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obecný

• Vážení spoluobčania
(príhovor starostky obce na
slávnostnom zložení sľubu starostky
obce a poslancov obecného
zastupiteľstva zo dňa 15. 12. 2014)

Vážení páni poslanci,
vážené kolegyne,
kolegovia, milí naši
hostia!
Naša obec Spišský Štiavnik je
krásna. Je krásna nielen polohou
a jej okolím, cennými historickými
pamiatkami, ale hlavne dobrými,
statočnými a pracovitými ľuďmi.
A títo moji rodáci, spoluobčania
mi dali svoju dôveru, aby som
stála na čele obce ako starostka
po štvrtý krát – vo volebnom
období rokov 2015-2018.
Z úprimného srdca Vám ďakujem.

Spišský Štiavnik | ročník Xii

samotnom budovaní obce – pri
investičnej i neinvestičnej výstavbe, pri budovaní medziľudských
vzťahov, ale i pri upevňovaní
hrdosti na našu obec.
Organizačná práca s tímom
pracovníkov obecného úradu,
vlastný prehľad, dôraz na vzdelávanie, kultúru, duchovný život,
práca s mladými ľuďmi, štandardná občianska vybavenosť, vytváranie podmienok na športové
vyžitie, zmysluplné využívanie
voľného času, podpora a pomoc
starším spoluobčanom – to sú
moje priority, ktoré som zhrnula
do svojho volebného programu.
Tento som starostlivo a zodpovedne prepracovala na finančné
možnosti obce. Verím, že budeme
opäť úspešní aj pri získavaní
grantov z európskej únie a že

obec zamestnáva už niekoľko
rokov sociálnych terénnych
pracovníkov, má prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva
zdravotnú terénnu pracovníčku, sa nám nedarí zabezpečiť
základné hygienické návyky
niektorých spoluobčanov a aj
tu bude potrebné s kolektívom
poslancov zapracovať konkrétne kroky a programy hlavne do
práce komisie sociálnej, školskej,
zdravotnej.
Zaželajme si preto navzájom
zdravie, silu a vytrvalosť, spokojnosť v našich rodinách, ale hlavne
u občanov.
V tejto chvíli by som chcela
poďakovať za spoluprácu na
našom spoločnom doterajšom
diele predovšetkým odchádzajúcim poslankyniam a poslancom
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Vianočná pohľadnica
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Obecná samospráva
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Zo slávnostného zastupiteľstva (autor foto: M.J.)

Je to pre mňa veľká pocta,
dôvera, ale hlavne veľká zodpovednosť, ktorú som začala pociťovať od prvých okamihov, keď som
sa dozvedela výsledky volieb.
Veľký učiteľ národov Ján Amos
Komenský povedal:

Nesľubuj, že vykonáš
nehovor, čo si vykonal,
ale ponechaj svojim
skutkom, aby za Teba
hovorili.
Tieto veľmi „múdre“ slová sú
takým mojim menším životným
krédom, podľa nich som sa snažila doteraz žiť a pracovať a vediem
k nim aj svoje deti.
A ja som si uvedomila, že ľudia
prácu na tomto poste naozaj
hodnotia nie podľa slov, ale podľa
skutkov. No tých bude potrebné vykonať ešte veľa. Nielen pri

za pomoci súčasných poslancov
obecného zastupiteľstva z ktorých siedmi dnes po prvý-krát
zložili sľub na komunálnej pôde,
budeme môcť po štyroch rokoch
hodnotiť toto volebné obdobie
ako úspešné a zvládnuté. Bude si
to určite vyžadovať veľa vzájomnej tolerancie, rešpektu i kompromisov, pretože viem, že aj oni
majú určite svoje predstavy, čo
chcú za štyri roky dokázať svojim
voličom. Očakávam od nich
pomoc predovšetkým na úseku
eliminácie kriminality mladistvých, pri riešení stále stúpajúcej
nedochádzky rómskych žiakov
v Základnej škole, v Špeciálnej
základnej škole, ale tiež aj do
učilíšť, kde by sa mali pripravovať
na budúce povolania a bohužiaľ
skoro všetci končia už v prvých
ročníkoch a úroveň vzdelanosti v rómskej osade je na veľmi
nízkej úrovni. Napriek tomu, že

obecného zastupiteľstva – však
s niektorými sme spolupracovali naozaj celých dvanásť rokov.
Taktiež by som chcela poďakovať
aparátu pracovníkov obecného
úradu, ktorí denno-denne odvádza prácu v prospech občanov
pri prenesenom i originálnom
výkone štátnej správy i samosprávy obce. Ďalej pánovi kontrolórovi obce – Ing. Ondrejovi
Korenkovi, ktorý bdie hlavne
nad dodržiavaním zákonnosti
v našich rozhodnutiach. Všetkým
členom komisií za ich pomoc pri
náročných rozhodnutiach obecného zastupiteľstva a uvedomovaní si trestno-právnej zodpovednosti každého rozhodnutia,
či obecného zákona a nariadenia. Našim duchovným otcom za
formovanie duchovného života
v obci, učiteľským kolektívom
(pokračovanie na strane 2)
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Spoločenská
kronika
VI. ŠTVRŤROK 2014

Novorodenci
• Andrea Lacková
• Martin Žiga
• Martin Tarina
• Andrej Kurňava
• Matúš Pačaj
• Richard Dávid
• Magdaléna Žigová
• Damián Lacko
• Tomáš Pačaj
• Matias Pačaj
• Samuel Chripko
• Zuzana Lacková
• Vanesa Ščuková
• Franko Polhoš
• Sára Pačajová
Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Mária Kacvinská, Slnečná
• Ján Štajer, Priečna
• Ján Javorský, Mar. námestie
• Emil Kontra, Kvetná
65 rokov
• Anna Hašková, Kláštorná
• Štefan Pačaj, Priečna
• Vladimír Hudzík, Mlynská
• Katarína Ferenčáková, Slnečná
70 rokov
• Anna Hopková, Kvetná
• Martin Martinko, Kvetná
• Anna Jarošová, Mlynská
• Anna Rimbalová, Hlavná
75 rokov
• Terézia Chripková, Slnečná
• Emília Doláková, Kvetná
• Ondrej Hudzík, Lúčna
• Vladimír Javorský, Kvetná
80 rokov
• Martin Gajan, Slnečná
• Martin Martinko, Kvetná
• Mária Jarošová, Lúčna
85 rokov
• Mária Budinská, Mlynská
• Mária Pacigová, Hlavná

