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SpravodajcaSpravodajca
obecný

• Vážení spoluobčania

Predkladáme Vám 
druhé číslo nášho 
Obecného spravodajcu, 
v ktorom Vám chceme 
stručnou a zaujímavou 
formou priblížiť 
aktivity a snaženie 
obce z posledného 
obdobia. Zamerané 
sú predovšetkým na 
činnosť nového obecného 
zastupiteľstva, rozvoj 
obce, ochranu životného 
prostredia, zachovanie 
kultúrneho dedičstva, 
školský rozvoj, 
poriadanie kultúrnych 
a športových podujatí, 
propagáciu obce a ďalšie 
zaujímavosti z nášho 
spoločného života v obci.

Máme za sebou prvý štvrť
rok roka 2015. Prežívame veľmi 
pekné obdobie roka, keď sa príro
da zobudila po ťažkej a náročnej 
zime. Všetko vôkol kvitne, záh
radky, balkóny ožívajú rôznymi 
farbami a  prvé slnečné lúče 
dodávajú energiu do ďalších dní, 
kedy je potrebné dosiať, dosadiť 
zemiaky, ale i  pripraviť všetko, 
aby sme do prázdnin a dovole
niek stihli zvládnuť všetky plány 
a  aktivity z  našich pracovných 
diárov, ktoré sú naplnené do 
posledného riadku. A že máme 
radi svoju obec – o tom sme sa 
presvedčili pri poslednej spo
ločnej akcií usporiadanej pri 
príležitosti DŇA ZEME, keď nám 
žiaci Základnej školy s asistenci

starostka obce Mária Kleinová

ou svojich učiteľov vyčistili aj tie 
posledné zákutia našej obce od 
odpadkov a rôznych vecí, ktorých 
sa zvykneme zbavovať tak, že ich 
odnesieme do okolia Hornádu, či 
blízkej železničnej stanice, alebo 
jednoducho „za dedinu“. Aj touto 
cestou im chcem vysloviť poďa
kovanie.

Zároveň však prežívame aj 
veľmi náročné obdobie na pôde 
novej obecnej vlády, keď predo
všetkým noví páni poslanci sa 
snažia všemožne presadiť svoje 
požiadavky na úseku výstavby 
nových obydlí pre našich spolu
občanov – Rómov. A tak spoločne 
hľadáme všetky možnosti, ako sa 
v danej problematike čo najzod
povednejšie zorientovať a splniť 
všetky podmienky na prípravu 
nového programového obdobia.

V  prvom štvrťroku máme za 
sebou všetky výročné schôdze 
našich spoločenských a záujmo
vých organizácií, kde sa bilan
covalo, ale aj odsúhlasovalo  – 
predovšetkým nové plány práce 
a činnosti na tento rok. Už z toho, 
čo tam odznelo sa máme na čo 
tešiť – činnosť na úseku voľno
časových aktivít je veľmi pestrá 
na všetkých úrovniach a hlavne 
počas leta sa máme na čo tešiť.

23.  4.  2015 sme na území 
našej obce privítali návštevu zo 
susedného Česka  – skupinku 
ľudí, predovšetkým starostov 
zo „Železnohorského regiónu“. 
Železnohorský región sa nachá
dza v Pardubickom regióne, je to 
podobné občianske združenie 
ako naša MAS (miestna akčná 
skupina) PRAMENE, ktorá združu
je 13 obcí nášho okresu Poprad. 
Aj naše Pramene boli založené 
na celkový rozvoj regiónu, na 
realizáciu projektov metódou 
„LEADER“, ktorý je založený na 
spolupráci akýchkoľvek sub
jektov vo vidieckom prostredí. 
(Obec, podnikatelia v poľnohos
podárstve, v cestovnom ruchu, 
v službách, záujmové združenia, 
spolky, školy). Najdôležitejšou 
úlohou tohto združenia je však 
nadviazať nepretržitý dialóg všet
kých obyvateľov vo vidieckom 
prostredí a koordinovať jednot
livé akcie.

Družobná návšteva z  Česka 

predstavila svoje niekoľkoročné 
aktivity, nakoľko ich MAS bola 
založená už v roku 2005 a bolo 
pre nás naozaj zaujímavé pozna
nie, koľko projektov, podujatí 
a aká činnosť sa dá prostredníc
tvom MAS vykonávať, predovšet
kým na zviditeľnenie miestneho 
regiónu a regionálnych značiek, 
hlavne výrobkov z domácej pro
dukcie podnikateľov a poľnohos
podárov. Návšteva v našej obci sa 
hosťom páčila, zaujala ich hlavne 
bohatá história našej obce a his
torické pamiatky.

Naša MAS vznikla iba v minu
lom roku a máme sa naozaj čo 
učiť. Momentálne pracujeme na 
vypracovaní stratégie MAS, ktorá 
musí byť naozaj dobre postave
ná, aby sme mohli čerpať pros
triedky určené hlavne na rozvoj 
cestovného ruchu, s tým súvisia
cej infraštruktúry a  občianskej 
vybavenosti. Zaujímavé pre našu 
obec by mohli byť cyklotrasy.

Vám všetkým, ktorí ste nám 
v týchto aktivitách nápomocní, 
chcem vysloviť tiež poďakovanie, 
predovšetkým podnikateľom 
a fyzickým osobám z našej obce 
združeným v našej MAS Pramene.

A už úplne na záver ešte jedno 
poďakovanie.

Verte, že milých, podnetných 
udalostí a  vecí zažijeme na 
obecnom úrade skôr menej. Viac 
je tých, kde sa treba potrápiť 
a hľadať sily, ako ich zvládnuť. 
Predsa len by som vyzdvihla 
jedno krásne podujatie na Veľkú 
noc  – vystúpenie divadelné
ho súboru ATAK z  Bratislavy, 
v ktorom učinkuje aj naša pani 
učiteľka z Materskej škôlky Ivana 
Martinková. Vystúpenie sa usku
točnilo v Dome kultúry v Poprade 
a bol to pre mňa, ale aj pre všet
kých kolegov a kolegyne z obec
ného úradu, ako aj zo škôl, ale aj 
pre všetkých spoluobčanov, ktorí 
sa zúčastnili neskutočný veľko
nočný zážitok.

