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Z obecného 
zastupiteľstva
» 9. zasadnutie OcZ
25.  11.  2011 za zišlo OZ na 
svojom deviatom zasadnutí
OZ schválilo program Obec‑
ného zastupiteľstva. Za zapi‑
sovateľku schválilo p. Antóniu 
Zummerovú, do návrhovej 
komisie a mandátovej komisie 
a  za overovateľov zápisnice 
Ing. Mgr. Štefana Bukoviča a p. 
Jaroslava Budinského. Mandá‑
tová a  návrhová komisia OZ 
konštatovala, že bolo prítom‑
ných 7  z  9  poslancov (77 %) 
a OZ bolo uznášania schopné.
OZ zobralo na vedomie kontro‑
lu plnenia uznesení, v platnosti 
ostávajú uznesenia č. 47/2011, 
66/2010, 124/2011 (T: 124/2011 
do najbližšieho zasadnutia OZ). 
OZ zobralo na vedomie návrh 
Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2009 
o miestnych daniach a miest‑
nom poplatku za komunálne 
odpady, drobné stavebné 
odpady a  biologicky rozloži‑
teľný odpad z verejnej zelene. 
OZ zobralo na vedomie správu 
kontrolóra obce Ing. Korenka 
o  vykonanej kontrole zo dňa 
28. 1. 2011 (následná kontrola 
účtovných dokladov).
OZ schválilo Dodatok č. 14 
k  Zmluve o  zbere, odvoze 
a zneškodňovaní komunálneho 
odpadu z obce Spišský Štiavnik 
medzi obcou a firmou Brantner 
Poprad, s.  r. o. OZ zobralo na 
vedomie rozbor hospodárenia 
obce k  30.  9.2011. OZ schvá‑
lilo rozpočtové opatrenie č. 
3/2011 na úpravu rozpočtu 
nenormatívnych finančných 
prostriedkov pre rok 2011 vo 
výške + 3375 EUR a normatív‑
nych finančných prostriedkov 
pre rok 2011 vo výške + 2251 
EUR. OZ zobralo na vedomie 
návrh rozpočtu obce na rok 
2012 a výhľadový rozpočet na 
roky 2013 a 2014. OZ zobralo 
na vedomie návrh Sadzobníka 
poplatkov na rok 2012 a návrh 
VZN obce Spišský Štiavnik č. 
1/2012 o  úprave podmienok 
poskytovania finančných pros‑
triedkov na podporu úpravy 
rodinných pomerov dieťaťa.
OZ zobralo na vedomie návrh 
VZN obce Spišský Štiavnik č. 
2/2012 o určení miesta a času 
zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky. 
OZ schválio VZN obce Spišský 
Štiavnik č. 8/2011 o dočasnom 
obmedzení alebo o  zákaze 
užívania pitnej vody v čase jej 
nedostatku.
OZ ruší uznesenie č. 105/2011. 
Znenie uznesenia:

(pokračovanie na strane 2)

Vážení spoluobčania
Nový rok nie je len údaj v kalendári – a my už vlastne obraciame druhú stránku 
nového, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí 
a určenie si nových cieľov, ktoré by sme chceli uskutočniť počas tohto roka 
v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia 
toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť.

Dôležité je v tomto čase roz‑
víjať veci začaté a nebáť sa pre‑
kážok, ktoré určite prídu, keď ich 
najmenej čakáme.

Dovoľte mi však naozaj už iba 
v spomienkach vrátiť sa do krás‑
nych chvíľ, ktoré sme prežívali 
počas najkrajších sviatkov v roku 
– Vianoc a  to nielen v  kruhu 
najbližších, ale chcela by som 
hovoriť o  čase otvárania ľuds‑
kých sŕdc, čase radosti, veselosti, 
lásky a pokoja, mieru a ľudskosti 
v našej dedinke. Naozaj neviem 
zabudnúť na dojmy z  prekrás‑
neho vianočného vystúpenia 
žiakov našej Základnej školy, 
ktoré som na záver vyhodnotila 
ako“Štiavnickú vianočnú roz‑
právku”, ktorá sa odohrala trošku 
v predstihu, ale určite rozohriala 
srdcia všetkých divákov hlavne 
z  radov rodičov nádejou, že 
vzájomná úcta a  láska zavlád‑
la nielen medzi účinkujúcimi 
žiakmi, ale aj medzi nami dospe‑
lými a  pripomenula vôňu via‑
nočného stromčeka, či pečenia 

starostka obce Mária Kleinová 

vianočných koláčov. Tiež by som 
chcela poďakovať koledníkom 
Dobrej noviny, ktorí v čase Vianoc 
priniesli do našich domácností 
Dobrú zvesť –“Narodil sa Kristus 
Pán, veseľme sa” a tak nás trošku 
naučili pozerať sa na ľudí, na veci 
okolo seba vďačnejšie a hlavne 
srdcom. O tom svedčí i vykole‑
dovaná čiastka za farnosť Spišský 
Štiavnik 1 776,63 €.

Ale život je už taký. Vianoce sú 
za nami a my sme už opäť v kolo‑
behu každodenných povinnosti.

Na poslednom decembrovom 
zasadnutí obecného zastupiteľs‑
tva bol schválený rozpočet obce 
na rok 20l2. Obecné zastupiteľ‑
stvo okrem iných povinných 
výdavkov v  rámci jednotlivých 
kapitol obecného rozpočtu 
a investičných výdavkov schváli‑
lo o čosi viac na činnosť športov‑
cov, Dobrovoľného hasičského 
zboru a  iných spoločenských 
a záujmových organizácií v obci. 
Ostáva veriť, že deti, mládež, 
stredná generácia, ale i naši seni‑
ori si nájdu tu priamo v obci čas 
a priestor na svoje voľno ‑časové 
a záujmové aktivity. Chcela by 
som poďakovať predovšetkým 
tým, ktorí venujú svoj voľný čas 
výchove deti a mládeže a to či už 
v oblasti športu, kultúry, v škol‑
ských krúžkoch, či záujmových 
spolkoch a  občianskych zdru‑
ženiach. Prevažne pracujú vo 
svojom voľnom čase, bez finan‑
čných nárokov. Ďakujem všetkým 
podnikateľom, živnostníkom 
v obci za ich finančné príspev‑
ky na rôzne akcie usporiadané 
obcou, či inými organizáciami 
v obci, čím pomohli zabezpečiť 
vysokú úroveň jednotlivých akcií, 

ako aj všetkým občanom v našej 
dedinke, ktorí pomohli svojou 
prácou a prispeli k jej rozvoju.

