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• Vážení spoluobčania

V práci 
starostu je veľakrát 
naozaj ťažké vypovedať 
veci a ešte ťažšie si za 
nimi stáť, nepopustiť 
a nebagatelizovať, 
aby ste nemuseli čeliť 
posudzovaniu ostatných.

Niekedy treba zodpovedne 
zvážiť, či sa dá posunúť všetko 
to, čo je na srdci aj do jazyka - 
veľakrát sa zamýšľam či niekto-
ré veci či okamihy, ktoré vzídu 
z radosti a potešenia neprinesú 
v  konečnom dôsledku smútok 
a  sklamanie a  niekedy presne 
naopak. A niekedy aj z úst sku-
točných priateľov pri naozaj sil-
ných a úprimných rozhovoroch, 
keď nie je úplne jedno, ako sú 
zoradené slovka, citoslovcia či 
úsmevy cítim, že sa tak trochu 
bojíme hovoriť o určitých témach 
či problémoch.

Žijeme v akomsi vákuu a pod 
vplyvom celospoločenských 
udalostí, či už z pohľadu dlhodo-
bého problému s  migrantami, 
či predvolebných ťahov našich 
politikov sa aj pohľad do našej 
obecnej politiky stáva pomaly 
nočnou morou.

Aj napriek tomu je tu však 
strašne veľa vecí, pre ktoré sa 
naďalej oplatí prinášať pre ľudí 
„životodárnu miazgu“. Ako hovorí 
Leonardo da Vinci, “…mimo tejto 
riavy by sme boli ako lodivod, 
ktorý vstupuje na loď bez kor-
midla a  kompasu, takže nikdy 
s istotou nevie, kam bude plávať“. 
A ak by predsa len niekto ostal 
mimo tohto prúdu, tak nie kvôli 
schopnosti mu odolať, ale kvôli 

obave z  neschopnosti v  ňom 
plávať.

A  tak si aj v  našom obec-
nom spravodajcovi môžete 

dnes prečítať predovšetkým 
o veciach a situáciach, ktoré 
nám urobili radosť a tiež by 
som Vám chcela priblížiť 
niekoľko investičných, či 

neinvestičných akcií, ktoré 
momentálne v obci prebie-

hajú a keďže sa budujú trošku 
mimo pohľadov verejnosti, 

možno ich ani nevnímame, ale 
určite prinesú prospech a úžitok 
v rámci občianskej vybavenosti 
nás všetkých.

Predovšetkým je to rozsiahla 
intenzifikácia a  modernizácia 
čističky odpadových vôd. Pred-
metná stavba rieši modernizáciu 
fyzicky aj morálne opotrebova-
nej technológie existujúcej ČOV, 
v rámci ktorej bolo riešené:

strojno -technologické zaria-
denie ČOV pozostávajúce 
z  mechanického prečistenia, 
čerpacej stanice, biologického 
stupňa čistenia odpadových vôd 
a kalového hospodárstva vrátane 
motorickej elektroinštalácie tech-
nologických zariadení,

obnovu vybudovania staveb-
ných objektov úzko spätých 
s danou technológiou a to prí-
strešky dosadzovacích nádrží, 
budovu kalového hospodárstva 
a  spevnené plochy, vrátane 
stavebnej elektroinštalácie 
a bleskozvodov,

hlavným účelom intenzifikácie 
a  modernizácie ČOV je predo-
všetkým zvýšenie kapacity ČOV 
z pôvodných 2000 EO /ekono-
mických obyvateľov/ na 3000 EO, 
zníženie prevádzkových nákla-
dov ČOV a  zvýšenie komfortu 
obsluhy.

Obci sa podarilo zabezpečiť 
finančné prostriedky z  enviro-
fondov a  to v  dvoch etapách, 
pričom podiel obce bol vo výške 
5% z  rozpočtových nákladov. 
Celkové náklady boli vyčíslené 
na 442.470,00 €, vrátane DPH.

V  tých dňoch prebieha-
jú záverečné práce, ktoré 
majú byť dokončené do 
31. 10. 2015 s následným odo-
vzdávacím a preberacím kona-
ním a kolaudáciou stavby.

Na dvore obecného úradu 
prebiehajú záverečné práce pri 
zateplení severovýchodnej steny 
budovy obecného úradu, veže 
a  oprava komínov na streche 
a dokončujeme výstavbu obec-
ného archívu. Mali sme veľké 
šťastie a aj na tieto práce nám bol 
poskytnutý príspevok z Minister-
stva financií Slovenskej republiky 
a miera spolufinancovania bola 
tiež 5 % z obecného rozpočtu.

Sú podané ďalšie projekty 
v rámci investičnej i neinvestičnej 
výstavby, rozvoja kultúry i športu 
v obci, ale hlavnou prioritou do 
nasledujúceho obdobia predo-
všetkým pri príprave rozpočtu na 
budúci rok ostáva pomoc mar-
ginalizovanej rómskej komunite.

Na záver by som Vám chcela 
vážení spoluobčania, popriať 
všetkým veľa radosti a pokoja do 
nasledujúcich dní, predovšetkým 
tých dušičkových.

Dňa 1. novembra slávime pri-
kázaný sviatok Všetkých svätých, 
na ktorý 2. novembra nadväzuje 
spomienka na všetkých verných 
zosnulých - ľudovo nazývaný 
Dušičky.

Spomínajme a modlime sa aj 
za tých, ktorí neboli vyhlásení za 
svätých, ale žili čistým životom, 
konali dobro a vedeli sa obetovať 
pre iných.

V súvislosti s ďalším rozvojom 
obce do rokov 2015-2020 sme si 
dovolili v prílohe tohto vydania 
priložiť ako prílohu “Dotazník 
pre obyvateľov obce Spiš-
ský Štiavnik v rámci prípravy 
Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce na 
roky 2015-2020”. 

Tento program patrí medzi 
základné plánovacie dokumen-
ty obce z dlhodobého pohľadu 
a tvorí povinnú prílohu pri zadá-
vaní akýchkoľvek projektov.

Máme veľký záujem, aby práve 
tento program bol o Vašom 
záujme o ďalšom napredovaní 
obce, preto Vás prosím, aby ste 
nám ho vyplnený obratom odo-
vzdali na Obecnom úrade, aby 
sme mohli pokračovať v ďalších 
etapách jeho spracovania. 

Ďakujem Vám.

Blahoželáme…
» strana 2

Putovný pohár
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Slávnosť jesene
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Hasiči…
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Obecný spravodajca  informačný štvrťročník obyvateľov obce Spišský Štiavnik  číslo 4/2015  ročník XII  www.spisskystiavnik.sk  strana 2

Spoločenská 
kronika
III. ŠTVRŤROK 2015

Novorodenci
• Karolína Vavráčová
• Július Hlavač
• Daniela Štajerová
• Liliana Pačajová
• Sandra Pačajová
• Magdaléna Pačajová

Blahoželáme jubilantom

60 rokov
• Štefan Sýkora, Priečna
• Štefan Žiga, Priečna
• Milan Paulis, Sp.Štiavnik
• Vladimír Badzík, Hlavná
• Anna Mirgová, Kvetná
• Stanislav Závadský, Lúčna
• Marta Ivanová, Hornádska
• Martin Javorský, Hlavná

65 rokov
• Jozef Martinko, Hlavná
• Cecília Pačajová, Priečna
• Mária Krajčová, Lúčna
• Anna Slivková, Lúčna
• Anna Bartková, Mlynská
• Magdal. Neubellerová, Hlavná
• Terézia Bombarová, Kláštorná
• Michal Antaš, Priečna

70 rokov
• Rozália Martinková, Kláštorná

75 rokov
• Anna Slivková, Priečna
• Oľga Ďordevičová, Hlavná

80 rokov
• Petronela Semková, Priečna

Prajeme im pevné zdravie!