Ďakovné listy pre Obec Spišský Štiavnik a pani starostku Máriu Kleinovú

za prípravu detí a mládeže na
budúce povolania a za výchovu
k zodpovednosti a samostatnosti. Predsedom a členom našich
spoločenských organizácií, neziskových organizácií, občianskych
združení, ktorí sa starajú o zmysluplné využitie voľnočasových
aktivít detí, mládeže, občanov
v produktívnom veku, ale i seniorov.
Sponzorom za sponzorské príspevky, pomocou ktorých sa nám
podarilo každoročne usporiadať
v obci hodnotné akcie, z ktorých
niektoré sa už natrvalo zapísali do
povedomia nielen našich občanov, ale dosiahli nadregionálny
význam.
Verím, že táto spolupráca
všetkých, ktorých som tu spomenula, ale i tých, ktorých som
možno nechtiac vynechala, bude
i v tomto volebnom období
pokračovať. Je našou povinnosťou, aby sme sa navzájom podporovali, pomáhali si pri tom, aby sa
naša obec rozvíjala po všetkých
stránkach, aby sme tu nielen
bývali, ale mali tu i domov.

Aby sme tu boli šťastní, slobodní, usmievali sa na seba, venovali
sa tomu, čo nás baví – svojím záhradkám pred domom, muškátom
v oknách, oprave svojho auta, aby
bolo pozametané pred prahom
a na stole nechýbal nikdy chlieb
a soľ. Veď čo keď príde hosť?
A o tom, že tieto slová na
začiatku môjho volebného obdobia neboli zbytočné, ani formálne
som sa presvedčila už v sobotu
31. 1. 2015, kedy som z dôvodu
snehovej kalamity spolu s krízovým štábom obce vyhlásila na
území obce mimoriadnu situáciu.
Do záchranných a zabezpečovacích prác sa zapojili ako prví naši
členovia Dobrovoľného hasičského zboru. Ďalej boli povolaní
a svojimi mechanizmami pomohli pán Vít Martinko, Agrodružstvo
Hornád Spišský Štiavnik. Veľké
ďakujem si zaslúžia aj naši pracovníci na aktivačných prácach
i malej obecnej službe. Ale
poďakovanie patrí aj všetkým
občanom, ktorí sa bez dožadovania akejkoľvek pomoci zapojili do prác pri odhŕňaní snehu

spred svojich domov a dvorov
a zvládli aj celodenný výpadok
elektrického prúdu. Ešte počas
dvoch ďalších dní pokračovali
zabezpečovacie práce na odvážaní snehu hlavne z námestia
v rámci vyhlásenej mimoriadnej
situácie a to hlavne z dôvodu, aby
nám pri oteplení opäť nevznikla
mimoriadna situácia z dôvodu
povodne.
Chcem tiež poďakovať dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do
prác pri organizovaní 27. Zimnej
univerziády konanej v dňoch
24. 1.-1. 2. 20l5 na Štrbskom
Plese. Za ich prácu sme boli ocenení ďakovným listom, ktorý Vám
zverejňujeme na nahliadnutie.
A po zhodnotení všetkých
týchto udalosti ma napadá jeden
výrok Alberta Einsteina:
„Len život, ktorý žijeme pre
ostatných, stojí za to!“
Želám Vám príjemné čítanie!

Prajeme im pevné zdravie!
Opustili nás
• Jolana Martinková
• Helena Dulovičová
Demografické údaje
V IV. štvrťroku 2014 sa k trvalému pobytu prihlásili dvaja
občania, odsťahovali sa šiesti
obyvatelia. K 31. 12. 2014 bolo
v našej obci 2519 obyvateľov,
z toho 1272 mužov a 1247 žien.
Z toho 1690 dospelých a 829
detí do 15 rokov. V roku 2014
sa v našej obci narodilo 58 detí,
zomreli pätnásti obyvatelia.
(O.R.)

Odovzdávanie ďakovných listov primátorom a starostom miest a obcí (foto: Andrea Jurčáková - Podtatranské noviny)

Obecný spravodajca informačný štvrťročník obyvateľov obce Spišský Štiavnik číslo 1/2015 ročník XII www.spisskystiavnik.sk strana 3

• Vianočná pohľadnica

Z obecného
zastupiteľstva

Čas ubehol ako voda
a my žijeme naplno rok
2015. Zaspomínajme
si touto vianočnou
pohľadnicou na všetko,
čo nám potešilo dušu,
rozihralo úsmev na
tvári a spestrilo Vianoce.
Všetko sa začalo,
keď svätý Mikuláš
rozsvietil stromček na
Mariánskom námestí
a vianočná výzdoba
rozžiarila celú obec.
Dňa 18. 12. 2014 si žiaci
v základnej škole pripravili zmes
tancov, piesní, scénok, ktoré
zabávali obecenstvo. Prváci
odtancovali svoju premiéru.
Učitelia spolu so žiakmi nacvičili koledy. Dokonca nám vďaka
druhákom nasnežilo. Deviataci
odohrali svoje posledné vianočné vystúpenie. V tieňovom divadle zobrazili vianočné obrazy:
advent, lásku, vieru, mier, priateľstvo a rodinu. Na záver nechýbali
šiestaci s Mrázikom obohateným
aktuálnymi reklamami, ktoré sme
v predvianočnom čase povinne
prijímali z televíznej obrazovky.
Posedenie pri čaji dalo krásnu
bodku za excelentnými vystúpeniami.
Dňa 24. 12. 2014 sme od rána
čakali na betlehemské svetlo
a o polnoci prežili krásnu polnočnú svätú omšu. Nasledujúce ráno
sme oslávili Božie narodenie.
Dňa 26. 12. 2014 nám deti
z Dobrej noviny koledovali, že sa
Ježiško narodil v našich srdciach.
Vyzbierali 1945,46 € pre Keňu,
Južný Sudán, Etiópiu, Ugandu
a Rwandu.
Dňa 28. 12. 2014 nás prišlo

Tieňové divadlo (autor foto: M.M.)