Som vo funkcii starostky už 
desiaty rok. Moje rozhodovanie 
vychádzalo vždy z väčšinových 
názorov Vás všetkých a hlavne 
názorov Vašich zástupcov na 
pôde obecného zastupiteľstva. 
Čo ma však stále viac znepoko‑
juje je vzrastajúci počet sťaž‑
ností občanov pri občianskom 
spolužití, hlavne v rámci sused‑
ských či medziľudských vzťahov 
a v poslednej dobe akási ľahostaj‑
nosť človeka k človeku. Nenávisť 
plodí len ďalšiu nenávisť a preto 
sa jej snažme predchádzať. Len 
tak môže byť tento náš nový rok 
20l2 úspešný a pokojný nielen 
v našich rodinách, ale aj v celej 
obci. Chcela by som povedať, 
že aj na našom Slovensku, no 
bohužiaľ predvolebná politická 
situácia hovorí o všetkom inom, 
len nie o  slušnosti, poriadku 
a spravodlivosti a posledné kauzy 
ukazujú na to, že nemáme pro‑
fesionálne riadený a spravodlivý 
štát, v ktorom je poriadok a platí 
zákon. No je tu znovu čas pred‑
volebných sľubov a nových vlád‑
nych programov jednotlivých 
strán a hnutí a preto je potrebné 
zodpovedne si vybrať a hlavne 
prísť voliť. My sa na Vás tešíme l0. 
marca opäť vo volebných miest‑
nostiach dvoch volebných okr‑
skov a to v zasadačke obecného 
úradu a v Základnej škole. Voleb‑
né materiály Vám budú včas 
doručené v zmysle spracovaných 
pokynov pre voľby do Národnej 
rady Slovenskej republiky.

Prajem Vám všetkým veľa zdra‑
via, pohody a rodinného šťastia.
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OZ schvaľuje predaj pozemku 
Bytovému spoločenstvu Bros‑
kyňa, Slnečná 425, Spišský 
Štiavnik, novovytvorená parce‑
la č. 3785/51 o výmere 11 m2, 
odčlenená z parcely č. 3785/31 
zastavané plochy a  nádvoria 
o výmere 94 m2 v zmysle GO 
plánu č. 19/2011, overeného 
Správou katastra Poprad dňa 
8. 6.2011 pod č. G1‑393/11 za 
cenu 6,64 /m2, spolu v  cene 
73,04 €.
Obec postupovala v  zmysle 
Zákona o  majetku obcí č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších 
dodatkov § 9a (8) b)
‑jedná sa o  priľahlú plochu, 
ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou.
OZ schválilo predaj pozem‑
ku, novovytvorená parcela 
č. 3785/51 o  výmere 11 m2, 
odčlenená z parcely č. 3785/31 
zastavané plochy a  nádvoria 
o výmere 94 m2 v zmysle GO 
plánu č. 19/2011, overeného 
Správou katastra Poprad dňa 
8. 6.2011 pod č. G1‑393/11 za 
cenu 6,64 /m2, spolu v  cene 
73,04 €.
v čiastke 1/6 pre každého vlast‑
níka bytu:
Obec postupovala v  zmysle 
Zákona o  majetku obcí č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších 
dodatkov § 9a (8) b)
‑jedná sa o  priľahlú plochu, 
ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou.
Toto uznesenie je podkladom 
k vypracovaniu kúpnej zmluvy 
na náklady jednotlivých vlast‑
níkov bytov členov bytového 
spoločenstva Broskyňa.
OZ zobralo na vedomie výsle‑
dok kontroly Najvyššieho 
kontrolného úradu Prešov 
a následne zobralo na vedomie 
prijaté opatrenia na odstráne‑
nie nedostatkov.
OZ zobralo na vedomie odpo‑
veď z  Daňového riaditeľstva 
Slovenskej republiky Banská 
Bystrica ohľadom odvolania 
poplatníka za komunálne 
odpady, DSO a BRO z verejnej 
zelene voči výmeru č. 184.
Tiež zobralo na vedomie infor‑
máciu pre poslancov o zverej‑
ňovaní hlasovania poslancov na 
úradnej tabuli.
OZ súhlasilo so žiadosťou 
o  odklad splátok za rodin‑
ný dom súp. č. 294 občana 
o 3 mesiace, t. j. do apríla 2012.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
Základnej školy Spišský Štiav‑
nik vo veci zrušenia úrazového 
poistenia a doporučilo starostke 
obce preveriť možnosť zrušenia 

Nastal ten čas!

Nie sme mestom, iba dedinou, 
v  meste je viacero korporácii, 
ustanovizní, štátnych úradov 
a o pomoc sa je kde obrátiť, ba 
aj skôr vybaviť. Na dedine je len 
obecný úrad so starostom, sta‑
rostkou a poslancami. Tam sme‑
rujú mnohé požiadavky, kritiky 
a  niekedy nadávky. Spokojne 
môžeme povedať, že v našej obci 
sa veľa urobilo osožného, krás‑
neho a občanom prospešného. 
Obecný úrad – tento jediný orgán 
verejnej správy bude obťažovaný 
aj v tomto roku. Robme to slušne 
a  ja verím, že ani naši poslanci 
sa nám nebudú vyhýbať, ak 
ich budeme oslovovať či už pri 
stretnutí, alebo pri iných príle‑
žitostiach, ale hľadať možností 
realizácie dobrých nápadov, veď 
sú na to dostatočne vzdelaní.

Nuž, ale k tomu všetkému je 
treba vzájomnej dôvery a dob‑
rého vzájomného poznania. 
Nepozerajme sa povýšenecky 
na tých, ktorí z  rôznych príčin 
„trpia,“ nemôžu sa tým majet‑
nejším rovnať, je to veľká urážka, 
mnohokrát plačlivá, bolestivá, 

dlho trpiaca. Neviem ako by 
to tí zámožnejší prijali keby sa 
to z  večera do rána zmenilo. 
Pri každej návšteve cintorína si 
vieme aj pomyslieť, že všetkých 
nás odprevadia v jedných šatách, 
bez peňazí a  nič nemôžeme 
urobiť.