Tak do tretice ešte posled
né milé poďakovanie a prianie 
pekných slnečných májových 
dní, naplnených zdravím, láskou 
a pohodou.

Návšteva z regiónu
Železnohorského 

» strana 2

MaTúŠ 2015
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Veľká noc v klube 
dôchodcov…
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Sv. Florián 
patrón hasičov…
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Spoločenská 
kronika
I. ŠTVRŤROK 2015

Novorodenci
• Viera Lacková
• Jozef Čonka
• Maruška Žigová
• Martin Horváth
• Magdaléna Žigová
• Alex Sýkora
• Liliana Benčíková
• Sebastián Žiga
• Dalibor Pokoš
• Kristián Gabčo
• Alexander Pačaj
• Klaudia Pačajová
• Krištof Minak
• Ema Kopecká
• Matúš Proner
• Jozef Žiga

Blahoželáme jubilantom

60 rokov
• Ing. Ján Antaš, Mlynská
• Koloman Lacko, Priečna
• Jozef Javorský, Slnečná
• Katarína Hudzíková, Mlynská

65 rokov
• Jozef Rejnič, Slnečná
• Ing. Marcel Martinko, Lúčna
• Oľga Javorská, Mlynská
• Anna Hudzíková, Mlynská
• Jozef Ferenčák, Slnečná
• Štefan Tomáš, Slnečná

75 rokov
• Pavel Chripko, Priečna
• Margita Dulovičová, Lúčna
• Františka Dulovičová, Kvetná
• Marta Janíková, Hlavná

90 rokov
• Katarína Javorská, Hlavná

Prajeme im pevné zdravie!

Opustili nás
• Anna Pačajová
• Pavel Kukula
• Jozef Pilát
• Anna Mrkvicová
• Anna Pačajová
• Ján Pačaj
• Valentín Pačan

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

(O.R.)

Z obecného 
zastupiteľstva
» 2. zasadnutie OZ/12. 3. 2015
OZ schválilo do návrhovej 
komisie a mandátovej komisie 
Dušana Lacka a Ing. Mgr. Šte
fana Bukoviča. Mandátová 

• Návšteva zo Železnohorského regiónu
Občianske združenie 
MAS Pramene pod 
vedením manažérky 
Ing. Emílie Ringošovej 
zorganizovali partnerské 
stretnutie MAS 
Železnohorského regiónu 
z Českej republiky.
Dňa 22. apríla 2015 
naši partneri zo 
Železnohorského regiónu 
zahájili stretnutie 
v obci Vikartovce na 
Vikartovskom Mlyne, 
kde sa ubytovali.

Druhý deň ráno navštívili 
obecný úrad, materskú a základ
nú školu a  tiež si prezreli celú 

obec Vikartovce. Potom sa pre
sunuli do Spišského Bystrého, 
kde navštívili kostol sv. Michala, 
izbu požiarnikov a tradícii a tiež si 
prehliadli celú obec. Nasledovala 
prehliadka obce Vernár a potom 
návšteva Hranovnice a Mäsový
roby Štefana Knižku s ochutnáv
kou klobásky. Poslednou zastáv
kou tohto dňa bola naša obec 
Spišský Štiavnik. Privítali sme ich 
v Kaštieli. Pani starostka Mária 

Kleinová porozprávala históriu 
našej obce a Kaštieľa, oboznámi
la ich so súčasnosťou, čo všetko 
sme vybudovali, čo nás ešte 
čaká, čo máme v pláne. Ľubka 
Šutáková im pripravila výstavu 
a ukážku zo svoje tvorby kraslíc 
a zároveň ich obdarovala pekný
mi vajíčkami. Danka Andraščíko
vá ich oboznámila s podnikaním 
v areáli Kaštieľa, urobila prehliad
ku v celom parku, ukázala stajne, 
hospodárske zvieratá, rybníky 
i prekrásnu prírodu. Pán kaplán 
Mgr. Daniel Šalát ich s odborným 
výkladom sprevádzal kaplnkou 
Zvestovania Panny Márie.

Pod prístreškom p. Mravu sa 
návštevníci občerstvili a v druž
nej debate, sme sa dozvedeli 
veľa vecí o ich regióne, o histórii, 

ľuďoch i problémoch.
Obohatení o nové vedomosti 

z našej obce odchádzali do Vikar
tovského Mlyna, kde ich čakali 
ľudové tance a  spevy skupiny 
Vikartovčan a chutná večera, na 
ktorej sa zúčastnili aj starosta 
z  Vernára p.  Ondruš, starosta 
z Hôrky Ing. Boška a starostka zo 
Sp. Štiavniku p. Kleinová.

Ďalší deň navštívili Šuňavu, 
Park dvoch morí  stredoeuróp

ska rozvodnica dvoch morí, 
Čierneho a  Baltského mora  – 
európska zaujímavosť. Poslednou 
obcou boli Gánovce, sídlo nášho 
občianskeho združenia MAS Pra
mene, kde si prehliadli Geopark 
Neandertal  nálezisko odliatku 
lebky neandertálca a termálne 
pramene. Po krátkej zastávke 
vo Vysokých Tatrách odchádzali 
milo prekvapení a dojatí z úžas
nej a dokonalo pripravenej akcie 
z nášho Slovenského regiónu.

