspievala účastníčka pretekov 
naša rodáčka Pavla Hudzíková.

Nasledovala súťaž „Z“ v ktorej 
bojovalo tridsaťtri jazdcov. Zví-
ťazila Petra Martočková na koni 
Kiara z  Acer Mlynica, druhé 
miesto obsadila Katarína Stan-
ková na koni Waleur de LEssert 
zo Slávie Spišská Nová Ves a tretie 

rína Košecká na koni Lermond níkov vyžrebovali hodnotnú tom-
bolu a takto ukončili 46. ročník 
Štiavnickej podkovy.

(O.R.)

(pokračovanie na strane 9)

(pokračovanie zo strany 7)
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sú medzi nami vítaní. Využite 
naše sociálne služby poskyto-
vané na základe odbornosti 
a solidarity.

(Mgr. Ľubomír Bagar,
riaditeľ Domu Charitas Panny Márie 

Lurdskej Spišský Štiavnik)

telefón SOS
•  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

inzercia
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

tenisový turnaj jednotlivcov
V dňoch 4. a 5. júla 2014 sa pod záštitou občianskeho združenia ŠČAVNIČAN 
konal v areáli Telovýchovnej jednoty Sp. Štiavnik už 4. ročník tenisového 
turnaja jednotlivcov.

Za pekného počasia sa turnaja 
zúčastnilo celkom 16 účastníkov, 
ktorí boli rozdelený do štyroch 
skupín. Po vyrovnaných a napí-
navých súbojoch v  skupinách 
a následne vo vyraďovacej časti 
turnaja sa z celkového víťazstva 
tešil premiérovo Jožko Maliňák. 
Na 2. mieste skončil Rudolf Šavel 

ml. a  3. miesto obsadil Milan 
Maliňák. Gratulujeme víťazom 
a ďakujeme všetkým zúčastne-
ním a už teraz sa tešíme na budú-
coročný 5. ročník turnaja, ktorý 
sa ako každý rok bude konať 5. 
júla 2015 na sviatok sv.  Cyrila 
a Metoda.

(M. H.)
1. Jozef Maliňák
2. Rudolf Šavel ml.
3. Milan Maliňak

Na snímke zľava: Jozef Maliňák, Rudolf Šavel, Milan Maliňák, Martin Hudzík, (autor: D.M.)