V týchto zimných mesiacoch 
ako veriaci človek som aj nalisto‑
val niektoré povinnosti, no však 
nemyslíte, že si zo škôl, z hodín 
náboženstva nič nepamätám, to 
by ste sa uštipačne zasmiali, ale 
spoločne si to pripomeňme.

Miluj blížneho ako seba 
samého, nezabiješ, nepokrad‑
neš, nepožiadaš majetku blíž‑
neho svojho. Ak by sa vás niečo 
dotýkalo, zmeňte to k dobrému 
a  svedomie bude ľahúčke ako 
holubie pierko. Na jednej – inej 
strane je sedem takých možných 
previnení (hriechov), že to hýbe 
veľkým zamyslením. V inej sku‑
pine našich previnení je napísané 
pod hlavičkou do neba volajúce: 
„Sužovanie chudobných a sirôt 
a zadržanie alebo utŕhanie zaslú‑
ženej mzdy robotníkom a služob‑

níkom.“ Tieto dva posledné previ‑
nenia neverím, že sa robia v našej 
obci, ale ak by sa robili a vo vašich 
modlitebných knižkách vám 
strany s týmto obsahom vypadli, 
kúpte si nové knižky, lebo tieto 
previnenia nikdy pred nikým 
neobhájime. Niekedy dávnejšie 
sa pravda dokazovala prísahou 
na krížiku pri zapálenej sviečke. 
Krivoprisahajúci pravda niekedy 
aj zomrel, preto sa asi od toho 
upustilo. Ktovie ako by to bolo 
teraz, možno by sa oplatilo aj 
miništrovať.

Každý rok sa treba zamyslieť 
aj nad novoročným prejavom p. 
prezidenta SR a bývalého spoloč‑
ného p. prezidenta ČSR, dnes už 
nebohého, veď slová „láska musí 
zvíťaziť nad cigánstvom, kapita‑
lizmus bez spoločenskej morálky 
je rovnako zhubný ako ktorákoľ‑
vek totalita, sú veľmi výstižné.

Môže byť ešte krajšieho pre‑
zidentského receptu na ľudské 
oživenie spoločnosti? Nie!

(kronikár Ján)

(pokračovanie na strane 3) 

(pokračovanie zo strany 1) 

Celý večer nechýbala zábava, 
dobré jedlo, rôzne súťaže 
a samozrejme ani bohatá tombo‑
la, v ktorej účastníci plesu mohli 
vyhrať množstvo zaujímavých 
cien. Ceny venovali prevažne 

Ščavnický ples
Dňa 28. januára 2012 sa v našej obci uskutočnil 0. ročník Šcavnického plesu, 
ktorý usporiadala partia mladých ľudí pod záštitou občianskeho združenia 
Ščavničan.

Milí spoluobčania, ani nie tak dávno sme vinšovali a vinše prijímali s obsahom 
aký tento rok 2012 by mal byť pre nás. Boli to len dobré žičenia. Týmito vinšami 
sme si zároveň aj my stanovili rôzne povinnosti a preto už aj iste máme dobre 
premyslené ako na to. Máme toho v obci dosť, veď vaše pripomienky, návrhy, ba 
i kritiky som zhrnul v niekoľkých článkoch v predošlom roku. Všetko sa dá, len 
treba zvažovať, jedno ľahšie, druhé ťažšie, ale silnou vôľou a čestným svedomím 
to ide.

Účastníci Ščavnického plesu (foto organizátori)

sponzori, ktorým touto cestou 
veľmi pekne ďakujeme. O výbor‑
nú hudbu sa starala skupina Alfa 
a Martin Slodičák so svojou har‑
monikou. Vo večernom progra‑
me vystúpila aj detská štiavnická 

tanečná skupina Activeeight pod 
vedením Mgr. Ivany Chripkovej. 
Veríme, že v budúcnosti sa Ščav‑
nický ples stane v  našej obci 
peknou tradíciou.

(V.R.)
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úrazového poistenia.
OZ zobralo na vedomie upozor‑
nenie prokurátora na Dodatok 
č. 1 k VZN obce Spišský Štiavnik 
č. 2/2009 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komu‑
nálne odpady, drobné stavebné 
odpady a biologicky rozložiteľ‑
ný odpad z verejnej zelene.
OZ
Schvaľuje
a) predloženie žiadosti 
o NFP v rámci výzvy OP ZaSI‑
‑FSR‑2010/2.  1/02, názov 
projektu:“Zlepšenie životnej 
situácie rómskej komunity 
v obci Spišský Štiavnik”, ktorý je 
realizovaný v obci Spišský Štiav‑
nik v Prešovskom samospráv‑
nom kraji a  ktorý je v  súlade 
s Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Spiš‑
ský Štiavnik.
b) zabezpečenie realizácie 
projektu po schválení žiadosti 
o NFP,
c) celkové výdavky na projekt sú 
vo výške 40 958,00 EUR, celkové 
oprávnené výdavky na projekt 
sú vo výške 40 958,00 EUR,
d) z  celkových oprávnených 
výdavkov na projekt vo výške 
40 958,00 EUR, je zabezpeče‑
né spolufinancovanie projektu 
žiadateľom, obcou Spišský 
Štiavnik vo výške 5 %, t.  j. vo 
výške 2  047,90 EUR. Spôsob 
financovania projektu bude 
vo výške spolufinancovania zo 
strany Spišský Štiavnik, t.  j. vo 
výške 2 047,90 EUR z vlastných 
zdrojov obce Spišský Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie odpo‑
veď OÚŽP v Poprade, Partizán‑
ska 690/87, 058 44 Poprad vo 
veci poškodzovania občana 
splaškami z verejnej kanalizá‑
cie v  Spišskom Štiavniku. OZ 
zobralo na vedomie žiadosť 
o  zníženie, resp. odpustenie 
poplatku za komunálny odpad 
za rok 2010 a 2011 Urbárskym 
pozemkovým spoločenstvom 
majiteľov lesov a pôdy Spišský 
Štiavnik zo dňa 23.  11.  2011. 
Rozhodnutie odkladá na ďalšie 
zasadnutie OZ.
» 10. zasadnutie OcZ
16. decembra 2011 sa zišlo OZ 
na svojom desiatom zasadnutí.
OZ schválilo program Obecné‑
ho zastupiteľstva. Za zapisova‑
teľku schválilo p. Antóniu Zum‑
merovú, do návrhovej komisie 
a mandátovej komisie a za ove‑
rovateľov zápisnice Mgr. Oľgu 
Martinkovú a  Bc.  Magdalénu 
Javorskú Dlugošovú. Mandáto‑
vá a návrhová komisia OZ kon‑
štatovala, že bolo prítomných 
8  z  9  poslancov (88 %) a  OZ 
bolo uznášania schopné. OZ 
zamietlo žiadosť občanov na 