Opustili nás
• Kevin Holub
• Ondrej Martinko

Demografické údaje
K trvalému pobytu sa prihlásili 
trinásti občania, odsťahovalo sa 
osem obyvateľov.

(O.R.)

Z obecného 
zastupiteľstva
»  1 2 .  z a s a d n u t i e 
OZ/28. 9. 2015
OZ schválilo program OZ 
a doplnilo bod 15 - doplnenie 
písmena j/ - rozhodovanie 
o uzavretí a ukončovaní zmluvy 
o právnej pomoci.
OZ určilo a schválilo do návr-
hovej a  mandátovej komisie 
p. Jána Kalakaja a Ing. Gabriela 
Chripka, za overovateľov zápis-

• Blahoželáme, oslávenci!

• Zo života kňaza

V Urbárskom dome 
v Spišskom Štiavniku sa 
dňa 9. 10. 2015 o 17:00 
hodine konalo stretnutie 
oslávencov, ktorí v roku 
2015 oslavovali svoje 
okrúhle narodeniny.

Prítomných hostí privítala pani 
Oľga Rákociová. Úvodnú báseň 
predniesol pán Marián Palárik 
a s veselou scénkou, pesničkami 
a básňami vystúpili deti z Mater-
skej školy v Spišskom Štiavniku. 
Diváci vystúpenie detí ocenili 
veľkým potleskom. Po príhovore 
a prípitku pani starostky Márie 
Kleinovej, nasledovalo odovzda-
nie pamätných medailí pánovi 
Štefanovi Marczymu, priamemu 
účastníkovi Slovenského národ-
ného povstania. Medaily pri 
príležitosti 70. výročia SNP a pri 
príležitosti 70. výročia ukonče-
nia II. svetovej vojny odovzdal 
RSDr.  Ján Pavlovčin, tajomník 
Oblastného výboru Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Poprade. Program 
pokračoval piesňami spevákov 
z Klubu dôchodcov v Spišskom 

Tohto roku uplynie 
105 rokov od narodenia 
kňaza, rodáka zo 
Spišského Štiavnika. 
Ján Slivka sa narodil 9. 
decembra 1910, rodičom 
Jozefovi a Zuzane rod.
Doľákovej.

Šesť tried Ľudovej školy 
vychodil v  rodnej obci, štyri 
triedy gymnázia v Spišskej Novej 
Vsi, 5.a 6. triedu absolvoval na 
gymnáziu v Levoči. Po ukončení 
sexty z existenčných dôvodov bol 
výpomocným učiteľom a orga-
nistom v  Liptovskej Tepličke. 
7. a 8. triedu gymnázia ukončil 
v Banskej Bystrici, kde maturoval 
v roku 1933. Po maturite bol pri-
jatý do Bansko Bystrického semi-
nára, kde po ukončení štúdia bol 
24. 10. 1937 vysvätený za kňaza.

Ako kaplán pôsobil od 
1. 11. 1937 v Krupine a v  roku 
1939 v Novej Bani. Osem mesia-
cov pôsobil v pastorácii u sloven-
ských robotníkov v Nemecku. Po 
návrate bol kaplánom v Turčian-
skom Petri a  vo Vrútkach. Ako 
administrátor pôsobil v Turanoch 
a v Hronci, kde bol 2.septembra 
1949 zaistený a vzatý do väzby po 
prečítaní pastierskeho listu bisku-
pov Československa. 4. októbra 

Odovzdávanie medaily p. Marczymu (autor M. J.)

Foto z knihy: Blahoslavení 
prenasledovaní pre spravodlivosť

1950 bol odsúdený na sedem 
a pol roka odňatia slobody, 10 
rokov straty občianskych práv, 
20 000 korún pokuty a  prepad 
celého majetku. Uväznený bol 
v Leopoldove, Ilave a v uráno-
vých baniach v Jáchymove do 2. 
marca 1957. Z väzenia sa vrátil 
s podlomeným zdravím. Po zota-
vení v rodnej obci, pracoval ako 

Štátny súhlas pre duchovnú 
správu u sestričiek v Slovenskej 
Ľupči dostal od 15. februára 
1958. Začiatkom januára 1959 
pôsobil ako správca farnosti vo 
Zvolenskej Slatine, kde bol 25. 
januára 1960 pre nepriateľský 
vzťah k socialistickému zriade-
niu znova uväznený a odsúdený 
na tri roky väzenia. Po amnestii 
v júni 1960 pracoval ako robotník 
v Tehelni v Poprade, potom ako 
robotník a skladník v Okresnom 
stavebnom podniku v Poprade, 
kam dochádzal z  rodnej obce. 
V  októbri 1964 znova dostal 
štátny súhlas pre pastoráciu a do 
augusta roku 1966 bol kaplánom 
v Nitrianskom Pravne. Ako správ-
ca farnosti pôsobil vo Vyhniach 
a  v  Pohronskej Polhore. Od 1. 
októbra 1970 až do odchodu 
dôchodku bol správcom far-
nosti v Nitrianskom Pravne. Ako 
dôchodca sa vrátil do rodnej 
obce. Pre nedostatok kňazov bol 
kratší čas duchovným u sestričiek 
v Kláštore pod Znievom a v roku 
1982-1983 spravoval susednú 
farnosť Vydrník.

Zo zdravotných dôvodov 
odišiel do Charitného domu 
v Pezinku. Zomrel 3. novembra 
1989. Pochovaný je v rodnej obci 
Spišský Štiavnik.

(O.R.)

Štiavniku. A po veselej 
scénke členiek klubu 
dôchodcov: Tri panič-
ky z Bratislavy, prišiel 
náladu rozveseliť aj 
spevák Martin Jaku-
bec.

Oslávenci sa veľmi 
dobre zabával i , 
spievali a  tancovali, 
preto Martin Jakubec 
pozval na scénu svoju 
kolegyňu Božanku 
a  spolu spievali ešte 
prídavok. Po skončení 
kultúrneho programu, 
pani starostka Mária 
Kleinová odovzdala 
jubilantom kvety 
a  darčeky. Oslávenci 
sa tak dobre cítili, že si 
posedeli až do hlbokej 
noci.

Všetkým jubilantom 
želáme pevné zdravie, 
šťastie a veľa lásky od 
svojich blízkych.

(Martina Mizerová)

skladník v Okresnom stavebnom 
podniku v Poprade.

(pokračovanie na strane 3)
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nice p.  Cyrila Žigu a  p.  Jána 
Rusňáka. Mandátová a návrho-
vá komisia OZ konštatovala, že 
bolo prítomných 5 z 9 poslan-
cov /55 %./ a OZ bolo uznášania 
schopné.
 