potešiť Kočovné divadlo DRaK
z Prešova, ktoré predviedlo bezchybné vystúpenie muzikálového recitálu:,Na skle maľované“.
Pridali sa aj naši speváci z Klubu
dôchodcov v Spišskom Štiavniku,
ktorí zaspievali ďalšie piesne a na
záver sme si všetci zanôtili Tichú
noc. Počas Silvestra sme zažili
jedinečnú zmes ohňostrojov.
Dňa 3. 1. 2015 nás potešil
spevácky zbor ANIMA, ktorý sa
predstavil v Gréckokatolíckom
chráme svätých apoštolov Petra
a Pavla v Poprade. Na koncert
prišli štiavnickí fanúšikovia, ale
aj mnohí obyvatelia Popradu
a okolia. Spevácky zbor nám
zaspieval aj piesne Babayetu a On
prišiel k nám, ktoré mali premiéru. Nechýbali hudobné nástroje,

ktoré bezchybne dopĺňali spev.
Výkony speváckeho zboru sme
ocenili búrlivým potleskom a celé
hľadisko sa postavilo. Atmosféra
bola dojímavá.
Dňa 6. 1. 2015 sa v Kostole
Narodenia Panny Márie v Spišskom Štiavniku konal Vianočný
koncert študentov slovenských
konzervatórií. Študenti a študentky, medzi nimi aj Pavla Hudzíková, nám predvádzali nádherné
výkony. Spievali skladby od
svetoznámych autorov. Vyslúžili
si veľký potlesk. Skladbu Adeste
fideles museli dokonca zopakovať. Na záver sme si zaspievali
Tichú noc, a to bola nádherná
záverečná bodka za celým vianočným obdobím.
(Martina Mizerová)

Vianočný koncert študentov konzervatórií, (autor foto: P. H.)

» Ustanovujúce zasadnutie
OZ/12. 12. 2014
Obecné zastupiteľstvo obce
Spišský Štiavnik zobralo na
vedomie správu o výsledkoch
volieb na starostu obce Spišský
Štiavnik a na poslancov obecného zastupiteľstva obce Spišský
Štiavnik prednesenú podpredsedom miestnej volebnej komisie obce Spišský Štiavnik.
Obecné zastupiteľstvo obce
Spišský Štiavnik konštatovalo,
že novozvolená starostka obce
Spišský Štiavnik Mária Kleinová zložila v zmysle § 13 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sľub starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo obce
Spišský Štiavnik konštatovalo,
že poslanci novozvoleného
obecného zastupiteľstva obce
Spišský Štiavnik:
• Ing. Mgr. Štefan Bukovič
• Roman Čonka
• Ján Kalakaj
• Ján Koňa
• Ing. Matúš Korheľ
• Dušan Lacko
• Jaroslav Lacko
• Ján Rusňák
• Cyril Žiga
zložili v zmysle § 26 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo obce
Spišský Štiavnik určilo za zapisovateľku p. Zummerovú a za
overovateľov zápisnice Ing. Korheľa a p. Čonku.
OZ obce Spišský Štiavnik schválilo program ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku.
OZ na 1. pracovnom zasadnutí
vypracuje harmonogram zasadnutí OZ na rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo obce
Spišský Štiavnik zvolilo p. Jaroslava Lacka za predsedu
mandátovej komisie a p. Jána
Rusňáka za člena mandátovej
komisie. Ing. Matúša Korheľa
za predsedu návrhovej komisie, p. Romana Čonku za člena
návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo obce
Spišský Štiavnik zobralo na
vedomie správu mandátovej
komisie z 12. 12. 2014 o overení platnosti voľby starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva a o zlučiteľnosti funkcií
starostu a poslancov prednesenú p. Jaroslavom Lackom, predsedom mandátovej komisie.
OZ zvolilo podľa čl. 7 ods. 5
(pokračovanie na strane 4)
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písm. a) ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
pri OZ v znení neskorších predpisov p. Romana Čonku za predsedu a p. Cyrila Žigu a Ing. Štefana Bukoviča za členov komisie
na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcie verejných
funkcionárov pri OZ.
Obecné zastupiteľstvo obce
Spišský Štiavnik neprijalo uznesenie k voľbe členov komisie na
riešenie sťažností a petícií občanov. OZ tvorbu komisií odkladá
na prvé pracovné stretnutie OZ.
Obecné zastupiteľstvo obce
Spišský Štiavnik určilo podľa
§ 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 platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov minimálny plat starostke obce.
OZ obce Spišský Štiavnik zobralo na vedomie poverenie starostky obce, ktorým starostka
obce v zmysle § 13 b ods. 1 a 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov poverila Ing. Matúša
Korheľa, bytom Spišský Štiavnik,
Lúčna 106, poslanca obecného
zastupiteľstva obce zastupovaním starostky obce.
Obecné zastupiteľstvo obce
Spišský Štiavnik poverilo
v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta, ods. 6 tretia veta zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Ing. Mgr. Štefana Bukoviča,
poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadanie
obecného zastupiteľstva.
OZ sa uznieslo na VZN č. 2/2015
o miestnych daniach a poplatku.
OZ schválilo plán kontrolnej
činnosti na obdobie január - jún
/2014.
OZ zobralo na vedomie poďakovanie rodiny Odrobinovej za
finančný príspevok.
Obecné zastupiteľstvo obce
Spišský Štiavnik zobralo na
vedomie diskusné príspevky.
» 1. zasadnutie OZ/23. 1. 2015
OZ schválilo program Obecného zastupiteľstva po doplnení
v bode rôzne.
OZ schválilo za zapisovateľku
p. Antóniu Zummerovú, do
návrhovej komisie a mandátovej komisie a za overovateľov zápisnice p. Jána Rusňáka
(pokračovanie na strane 5)

• Poslanci sa predstavujú
Dňa 15. 11. 2014 sa
uskutočnili voľby do
orgánov samosprávy
obce. Naše hlasy získali
viacerí noví poslanci.
Poprosili sme ich, aby
sa nám predstavili
a opísali svoju víziu na
nasledujúce štyri roky.