(pokračovanie na strane 4) 

(pokračovanie zo strany 2 ) Rozumeli si aj nárečím
Dnes, keď už väčšina obyvateľov aj v našej obci rozpráva krásnou slovenčinou, 
často sa zamýšľam, že to bola aj pomerne dlhšia doba dokiaľ sa spisovná 
reč uzákonila. Veď navrhovatelia, ktoré nárečie je na to vhodné, viedli veľké 
polemiky, až to naši jazykoví dejatelia a odborníci konečne uzákonili. Podrobnosti 
patria do škôl, ja len chcem pripomenúť, že východoslovenské nárečie to nebolo, 
ani to naše štiavnické. Vždy si rozumeli, vždy sa naši predkovia dohodli, pretože 
na úrovni spoločenského správania predbehli aj dnešné spolužitie. Nuž ale 
začnem výrazmi, ktoré Pravidlá slovenského pravopisu neobsahujú. Nuž poďme 
rad radom.

Anker –  železná tyč v múre, v našom kostole pod 
stropom to vidieť

Ancuk – oblek
Ambrel – dáždnik
Andzec – háčkovaná vložka do vankúša
Bľajvas – tesárska ceruzka
Brotvaň – pekáč
Budzorgane – ťažké topánky (baganče)
Bezperačný bridoš – neznesiteľný huncút
Bakuľa, kuľaga – palička na podopieranie
Civok – ručná váha
Coľštok – drevený meter
Cug, cuk – vlak
Cugrunt – poriadok
Čemerva – chudobné deti
Čarašina – chudobná rodina
Dichtiritus – záškrt (choroba)
Drušľak – cedidlo
Dzergac, scebac – ísť do výšky
Drancovac – vydierať
Došpintľané – zle pokrájané
Drumbľač – hráč na strunovom hudobnom nástroji
Dvacatka – okruhlá drevená nádoba s ušami
Derešnica – vysoká postava
Ember, móres – prevýchova
Fuňa – neprispôsobivá žena
Forcimra – predsieň
Feršľok – drevené hniezdo pre husi
Foršner – funkčne vysilený zamestnanec
Fiľfas – prútená nádoba na suché materiály
Devichta – závažie k váhe
Grumbuch –  pozemková kniha vlastníkov pôdy 

(kataster)
Grunt – pozemok
Grastuch – plachta na nosenie trávy
Gerok – prechodný kabát
Grifeľ – uhlíková krieda na školskú tabuľu
Galusek – mašľa na kúdeľ
Holofojtoš, kačopsirec – mladík, mladý muž
Tarmeľajbľa – zimný krátky kabát
Hanšpigeľ – vrtošivé dieťa
Habaj – nezodpovedný
Kuča – stará izba
Kumšt – vtip, výmysel
Koperdek – posteľná prikrývka
Kazajka – ľahúčky kabát
Korec –  drevená nádoba s dlhou násadou na polie‑

vanie plátna
Liatinek – zásuvka v truhlici
Ľabac – prudko, husto pršať
Lundra – nepríjemná žena
Lošof – drevená, alebo železná nádoba s ušami
Maradaš – nesmieš do nás chodiť
Miškirenda – drevo, ktoré drží múr

Manteľ – vojenský kabát
Mincer – visiaca váha
Mamahiš – lenivá gazdiná
Mezban – pásmo na meranie
Mamľas – nesúci do ničoho, nič ho nezaujíma
Obrošnica – vrece z domáceho plátna, na sečku 
pre koňa
Ordunk – poriadok
Ozembuch – človek nízkej postavy
Parhadky – plecia
Peto – všedný deň
Pundus – železný záves na naťahovanie nástenných 
hodín
Puterka – drevená nádobka
Polklobolník –  drevená nádoba s rukoväťou ako 

určitá miera na zrno
Roztrenčovac – roztrhať
Ringeršpir – kolotoč
Rešeto – staré dožité
Rajštok, jarička – medzera medzi domami
Parkaň – drevený plot
Rozferfľac – rozmixovať
Rodle – podľa vkusu zhotovené sane
Štrapacovať – nepriznať chybu
Šporhet – kuchyňa, ba aj sporák
Šnicľa – fašírka
Šerpeň – smaltovaná nádoba
Štvertka – drevená nádoba, miera na zrno
Škripta – písomka
Šľochta – neupravená chôdza
Špenal – peračník
Terigac – chôdza po ťažkom teréne
Tanisterka – platené vrecko
Tirštok – zárubňa na dvere
Vercajk – náradie
Varšták – dielňa
Wasserlajtunk – vodovod
Viršľa –párok
Vuršta – safaládka
Vrogľovac – vojsť bez ohlásenia
Vydzergac, vystebac – vyjsť hore
Zdžadzený – neupravený
Zapareňák – dospievajúci
Zošuvorený – zle vyzerajúci

Milý čitateľ! V čase nespavosti príde hocičo na 
myseľ, je to čo sme počuli od našich predkov, je to 
posolstvo minulosti. Príjemne sa na to spomína, 
verím, že sa to zachová, je to tiež bohatstvo nášho 
ľudu a právom mu patrí prosba: „Dedičstvo otcov, 
žehnaj naďalej Pane.“