OZ schválilo doplnenie štatútu 
obce - doplnenie písma j/ do 
článku 6 bod 5, ktoré znie: „roz-
hodovať o uzatvorení a ukončo-
vaní zmluvy o právnej pomoci“.
OZ zobralo na vedomie správy 
kontrolóra obce Spišský Štiav-
nik:
OZ nesúhlasilo so správami 
kontrolóra obce Spišský Štiav-
nik z  dôvodu nezákonného 
postupu pri výberových kona-
niach na spracovateľa PHSR 
a na opravu cesty po zime.
OZ doporučilo zvolať komisiu 
výstavby, na ktorej požaduje 
zavolať si realizátora, ktorý by 
vysvetlil prácu naviac oproti 
pôvodnému projektu a stano-
vil by sa ďalší postup rozšírenia 
diela.
OZ navrhlo urýchlené plnenie 
uznesenia č. 93/2015 z dôvodu 
možného šírenia nákaz v osade 
Spišský Štiavnik. Termín do 
21. 10. 2015.
OZ neschválilo poskytnutie 
finančného príspevku v sume 
2300 € pre žiadateľa J. Ž., Spiš-
ský Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
o opätovné vysvetlenie odvola-
nia Ing. Ľuboša Paráka.
OZ schválilo finančný príspevok 
1000 € pre D. Ž., Spišský Štiavnik 
na riešenie nepriaznivej život-
nej situácie a finančný príspe-
vok 200 € na náhradu škody pre 
M. P., Spišský Štiavnik. Škoda 
vznikla pri čistení kanalizačné-
ho potrubia.
Tiež schválilo finančný príspe-
vok 300 € pre MO SČK Spišský 
Štiavnik na rok 2015 na kultúrnu 
a športovú činnosť organizácie 
pod podmienkou doloženia 
potrebných dokladov v zmysle 
VZN č. 3/2011.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
HC Spišský Štiavnik o finančný 
príspevok vo výške 576 €. Záro-
veň predáva túto žiadosť finan-
čnej komisii na prerokovanie.
OZ uložilo komisii výstavby 
povinnosť vyhodnotiť najvhod-
nejšie miesto pre umiestnenie 
kontajnera pre cintorín na zber 
odpadu z cintorína.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
J. J., Spišský Štiavnik zo dňa 
14. 9. 2015. Predmetnou žiados-
ťou sa bude zaoberať komisia 
výstavby v najbližších dňoch.
OZ zobralo na vedomie sťaž-
nosť F. L., Spišský Štiavnik zo 
dňa 14. 9. 2015. Predmetnou 

• Slávnosť jesene

• Podaj mi ruku, otvor myseľ a ja ťa povediem

Slávnosť sa začala 
divadlom, kde deti 
spoznali Tekvičku, 
ktorá sa vybrala na 
vandrovku, pretože 
nechcela byť ani 
polievka, ani prívarok, 
ani kompót.

Asi takto som si to 
predstavovala, keď som 
začala učiť. Naivne som 
si myslela, že v laviciach 
budú sedieť deti, ktoré 
sa chcú naozaj niečo 
naučiť. Áno, sú v našej 
škole aj takíto žiaci, ale 
viac ako 70% žiakov 
chodí do školy len 
preto, lebo je tam teplo, 
čisto, dostanú najesť 
a v neposlednom rade 
nedochádzka do školy 
dieťaťa je pre rodičov 
trestným činom.

Myslím si, že aj Komenský by sa 
dnes veľmi čudoval, keby zašiel 
do školy. Učitelia sa síce snažia 
zo všetkých síl, aby naplnili jeho 
odkaz a škola bola hrou, ale nie-
kedy to ide len veľmi, veľmi ťažko. 
Pri niektorých deťoch je to možné 

Po ceste spoznala Mrkvičku 
a  Jabĺčko. Spolu si zaspievali, 
zatancovali, až Tekvička zistila, 
aká je veľmi zdravá a  dôležitá. 
Keď sa vrátila domov, bola šťast-
ná, že môže byť taká užitočná.

Potom si deti s troma kama-
rátmi  – Tekvičkou, Mrkvičkou 
a Jabĺčkom vyrobili krásne tek-
vicové svietniky, zdravý mrkvový 

iba málokedy. Dieťa je vždy len 
dieťa. Hľadá si cestu najmenšieho 
odporu. Problémom sú rodičia. 
Ak dieťa doma od svojich rodičov 
počuje, že ten alebo onen učiteľ 
je zlý, nevie naučiť, či vyhrážky, 
že si to rodič s učiteľom „vybaví“, 
je to zlé. Pamätám si časy, keď 
sme chodili do školy my a doma 
sme pre istotu ani nemukli, keď 
nám učiteľ niečo vyčítal, či nás 
„povychovával“ ručne. Ak by 
sme sa doma sťažovali, rodičia 
by nám ešte pridali, lebo sme si 
trest od učiteľa určite zaslúžili 
a  slovo učiteľa aj rodiča malo 
váhu. Samozrejme, nechcem tu 
obhajovať telesné tresty. To ani 
nemôžem. Ale útoky žiakov na 
učiteľov sú naším každodenným 
chlebíčkom. Nie je jedno, akí žiaci 
školu navštevujú. Je mi veľmi 
ľúto, ale musím konštatovať, že 
hlavne niektoré deti druhého 
stupňa sú často agresívne voči 
svojim spolužiakom, ale aj voči 
učiteľom, či ostatným pracovní-

šalát a  pochutili na chutných 
jabĺčkach.

Ďakujeme rodičom, ktorí prišli 
medzi nás.

(O. J.)
„Na známosť sa všetkým dáva,
že sa v našej materskej škole 
konala veľká sláva.
Bola to SLÁVNOSŤ JESENE,
deti z nej boli nadšené.“

kom školy. Ich rodičia si potom 
vybavujú účty s  učiteľmi cez 
políciu a bulvárne médiá. Musím 
povedať, že o takéto zviditeľňo-
vanie nestojíme. Hovorím najmä 
o  deťoch z  málopodnetného 
prostredia. Vychovať človeka je 
jedna z najťažších úloh spoloč-
nosti. Hlavným vychovávateľom 
je rodič a pomáha mu pri tom 
škola. Žiaden učiteľ nechce die-
ťaťu zle. Sme s nimi 4 až 6 hodín 
denne v priamom styku. Potom 
aj na krúžkoch. To je často viac, 
ako sú s  nimi rodičia. Ideálne 
je, keď rodičia spolupracujú so 
školou. Keď je škola a rodič jeden 
tím. Chápem, že doba sa mení, 
ale dobro je stále dobro a zlo, je 
stále zlo. Verím, že to dobro bude 
silnejšie a naši zákonodarcovia si 
prestanú zatvárať oči pred váž-
nymi problémami, s ktorými sa 
hlavne tu, na východnom Sloven-
sku, boríme.

(Mgr. Mária Martinková)

Deti, rodičia a p. učiteľky (autor O. J.)

Tekvice (autor M. J.)

p. učiteľka Sýkorová s deťmi pripravuje šalát (autor O. J.)

(pokračovanie na strane 4)

(pokračovanie zo strany 2)



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

sťažnosťou sa bude zaoberať 
komisia výstavby v najbližších 
dňoch.

(Za správnosť výpisu: O.R.)