Železnohorský región sa 
nachádza v Pardubickom kraji. 
Krajina regiónu sa tiahne od 
rybníkov, malebných potokov 
a  riečok cez zvlnené podhorie 
s  bohatým výskytom zmieša
ných lesov až po vrcholky Želez
ných hôr so svojou dominantou, 

impozantnou zrúcaninou hradu 
Lichnice. Krajina ponúka širokú 
škálu prírodných krás a geolo
gických zaujímavosti, i preto tu 
vznikli Chránená krajinná oblasť 
Železné hory a Národný geopark 
Železné hory. Na území regiónu 
leží najväčšia rekreačná lokalita 
Pardubického kraja  – Sečská 
priehrada.

(O.R.)

Návštevníci v Kaštieli, (autor foto: M. J.)

sledujte www.spisskystiavnik.sk
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a návrhová komisia OZ konšta
tovala, že bolo prítomných 8 
z 9 poslancov (88 %) a OZ bolo 
uznášania schopné. OZ schvá
lilo za overovateľov zápisnice 
Romana Čonku a Ing. Matúša 
Korheľa.
OZ neschválilo program OZ.
» 3. zasadnutie OZ/27. 3. 2015
OZ schválilo do návrhovej 
komisie a mandátovej komisie 
Ing. Matúša Korheľa a p. Jána 
Kalakaja. Mandátová a návrho
vá komisia OZ konštatovala, že 
bolo prítomných 8 z 9 poslan
cov (88 %) a OZ bolo uznášania 
schopné. OZ schválilo za ove
rovateľov zápisnice p. Dušana 
Lacka a  p.  Jána Rusňáka. OZ 
schválilo program OZ s doplne
ním bodov rôzne. OZ zobralo 
na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení z 23. 1. 2015, v plnení 
ostávajú uznesenia č. 9/2015, 
11/2015, 14a/2015. Bod 
14a/2015 sa presúva na ďalšie 
zasadnutie komisie výstavby. 
OZ schválilo za predsedu komi
sie pre financovanie, spravova
nie obecného majetku, obcho
du a služieb p. Cyrila Žigu, za 
členov komisie Ing.  Matúša 
Korheľa, p. Danielu Martinko
vú, p. Jána Koňu, Ing. Martina 
Hudzíka, p. Jána Kalakaja. OZ 
schválilo za predsedu sociálnej 
komisie p. Romana Čonku, za 
členov komisie p.  Jána Rus
ňáka, Ing. Zuzanu Zamiškovú, 
p.  Michala Čonku, Mgr.  Oľgu 
Martinkovú a p. Ivetu Lackovú. 
OZ schválilo vylúčenie člena 
Bc. Gabriela Chripka z komisie 
pre kultúru, šport a  školstvo. 
OZ zobralo na vedomie správu 
kontrolóra obce o  kontrolnej 
činnosti za rok 2014 a správu 
kontrolóra obce o  vykonanej 
kontrole – evidencia a vybavo
vanie sťažností a petícií.
OZ schválilo odpredaj pozem
ku do bezpodielového spolu
vlastníctva manželov M. Š. a B. 
Š., v zmysle spracovaného GO 
plánu č. 26/2012
- z  parcely registra „C“ 
parc.č. 2199/1 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1204 m2 
bola odčlenená novovytvore
ná parcela č. 2199/24 o výmere 
249 m2  zastavané plochy 
a  nádvoria v  katastrálnom 
území Spišský Štiavnik v kúpnej 
cene 2,80 €/m2, spolu v  cene 
697,20 €.
Obec postupovala v  zmysle 
Zákona o  majetku obcí 
č. 138/1991 Zb. v znení neskor
ších dodatkov § 9a (8) b)
jedná sa o  priľahlú plochu, 
ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou.
OZ zobralo na vedomie 

• Kraslice – moje potešenie a úspech
Pred veľkonočnými 
sviatkami, 1. apríla 
2015, prijala pozvanie 
druhákov a pani 
učiteľky Mgr. Michaely 
Parákovej pani Ľubka 
Šutáková, ktorá je 
v našej obci známa 
svojím talentom 
a šikovnými rukami. 
Využila som túto 
príležitosť a poprosila 
som ju o rozhovor.

Reprezentujete obec Spišský 
Štiavnik na súťažiach v zdobení 
kraslíc, na výstavách ľudových 
remesiel a Vašu šikovnosť badať 
aj vo farskom kostole a kaplnke, 

ktoré zdobíte nádhernými kveti
novými ikebanami. Ako dlho sa 
venujete výrobe kraslíc?

Krasliciam sa venujem od 
narodenia mojej dcéry Stanky – 
18 rokov.

Vaša práca a šikovnosť prekro
čila hranice Slovenska. Ako ste sa 
mali vo Viedni?

Vo Viedni bolo super. Myslím, 
že som tam nemala konkuren
ciu. Hoci tam ponúkali kraslice 
ťahané voskom, zdobené fixkami, 
nikto z nich nemal vybrusované 
kraslice.

Ako ste sa tam dostali?
Dozvedela som sa, že v Rakús

ku sú obchody s  celoročným 

predajom kraslíc. Obchody som 
hľadala dva roky. Na internete 
som našla Slováka – turistu, ktorý 
sa pred týmito obchodmi odfo
til, ale stále som nemala kontakt. 
Pomohla mi náhoda. Našla som 
kontakt na turistickú sprievod
kyňu  Slovenku, ktorá pôsobí 
v  Salzburgu. Zavolala som jej. 
Ona bola ochotná a prešla všetky 
obchody. Našla jedného majite
ľa, ktorý kupuje kraslice z celého 
sveta, vystavuje ich na výstavách 
po celom svete a  predáva ich. 
Napísala som mu a navštívila ho 
vo Viedni. Ponúknuté kraslice 
odkúpil. Zaujalo ho aj to, že na 
kraslice brúsim veršíky, tak som 
ich v noci ešte vypisovala.

Budete Viedeň navštevovať 
pravidelne?