(Anna Mrkvicová z Kvetnej ulice)

sledujte www.spisskystiavnik.sk



Obecný spravodajca  informačný štvrťročník obyvateľov obce Spišský Štiavnik  farebnú verziu nájdete na www.spisskystiavnik.sk  nepredajné  strana 4

vybudovanie prístupovej cesty 
za zastávkou z dôvodu, že na 
projekte autobusovej zastávky 
nie je možné vykonávať zmeny 
po dobu 5 rokov.
OZ zobralo na vedomie kontro‑
lu plnenia uznesení, ostávajú 
v plnení uznesenia č. 47/2011, 
66/2010. OZ schválilo Dodatok 
č. 2 k VZN č. 2/2009 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady, drobné 
stavebné odpady a biologicky 
rozložiteľný odpad z verejnej 
zelene vrátane zmeny v § 7 bod 
2 písm. a/, kde zvyšuje sadzbu 
dane z bytov z 0,04 € na 0,05 
€ za každý začatý m2 plochy 
bytu. OZ schválilo plán kontrol‑
nej činnosti na I. polrok 2012. 
OZ schválilo úpravu rozpočtu 
podľa zák. č. 583/2004 rozpoč‑
tovým opatrením č. 4/2011 
a úpravu rozpočtu podľa zák. č. 
583/2004 rozpočtovým opat‑
rením č. 5/2011. OZ zobralo na 
vedomie stanovisko kontrolóra 
obce k návrhu rozpočtu obce na 
roky 2012, 2013, 2014.
OZ schválilo rozpočet obce na 
rok 2012 a zobralo na vedomie 
výhľadový rozpočet obce na 
roky 2013 a 2014. OZ doporu‑
čilo starostke obce prehodnotiť 
úväzok na ČOV na 4 hodiny. OZ 
schválilo sadzobník poplatkov 
na rok 2012. OZ schválilo VZN 
obce Spišský Štiavnik č. 1/2012 
o úprave podmienok poskyto‑
vania finančných prostriedkov 
na podporu úpravy rodinných 
pomerov dieťaťa. OZ schválilo 
VZN obce Spišský Štiavnik č. 
2/2012 o určení miesta a času 
zápisu dieťaťa na plnenie povin‑
nej školskej dochádzky. Tiež 
schválilo Dodatok č. 1 k VZN č. 
1/2011 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a  školského 
zariadenia na území obce Spiš‑
ský Štiavnik.
OZ schválilo smernicu o finan‑
čnej kontrole na realizáciu 
ustanovení zákona NR SR č. 
502/2011 Z.  z. o  finančnej 
kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niekto‑
rých zákonov v podmienkach 
obce Spišský Štiavnik. OZ zobra‑
lo na vedomie žiadosť občana 
ohľadom námietky a  pripo‑
mienky k nadstavbe rod. domu 
v k. ú. Spišský Štiavnik. Komisia 
pre riešenie sťažnosti sa týmito 
pripomienkami a námietkami 
zaoberala už 3  x bez zjedna‑
nia nápravy a preto doporučili 
obrátiť sa s danou problema‑
tikou na občiansko právne 
konanie.

(Za správnosť výpisu O.R.)

(pokračovanie zo strany 3 ) Vianoce v škole…
Vzácnu chvíľu, keď sa narodil Ježiško, si v čase Vianoc pripomínali ľudia 
na celom svete. Aj naša škola dýchala vianočnou atmosférou už od začiatku 
decembra. Predzvesťou Vianoc bol príchod sv. Mikuláša do školy. Okrem 
čokoládových adventných kalendárov priniesol deťom aj vianočný stromček, 
ktorý si žiaci prekrásne ozdobili.

Potom sme už len rátali dni do 
Vianoc. Žiaci si robili v triedach 
výzdobu, hovorili o  tradíciách 
Vianoc, piekli a zdobili medovníč‑
ky. Hlavnou náplňou bola prípra‑
va vianočnej besiedky, ktorá sa 
konala 21. decembra 2011. Rodi‑
čia, starí rodičia i pozvaní hostia 
si mohli v základnej škole dosýta 
vychutnať vianočnú atmosféru 
na programe, ktorý si deti pre 
nich pripravili. Šťastie, zdravie, 
pokoj svätý vinšujeme Vám….
táto i ďalšie piesne plné radosti, 
lásky, šťastia a pokoja sa ozývali 
školou. Pre hostí si v škole pri‑
pravili živý Betlehem, vianočný 

príbeh, tančeky, scénky a nechý‑
bali ani koledy zahrané na flaute.

Po programe si mohli 
hostia, učitelia i  deti pose‑
dieť pri neformálnom rozho‑
vore a  ponúknuť sa šálkou 
čaju, či vianočným pečivom. 
Poďakovanie patrí deťom a pani 
učiteľkám za krásne vystúpenie, 
ale aj všetkým rodičom, starým 
rodičom a  všetkým ostatným, 
ktorí pomohli škole rôznym spô‑
sobom.

Fujavicu šťastia, víchricu 
pohody, závej radosti, len malú 
vločku všedných starostí a hlavne 
lavínu zdravia, lásky a Božieho 

požehnania v novom roku prajú 
deti a  zamestnanci ZŠ Spišský 
Štiavnik všetkým obyvateľom 
našej obce

(Mária Martinková)

Mikuláš v ZŠ (foto kolektív ZŠ)

Vianočná besiedka (foto kolektív ZŠ)Vianočná besiedka (foto kolektív ZŠ)(pokračovanie na strane 5) 
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Už hneď ráno sa malý človieči‑
kovia zbiehali a cítili vo vzduchu 
zvláštny závan radosti, pokoja 
a  len „ticho“ čakali čo sa bude 
diať. Deň rozbehli prípravami 
na „škôlkarske“ Vianoce. Piekli 
medovníčky, spievali, tancovali, 
vyzdobovali a rozmýšľali nad tým, 
kde zoženú Vianočný stromček, 
lebo ešte stále žiaden nemali…

Keď sa chýlil deň ku koncu, 
zrazu sa všetko prevrátilo 
naruby. Namiesto toho, aby sa 
človiečikovia rozlúčili so svojou 
škôlkou a pobrali sa do svojich 
vlastných domčekov načerpať síl 
do nového dňa, ostali v nej, lebo 

cítili, že ich čaká veľmi dôležitá 
úloha. V srdci im vyzváňali malé 
zvončeky, ktoré ich ticho privolá‑
vali na nejaké neznáme miesto. 
Aj keď tomu vôbec nerozumeli, 
nabrali všetku odvahu, zapálili 
malé lampášiky a vybrali sa do 
tmy, za hlasom svojho srdca. Pre‑
skúmali všetky cesty a chodníky 
a keď zvonenie zosilnelo zaspie‑
vali si veselú pieseň. Vtedy zbada‑
li niečo zvláštne. Blízko potoka sa 
niečo zaligotalo a aj keď s malou 
dušičkou, no naplnený zázrač‑
nou atmosférou sa ponáhľali 
preskúmať zvláštny úkaz. Keď 
sa priblížili, nemohli uveriť vlast‑

ným očiam. Za malým kríkom stál 
krásny, štíhly Vianočný stromček, 
pod ktorým bol balík s adresou 
ich škôlky…