Úradné 
hodiny v ZŠ
Slnečná 422
Spišský Štiavnik

Naša škola bola vždy otvore-
nou školou. Pre žiakov, ale aj 
pre rodičov. Je ale pravdou, 
že škola je hlavne výchovno-
-vzdelávacou inštitúciou a nie-
ktorí rodičia výrazne narúšali 
priebeh vyučovania svojimi 
často búrlivými návštevami. 
Preto sme museli pristúpiť 
k zavedeniu úradných hodín. 
Všetky problémy a požiadavky 
rodičov riešime každý pracovný 
deň (mimo prázdnin) v časoch 
od 7,30 hod. do 7,50 hod. a od 
13,30 hod. do 14,00 hod. Žiada-
me všetkých rodičov žiakov, aby 
tieto úradné hodiny dodržiavali. 
Samozrejme, ak si rodičia berú 
dieťa zo školy pred ukončením 
vyučovania (napr. k  lekárovi), 
nemusia tieto hodiny dodr-
žať a  prídu si po svoje dieťa 
v danom čase. V prípade, že pre 
pracovnú vyťaženosť nemôžu 
školu navštíviť počas úradných 
hodín, môžu svoju požiadavku 
nahlásiť na telefónnom čísle 
052/ 7785614. Týmto žiadame aj 
rodičov žiakov, ktorí sú v hmot-
nej núdzi, či v životnom minime, 
aby si tieto záležitosti riešili čo 
najskôr, aby sme sa nedostali 
do patovej situácie, kedy sme 
v septembri spolu s obecným 
úradom museli odsunúť všetky 
ostatné stránky a  prácu, aby 
sme mohli v termíne odovzdať 
na UPSVaR všetky podklady. Za 
dodržiavanie úradných hodín 
ďakujeme.

(Mgr. Mária Martinková,
riaditeľka školy)

Miestna 
akčná skupina 
Pramene
Naše občianske združenie už 
funguje skoro dva roky a počas 
tohto obdobia sa mohli občania 
dozvedieť o našich aktivitách 
a pripravovanej stratégii rôzny-
mi spôsobmi.
Či už cez internetový portál, 
našu webovú stránku www.
maspramene.sk, naše pro-
pagačné materiály v  tlačenej 

• Boli sme na zájazde v južných Čechách
Najväčším 
zamestnávateľom 
v Spišskom Štiavniku je 
Základná škola. Spolu so 
školskou jedálňou je nás 
43. K tomu pripočítame 
5 kolegýň na materskej 
dovolenke a máme 
kolektív, ktorý môže 
veľmi ľahko obsadiť 
celý autobus a vybrať 
sa na spoločný výlet. 
Žiaľ nie všetci sa mohli 
výletu zúčastniť, tak 
sme prizvali aj iných 
obyvateľov z našej obce. 
Zhodli sme sa, že by 
sme radi niečo pekné 
videli, ale aby sme sa aj 
niečo nové dozvedeli. 
Po spoločnej diskusii 
vyhrala varianta pozrieť 
sa do krásnych južných 
Čiech. Naplánovali sme 
si Velehrad, Buchlovice, 
Moravský kras, Hlubokú 
a Český Krumlov. Celé 
sme to stihli počas dvoch 
dní a troch nocí.

bol založený cisterciánsky kláštor 
i chrám. Na základoch niekdaj-
šieho románskeho chrámu vyrá-
stla v 17. a 18. storočí prekrásna 
baroková bazilika Nanebovzatia 
Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda.

Po návšteve Velehradu cesta 
pokračovala do Buchlovíc, tam 
nasledovala prehliadka baroko-
vého zámku a prechádzka zau-
jímavým parkom. Interiér zámku 
zaujme svojou bohatou fresko-
vou a štukovou výzdobou v štýle 
raného baroka. Salóny sú vybave-
né nábytkom v štýle Ľudovíta XV. 
a Ľudovíta XVI. Rodinné portréty 
Petřvaldovcov a Berchtoldovcov 
a  množstvo umeleckých diel 
zdobí miestnosti tohto jedineč-
ného panského sídla. Zámok je 
obklopený nádherným parkom 
so schodiskami, terasami, obe-
liskom, fontánami a kamennými 
vázami. Jeho veľkou ozdobou je 
množstvo vzácnych exotických 
drevín. Zámok Buchlovice bol 
v roku 2001 zapísaný do zoznamu 
národných kultúrnych pamiatok 
Českej republiky.

Poobede sme navštívili Morav-
ský kras. Tam nás čakalo niečo, na 
čo nikdy nezabudneme. Priepasť 
Macocha. Macocha je najznámej-
šia priepasť Moravského krasu 

(v tejto kategórii je Macocha naj-
hlbšia v strednej Európe).

Večer sme sa unavení, ale nad-
šení krásnymi zážitkami ubyto-
vali na vysokoškolskom internáte 
v Českých Budějoviciach. Tí zdat-
nejší ešte ochutnali svetoznáme 
Budejovické pivko a potom sme 
sa už tešili na druhý deň výletu.

2. deň
Ráno cesta pokračovala do 

Hlubokej. Zámok Hluboká bol 
pôvodne založený ako strážny 
hrad v polovici 13. storočia čes-
kými kráľmi a ako kráľovský maje-
tok bol dávaný často do zálohy. 
Vystriedalo sa tu niekoľko šľach-
tických rodov. Poslednými maji-
teľmi bol rod Schwarzenbergov-
cov.Vďaka múdremu nakladaniu 
s majetkom a vďaka rozsiahlym 
hospodárskym aktivitám Schwar-
zenbergovcov, bol zámok dva-
krát stavebne upravený. Najprv 
začiatkom 18. st. v barokovom 
slohu, neskôr vykonali rozsiahlu 
rekonštrukciu zámku v romantic-
kom štýle novej gotiky v rokoch 
1840 – 1871. Zámok bol prestava-
ný podľa vzoru anglického zámku 
Windsor.

Poobede sme navštívili stre-
doveké mestečko Český Krumlov 
a jeho zámok. Českému Krumlovu 

Účastníci zájazdu (autor foto: Mgr. Michaela Paráková)

Odchod autobusu bol 
cca o 01.30 hod. v noci z 24. na 
25. augusta. Prvou zastávkou bol 
Velehrad. Velehrad patrí k  naj-
pamätnejším miestam v Českej 
republike. Už celé storočia tvorí 
neoddeliteľnú súčasť duchov-
ného a  kultúrneho dedičstva 
národa žijúceho na Morave 
a  v  Čechách. Je známy svojou 
cyrilo -metodskou tradíciou, ktorá 
siaha až do 9. storočia. V 13. st. tu 

a  je súčasťou jaskynného sys-
tému Punkevní jaskyňa. Vznikla 
postupným zrútením mohutných 
jaskynných priestorov o niekoľ-
kých poschodiach a tvorí monu-
mentálnu časť Punkevních jaskýň. 
Rozloha priepasti je zhruba 174 x 
76 m, hĺbka je 138,5 m k hladine 
Dolného jazierka. Rozmery prie-
pasti umožňujú jej celkové denné 
osvetlenie a preto je radená do 
kategórie priepastí „Light hole“ 

prischlo aj pomenovanie české 
Benátky. Po zhliadnutí tohto 
čarovného mesta sme uznali, že 
prirovnanie je namieste. Zámok 
v Českom Krumlove je po Praž-
skom hrade najrozsiahlejší 
zámocký areál v Česku. Pôvodne 
gotický hrad, prestavaný najmä 
v renesančnom slohu. Skladá sa 
z  Dolného hradu (pôvodného 