Pravdaže.
Koľko súťaží, festivalov a výstav 

Váš čaká v tomto roku?
Na súťaži som bola v  Bati

zovciach a  v  Dolnom Kubíne. 
Na výstavy a  festivaly chodím 
pravidelne. Najbližšie ma čakajú 
Zamagurské folklórne slávnosti 
v Červenom Kláštore, EĽRO v Kež
marku, Východná a chcela by som 
ísť aj do Prahy.

Zaúčate do tajov zdobenia 
svoje deti?

Momentálne nie, ale syn 
Sebastián prejavil záujem.

Na vajíčka rysujete prírodné 
a dedinské motívy, verše, veno
vania. Aký najzaujímavejší motív 

alebo verš ste na vajíčko rysovali?
Najnovšie, čo som robila, 

bolo pštrosie vajce s portrétom 
Mozarta. V  Batizovciach ma 
prosili o  vybrúsenie anglické
ho a nemeckého verša. Slováci 
posielali kraslice ako darček do 
USA a Nemecka.

Aké farby dominujú na Vašich 
krasliciach?

Biela a  hnedá. Drevenice sú 
hnedé. Začala som vyrábať aj 
modré zdobené bielou voskov
kou.

Odkiaľ beriete vajíčka?
Po vajíčka chodím na farmy, do 

liahní a musím si ich zaobstarať 
teraz na jar, lebo potom už žiadne 
nedostanem. Jeden nákup tvorí 
2000 – 3000 vajec. Vajíčka si po 
nákupe pripravím na uskladne

nie a niektoré čakajú na výrobu 
aj dva roky.

Ako reaguje rodina na Vaše 
úspechy?

Začiatky boli ťažké, ale teraz, 
keď sa dostavili úspechy, tak ma 
v tom veľmi podporujú.

Máte už nejaké objednávky?
Áno, teraz mám dve konkrétne 

objednávky: na kraslice vypisu
jem názov viedenského hotela 
a výrobca alkoholu Tatranský čaj 
chce na kraslice vyrysovať svoju 
značku, takže sa to rozbieha.

Ďakujem za rozhovor, prajem 
Vám aj naďalej veľa síl a úspe
chov.

(Martina Mizerová)

Také kraslice sme vyrobili pod vedením p. Šutákovej (autor foto: M. M.)

sledujte www.spisskystiavnik.sk (pokračovanie na strane 4)



Obecný spravodajca  informačný štvrťročník obyvateľov obce Spišský Štiavnik  číslo 2/2015  ročník XII  www.spisskystiavnik.sk  strana 4

ponuku p. Peričkovej na odpre
daj pozemkov, zaslanú dňa 
11. 3. 2015.
OZ zobralo na vedomie návrhy 
zmlúv o spolupráci so spoloč
nosťami Roma Institute, PR 
Building, s. r. o., R. Tomík a odpo
ručilo starostke obce prizvať 
právnika na prekonzultovanie 
návrhov zmlúv za účasti členov 
obecného zastupiteľstva v ter
míne do 8. 4. 2015.
OZ zobralo na vedomie infor
máciu starostky obce o  § 25 
Rokovacieho poriadku OZ  – 
zápisnice zo zasadnutia OZ. OZ 
uložilo komisii pre výstavbu, 
životné prostredie a  územné 
plánovanie doriešiť postup 
úpravy obecných chodníkov, 
termín 9. 4. 2015 o 18.00 h. OZ 
zobralo na vedomie žiadosť 
Synot Tip, Poprad a  Junior 
Game Bratislava k umiestneniu 
a vydaniu súhlasu k prevádzke 
stávkových hier, v zmysle plat
ného VZN obce č. 7/2011 je na 
území obce zakázané prevádz
kovanie hazardných hier.
OZ určilo komisii pre výstavbu, 
životné prostredie a  územné 
plánovanie zaoberať sa žiados
ťou o výkon štátneho staveb
ného dohľadu, doručenej dňa 
6. 3. 2015.
OZ zobralo na vedomie správu 
o havarijnom stave obecného 
rozhlasu a  určilo komisii pre 
výstavbu, životné prostredie 
a územné plánovanie určiť ďalší 
priebeh rekonštrukcie.
OZ schválilo finančný príspevok 
vo výške 1 500 € pre M. P., na 
nákup elektrickej polohovateľ
nej postieľky.
OZ zmenilo program OZ 
s vypustením bodov programu 
č. 17, 20, 21, 22, 23, ktoré budú 
predmetom rokovania najbliž
šieho rokovania OZ.
OZ určilo komisii pre výstavbu, 
životné prostredie a  územné 
plánovanie vybrať návrh na 
čerpanie dotácie z USPRK.
Tiež určilo komisii pre kultúru, 
šport a školstvo predložiť návrh 
na prejav úcty Vdp. Martinovi 
Martinkovi.
OZ určilo komisii pre výstavbu, 
životné prostredie a  územné 
plánovanie zaoberať sa žiados
ťou o výstavbu parkoviska na 
Kláštornej ulici.
OZ navrhlo požiadať o finančný 
príspevok na zakúpenie vysie
lačky pre DHZ Obec Vydrník, 
ktorú Obec Spišský Štiavnik 
zastrešuje v  zmysle zákona 
o požiarnej ochrane.
» 4. zasadnutie OZ/13. 4. 2015
OZ schválilo do návrhovej 
komisie a mandátovej komisie 
p.  Cyrila Žigu a  p.  Jána Kala

• 22. apríl – Deň Zeme

•  Ako sa pripravovali členovia klubu dôchodcov 
na príchod Veľkej noci

Aj 
žiaci 
Základnej 
školy 
v Spišskom 
Štiavniku si 
pripomenuli tento 
sviatok. Vďaka 
koordinátorke 
Mgr. Silvii Bukovičovej, 
ktorá ponúkla rôzne 
námety, si triedni 
učitelia vytvorili svoje 
aktivity.