Večer bolo všetko krásne. Spo‑
ločná večera, výzdoba nového 
stromčeka, rozprávka a potom 
už šup do postieľok. Veru áno, 
títo malí odvážlivci ostali celú 
noc vo škôlke, aby postrážili 
svoj Vianočný stromček. Keď sa 
zobudili, čakalo ich prekvapenie. 
Pod stromčekom plná kopa dar‑
čekov…

(I.CH.)

„Zázračná noc“ v škôlke
Kde bolo, tam bolo…, bola raz jedna malá, na pohľad úplne obyčajná, škôlka. Tá 
denne prinášala veľa radosti a smiechu malým človiečikom, ktorí ju skrášľovali 
svojím detským smiechom. Ničím sa však nelíšila od ostatných v celej krajine. 
Jeden deň sa ale všetko zmenilo. Nič nebolo také ako predtým…

Spoločenská 
kronika
IV. ŠTVRŤROK 2011

Novorodenci
• Kamila Štajerová
• Marek Mizera
• Filip Čonka
• Jakub Polovka
• Martin Žiga
• Kristína Lacková
• Natália Lacková
• Viktória Pačajová
• Stanislav Žiga

Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Magdaléna Dúbravská, Slneč‑
ná
• Mária Martinková, Hlavná
• Marta Rusiňáková, Kvetná
• Tomász Kobiela, Priečna
• František Tokarčík, Kvetná

65 rokov
• Magdaléna Mlynarčíková, 
Lúčna

70 rokov
• Katarína Hudzíková, Lúčna
• Jozef Šedivý, Priečna

75 rokov
• Malvína Lacková, Priečna
• Rudolf Galas, Priečna
• Štefan Chripko, Slnečná
• Juraj Dulovič, Lúčna

80 rokov
• Ondrej Martinko, Priečna

85 rokov
• Katarína Javorská, Kvetná

Prajeme im pevné zdravie!

Opustili nás
• Marta Tokarčíková
• Mária Javorská

Demografické údaje
K trvalému pobytu sa prihlásili 
deviati občania, odsťahoval sa 
jeden obyvateľ.
K  31.  12.  2011 bolo v  našej 
obci 2440 obyvateľov. Z toho 
1230 mužov a 1210 žien, 1686 
dospelých a  754 detí do 15 
rokov. Z  toho 389 chlapcov 
a 365 dievčat.

(O.R.)

Oznamy
Obecné zastupiteľstvo schvá‑
lilo na svojom zasadnutí dňa 
16. 12. 2011 Dodatok č. 2 k VZN 
obce Spišský Štiavnik za komu‑
nálne odpady, DSO a  BRO 
z verejnej zelene č. 2/2009:

Vianočná noc v škôlke (foto kolektív MŠ)

Hľadanie stromčeka (foto kolektív MŠ)
(pokračovanie na strane 6) 

(pokračovanie zo strany 4 ) 
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Čo to z činnosti klubu dôchodcov
Cestou Obecného spravodajcu by sme Vás chceli informovať o klube dôchodcov 
v našej obci a jeho činnosti. Viacerí o nás viac – menej vedia, alebo nevedia. KD 
má v súčasnosti 62 členov. Stretávame sa raz týždenne v stredu v miestnostiach, 
kde kedysi bol Urbariát. Sú to cirkevné priestory a sme vďační vdp. dekanovi 
Mikulovi, že nám tieto priestory poskytol. Aj touto cestou chceme medzi nás 
pozvať ostatných občanov našej obce, ktorí sú v dôchodkovom veku, alebo 
predčasných, či invalidných dôchodcov. Je potrebné len prísť v niektorú stredu 
do KD, vyplniť prihlášku a zaplatiť členský poplatok 5,00 € na celoročnú 
činnosť. V zimnom období sa stretávame o 17,00 hod., v letnom období o 18,00 
hodine.“

Činnosť KD je v  spolupráci 
s obcou vytvárať a rozvíjať pod‑
mienky pre záujmovú, kultúrnu 
činnosť, možnosť sebarealizácie, 
využívanie voľného času svojich 
členov a tým udržiavať fyzickú 
a  psychickú aktivitu občanov 
v dôchodkovom veku i s nepriaz‑
nivým zdravotným stavom. Na 
naše stretnutia sa členovia klubu 
tešia, prichádzajú na ne podľa 
toho, ako im to vyhovuje.

Pri KD pracuje aj spevácky 
krúžok, pod názvom SLAVICE, má 
20 členov. Piesňami, ktoré sme 
nacvičili, sme sa zúčastnili rôz‑
nych vystúpení. Z nich môžeme 
spomenúť fašiangy v KD s kul‑
túrnym programom a spevom, 
vystúpenia pri životných jubile‑
ách členov nášho klubu, ktoré 
pripravujeme 2 krát v roku v júni 
a v novembri.

V  mesiaci október sme sa 
zúčastnili spomienkovej slávnos‑
ti nášho rodáka Martina Slivku, 
ktorý je pochovaný v Malej Fran‑
kovej. Zaspievali sme pri jeho 
hrobe a v kultúrnom dome nie‑
koľko piesní. V októbri usporiadal 
Obecný úrad v Spišskom Štiavni‑
ku, posedenie s jubilantmi s kul‑
túrnym programom, na ktorom 
sme vystúpili aj my jubilejnými 
piesňami. V čase Vianoc sme nav‑
štívili Dom dôchodcov a sociál‑
nych služieb v  obci. Koledami 

a piesňami sme potešili dôchod‑
cov a  klientov, rozdali sme im 
vlastnoručne upečené zákusky. 
Oni nás tiež prekvapili pekným 
kultúrnym programom. Nemô‑
žeme tu nespomenúť spev pri 
rozlúčke s našimi zosnulými spo‑
luobčanmi na pohreboch počas 
roka. Samozrejme iba vtedy, keď 
si to žiada rodina pozostalých. 
Tým chceme prispieť k dôstojnej 
rozlúčke spoluobčanov našej 
obce.