(pokračovanie zo strany 3)
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podobe, cez televíziu Šuňava, 
cez rôzne súťaže, ktoré orga-
nizujeme my, alebo naše 
samosprávy, cez rôzne miestne 
akcie, hlavne „Dni obce“. Urobili 
sme prieskum medzi občanmi 
formou dotazníkov. Vytvorili 
sme pracovnú skupinu, ktorá je 
tvorená zo zástupcov (občanov) 
z každej obce. Rozhodli sme sa 
o.i. vytvoriť spoločný projekt 
tzv. cestu „Pramene v čase“.
Zaujímavou aktivitou v rámci 
nášho partnerstva bola návšte-
va partnerov z ČR MAS Želez-
nohorský región, kde navštívili 
väčšiu časť našich obcí (regió-
nu) o.i. aj obec Spišský Štiav-
nik. Čo nás teší, že aj samotní 
občania sa podieľali na stretnutí 
a pohostinnosti partnerov.
Ďalšou našou zaujímavou 
akciou je súťaž Prázdninový 
vidiek očami detí. Súťaž sa 
skladá z troch častí: fotografia, 
slohová práca a výtvarná práca. 
Tento rok sa koná už II. ročník.
Priority, na ktoré poukazujú 
občania a  ktoré by mali byť 
prínosom pre náš región vo 
všeobecnosti sú:
- rozvoj cestovného ruchu
- rozvoj poľnohospodárstva
- zvýšenie zamestnanosti
- zlepšenie infraštruktúry, 
hlavne chodníky v obciach
- ekológia, viac zelene
- zvýšenie kultúrnej a športovej 
činnosti
Veríme, že spoločnými silami 
sa nám podarí získať štatút 
MAS (Miestnej akčnej skupiny), 
financie a  tým napomôžeme 
nielen obci Spišský Štiavnik, ale 
aj celému regiónu.

(Emília Ringošová,
manažérka OZ MAS PRAMENE)

Povinné 
reflexné prvky
Od 1. januára 2014 nadobudla 
účinnosť novela zákona o cest-
nej premávke č. 8/2009, v rámci 
ktorej je chodec idúci po kraj-
nici či okraji vozovky povinný 
používať reflexné prvky alebo 
bezpečnostný reflexný odev 
v obci, avšak za zníženej viditeľ-
nosti, teda najmä od súmraku 
do svitania, za hmly, sneženia, 
dažďa a  v  tuneli. V  prípade 
nedodržiavania dopravného 
pravidla hrozí chodcom pokuta 
do výšky 50 € na mieste, prípad-
ne pokuta 100 € v  správnom 
konaní.
Chodec svojím nezodpoved-
ným prístupom k používaniu 
reflexných prvkov môže spôso-
biť množstvo problémov nielen 

• Asistentka osvety zdravia
V našej obci pracuje 
pani Iveta Lacková 
ako asistentka osvety 
zdravia. Úzko 
spolupracuje s lekármi, 
či už detskými, 
všeobecnými so 
špecialistami, taktiež 
s Nemocnicou Poprad.

Pozýva klientov na očkova-
nia, na preventívne prehliadky, 
objednáva deti aj dospelých 
občanov na vyšetrenia, spolupra-
cuje so školami v obci - základná, 
špeciálna, materská. Uskutočňu-
je prednášky týkajúce sa zdravej 
výživy a osobnej hygieny.

Pre zdokonalenie svojej práce 
sa neustále zúčastňuje školení na 

zvýšenie kvalifikácie či už škole-
nia prvej pomoci, ošetrovanie 
rán, psychologické školenia.

Usmerňuje Rómov, aby dbali 
na svoje zdravie, nakoľko sa 
nedožívajú vysokého veku, je 
ochotná každému poradiť, akého 
lekára má navštíviť, prezentuje, 
aby ľudia nebrali zdravie na ľahkú 
váhu, je lepšie zaoberať sa pre-
venciou ako niečo zanedbať.

Pani Lacková spolupracovala 
aj teraz pri hromadnom očko-
vaní detí v  dôsledku žltačky. 
Očkovanie sa uskutočnilo priamo 
v rómskej osade, ako aj následne 
u detského lekára v ambulancii 
v Hranovnici.

Taktiež si občania môžu 
dať zmerať krvný tlak, pora-
diť v  oblasti výživy, hygieny. 

Je ochotná pomôcť každému 
občanovi, ktorý potrebuje radu 
v danej oblasti.

Veľkým problémom pri 
komunikácii Rómov s lekármi či 
nemocnicou je aj neznalosť sa 
vyjadrovať v slovenskom jazyku, 
v takýchto prípadoch pani Lac-
ková komunikuje spolu s pacien-
tom, pomôže pri komunikácii.

Vo svojej práci má aj negatív-
ne skúsenosti s ľuďmi, čo ju však 
neodradilo pokračovať vo svojej 
práci, nakoľko pozitívnych ohla-
sov na jej prácu je podstatne viac.

Občania, ktorí majú podob-
ný problém, môžu osloviť našu 
asistentku osvety zdravia pani 
Lackovú, ktorá im ochotne poradí 
a pomôže.

(I.L., A.Z.)

Hrádku) s  dominujúcou vežou 
a Horného hradu. Most Na plášti 
je niekoľkoposchodové premos-
tenie Jelenej záhrady. Spojuje 
zámok a zámockú záhradu. Bol 
postavený v roku 1764. Zámoc-
ká záhrada bola založená v  2. 
polovici 16. storočia vo francúz-
skom štýle, dlhá 700 m, celková 
rozloha 10 ha. Nachádza sa v nej 
Kaskádová fontána, barokový 
letohrádok Belária. Doplnením 
je jedinečné barokové divadlo 

v otvorenej krajine s otáčavým 
hľadiskom.

Vnútorné mesto je systém ulíc 
s pravidelným námestím nezme-
nený od doby založenia. Veľký 
počet zachovaných mestských 
domov v  gotickom, renesanč-
nom, v menšej miere i v baroko-
vom štýle.

Z mestských brán sa zachova-
la len Budějovická brána. Kostol 
sv.  Jošta je pôvodný gotický 
kostol, často prestavovaný, od 
20. storočia využívaný ako obytný 

dom a dnes múzeum bábok.
Po prehliadke mesta a zámku 

sme narýchlo kúpili nejaké 
suveníry a  hor sa domov. Do 
Spišského Štiavnika sme prišli 
nadránom 27. augusta a do práce 
nám zostávalo len málo spánku. 
Napriek tomu sme boli nadšení 
a plní nových zážitkov a poznat-
kov. Všetkým odporúčame túto 
krásnu trasu na výlet.

(Mária Martinková)

•  Putovný pohár primátora mesta Poprad je na 
365 dní u nás

Tradične už niekoľko 
rokov sa naše hasičské 
družstvá zúčastňujú 
nočnej hasičskej 
súťaže o „Putovný 
pohár primátora mesta 
Poprad,“ organizátorom 
ktorej je mesto Poprad 
a DHZ Sp. Sobota.