Ján Koňa • Som živnostník. Išiel
som do toho s tým, že chceme
dať dokopy tú rómsku osadu. Aby
sa v nej konečne niečo zmenilo.
Chceme, aby sa ľudia zmenili
k dobrému a nie naopak.
» Ako budete reagovať na
voľne pobehujúce psy, ktoré
už pohrýzli viacero detí?
Je to taká chyba, že to nie sú
naše psy. Do osady prídu s autami
a vypustia psy, ktoré potom
chodia po celej dedine. Reagovať
budeme tak, že požiadame pani
starostku, aby zavolala nejakú
firmu, ktorá tie psy pozbiera •

Ján Rusňák • Som v hmotnej
núdzi. Mám tri deti, dve dcéry
a jedného chlapca. Išiel som
do toho preto, lebo chcem, aby
sme pre tú kolóniu niečo vytvorili. Naozaj sa nedá žiť v takýchto
nehygienických podmienkach.
Chceme sa prispôsobiť našim
občanom. Najviac ma trápi cesta,
ktorá je v katastrofálnom stave.
Bol by som rád, keby sa majetkovo usporiadali pozemky pod
čiernymi stavbami •
Cyril Žiga • Som živnostník,
podnikám v rámci lesa. Sme
poslancami pre celú obec,
nielen pre Rómov. Chceme, aby
obec fungovala ako celok, aby
minorita a majorita spolupracovala. Nechceme žiadne intrigy.

Chceme, aby sa naše deti slušne
správali a vzdelávali.
» Nedávno ste navštívili
základnú školu, budú Vaše
návštevy pokračovať?
Nemáme problém prísť, keď
nás zavolajú. Veľmi radi upozorníme naše deti, aby sa správali
slušne a venovali sa vzdelávaniu,
lebo bez vzdelania nebudú mať
nič •

niku. Chcel by som ako poslanec
v tejto dedine zmeniť a prekonať
bariéru medzi bielymi a Rómami.
Želal by som si, aby padli predsudky, a aj tí Rómovia sa trošku
zmenili, čo sa týka správania,
bývania, vyjadrovania, dochádzky v škole a všetkého. Aby majorita mohla povedať, že sa za svojich
spoluobčanov – Rómov nemusí
hanbiť •

Jaroslav Lacko • Som poslanec OZ. Som invalidný dôchodca.
Mrzí ma osada, ale chcel by som
urobiť niečo aj pre celú obec.
V osade je neporiadok a špina, ale
to treba zmeniť výchovu. Chcel
by som niečo urobiť aj s bývaním
Rómov •
» Na predchádzajúcom
zasadnutí OZ ste navrhovali
deratizáciu osady. Odsúhlasili
ste deratizáciu?
Schválili sme si to, a dúfam, že
to vyjde.

Roman Čonka • Som poslancom v Spišskom Štiavniku. Mám
dvoch synov, Patrika a Damiána.
Mám družku. Som invalidný
dôchodca. Chcem dosiahnuť
v našej obci rovnoprávnosť.
Nechcem odsúdiť nikoho, chcem,
aby aj vaši, aj naši mali rovnoprávnosť. Skúste nám dať šancu,
za tie štyri roky, nielen nám, ale aj
v kolónii! Neodsudzujte nás tak,
ako nás odsudzujete. Myslím si,
že za tie štyri roky niečo dosiahneme •

Dušan Lacko • Pracujem
v základnej škole ako asistent
učiteľa. Som poslancom a chcem
byť prínosom pre celú obec. Keď
sa na mňa obrátia občania obce,
chcem problémy riešiť seriózne •

Ing. Mgr. Štefan Bukovič

Ján Kalakaj • Som novozvolený poslanec. S manželkou máme
dve deti. Sme bývalí obyvatelia
Spišského Štiavnika - Kaštieľ.
Teraz bývame v Spišskom Štiav-

Ing. Matúš Korheľ
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• Zo základnej školy - Spomienky na Vianoce
Vianočné sviatky sú už
síce minulosťou, ale tieto
najkrajšie sviatky roka si
vždy radi pripomenieme.
Deti začali prázdninovať
už od 22.decembra 2014
a vrátili sa do školy až
8.januára 2015.
Čo sa týka dĺžky prázdnin, bolo
to fajn. Ale čo sa týka snehu,
zima si dala načas a sneh, ktorý
mal potešiť našich malých šarvancov už v decembri, napadol
v hojnej, až prehojnej miere až

na konci januára. Napriek tomu,
že príroda si dala načas, dátum
vianočných sviatkov je v kalendári presne daný. Už od začiatku
decembra sa škola začala meniť
na zimnú krajinu. Nástenky, okná
aj chodby dýchali očakávaním
Vianoc. Najprv naše deti navštívil
sv. Mikuláš, deťom rozdal sladkosti a ovocie, na hlavnej chodbe
rozsvietil vianočný stromček
a jeho pomocníci – anjeli a čerti
zisťovali od detí, či boli po celý
rok dobré. No a už sa len tešiť na
Vianoce. Už od novembra bolo

(pokračovanie zo strany 4)

spoza dverí tried počuť, že sa čosi
chystá. Deti pod vedením svojich
učiteliek nacvičovali program
pod stromček. A ten sa im naozaj
veľmi vydaril. Pred stromčekom
ukázali svoje umenie v tanci,
speve, recitácii, zahrali aj divadielko a zaspievali najkrajšie vianočné koledy. Ich výkony boli naozaj
skvelé. Škoda len, že škola nemá
telocvičňu, kde by sa zmestilo
viac účinkujúcich a obecenstva.
(M. M.)

• Európsky týždeň boja proti drogám
V jesenných mesiacoch
– osobitne v novembri
- v rámci stratégie
schválenej Výborom
ministrov pre drogové
závislosti a kontrolu
drog sa viac ako inokedy
organizujú aktivity,
ktoré v konečnom
dôsledku napomáhajú
k znižovaniu dopytu po
drogách.
V týždni od 18. 11. 2014 na
našej škole prebiehali aktivity
zamerané na prevenciu proti
drogám a iným patologickým
javom pod názvom Týždeň boja
proti drogám. Utorok patril stolnému tenisu, kde si mohli zmerať
sily všetci odvážlivci z druhého
stupňa pod vedením p. učiteľa
Mgr. Alexandra Ištvanka. Ako
najlepšia hráčka sa ukázala Kristínka Maliňáková zo 7.A, druhé
miesto vybojovalo taktiež dievča
– Majka Lapšanská z 9. A. Aby

chlapci neodišli z tohto turnaja
s totálnou hanbou a porážkou od
dievčat sa o tretie miesto postaral
Lukáš Jendrál z 8. A. V stredu štafetu prebrala 9. A, ktorej žiaci sa
rozdelili na dve vyučujúce skupiny – pre prvý a pre druhý stupeň.
Počas celého dňa obišli všetky
triedy s pripravenými prezentáciami a aktivitami (hrami, kvízmi,
testami, filmami) zameranými
na prevenciu závislostí. Osobitnú pozornosť venovali alkoholu
a fajčeniu. Po vyučovaní sa žiaci
mohli zabaviť a zaspievať si spolu
s p. učiteľom Ing. Petrom Parimuchom. Koncert, ktorý nám predviedol mal u detí veľký úspech
a predčil všetky naše očakávania.
Štvrtok prišiel na rad znova šport,
a to konkrétne pokračovanie futbalového turnaja pod záštitou
p. učiteľa Ing. Milana Maliňáka.
Počas celého týždňa sa učitelia
snažili implementovať problematiku boja proti drogám do vyučovania či už na prvom stupni ako
preferovanie zdravého životného