Klub dôchodcov pracuje podľa 
plánu na celý kalendárny rok 
a jednotlivo na mesiace. Z našej 
činnosti a  aktivít spomenieme 
niekoľko:

V  apríli sme v  priestoroch 
KD naaranžovali pri príležitostí 
80‑ ročného životného jubileá, 
členky nášho klubu p. Anny 
Mrkvicovej výstavku jej ručných 
prác a  šikovnosti a  zručnosti 
našich členov pod názvom „Krása 
ľudového umenia očami členov 
KD.“ Bola to vydarená a ocenená 
akcia sprístupnená verejnosti 
i žiakom základnej a materskej 
školy v obci. Na nej boli vystave‑
né predmety – náradie a náčinie, 
ktoré používali naši predkovia 
v minulosti, čo zaujalo a potešilo 
najmä detí a mládež.

V  máji sa uskutočnil zájazd 
do Bratislavy na výstavu kvetov 
„Flóra.“ Po prehliadke Bratislavy 

sme v popoludňajších hodinách 
navštívili najstaršie pútnické 
miesto na Slovensku „Marianku.“ 
Boli sme účastní aj na sv. omši pri 
príležitostí Misií v Marianke.

V  auguste sme sa stretli na 
športovom dni dôchodcov 
spojeným s varením gulášu na 
miestnom ihrisku. Pozvanie na 
túto akciu prijali aj dôchodcovia 
zo Spišského Bystrého a z Hôrky. 
Počasie nám k športovaniu veľmi 
neprialo, ale využili sme telocvič‑
ňu na ihrisku, kde sme si pod 
vedením cvičiteliek zacvičili.

Z  iných aktivít spomeniem 
aj úpravu hrobov duchovných 
otcov a  rehoľných sestričiek, 
ktorí sú pochovaní na miestnom 
cintoríne.

Duchovné katechézy, súťaže, 
besedy.

Výroba rôznych výrobkov 
k  Veľkej noci, ako aj výroba 
adventných vencov, ikebán 
a ozdôb k Vianociam a veľa iných.

Na záver môžeme konštatovať, 
že záujmovej, kultúrnej a  inej 
činnosti klubu dôchodcov v Spiš‑
skom Štiavniku bolo dosť a vyjad‑
rujeme presvedčenie, že v roku 
2012 jej bude aspoň toľko, ak nie 
viac. To ale závisí od snahy a chuti 
do práce v KD nás všetkých.

(výbor KD)

Zmeny oproti roku 2011:
Sadzba poplatku za komunálne 
odpady: 12,00 € /rok /osobu.
Sadzba poplatku za komunálne 
odpady: 0,0329 € /deň /osobu.
Sadzba dane z bytov: 0,05 €/ 
za každý začatý m2 podlahovej 
plochy bytu.

Oznámenie 
o zmene ceny 
vodného na 
rok 2012
Podtatranská vodárenská pre‑
vádzková spoločnosť, a. s. ozna‑
muje, že rozhodnutím Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 0043/2012/V, bola schválená 
cena na obdobie od 1. 1. 2012 
do 31. 12. 2012:
‑ cena za výrobu a  dodávku 
pitnej vody verejným vodovo‑
dom: 1,0415/m3 (bez DPH).

Voľby do 
Národnej rady 
SR
Voľby do NR SR sa konajú dňa 
10. 3. 2012 v čase od 7. 00 do 
22. 00 hod.
V súvislosti s konaním volieb 
do NR SR v roku 2012 oznamu‑
jeme občanom, že v obci Spiš‑
ský Štiavnik boli utvorené dva 
volebné okrsky.
1. okrsok – zasadačka Obecné‑
ho úradu v Spišskom Štiavniku, 
Hornádska 241:
‑ ulice Hornádska, Kláštorná, 
Lúčna, Mlynská, Železničná 
stanica, Mariánske námestie, 
Kaštieľ, Priečna súp. číslo 1  – 
274, Kvetná
2. okrsok – budova Základnej 
školy v  Spišskom Štiavniku, 
Slnečná č. 422:
‑ ulice Hlavná, Slnečná, Priečna 
od súp. čísla 275.

Zápis detí do 
materskej 
školy
Obec Spišský Štiavnik ozna‑
muje, že v zmysle vyhlášky č. 
306/2008 Z. z. § 3 ods. 2 zápis 
detí do materskej školy sa usku‑
toční od 20. do 24. februára 
2012 v čase od 8. 00 do 15. 30 
hod. v budove Materskej školy 
v Spišskom Štiavniku, Hornád‑

(pokračovanie zo strany 5 ) 

(pokračovanie na strane 7) Spevácky krúžok Slávice (foto T.Gajanová)
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Stolnotenisový oddiel
V jesennej časti sezóny nás veľmi príjemne prekvapilo A družstvo dospelých, 
keď ako nováčik tretej ligy hrali svoje zápasy bez rešpektu a skončili na 
výbornom druhom mieste. Najlepším hráčom bol ako nová posila Miroslav 
Jambor a úspešne mu sekundovali Milan Maliňák a Peter Janík. Hráčom B -ečka 
sa nevyhli zranenia a preto sú po jesennej časti v strede tabuľky. Naproti tomu 
mladučkí hráči C družstva nás tiež milo prekvapili, skončili na druhom mieste 
a v jarnej časti sa pokúsia zabojovať o postup do piatej ligy.