Na prvom stupni si žiaci vypo
čuli príbeh o  Zemi, 
ktorá bola zahá
dzaná odpadkami. 
Učili sa separovať 
odpad, maľovali 
maskota, v  pri

Veľkonočné sviatky 
patria k najstarším 
sviatkom a pre 
nás kresťanov aj 
najvýznamnejším, preto 
aj my členovia klubu 
dôchodcov sme sa stretli, 
aby sme vyzdobili klub 
podľa našich obyčaji. 
Keďže Veľká noc je aj 
symbol jari, nesmeli 
chýbať bahniatka, zelené 
vetvičky a kraslice, ktoré 
sme sami vyrábali.

p r a ve n o m 
teste  na 

interaktívnej 
tabuli odpo

vedali na otázky. 
Na druhom stupni sa 

Všetky naše členky majú vyskú
šanú svoju techniku zdobenia 
kraslíc, o  ktorú sa radi s  nami 
podelili. A  tak sme si priamo 
v  klube vymieňali skúsenosti 
a  vyrábali veľkonočné ozdoby 
a  kraslice. Aby sa nám lepšie 
darilo, zanôtili sme pri tom pes
ničky.

Urobili sme aj malú výstavu 
výšiviek s  veľkonočnou tema
tikou. Všetky ručné práce boli 
krásne. Na základe nich môžeme 
povedať, že naše ženy sú veľmi 
usilovné a šikovné.

Medzi nami sme privítali 
Maroša Javorského, ktorý celú 

súťažilo o najšikovnejšiu 
triedu. Žiaci hrali pexeso, 
skladali puzzle, vyt
vorili plagát, 
l ú š t i l i 

o s e m 
s m e r o v k u 

a  z  biológie ich 
čakal Kvíz života. 

Najlepšie to zvládli 
šiestaci zo 6. A. Potom 

sa všetci žiaci rozišli po 
uliciach našej obce a zbierali 

odpad. Neporiadku bolo dosť, 
najmä v  okolí Hornádu. Vrecia 
plné plastových, sklenených fliaš, 
papierov, handier a dokonca aj 
pneumatík doniesli do zberného 
dvora v strede obce. Rozchádzali 

sa unavení, ale odhod
laní, že o  rok si to 

zopakujú.
(Martina Mizerová)

našu krásu odfotil a tak zvečnil 
práce, ktoré sme vyrobili, ale aj 
tie ktoré sme priniesli už hotové 
z domu.

Na poslednej členskej schôdzi, 
ktorá sa uskutočnila v posledný 
fašiangový týždeň sme volili nový 
výbor nášho klubu. Predsedníč
kou sa stala Anna Lavriková, 
ktorej blahoželáme.

Na záver sa chcem poďakovať 
starému výboru za šesť rokov 
práce a novému vedeniu popriať 
veľa síl, elánu a entuziazmu do 
ďalších rokov.

(Mária Chripková)

Výroba kraslíc v klube dôchodcov (autor foto: M. J.)

(pokračovanie zo strany 3)

(pokračovanie na strane 5)
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kaja. Mandátová a  návrhová 
komisia OZ konštatovala, že 
bolo prítomných 7 z 9 poslan
cov (77 %) a OZ bolo uznáša
nia schopné. OZ schválilo za 
overovateľov zápisnice p. Jána 
Koňu a p. Jaroslava Lacka. OZ 
schválilo program OZ s dopl
nením bodu rôzne. OZ zobralo 
na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení z  27.  3.  2015. OZ 
schválilo rámcovú zmluvu s PR 
Building, s. r. o. Bratislava a man
dátnu zmluvu s Ing. Richardom 
Tomíkom, Bratislava. OZ zobra
lo na vedomie upozornenie 
prokurátora vo veci postupu 
obce Spišský Štiavnik v konaní 
o  poskytnutie informácií na 
základe podnetu P. T. OZ schvá
lilo zvýšenie základného platu 
starostke obce o 1,2 násobok. 
OZ doporučilo starostke obce 
riešiť žiadosť o výkon staveb
ného dohľadu VSE, Košice 
formou oznámenia, že pred
metné stavby budú odstráne
né po vybudovaní plánovanej 
IBV v  súvislosti so stavbami 
obytných domov v  rómskej 
osade v obci Spišský Štiavnik. 
OZ súhlasilo s  vypracovaním 
žiadosti na čerpanie dotácie 
z USVRK z aktivity 2.2 Podpora 
vybudovanie a  dobudovanie 
technickej vybavenosti v osíd
liach s  marginalizovanými 
rómskymi komunitami. OZ 
schválilo príspevok vo výške 
200 € v  zmysle žiadosti J. P., 
na zakúpenie tuhého paliva. 
OZ schválilo rozšírenie účelu 
použitia finančného príspevku 
schváleného uznesením OZ 
č. 42/2015 vo výške 1 500 € na 
elektrickú polohovateľnú pos
tieľku o nasledovné položky:
autosedačka, matrac, posteľné 
prádlo, hygienické potreby pre 
M. P., Spišský Štiavnik. OZ pre
hodnotilo členstvo Bc. Gabriela 
Chripka v komisii pre kultúru, 
šport a školstvo a zároveň ruší 
uznesenie OZ č. 32/2015.

(Za správnosť výpisu: O.R.)

Poďakovanie 
výboru MSČK
Ako každoročne, aj v  tomto 
roku sa vo februári stretli členo
via MSČK (Miestny spolok čer
veného kríža), aby bilancovali 
prácu členov počas uplynulého 
roka.
Poďakovanie patrilo prvodar
com aj ostatným, mnohonásob
ným darcom. Za zmienku určite 
stoja tohtoroční ocenení drži
telia Jánskeho plakety zo dňa 
3. 12. 2014. Bronzová (10 odbe

• MaTúŠ 2015

Týchto pár písmen slova 
nie je v tomto prípade 
menom, ale označením 
talentovej súťaže Mladé 
talenty škôl. Je to súťaž, 
ktorú organizuje školský 
obvod, do ktorého 
patrí aj naša základná 
škola. V tomto roku 
sa už 5. ročník tohto 
hodnotného podujatia 
konal vo Vikartovciach.