Súťaž sa konala začiatkom 
septembra so začiatkom o 21:00 
hodine v  kategóriách muži 
a ženy. Je to nočná súťaž, ktorej 
miestom konania je námestie 
v Sp. Sobote, ktoré svojim histo-
rickým charakterom jej dodáva 
určitý nádych výnimočnosti. 
Súťaže sa zúčastňujú tie najkva-
litnejšie hasičské družstvá takmer 
z celého Prešovského kraja. Naši 
mladíci, ktorí vo svojej doras-
teneckej kategórii dosahovali 
popredné umiestnenia sa roz-
hodli na tejto súťaži pomerať si 
sily s mužmi. Veď vlastne nič iné 
im neostáva, lebo čas sa nedá 
zastaviť a ich pôsobenie medzi 

dorastencami končí. V štartovnej 
listine sme si rezervovali číslo 4, 
ktoré nám tento rok prinieslo veľa 
dobrých výsledkov. Chlapci sú už 
možno aj tak trochu poverčiví, na 
svoju štvorku a tvrdia, že štvorka 
na štarte im prináša šťastie, tak 
nie je čo meniť. Začína súťaž. Naši 
mladíci, alebo štartové číslo 4, 
dosahujú čas 16,63 sekúnd, čo je 
v priebežnom poradí prvenstvo. 
S príchodom polnoci prichádza aj 
záver a náš pokus je neprekona-
ný. Čas 16,63 sekúnd je najlepším 
časom podujatia a prvenstvo je 
naše! Prvenstvo dorastencov 
medzi mužmi, ktoré sa rodilo 
v upršanú, studenú septembro-
vú sobotu v kvalitne obsadenej 
súťaži. A čo povedať na záver? 
Asi len také prianie. Nech naše 
hasičské družstvá aj v budúcom 
roku dosahujú takéto výsledky. 
Nech našim hasičom nechýba 
elán a chuť reprezentovať našu 
obec. A  my ostatní urobme 
všetko preto, aby sme im vytvorili 
to správne zázemie a zabezpe-
čenie. Podporovať ich v snažení 
reprezentovať a  zviditeľňovať 

Róbert Martinko ml. s putovným 
pohárom (autor foto: R. M.)

našu obec, to je naša úloha. Veď 
viete ako dobre sa to počúva, 
keď na nejakej súťaži počujete: 
„ A víťazstvo si odnáša družstvo 
DHZ Spišský Štiavnik!“ alebo: 
„Poď sa pozrieť, ide Štiavnik a tí 
sú fakt dobrí!“

(R. M.) (pokračovanie na strane 6)

(pokračovanie zo strany 4)(pokračovanie zo strany 4)



Obecný spravodajca  informačný štvrťročník obyvateľov obce Spišský Štiavnik  číslo 4/2015  ročník XII  www.spisskystiavnik.sk  strana 6

sebe, ale aj vodičom, ktorí si ho 
v tme všimnú neskoro. Zave-
dením tohto pravidla ide skôr 
o prevenciu a výchovu chodcov 
s cieľom zvýšiť ich bezpečnosť 
na ceste. Najmä v obciach, ktoré 
na kraji ciest nemajú chodní-
ky, veľmi výrazne stúpa riziko 
zrážky chodca s vozidlom. Väč-
šina ľudí nosí tmavé oblečenie, 
ktoré zhoršuje viditeľnosť chod-
cov najmä v noci. Ak chodec na 
vozovke nemá na sebe reflex-
né prvky, výrazne sa skracuje 
vzdialenosť, na ktorú vodič vidí 
chodca.
Vzhľadom na zvýšený podiel 
chodcov na dopravných 
nehodách polícia vykoná-
va dopravno -bezpečnostné 
a preventívne akcie zamerané 
na chodcov s cieľom upozorniť 
chodcov ako účastníkov cestnej 
premávky na riziká a následky 
spojené s  nedodržiavaním 
dopravných predpisov a pra-
vidiel.
Podľa zákona je chodec povin-
ný používať predovšetkým 
chodník. Po chodníku sa chodí 
vpravo. Kde chodník nie je 
alebo je neschodný, chodí sa po 
ľavej krajnici alebo čo najbliž-
šie pri ľavom okraji vozovky. Po 
krajnici alebo po okraji vozovky 
môžu ísť chodci vedľa seba naj-
viac dvaja. Nemôžu však ohroziť 
ani obmedziť cestnú premávku. 
Pri prechádzaní cez cestu musí 
použiť priechod pre chodcov, 
nadchod alebo podchod. 
Nesmie vstúpiť na priechod, 
ak vzhľadom na rýchlosť pri-
chádzajúcich vozidiel nemôže 
bezpečne prejsť cez vozovku. 
Mimo priechodu smie cez cestu 
prechádzať len kolmo na jej os 
a  len ak s ohľadom na vzdia-
lenosť a rýchlosť jazdy prichá-
dzajúcich vozidiel ich nedonúti 
zmeniť smer a rýchlosť jazdy. 
Chodec sa nesmie bezdôvodne 
zdržiavať na ceste ani sa zasta-
vovať. Taktiež je zakázané pre-
konávať zábradlie a iné zábrany.

Odporúčame občanom neris-
kovať a  POUŽÍVAŤ REFLEXNÉ 
PRVKY!.

(A. Z.)

Žltačka 
zaútočila aj 
u nás
Zatiaľ sme len počúvali o tom, 
ako infekčné choroby zatvárajú 
školy. Nás v minulom školskom 
roku potrápil mumps, ale teraz 
na túto nepríjemnú chorobu 

•  Východoslovenská súťaž hasičského dorastu – 
Spišský Štiavnik 2015

Tento názov niesla 
súťaž, na organizácii 
ktorej sa podieľal náš 
dobrovoľný hasičský 
zbor, kde hlavnými 
organizátormi bol 
Krajský hasičský výbor 
v Prešove a Košiciach.

O tom, že sa nejedná o bežnú 
súťaž, svedčí aj fakt, že nad súťa-
žou prevzal patronát Prešovský 
samosprávny kraj. Do zápolenia 
sa mohli zapojiť všetky hasičské 
družstvá z Východného Sloven-
ska a súťažilo sa podľa pravidiel 
DPO SR kategória dorast. Mož-
nosť pomerať si sily s rovesníkmi 
z celého východu našej republiky 
je určitou výzvou, ale aj zodpo-
vednosťou. Počasie pripomínalo 
skôr apríl, ako koniec septem-
bra. Dážď striedal slniečko, ale 
organizačný výbor nenechal nič 
na náhodu a k príprave pristúpil 

s  maximálnou zodpovednos-
ťou. Ako to všetko prebiehalo? 
Súťažiaci a funkcionári DPO SR 
pomaličky prichádzajú a všetci sa 
zhodujú na jednom, že športový 
areál v našej obci je na vysokej 
úrovni a nešetria slovami chvály. 
Prípravy končia, spoliehame sa 
na organizačné zabezpečenie 
a začína súťaž. Veď pri chlapcoch 
je to obhajoba prvenstva z minu-
lého roku na domácej pôde, čo je 
určitý oriešok. A dievčatá? Tým 
držíme palce o to silnejšie. Veď 
práve ony sa svedomito pripra-
vovali počas celého roka. Tré-
novali, nič nenechali na náhodu 
a v súťažnom zápolení im prven-
stvo občas pretieklo pomedzi 
prsty. Táto súťaž má pre nás aj iný 
podtón, dorastenecká kategória 
je vekovo obmedzená. Čas plynie 
a pre naše dorastenecké nádeje 
je táto súťaž určitou dorastenec-
kou rozlúčkou. A aká by to bola 
rozlúčka, keby sme neplánovali 

poriadnu oslavu a oslava víťaz-
stva je ďalšou métou. Chlapci už 
prvým pokusom dali každému 
na vedomie, že s obhajobou to 
myslia vážne a ujali sa vedenia. 
Dievčatám to nevyšlo podľa ich 
predstáv. Vo výsledkovej listine 
prvého kola figurujú na druhom 
mieste za veľkými rivalkami z Hra-
novnice. Začíname druhé pokusy 
a chlapci časom 16,60 s potvr-
dzujú svoju perfektnú formu 
a víťazstvo je naše. Naše pohľady 
mieria k našim dievčatám a čas 
19,49 s je najlepší čas podujatia 
v dorastenkách. Teda vytúžené 
prvenstvo. Je dobojované a my 
môžeme s  veľkou radosťou 
konštatovať, že na tejto prestíž-
nej súťaži dorastu Východného 
Slovenska sme zaknihovali dve 
víťazstvá a na oboch putovných 
pohároch pribudne štítok s nápi-
som „2015 DHZ Spišský Štiavnik“.