Počas vianočnej prestávky sme 
vôbec nezaháľali, ale zúčastnili 
sme sa na viacerých turnajoch. 
Prvý turnaj sme tradične organi‑
zovali my na Štefana, druhý svia‑
tok vianočný, kde zvíťazil Timo‑
tej Černický pred Františkom 
Mravom a Ivanom Kuskom. Sil‑
vestrovský nočný turnaj o pohár 
mesta Kežmarok bol mimoriadne 
náročný, keď po dvanásť hodi‑
novom maratóne skončil Milan 
Maliňák na výbornom treťom 
mieste a spoločne s Mirom Jam‑
borom vyhrali súťaž štvorhier. Na 
Trojkráľovom turnaji v Ľubici sme 
boli úspešní aj v súťaži mužov, 
kde Milan Maliňák skončil na 

treťom mieste, aj v súťaži žiačok, 
kde Kristína Maliňáková skončila 
na druhom a Mária Lapšanská na 
treťom mieste. O dva dni neskôr 
sme sa zúčastnili mimoriadne 
kvalitne obsadeného turna‑
ja o  Pohár mesta Poprad, kde 
zvíťazil Miroslav Jambor nielen 
medzi jednotlivcami ale spoločne 
s Milanom Maliňákom aj v súťaži 
štvorhier. Podobne si víťazstvá 
v  oboch kategóriach zopako‑
vali aj na turnaji o Pohár mesta 
Svit. Veľmi dobrá správa prišla 
v novom roku, keď sa nominoval 
náš hráč a reprezentant Slovenska 
Miroslav Jambor na paraolym‑
piádu do Londýna, kde dúfame 

že bude úspešne reprezentovať 
nielen našu obec ale celé Slo‑
vensko. Dňa 5. 2.2012 sa konali 
v Spišskom Štvrtku majstrovstvá 
Podtatranského regiónu za účasti 
hráčov okresov Poprad, Levoča, 
Kežmarok a Stará Ľubovňa. Pre 
našu obec sa tieto majstrovstvá 
skončili úspešne, keď v kategórii 
žien vyhrala Magdaléna Milano‑
vá, ktorá reprezentuje náš oddiel, 
na druhom mieste sa umiestnila 
Kristína Maliňáková. V kategórii 
mužov skončil Milan Maliňák 
na druhom mieste a  spoločne 
s Petrom Janíkom vyhrali súťaž 
štvorhier.

(Ing. Daniel Martinko)

Spoločná fotografia - A družstvo s predsedom TJ (foto kolektív TJ)

Milan Maliňák (foto kolektív TJ)Miroslav Jambor (foto Milan Maliňák)

ska 239. Rodič alebo zákonný 
zástupca prinesie so sebou 
občiansky preukaz a rodný list 
dieťaťa.

Sadzobník 
poplatkov 
Obce Spišský 
Štiavnik na 
rok 2012
Schválené Obecným zastupiteľ‑
stvom dňa 16. 12. 2011 uznese‑
ním č. 162/2011

Poskytovaná služba / poplatok
Vysielanie v obecnom rozhlase: 
5,00 € / reláciu
Komerčný oznam v obecnom 
rozhlase:
20,00 € / reláciu
Prenájom verejného priestrans‑
tva:
5,00 € / miesto
Kopírovanie:
0,13 € / strana
Faxovanie:
1,00 € / strana
Prenájom 120 l KUKA nádoby:
5,18 € / rok
Prenájom 240 l nádoby:
8,06 € / rok
Prenájom 1 100 l nádoby:
47,81 € /rok
Použitie domu smútku pre 
občanov obce:
3,31 €
Použitie domu smútku pre 
občanov iných miest a obcí:
16,59 €
Stočné:
0,33 € / m3

Prenájom zasadacej miestnosti 
OcÚ:
6,64 € / hod
Overovanie podpisov a listín: 
podľa platného sadzobníka 
správnych poplatkov
Stavebné konanie:
podľa platného sadzobníka 
správnych poplatkov

V  Spišskom Štiavniku 
16. 12. 2011

Zbierka 
Florián
Dobrovoľný hasičský zbor 
v Spišskom Štiavniku vyhlasuje 
zbierku na zhotovenie sochy 
svätého Floriána pri príležitostí 
130. výročia založenia Dob‑
rovoľného hasičského zboru 
v  Spišskom Štiavniku. Obča‑

(pokračovanie zo strany 6 ) 

(pokračovanie na strane 8) 
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/dielňa Architektúry
• projekty rodinných domov
• projekty stavieb, štúdie atď.
• stavebné povolenia atď.

/dielne NZW - Nové Spišské Dielne | www.nzw.sk | info@nzw.sk | 0908 067 671

/dielňa Grafiky
• vizitky, pečiatky, hlavičkové papiere
• oznámenia, reklamné tlačoviny, plagáty, značky
• periodiká, publikácie atď.

/dielňa Webdizajnu
• internetové WWW stránky ‑ statické, dynamické
• zabezpečíme hosting, priestor pre webstránky
• zabezpečíme domény (SK, EU, COM...) atď.

akademický architekt Tomáš Bujna - autorizovaný architekt SKA | M • 0908 067 671 | T • 052 381 01 41 | E • info@nzw.sk | W • www.nzw.sk

nia môžu prispieť akoukoľvek 
finančnou čiastkou. Zbierka 
sa uskutoční v týchto zariade‑
niach: Urbársky klub, potraviny 
Dubina, Bar v športovom areáli 
v Spišskom Štiavniku a poklad‑
ňa obecného úradu.

(pokračovanie zo strany 7 ) 

Hostinec RAJ 
Hrabušice ponúka 
denné menu v cene 
3,00 €. 
Výber z troch jedál, 
dovoz až domov v čase 
11.30-12.00 h
Bližšie informácie: 
Marián Jendrál, tel.č.: 
053 44 90 280

inzercia

Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrose
V našej obci máme súťažiaceho na medzinárodných majstrovstvách Slovenskej 
republiky v motokrose MX4 – trieda veterán Viliama Vagaša. V uplynulom 
ročníku obsadil v celkovom seriáli medzinárodných majstrovstiev krásne druhé 
miesto.

V rámci medzinárodných maj‑
strovstiev v uplynulom ročníku 
sa konalo 5 pretekov. Slávnostné 
vyhodnotenie celkového seriálu 
sa uskutoční na Inchebe v Bra‑
tislave, kde si Viliam prevezme 

Viliam Vagaš na Medzinárodných majstrovstvách SR rok 2011 (foto rodinný archív V. Vagaša)

diplom a pohár za umiestnenie.
Viliam Vagaš jazdí od začiatku 

svojej kariéry už štvrtú sezónu so 
štartovným číslom 16. V ďalšej 
činnosti nášmu rodákovi prajeme 
veľa športových úspechov.

V ďalšej činnosti nášmu rodá‑
kovi prajeme veľa športových 
úspechov, aby aj naďalej úspešne 
reprezentoval našu obec.

(A.Z.)