štýlu a zdravej výživy, alebo na
druhom stupni vo vytváraní hodnotných voľnočasových aktivít.
Žiaci tvorili rôzne plagáty, hrali
spoločenské hry, piekli koláče,
športovali, tvorili slohové diela,
výtvarné práce, no proste znova
raz ukázali, že drogy v ich živote
nemajú miesto.
Za najemotívnejší zážitok
považujeme besedu s naozaj
veľmi milým a ochotným pánom
M., ktorý bol časť svojho života
v osídlach drog, no zdarne sa
mu podarilo vyhrať boj nad
touto ničivou pliagou. O svojom
živote, ktorý prežil ako narkoman, ale aj ktorý prežíva teraz
ako čistý a šťastný človek nám
prišiel porozprávať vo štvrtok
27. 11. 2014 a tým zavŕšil naše
viac ako týždňové podujatia
zamerané na prevenciu drogových závislostí a iných patologických javov.
(S.B.)

Bojujeme proti drogám, (autor foto: P.T.)

a p. Dušana Lacka. Mandátová
a návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 8
z 9 poslancov (88 %) a OZ bolo
uznášania schopné.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa
24. 10. 2014.
OZ schválilo finančný príspevok
vo výške 300 € pre 1. oddiel
Gumkáčiek Poprad, Zbor anjelov strážnych Poprad, Vydrník
114, 059 14 Spišský Štiavnik
v zmysle žiadosti.
Tiež schválilo finančný príspevok vo výške 2000 € Občianskemu združeniu Gipsy Štiavnik v zmysle žiadosti zo dňa
21. 10. 2014.
OZ doporučilo starostke obce
riadiť sa pri zvolávaní zasadnutí
OZ harmonogramom, ktorý je
písomnou súčasťou dokumentácie OZ.
OZ zvolilo p. Dušana Lacka
za predsedu a p. Jána Koňu,
Bc. Magdalénu Javorskú Dlugošovú, Mgr. Petra Gőmőryho,
Ing. Milana Maliňáka za členov
komisie pre riešenie sťažností
a petícií občanov.
OZ zvolilo p. Jána Koňu za
predsedu a Ing. Martina Mravu,
Ing. Danielu Mackových, CSc.,
Ing. Ľuboša Paráka, p. Jána
Kalakaja, p. Jána Rusňáka,
Ing. Mgr. Štefana Bukoviča za
členov komisie pre výstavbu,
životné prostredie a územné
plánovanie.
OZ zvolilo p. Cyrila Žigu za
predsedu a Ing. Matúša Korheľa,
p. Danielu Martinkovú, p. Jána
Koňu, Ing. Martina Hudzíka,
p. Romana Tomajka za členov
komisie pre financovanie, spravovanie obecného majetku,
obchodu a služieb.
Starostka obce pozastavila
výkon uznesenia v zmysle § 13
odsek 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, nakoľko
toto uznesenie môže byť pre
obec zjavne nevýhodné.
OZ zvolilo p. Jaroslava Lacka za
predsedu a Bc. Gabriela Chripka, p. Róberta Martinka, p. Cyrila
Žigu, Ing. Daniela Martinka,
p. Jána Rusňáka za členov komisie pre kultúru, šport a školstvo.
OZ zvolilo p. Romana Čonku
za predsedu a p. Jána Rusňáka, Ing. Zuzanu Zamiškovú,
p. Michala Čonku, Mgr. Oľgu
Martinkovú za členov komisie
sociálnej.
Starostka obce pozastavila
výkon uznesenia z dôvodu,
že toto môže byť pre obec
zjavne nevýhodné z dôvodu,
že pôvodne navrhnutá členka
Iveta Lacková je na túto činnosť
odborne preškolená a zamest(pokračovanie na strane 6)

Obecný spravodajca informačný štvrťročník obyvateľov obce Spišský Štiavnik číslo 1/2015 ročník XII www.spisskystiavnik.sk strana 6
(pokračovanie zo strany 5)

naná ako terénna pracovníčka.
OZ schválilo zámer obce odpredať pozemok vo vlastníctve
obce p. č. 2199/24, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej
parcely č. 2199/1 geometrickým
plánom č. 26/2012 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
v sume 3,32 €/m2 Miroslavovi
Ščukovi a manželke Božene,
bytom Priečna 287/51, Spišský
Štiavnik do ich bezpodielového
spoluvlastníctva manželov.
OZ schválilo žiadosť Základnej
školy, Slnečná 422, Spišský
Štiavnik o navýšenie finančných
prostriedkov v celkovej sume
33 520 € nasledovne: 10 980 €
pre centrum voľného času,
10 000 € pre školskú družinu
a 12 540 € pre školskú jedáleň.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť
Spišský Štiavnik o vybudovanie
oplotenia a ukladá komisii pre
výstavbu, životné prostredie
a územné plánovanie zaoberať
sa touto žiadosťou a navrhnúť
spôsob riešenia do najbližšieho
zasadnutia OZ.
OZ zamietlo žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany Okresný
výbor Poprad o finančný príspevok.
OZ uložilo komisii pre financovanie, spravovanie obecného
majetku, obchodu a služieb
pripraviť rozpočtové opatrenie
č. 1/2015.
Tiež uložilo sociálnej komisii
vyhodnotiť stav po deratizácii a zvoliť systém vyčistenia
kolónie v súvislosti so zberom
tuhého komunálneho odpadu.
OZ uložilo komisii pre financovanie, spravovanie obecného
majetku, obchodu a služieb preveriť stav evidencie služobných
ciest obecnými vozidlami.
OZ zobralo na vedomie návrh
Rámcovej mandátnej zmluvy so
spoločnosťou Interprofis, s. r. o.
a nedoporučilo ju schváliť.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
p. Štefana Hlaváča, Priečna 290,
059 14 Spišský Štiavnik o pripojenie k obecnej kanalizácii,
a doporučilo starostke obce
písomne informovať žiadateľa
o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie na prípojke
k jeho rodinnému domu.
OZ schválilo finančný príspevok
vo výške 200 € na kúpu paliva
pre žiadateľku O. P., bytom Spišský Štiavnik. Obec zabezpečí
dodávku paliva až do domu.
OZ ukladá komisii pre výstavbu,
životné prostredie a územné
plánovanie zmapovať a riešiť
situáciu s odvodnením pozemkov k obecnej prístupovej
komunikácii v osade.
(pokračovanie na strane 7)