(R. M.)

foto k článku >

VSHD 2015 Víťazné družstvá DHZ (autor foto: Dávid Špirka)

• Vesmírne divadlo nad Spišským Štiavnikom
V noci z 12. na 13. 
augusta 2015 sa 
nad našou dedinou 
odohrávalo nádherné 
predstavenie, ktoré 
vyrážalo dych. Vďaka 
výborným podmienkam 
- mimoriadnemu teplu 
a Mesiacu, ktorý bol 
tesne pred novom, sa 
dali „padajúce hviezdy“ 
pozorovať voľným okom.

Bolo ich neuveriteľne veľa a za 
hodinu ich mohlo spadnúť až sto. 
Na pozorovanie stačil spacák, 
poloha ležmo a otočenie k sever-
nému obzoru, kde sa nachádza 
súhvezdie Perzeus. Tento ves-
mírny úkaz odborníci nazývajú 

Perzeidy. Sú meteorickým rojom 
kométy, ktorá sa volá Swift  – 
Tuttle. Z povrchu komét sa počas 
približovania k  Slnku uvoľňujú 
rôzne materiály. Nechávajú ich za 
sebou v podobe atmosféry nazý-
vanej kóma a vzniká z nich chvost 
kométy. Tieto čiastočky hmoty 
zostávajú na obežnej dráhe 
kométy. Keď sa pretína s obežnou 
dráhou Zeme, tak možno pozo-
rovať zvýšenú aktivitu meteorov, 
ktorý voláme meteorický roj. Roj 
Perzeíd dostal meno po svätom 
Vavrincovi, jednom zo siedmich 
diakonov, ktorí boli umučení za 
rímskeho cisára Valeriána. Obja-
vuje sa totiž okolo 10. augusta, 
kedy má sviatok. Z historických 
prameňov sa dozvedáme, že 
cisár Valerián bol spočiatku voči 
kresťanom tolerantný, no od roku 

257 ich začal prenasledovať. Na 
jeho príkaz mal Vavrinec všetky 
poklady cirkvi odovzdať cisárovi, 
ale ten si vyžiadal niekoľko dní 
na rozmyslenie a všetok majetok 
rozdal chudobným. Rozzúrený 
cisár ho dal mučiť a  upáliť na 
železnom rošte nad žeravým 
uhlím v Ríme 10. augusta 258. 
Podľa legendy svätý Vavrinec 
ešte kričal: „Z jednej strany som 
už upečený, a ak ma chcete mať 
dobre upečeného, je čas obrátiť 
ma na druhú stranu!“ Niekoľko 
dní po Vavrincovom upálení bolo 
na oblohe pozorovaných množ-
stvo „padajúcich hviezd“, ktoré 
nazvali Slzami svätého Vavrinca.

(Martina Mizerová)

(pokračovanie na strane 7)

(pokračovanie zo strany 5)
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našťastie už len spomíname.
O  to s  väčším zdesením sme 
v septembri privítali návštevu 
z Regionálneho ústavu verej-
ného zdravotníctva v Poprade, 
ktorá nám oznámila, že naša 
žiačka leží v  nemocnici na 
infekčnom oddelení s hepati-
tídou typu A (žltačkou). Hovo-
rovo ju nazývame aj choro-
bou špinavých rúk. Jedná sa 
o vírusový zápal pečene a je to 
nákazlivé ochorenie. Začína sa 
spravidla únavou, malátnosťou 
a ťažkosťami zo strany trávia-
ceho traktu (nechutenstvo, 
zvracanie, bolesti žalúdka, 
bolesti pod pravým rebrovým 
oblúkom). Môže byť aj zvýšená 
teplota. Dôležitými príznakmi, 
ktoré sa však objavujú neskôr 
sú tmavý moč a svetlá stolica. 
Pôvodca nákazy  – vírus  – sa 
vylučuje najmä v  stolici a  to 
ešte pred objavením príznakov 
ochorenia. Prvé príznaky cho-
roby sa objavujú po štrnástich 
až päťdesiatich dňoch od vnik-
nutia vírusu. Istotu, že ste sa po 
kontakte s chorým nenakazili, 
získate až po takmer dvoch 
mesiacoch. Zlé je, že vírus sa 
z  tela vylučuje už dva až tri 
týždne pred prepuknutím 
žltačky, aj preto sa táto infekcia 
rýchlo a ľahko šíri. Preto sme na 
škole zaviedli sprísnený režim 
hygieny. Zo strany školy sme 
boli povinní vykonávať na škole 
opatrenia proti šíreniu choroby, 
ktoré trvali až do 24. 10. 2015. 
Nakúpili sme chloramín T, 
antibakteriálne mydlá do 
každej triedy a vykonávali sme 
dôkladnú dezinfekciu v  trie-
dach, na toaletách, v školskej 
jedálni a pod. Osoby, ktoré boli 
v styku s chorou žiačkou, boli 
pod zvýšeným zdravotníckym 
dohľadom. Zatiaľ sa žiadne 
ďalšie ochorenie na hepatitídu 
nevyskytlo a veríme, že to tak 
aj ostane.

(Mgr. Mária Martinková,
riaditeľka školy)

Urobte si 
celkom iné 
kapustníky
Je jeseň a  k  jeseni patrí zber 
kapusty a  hlavne vitamínová 
bomba  – kyslá kapusta. Tak 
som si povedala, že vylepším 
hodnotu vitamínu C v  mojej 
rodine a v čase počítačov som 
nešla za babičkou, ale hľadala 
som recept na kapustníky na 
internete. A keďže sme na Spiši, 
tak recept na spišské kapust-

•  Podtatranská hasičská liga 2015 – pre nás 
historické prvenstvo

V tomto roku PHL 
písala už svoj 21. ročník 
a bola vyskladaná z 19. 
súťažných zápolení 
v 8. kategóriách (muži, 
ženy, muži ženy nad 
35. rokov, dorastenci, 
dorastenky, mladí hasiči 
chlapci a dievčatá).

Prvou súťažou je tradične 
zápolenie začiatkom mája vo 
Svite a  organizačnú štafetu si 
postupne podávajú mestá a obce 
podtatranského regiónu. Súťaže 
sa organizujú podľa vopred 
dohodnutého kalendára a keďže 
ide o zápolenie hasičov, prekáž-
kou nie sú ani vrtochy počasia. 
Posledným meraním síl je v polo-
vici septembra súťaž v tatranskej 
obci Gerlachov, kde je aj vyhod-
notenie celoročného zápolenia. 
Náš dobrovoľný hasičský zbor 
sa tradične zapája do súťažného 