Asi mesiac pred touto uda
losťou sme vyhlásili školské 
kolo súťaže MaTúŠ 2015 a keďže 
postúpiť mohli len dva talenty, 
vybrali sme tých najlepších. Už 
pred súťažou sme vedeli, že 
naše dievčatá z  tanečnej sku

piny Activ8 budú tou správnou 
voľbou. Potvrdilo sa to aj tri dni 
pred samotnou súťažou MaTúŠ 
2015, keď sa táto tanečná sku
pina pod vedením Mgr.  Ivany 
Martinkovej na tanečnej súťaži 
Deň tanca vo Svite umiestnila 
vo svojej kategórii na 1.mieste 
a dievčatá sa stali aj absolútny
mi víťazmi celej súťaže. Okrem 
našich skvelých tanečníčok ces
tovali do Vikartoviec aj Kristián 
Gajdoš a Barbora Žigová. Súťaž 
z roka na rok dvíha svoju nároč
nosť aj konkurenciu. Nepochybo
vali sme, že sa určite umiestnime. 
Kristián zahral na saxofóne naozaj 
veľmi dobre a jeho prejav umoc
ňovala aj tanečníčka Barborka, 
ktorá je síce len prváčka, ale jej 
pohybový talent je nesporný. 
Za predvedený výkon si v svojej 

kategórii odniesli bronz. No 
a Activ8? Nebudeme preháňať, 
keď povieme, že vyrazili všetkým 
dych. V tomto zmysle sa vyjad
rila aj vedúca školského úradu 
Mgr. Alena Madzinová. Členovia 
poroty nešetrili chválospevmi 
a Active8 v zložení  Dušana Mali
ňáková, Mária Lapšanská, Patrí
cia Lapšanská, Júlia Kacvinská, 
Magdaléna Slodičáková, Kristína 
Bachledová, Karolína Kvasňáková 
si užívali chvíle slávy. V kategórii 
Tanec vyhrali zlato, stali sa abso
lútnym víťazom súťaže a okrem 
toho získali aj cenu starostu obce 
Veľký Slavkov, ktorý zastrešuje 
náš školský obvod. Blahoželáme 
a ďakujeme.

(Martina Mizerová)

Reprezentanti súťaže: zľava P. Lapšanská, K. Bachledová, M. Slodičáková, D. Maliňáková, K. Gajdoš, J. Kacvinská, K. 
Kvasňáková, B. Žigová, M. Lapšanská (autor foto: M. M.)

Reprezentanti súťaže: K. Gajdoš a B. Žigová (autor foto: M. M.) (pokračovanie na strane 6)

(pokračovanie zo strany 4)
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rov): Daniela Mlynárová ml. 
a Ing. Jozef Javorský, striebor
ná (20 odberov): Matúš Proner 
a Václav Pospíšil. Ľuboslavovi 
Maľučkému chýbajú do získania 
zlatej plakety (40 odberov) ešte 
tri odbery. Držíme mu palce.
Tohtoročná výročná schôdza 
sa však niesla v  trochu inom, 
slávnostnom duchu. Po dva
nástich rokoch odovzdal výbor 
(Anna Pronerová, Iveta Kacvin
ská, Daniela Paráková, Renáta 
Dulovičová a Beáta Pemčáko
vá) pod vedením predsedníčky 
Oľgy Martinkovej svoj mandát 
novému výboru. Bývalým 
členom so srdca ďakujeme 
a novozvolenej predsedníčke 
Márii Mencákovej prajeme, aby 
pokračovala v  starých šľapa
jach a tak sa aj naďalej napĺňal 
hlavný cieľ Červeného kríža, 
pomoc ľuďom v núdzi, aj v našej 
obci.
Dňa 27. marca 2015 sme sa aj 
v našej obci zapojili do zbierky 
pri príležitosti Dňa narcisov, 
ktorý sa tento rok konal už po 
19. krát. Finančné prostriedky 
idú na pomoc onkologickým 
pacientom a  ich rodinám na 
celom Slovensku. V našej obci 
sa aj vďaka deťom z miestnej 
základnej školy vyzbieralo 
174,30 €.

(A.H.)

Dostali sme 
dotáciu na 
knihy
Na základe zverejnenia výzvy 
o poskytovaní dotácií Minister
stva kultúry SR, sme sa zapojili 
do projektu v programe Kultúr
ne aktivity v  oblasti pamäťo
vých inštitúcii v podprograme 
Akvizícia knižníc. Naša žiadosť 
mala názov Knihy  – zdroj 
múdrosti, v ktorej sme žiadali 
o poskytnutie dotácie na knihy 
do našej obecnej knižnice. Cel
kový rozpočet sme pripravili na 
700,00 €, z toho spolufinanco
vanie projektu z vlastných zdro
jov bolo 5%, čo je 35,00 €. Poža
dovaná dotácia z MK SR bola 
vo výške 665,00 €. Po odoslaní 
všetkých náležitostí sme netr
pezlivo čakali na vyhodnotenie 
odbornej komisie o poskytnu
tí, resp. neposkytnutí dotácie. 
Veľká bola naša radosť, keď na 
stránke MK SR boli zverejnené 
výsledky dotácie a medzi inými 
aj Obec Spišský Štiavnik, ktorá 
získala dotáciu na knihy v plnej 
výške – teda 665,00 €.

(O.R.)

• Školská kuchyňa dostala nové pľúca

• Krajský bronz pre naše stolnotenisové hráčky

Školská jedáleň pri našej 
ZŠ už dávno volá po 
oprave. Aj keď sa už 
niečo urobilo, je tam 
toho ešte stále veľa, 
čo je potrebné dať do 
poriadku. Začali sme 
tým najjednoduchším 
a v lete sme vymaľovali.