• Zapísali sme deti do 1. ročníka ZŠ
Od 26. 1. do 29. 1. 2015
prebehol v našej škole
zápis detí do 1.ročníka
základnej školy.
Zápisu sa zúčastnilo 58 detí,
z toho 28 chlapcov a 30 dievčat.
Učiteľkám deti ukázali, ako sú
pripravené nastúpiť do školy.
Síce počet zapísaných detí je
pomerne vysoký, nie všetci

budúci prváci sú zrelí na nástup
do prvého ročníka. Deti nepoznajú farby, tvary, nevedia nakresliť
jednoduchú postavu, ich jemná
motorika nie je rozvinutá a čo
je najhoršie, problémom je
u prevažnej väčšiny týchto detí
neznalosť slovenského jazyka.
Mnohé z nich už nekomunikujú
ani v rómskom jazyku alebo ich
slovná zásoba v tomto jazyku

je taká malá, že pri vzájomnej
komunikácii posunkujú. Osem
rodičov požiadalo o odklad
povinnej školskej dochádzky ich
dieťaťa o jeden rok. Po psychologickom vyšetrení zaradíme deti
do prvých a nultých ročníkov
podľa odporúčania psychológov
a so súhlasom zákonných zástupcov.
(M. M.)

• Vykradli nás…
Sviatočný deň
17.november 2014
bol síce pre našu
školu výnimočný, ale
skôr v tom horšom
slovazmysle. Ráno pred
siedmou hodinou nám
bola od obyvateľov
našej obce oznámená
skutočnosť, že na poli za
školou sa našli vylámané
kasy, porozhadzované
pečiatky školy a rôzne
iné dokumenty, ktoré
sa bežne uschovávajú
v uzamykateľných
pokladniach.
K tejto neutešenej udalosti
bola privolaná polícia. Keď sme
prišli na miesto, kde sa pokladnice našli, okamžite sme vedeli,
že určite zmizli peniaze, ktoré
sme v kase mali. Všetky obálky,
v ktorých boli peniažky uložené,
boli roztrhané a zívali prázdnotou. Bolo nám do plaču. Mali
sme tam našporené peniažky zo

zberu papiera, časť príspevkov
z fondu rodičovského združenia,
sponzorské príspevky a financie, ktoré škola potrebuje na
vyplácanie cestovných príkazov,
drobné nákupy, poštovné a pod.
Spolu zmizlo 1630 €. Vyšetrovanie trvalo do večerných hodín.
Napriek tomu, že služobný pes
zachytil stopu, nepodarilo sa
doposiaľ zistiť a usvedčiť páchateľa. Do priestorov sa vlámal cez
okno v chlapčenských toaletách
a potom sa snažil dostať do
uzamknutých priestorov v škole.
Predpokladáme, že zlodej nebol
z našej obce, pretože vynaložil
nemalú energiu na vylámanie
dverí a mreží, aby sa dostal do
priestorov, ktoré sú v tomto
prípade nezaujímavé – šatne.
Keďže sa nepozvanému hosťovi
po rozbití dvoch plastových dverí
a vylámaní jednej mreže nepodarilo dostať k žiadnym financiám
(dostal sa stále len do spomínaných šatní), rozhodol sa staviť na
istotu a vlámal sa do riaditeľne
a kancelárie ekonomického
oddelenia. Kým sa tam dostal,
vylámal ďalšie troje dvere. Neza-

stavila ho ani mreža, ktorú síce
nakoniec prekonal, ale vytrhol
zo steny aj zárubňu. V riaditeľni
a v kanceláriách urobil hotovú
spúšť. Povylamoval zámky na
skrinkách a stoloch, porozhadzoval monitory. Nebol to pekný
pohľad. Boli a sme z tejto udalosti sklamaní, ale toto nemôže
ovplyvniť ďalší chod školy: darčeky k Mikulášovi, MDD, ceny na
rôzne súťaže a pod. Oslovili sme
sponzorov a títo dobrí ľudia nám
v tejto situácii sčasti pomohli.
Patrí im za to naša vďaka. Škody
na majetku sme už napravili, ale
už sme sa poistili. Od decembra
stráži našu školu bezpečnostný systém. Síce to bola nemalá
finančná položka, je to určite
dobrá investícia. Aj keď je škola
prázdna, každý pohyb je zachytený a v takom prípade sa vyhlási alarm. Ak tento článok číta
aj darebák, ktorý si nevie inak
zabezpečiť peniaze, len tak, že
ich ukradne deťom, odkazujeme
mu, aby si jeho prípadnú ďalšiu
„návštevu“ našej školy odpustil,
pretože sme už chránení.
(M. M.)

• Tak žili naši predkovia
Naši predkovia boli
odkázaní jeden na
druhého a spolu ako
rodinná „grupa“
si dokázali vyrobiť
a pripraviť všetko –
pracovné nástroje,
náradie, chlieb,
pochutiny.
Aby sme ukázali mladým
ľuďom život našich predkov
a starším pripomenuli zašlé časy,
usporiadali sme v dňoch 8.–12.
decembra 2014 výstavku pod
názvom „Tak žili naši predkovia“.
V priestoroch klubu dôchodcov sme prezentovali dokumenty, predmety, náradie, ktoré sa

používalo v stolárstve, lesníctve, poľnohospodárstve ako aj
v domácnostiach. Členovia klubu
doniesli obrazy, fotografie, modlitebné knižky. Na výstave sme
mali aj dva kríže, ktoré boli staré
viac ako 150 rokov. Odev a fotografie z podtatranskej oblasti
nám zapožičali z Klubu dôchodcov z Hôrky, niektoré predmety
zapožičal aj Ladislav Sedmák, za
čo im patrí vďaka.
Návštevníci si mohli prezrieť aj
tkané plátno na vrecia, utierky,
uteráky i vyšívané nástenky s rôznymi motívmi.
Výstavu navštívili deti z materskej a základnej školy so svojimi
učiteľkami, ktoré sa o vystavované predmety živo zaujímali.