zápolenia v niekoľkých kategó-
riách. V uplynulých dvadsiatich 
ročníkoch sme dosiahli rôzne 
umiestnenia. Bol aj ročník, kedy 
sa nám nedarilo, ale bol aj ročník, 
kedy sme obsadili v troch kategó-
riách druhé miesto. Na celkové 
víťazstvo v celoročnom zápolení 
sme ale ešte nedosiahli. Toto už 
neplatí v tohtoročnom zápole-
ní. Celkový triumf a  historické 
prvenstvo v roku 2015 dosiahli 
naši dorastenci a získali prven-
stvo. Do súťažného zápolenia 
vstúpili ako z veľkej knihy: šesť 
súťaží, štyri víťazstvá a dve druhé 
miesta. Potom trochu smoly, ale 
na záver výkon na 100%. Bol to 
veľký boj, veď o prvenstvo zápoli-
li s chlapcami zo Spišskej Soboty, 
ktorí v celoštátnom kole obsadili 
druhé miesto a vicemajstri Slo-
venska v  ich osobe, boli určite 
viac než zdatný súper. Naši mladí-
ci dokázali v správnej chvíli zmo-
bilizovať svoje sily a dosiahnuť 

historické prvenstvo. Dorastenky 
sa tiež nedali zahanbiť, nad ich 
sily boli len dievčatá z Hranovnice 
a obhajoba druhého miesta bola 
úspešná. S obhajobou druhého 
miesta z minulého roku v celko-
vom hodnotení ligy sa popaso-
valo aj naše najmladšie družstvo 
dievčat Plameň a tiež úspešne. 
V  mužských kategóriách nám 
viac radosti priniesli starí páni 
nad 35 rokov, ktorí hlavne na 
záver sezóny zapli a dokázali, že 
staré porekadlo „kde je vôľa tam 
je cesta,“ naozaj platí a v hodno-
tení ligy obsadili 5. miesto. Ak 
by sme chceli trochu štatistiky, 
tak všetky naše družstvá sa v 21. 
ročníku Podtatranskej hasičskej 
ligy na stupne víťazov postavili 
40×, pričom ten najvyšší stupie-
nok im patril 15krát. Gratulujeme 
a v budúcom roku čakáme tieto, 
alebo ešte lepšie výsledky.

(R. M.)

Víťazné družstvá PHL (autor foto: Tomáš Mičko)

Perzeidy (autor foto: M. J.)

• Vesmírne divadlo…

(pokračovanie na strane 8)

(pokračovanie zo strany 6)
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níky. Zadivila som sa, že som 
nenašla pod týmto názvom 
bežné kysnuté kapustníky, ale 
niečo úplne iné. Tak som teda 
vyskúšala to, čomu na internete 
hovoria spišské kapustníky. Sú 
to tak trochu klasické zemiako-
vé placky, do cesta ktorých je 
zamiešaná surová kyslá kapusta 
a riadna dávka slaniny. Údajne 
sú najlepšie takto v  jeseni 
a v zime, lebo práve k chladným 
dňom kyslá kapusta, so všetký-
mi jej vitamínmi, patrí. Veľa času 
vám nezaberú a som si istá, že 
si ich budete pripravovať pra-
videlne.

Na naše kapustníky budete 
potrebovať (cca 10 kusov):
1/2 kg zemiakov
1/2 kg kyslej kapusty
3 lyžice hladkej múky
cibuľu nadrobno nakrájanú
2 strúčiky pretlačeného cesna-
ku
1 vajce
kúsok slaniny na kocky
lyžicu bravčovej masti
čerstvo mleté čierne korenie
lyžičku majoránky
soľ

A takto na to:
Postup je v podstate rovnaký 
ako pri klasických zemiakových 
plackách. Očistené zemiaky 
najemno nastrúhajte alebo 
rozmixujte, zmiešajte s múkou, 
slaninou, cibuľou, cesnakom 
a  jedným vajíčkom. Pridajte 
precedenú kyslú kapustu. Vodu 
z  kapusty, tzv.  juhu pokojne 
vypite. Je to vitamínová bomba! 
Dochuťte majoránkou, soľou 
a čiernym korením a vyprážaj-
te asi 10 centimetrové placky 
na masti dozlata. Podávať ich 
môžete čisté alebo s  kyslou 
smotanou.
Prajem Vám dobrú chuť!

Mária Martinková

Katarínska 
zábava
DHZ v Spišskom Štiavniku 
usporiada 21. 11. 2015 Kata-
rínsku zábavu. Do tanca hrá DJ 
Adamec. Vstupenky si môžete 
zakúpiť u Róberta Martinka a 
Gabriela Chripka v sume 16 €.

• Futbal

• Športovo relaxačný deň

• Fotohádanka

Futbalová jeseň sa nám 
blíži ku koncu a naše 
mužstvá môžu pomaly 
bilancovať uplynulú 
polovicu sezóny 
2015/2016. Družstvo 
dorastu zakončilo sezónu 
presvedčivou výhrou 9:3 
nad susednou Hôrkou.

Pre členov MO SČK 
v Spišskom Štiavniku 
sme zorganizovali 
za pekného počasia 
12. septembra 2015 
„športovo -relaxačný 
deň.“

Prvá časť športová sa konala 

Výherca fotohádanky
Do našej súťaže FOTOHÁDAN-

KA z  Obecného spravodajcu 
č. 3/2015 sme dostali iba jednu 
správnu odpoveď. Predmet, foto-
grafiu ktorého sme uverejnili, sa 
používal na čistenie konských 
kopýt.

Výherkyňou sa stala slečna 
Katarína Pavla Mizerová, ulica 
Mlynská.

Fotohádanka č. 4/2015
Milí čitatelia, uhádnete ako sa 

volá a načo sa používal predmet 
na obrázku?

O d p ove d e  n a  fo to -
hádanku zas ie la jte  na 
obec@spisskystiavnik.sk do 
12.novembra 2015, prípadne 
nahláste osobne na obecnom 
úrade v Spišskom Štiavniku.

Spomedzi správnych odpovedí 
odmeníme jedného úspešného 
lúštiteľa vecnou odmenou.

Meno výhercu oznámime 
16.  11.  2015 na internetovej 
stránke obce.

V tabuľke prezimujú na treťom 
mieste za Hranovnicou, ktorá má 
rovnaký počet bodov ako naše 
mužstvo. Na prvé Vikartovce 
strácame len 5 bodov. Naši 
muži ešte stále bojujú o body. 
Sezónu zakončia predohrávkou 
doma proti Dravciam. Momen-
tálne sa v tabuľke nachádzame 
v pokojnom strede, avšak ambí-
cie sú určite vyššie. V  jesennej 

sezóne sme prehrali až 5 krát, 
z čoho nás najviac mrzí potupná 
prehra v Spišskej Starej Vsi. Na 
prvé miesto v tabuľke strácame 
až 10 bodov a  sen o  postupe 
sa nám veľmi vzdialil. Avšak na 
jar je potrebné poriadne zabrať 
a posnažiť o čo najlepšie umiest-
nenie.

(Gabriel Chripko)

predovšetkým doma, keďže 
bola sobota – zbieraním zemia-
kov, upratovaním a  na ihrisku 
povzbudzovaním na futbale 
našich dorastencov.

Druhá časť relaxačná, tá bola 
naplnená k spokojnosti všetkých 
prítomných členov, ktorých 
bolo dvadsaťpäť. Pán „Berco“ 
za pomoci pána „Vatavu“ nám 

navaril výborný guláš a následne 
posedenie pri káve a koláči splni-
lo svoj účel. Jedinou nevýhodou 
bola nižšia účasť členov, dúfame 
však, že na budúci rok to napravia 
a budú sa tešiť z pekného vese-
lého stráveného popoludnia, 
kde sa členovia lepšie spoznajú 
a utužia sa vzťahy.

(M. M.)

Fotohádanka (autor foto: M. J.)

(pokračovanie zo strany 7)