Aké bolo naše prekvapenie, 
keď už pred Vianocami bola 
kuchyňa znova v  havarijnom 

Už sme si akosi zvykli, 
že Spišský Štiavnik patrí 
v kategórii žiakov medzi 
špičku v stolnom tenise. 
Najnovšie chlapcov na 
popredných priečkach 
vystriedali dievčatá.

Aj v tomto roku vyhralo naše 
družstvo žiačok v zložení Kristí
na Maliňáková, Mária Lapšanská 
a Patrícia Lapšanská 1.miesto na 
okresom kole a  tak zaslúžene 
postúpili na krajské kolo. V minu
lom roku sa umiestnili na kraji na 
druhom mieste a tak nečudo, že 
tentoraz ich ambície boli tie naj
vyššie. Žiaľ, niekedy je šťastena 
naklonená inému a  vytúžené 
zlato nám ušlo. Dievčatá získali 
nakoniec krásny bronz. Veľmi sa 
z toho tešíme a za ich športové 
výkony ďakujeme.

(M. M.)

stave. Maliarske práce sme rekla
movali a počas zimných prázdnin 
sme kuchyňu znova vymaľovali. 
Už vtedy nám majstri maliari 
povedali, že opakované maľova
nie problém s plesňami nevyrieši. 
Je potrebné kvalitné odsávanie 
a vzduchotechnika. V podstate 
nám nepovedali nič, čo by sme už 
dávno nevedeli, ale doteraz na to 
neboli financie. Teraz sa potreb
ná čiastka našla a tak sme vybrali 
firmu, ktorá nám toto odsávanie 
zrealizovala. Školskú kuchyňu od 

apríla zdobia obrovské nerezové 
digestory s osvetlením, popod 
strop sa vinú vzduchotechnic
ké zariadenia z pozinkovaného 
plechu a na streche je usídlený 
odsávací ventilátor. Kuchárky si 
môžu výkon digestorov regu
lovať a dôležité je, že ich neruší 
hluk ventilátora, ktorý je mimo 
kuchyne. Veríme, že problémy 
s nadmernou vlhkosťou a ples
ňami nás už nebudú trápiť. Veď 
hovorí sa, že digestory sú pľúca 
kuchyne. A my už „pľúca“ máme.

(M. M.)

Nová vzduchotechnika (autor foto: M. M.)

Bronzové družstvo stolného tenisu: zľava M. Lapšanská, K. Maliňáková, P. Lapšanská (autor foto: M. M.)(pokračovanie na strane 7)

(pokračovanie zo strany 5)



Obecný spravodajca  informačný štvrťročník obyvateľov obce Spišský Štiavnik  číslo 2/2015  ročník XII  www.spisskystiavnik.sk  strana 7

Kalendár 
podujatí
24. mája 2015 – Hasičská súťaž 
„O  putovný pohár starostky 
obce“
24. mája 2015  Súťaž mladých 
hasičov v  hasičskom útoku 
s vodou „O putovný pohár Hor
nádskej
doliny“
7. júna 2015  Okresné kolo 
súťaže hasičských družstiev 
v kategórii dorastenci, doras
tenky, ženy
a muži nad 35 rokov
14. júna 2015  Deň obce, 47. 
ročník Štiavnickej podkovy
26. júna 2015 – Jánske ohne

(A.Z.)

Valné 
zhromaždenie 
urbáru
Výbor Urbárskeho pozemkové
ho spoločenstva majiteľov lesov 
a  pôdy v  Spišskom Štiavniku 
pozýva svojich podielnikov na 
Valné zhromaždenie, ktoré sa 
uskutoční 24. mája 2015 o 15,00 
hod. v Urbárskom dome v Spiš
skom Štiavniku.

(urbariát)

Zo Športu
Futbalovému oddielu našej 
TJ sa v  prebiehajúcej sezóne 
2014/2015 vcelku darí. Všetky 
naše mužstvá sa držia na vrch
ných pozíciách tabuliek. Naši 
najmladší futbalisti sú vo svojej 
žiackej súťaži prví a ak si udržia 
aktuálne dobré výkony, tak by 
mali postúpiť o  súťaž vyššie. 
Dorastenci tiež atakujú prvú 
priečku, ale potrebujú dohnať 
stratu na prvé Vikartovce. Muži 
takisto poškuľujú po postupe 
do vyššej súťaže. Čelo tabuľky je 
veľmi vyrovnané a na momen
tálne prvú Šuňavu strácajú len 
tri body. Držme našim futbalis
tom prsty, aby svoje ciele splnili 
a  skončili v  tabuľkách len na 
tých najvyšších priečkach.
Na záver by sme vás chceli 
pozvať na futbalový turnaj, 
ktorý sa uskutoční začiatkom 
prázdnin v júli. Presný dátum 
a čas konania vám včas ozná
mime.

(G.CH.)

• Tanec nie je len pohyb…

• Úspech na Biblickej olympiáde

Pred piatimi rokmi sa 
skupinka talentovaných 
detí začala stretávať 
so zámerom „dotknúť 
sa tanca“. Vtedy to 
začalo… pravidelné 
tréningy, pot, prísne 
oko a vedenie trénerky, 
neustále opakovanie 
variácií pohybov 
a objavovanie nových 
pohybových možností.

Už vtedy sme zistili, že tanec 
je veľmi náročný a  vyžaduje si 
pravidelnú a tvrdú prácu, ktorej 
cieľom je koordinovaný a este
tický pohybový prejav. A nielen 
to. Tanec bez duše a  srdca je 
len prázdnym, bezvýznamným 
opakovaním pohybov, ktoré síce 

Aj na poli Náboženskej 
výchovy získavajú 
naši žiaci úspechy. Na 
Biblickej olympiáde 
sa zúčastňujeme 
každoročne, ale 
s úspechom, ktorý sme 
dosiahli v tomto roku, 
sme možno ani my 
nerátali.