Tiež veľký záujem bol zo strany
obyvateľov našej obce. Počas
výstavy sa v klube dôchodcov
striedali členovia, aby poskytli
odborný výklad návštevníkom.
Návštevníci na oplátku sa nám
ústne, ale aj písomne poďakovali
za krásny zážitok.
Všetci, ktorí podujatie navštívili, si mohli utvoriť obraz ako
sa v našej oblasti žilo, zamyslieť
sa nad tým, kde sú jeho korene
a v dnešnej dobe počítačov
a rýchlych áut pripomenúť si
život v súlade s prírodou.
Výstavu pripravila A. H.
s členmi klubu dôchodcov, za čo
im patrí poďakovanie.
(A. H.)
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• Rozdali sme polročné vysvedčenia
Koniec januára sa
každoročne nesie
v znamení polročného
vysvedčenia. V tomto
roku sme výpisy
klasifikácie za
1.polrok školského
roku 2014/2015
odovzdávali v piatok
30. 1. 2015. Žiaci si
prevzali vysvedčenia,
ktoré odzrkadľujú ich
výchovno‑vzdelávacie
výsledky za prvý polrok
tohto šk.roka.
Z celkového počtu 366 žiakov
prospelo s vyznamenaním 50
žiakov, prospelo veľmi dobre
46 žiakov, prospelo 228 žiakov,
neprospelo 29 žiakov. Tu je
dôležité pripomenúť, že žiakom
s mentálnou retardáciou sa na
vysvedčení vykazuje celkový

prospech len „prospel“ alebo
„neprospel“. Z celkového počtu
366 žiakov máme takýchto žiakov
124. Neklasifikovaných bolo 13
žiakov (títo žiaci si plnia povinnú školskú dochádzku mimo
územia SR). V prvom polroku žiaci
vymeškali spolu 24 181 vyučovacích hodín, čo je v priemere na
jedného žiaka 68,5 vyučovacej
hodiny. Ospravedlnených bolo
spolu 23 582 vyučovacích hodín,
čo je v priemere 66,8 vyučovacej
hodiny na jedného žiaka. Bez
ospravedlnenia žiaci vymeškali
v prvom polroku 599 hodín, čo
je v priemere na jedného žiaka
1,7 hodiny. Zníženou známkou
zo správania bolo ohodnotených
19 žiakov, z toho stupňom 2 – 12
žiakov, stupňom 3 – 5 žiakov
a stupňom 4 – 2 žiaci. Pochvala
triednym učiteľom bola udelená
14 žiakom, pochvala od riaditeľky
školy bola udelená 2 žiačkam,
pokarhanie od triedneho učiteľa

(pokračovanie zo strany 4)
(Za správnosť výpisu: O.R.)

dostalo 6 žiakov a pokarhanie od
riaditeľky školy bolo udelené 7
žiakom. Pochvalu dostali žiaci za
reprezentáciu školy v okresných
súťažiach, za vzornú školskú
dochádzku, príkladné správanie
a za výnimočnú snahu v učení.
Naopak pokarhania boli udelené prevažne za vysoký počet
neospravedlnených hodín, či za
porušovanie školského poriadku. Od februára začína druhý
polrok školského roka 2014/2015.
Veríme, že žiaci, ktorí získali
dobré hodnotenia, budú v tomto
trende pokračovať. Žiaci, ktorým
to v prvom polroku nevyšlo
a vysvedčenie nebolo podľa ich
predstáv, vyvinú väčšiu snahu,
aby boli v júni spokojní sami so
sebou a na prázdniny odchádzali
s pocitom, že pre svoju budúcnosť urobili všetko, čo bolo v ich
silách.
(M.M.)

• Poputovalo k nám až z Betlehema
Tieto Vianoce už po
šiestykrát zavítalo
Betlehemské svetlo
do našej obce. Po
náročnej ceste, ktorú
prekonalo, sme sa z neho
mohli tešiť na našich
štedrovečerných stoloch.

„Dieťa svetla“, iba deväťročný
Tizian Ronacher, ho odpálil v Betlehemskej Bazilike Narodenia.
Odkiaľ bolo prevezené lietadlom
do Viedne. Tam si ho vyzdvihla
delegácia Slovenských skautov
na čele s náčelníkom Petrom
Linekom.
Dňa 14. decembra 2014 sa vo
Svite konalo slávnostné odo-

vzdanie Svetla poľským harcerom
počas slávnostnej svätej omše,
ktorú koncelebroval pomocný
biskup Mons. Andrej Imrich. Na
tomto odovzdávaní sa zúčastnili
aj skauti zo Spišského Štiavnika.
Prítomní tak mali možnosť osláviť
25. výročie Betlehemského svetla
na Slovensku. Udalosti sa zúčastnilo okolo tisíc skautov z oboch
krajín.
Ďalej svetielko z Hlavnej stanice v Bratislave poputovalo za
pomoci ŽSS (Železničná spoločnosť Slovensko) do všetkých
kútov našej krajiny. Skauti ho
doručili aj tam, kde nie je vlakové
spojenie.
Dňa 23. decembra 2014
konečne dorazilo aj do Spiš-

ského Štiavnika. Naši skauti ho
nasledujúci deň roznášali do
všetkých domácnosti, ktoré boli
ochotné svetlo prijať a otvoriť
tak svoje srdcia tejto krásnej
tradícií. V našej obci bolo svetlo
odpálené približne do dvesto
domov. Skauti, ktorí dobrovoľne
rozdávali svetielko z domu do
domu sa tešili z vianočnej atmosféry a vychutnávali si dôležitosť
svojho poslania.
Svetielko zažiarilo aj na Lomnickom štíte, najvyššom obývanom bode Slovenska. Taktiež
bolo odovzdané aj do prezidentského paláca v Bratislave. Prezident Slovenskej republiky Andrej
Kiska ho prijal ako prvý.
(Michaela Martonová)

Skauti s Betlehemským svetlom (autor foto: M.M.)