Na okresnom kole sme získali 
1.miesto a porazili sme aj cirkev
né školy. Postarali sa o to Viktória 
Bukovičová, Eliška Galovičová 
a Tadeáš Martinko pod vedením 
p. kaplána Mgr. Daniela Šaláta. 
Nebolo to o  tom, či sa vedia 
pomodliť… Súťažiaci museli 
preukázať veľké vedomosti zo 
Svätého písma, dejín cirkvi, 
evanjelia, geografie a dokonca 
zahrať scénku s  náboženskou 
tematikou. Bolo to naozaj nároč
né. Keďže postúpili na krajské 
kolo (diecézne kolo) v Spišskom 
Podhradí na Spišskej Kapitule, 
náročnosť bola ešte väčšia. Ale 
ani tam sa nedali. Neboli síce prví, 
ale neostali ani poslední. Gratu
lujeme!.

(M. M.)

možno potešia oko, ale nijak 
zvlášť sa nedotknú srdca človeka. 
Tancovať aj srdcom je omnoho 
náročnejšie ako len pohybom, 
lebo tu ide interprét (tanečník), 
akoby s kožou na trh. Tu odkrý
va svoje vnútro a ukazuje svoj 
vnútorný postoj a pohľad na vec, 
bez čoho nie je tanec tancom. Ak 
dokážeme tancovať pohybom aj 
srdcom, vtedy sa začína tento náš 
tanec meniť na umenie. A to je 
hlavným zámerom tanečného 
súboru Activ8 – Junior, neverbál
ne sa prihovárať človeku, potešiť 
jeho oko, ale hlavne dotknúť sa 
jeho srdca…

Dňa 30. apríla 2015 sme sa 
zúčastnili súťažnej prehliadky 
Deň tanca 2015 vo Svite s chore
ografiou Hope never dies (Nádej 
neumiera), kde sme vo svojej 
kategórii získali 1. miesto a cenu 

poroty a  4. mája 2015 sme sa 
zúčastnili školskej súťaže MaTúŠ 
2015 s  choreografiou Spútaní, 
kde sme opäť získali 1. miesto 
v našej kategórii a cenu absolút
ny víťaz vo všetkých kategóriách.

Za týmito výsledkami je aj 
naša tvrdá práca, ale hlavne to, 
že Activ8 - Junior nie je len súbor, 
ale aj rodina, ktorá by nefungova
la bez podpory vedenia – Obce 
a obrovskej podpory mamičiek 
dievčat, ktoré nás odvážajú, dová
žajú všade kam potrebujeme. 
Toto sú aj vaše výhry, ďakujeme 
vám za vašu lásku a čas. Výsledky 
týchto súťaží nás utvrdili v tom, 
že sa uberáme správnou cestou 
a naďalej sa budeme snažiť pros
tredníctvom tanca robiť tento 
svet krajším.

(I. M.)

Víťazné družstvo tanečnej súťaže (autor foto: I. M.)

Víťazi Biblickej olympiády: zľava T. Martinko, V. Bukovičová, E. Galovičová 
(autor foto: M. M.)

(pokračovanie na strane 8)

(pokračovanie zo strany 4)
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Ponuka
Obec Spišský Štiavnik ponúka 
na predaj knihy Dejiny Štiavnic
kého opátstva na Spiši od Jána 
Vencka. Cena za jednu publiká
ciu je 6,64 €.

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

Fotohádanka
Milí čitatelia, uhádnete ako sa 
nazýva a načo sa používal pred
met na obrázku?
Odpoveď na fotohádanku zasie
lajte na obec@spisskystiavnik.
sk, alebo osobne na Obecný 
úrad v Spišskom Štiavniku do 
23. mája 2015. Meno výhercu 
oznámime na internetovej 
stránke obce.

• Svätý Florián – patrón hasičov
Každoročne 4. mája 
oslavujeme sviatok 
svätého Floriána. 
V životopise sa 
dozvedáme, že sa 
narodil v rímskej 
provincii Noriko za 
čias prenasledovania 
kresťanov počas 
vlády rímskeho cisára 
Diokleciána.

Florián bol plukovníkom v legi
onárskom vojsku rímskeho cisára 
v Cetii. V roku 304 sa postavil na 
obranu v  Lorchu zatknutých 

a uväznených 40 kresťanských 
legionárov. Za pokus o vyslobo
denie bol zatknutý a odsúdený 
miestodržiteľom Aquiliánom na 
smrť. Poprava sa konala 4. mája 
304. Na krk mu priviazali mlyn
ský kameň a utopili ho vo vodách 
Enns. Na mieste hrobu svätého 
Floriána pri Linci postavili kapl
nku a neskôr kostol s kláštorom 
benediktínov a po nich augusti
niánov. Floriánove ostatky sa našli 
v 13. storočí a časť relikvií je od 
roku 1183 v Krakove a v relikviári 
Svätovítskeho chrámu v Prahe. 
Jedna z povestí hovorí, že Florián 
zachránil nemecké mesto Norim
berg pred požiarom v 8. storo

čí. Podľa legendy tiež ochránil 
istého uhliara, ktorý spadol do 
ohňa a  na príhovor svätca bol 
zachránený. Preto sa svätý Florián 
stal patrónom hasičov a ochran
com pred požiarmi. Aj v  našej 
obci sme si pripomenuli tohto 
patróna. 7. mája 2015 sa hasičské 
družstvá zo Spišského Štiavnika 
zúčastnili na svätej omši, ktorú 
slúžili vdp. dekan PaedDr. Michal 
Mikula a vdp. kaplán Mgr. Daniel 
Šalát. Po skončení svätej omše 
sa všetci hasiči a pozvaní hostia 
presunuli do urbárskeho domu, 
kde ich čakalo malé občerstvenie.

(Martina Mizerová)

DHZ po skončení sv. omše (autor foto: V. R.)

Fotohádanka (autor foto: M. J.)

(pokračovanie zo strany 7)