O poplatkoch
za TKO 2015
1) Správca dane určuje sadzbu
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na
obdobie jedného kalendárneho
roka:
a) pri zavedenom množstvovom zbere 0,0233 € za 1 liter
komunálnych odpadov alebo
drobných stavebných odpadov,
b) pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,0356 €
za osobu a kalendárny deň,
13,00 €/ročne.
Podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie
poplatku v zmysle platného
VZN
1) Ak poplatník požiada
v zmysle § 25 VZN a predloží
podklady uvedené v ods. 1,
správca dane vráti poplatok
alebo jeho pomernú časť:
a) fyzická osoba potvrdenie
o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu,
b) fyzická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy
– výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať byt,
nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou,
alebo záhradu, vinicu, ovocný
sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako na podnikanie,
pozemok v zastavanom území
obce okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný
v katastri nehnuteľností ako
vodná plocha,
c) právnická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy
– výpoveď, ktoré preukážu
zrušenie oprávnenia užívať
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako
na podnikanie,
d) podnikateľ list vlastníctva,
zrušenie nájomnej zmluvy –
výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
2) Ak poplatník požiada
v zmysle § 26 tohto nariadenia
a predloží podklady uvedené
v ods. 2 správca dane zníži
alebo odpustí poplatok alebo
jeho pomernú časť:
a) potvrdenie zamestnávateľa
alebo doklad, ktorý oprávňuje
poplatníka na prechodný alebo
trvalý pobyt v zahraničí alebo
čestné vyhlásenie, alebo potvrdenie o inom pobyte v zahraničí,
(pokračovanie na strane 8)
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b) potvrdenie zamestnávateľa
alebo doklad, ktorý oprávňuje
poplatníka na prechodný alebo
trvalý pobyt v na území Slovenskej republiky – mimo trvalého
bydliska,
c) potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni
alebo v inej nehnuteľnosti
alebo potvrdenie o prechodnom pobyte - poskytne sa najnižšia sadzba 2,41 €/ročne,
d) potvrdenie o hospitalizácii
v zdravotníckom zariadení,
e) potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
f ) potvrdenie o výkone trestu
odňatia slobody,
g) potvrdenie obce o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti
v prospech obce,
h) potvrdenie obce o trvalom
pobyte poplatníka (bezdomovca) prihláseného na Obecnom
úrade obce Spišský Štiavnik,
i) čestné vyhlásenie o príležitostnom užívaní nehnuteľnosti.
(A.Z.)

• Posolstvo zimy detí z Materskej školy
Zima. Čo nám prináša
toto ročné obdobie? Na
jednej strane nekonečnú
KRÁSU zasneženej
krajiny a poletujúcich
vločiek, ktoré veselo
tancujú okolo nás.
POKOJ, kde si uvedomíme, že
vo všetkom je čas na chvíľu sa
zastaviť a načerpať nové sily, tak
ako naša príroda a NÁDEJ, lebo
v tomto období oslavujeme príchod veľkého Kráľa, ktorý prišiel
na svet v podobe malého dieťatka. Na druhej strane si však zima
so sebou nesie aj CHLAD a TMU,
ktoré niekedy jemnejšie a inokedy výrazne prenikajú do našich
domovov a často aj do našich
sŕdc, keď sa uzavrieme pred
svetom, pred ľuďmi a žijeme si
svoj vlastný sebecký život. Jedno
ročné obdobie, jedná a tá istá
situácia a ponúka nám dva rôzne

pohľady. Prvý, v ktorom vládne
krása, pokoj a nádej, alebo ten
druhý v podobe chladu, tmy
a často beznádeje. Ktorý z nich
si vyberieš ty? Ktorými očami
sa na zimu pozrieš ty? Dokážeš
čeliť múru chladu a tmy, ktorý si si
sám vybudoval svojím životom?
Alebo sa necháš niesť v náručí
lásky obklopený nekonečnou
krásou, tak ako naše deti, ktoré
nepoznajú chlad, tmu a sebectvo.
Dôkazom toho bolo aj stvárnenie príbehu „na krídlach zimy“,
ktorý detičky predviedli svojím
najbližším v našej škôlke. V tomto
príbehu si snehové víly a zimný
rytieri nevšimli, že toho snehu
a mrazu je už naozaj priveľa
a nevinné vtáčatká sa pred zimou
nemajú kam schovať a nemajú
žiadnu obživu. „Lenže víly mrázik
milý, čo sme to my porobili. Veď
tie malé vtáčatká, ach úbohé
chúďatká. Kde sa oni schovajú,

ani jesť nič nemajú“. Našťastie
sa našli detičky, ktoré sa o nich
postarali, postavili im búdku, do
ktorej im prinášali stále niečo
pod zub. Lenže ani oni nedokázali zastaviť mrazivý CHLAD. To
mohlo len veľké SVETLO, ktorému
dovolili prežiariť ich srdcia. Prišlo
v podobe Vianočnej hviezdy,
pomocou ktorej sa im podarilo
zachrániť skrehnuté malé vtáčatká. „Prišiel na svet veľký Kráľ, svoju
lásku ukázal. Z tejto lásky vyšlo
svetlo a zo svetla nežné teplo.
Zapálil svetielko v každom z nás,
nič už nedokáže zničiť tento jas.“
Tak vidíte. Deti nedokážu byť
sebecké a sú často odvážnejšie
a rozhodnejšie v pomoci iným,
než my dospelí. Máme sa od
nich čo učiť. Veď nie nadarmo sa
hovorí „Usilujme sa ostať deťmi.“
(I. M.)

Pozvánka

Obecná knižnica v Spišskom
Štiavniku pozýva deti dňa 24.
februára 2015 o 14.00 h na
podujatie - Jarné prázdniny
v knižnici.
(O. R.)

Katarínske
posedenie
Dôchodcovia si okrem vážnych
podujatí pripravili aj veselé,
Katarínske posedenie pri
kapustnici.
Kapustnica bola výborná a všetkým chutila. Stretnutie sa nieslo
v príjemnej atmosfére. Členky
klubu dôchodcov pod vedením Márie Chripkovej pripravili
kultúrny program so scénkami
a spevom. Spoločne sme si
zaspievali, porozprávali sa a sľúbili si, že o rok sa na takomto
podujatí stretneme zas.
(A. H.)

Na krídlach zimy (foto autor: I.M.)
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