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Vážení spoluobčania
Pekné, slnečné leto nám každoročne prináša zábavu, oddych, relax, prázdninové 
zážitky, ale aj veľa práce. Však sa len pozrime na naše prekrásne rozkvitnuté 
záhradky, balkóny, terasy, zeleninové záhony i lány dozrievajúceho jačmeňa, 
či žita. To všetko je výsledkom celoročného snaženia, ktoré vrcholí práve v 
lete. Pootvorené okná bez záclon, či rozkopané preddomia, ulice rámované 
problémovými výkopmi svedčia o tom, že obec žije, že ľudia majú záujem, aby sa 
modernizovala a život v nej skultúrnil.

My sme sa Vám snažili od 
začiatku leta spríjemniť voľné 
chvíle početnými kultúrnymi, 
športovými a inými spoločen-
skými aktivitami o priebehu 
ktorých sa môžete dočítať na 
týchto stránkach nášho Obecné-
ho spravodajcu, ale nájdete tu i 
pozvánky na ďalšie akcie, ktoré 
sme pripravili pre Vás ešte do 
konca prázdnin. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí venovali svoj 
voľný čas a vynaložili maximál-

starostka obce Mária Kleinová 

ne úsilie pri organizovaní nášho 
“Štiavnického leta” pre Vašu spo-
kojnosť. 

 Nájdete tu zaujímavosti zo 
života našich škôl, ktorých brány 
sa 28. júna zatvorili a žiaci a uči-
telia si plným dúškom tiež užíva-
jú zaslúžené prázdniny. Možno 
by som práve prostredníctvom 
Obecného spravodajcu chcela 
venovať pár slov končiacim 
žiakom, keďže som sa pre pra-
covné zaneprázdnenie nemohla 
zúčastniť slávnostného ukonče-
nia školského roka. Milí žiaci – 
nájdite si správnu cestu, zvoľte 
si taký krok, aby ste vládali bez-
pečne kráčasť za svojimi cieľmi. 
Nezabudnite nikdy na ľudí, ktorí 
vám odovzdávali deväť rokov kus 
seba – nezištne, láskavo i prísne, 
aby ste sa vedeli správne orien-
tovať v labyrinte sveta. My Vám 
budeme držať palce, budeme 
čakať na vaše štúdijné úspechy, 
ktoré možno v blízkej budúcnos-
ti premeníte na konkrétne činy 

Z obsahu čísla

práve pri rozvoji svojej obce. Veľa 
sťastia!

A stále tu platí pozvánka užiť si 
krásne leto nielen v prímorských 
destináciach, ale aj v našej okoli-
tej prírode. Nadelila nám krásne 
hory, čarovné zákutia v okolí Hor-
nádu, či Kaštieľa,  naši predkovia 
nám zanechali bohatú históriu, 
ktorú by sme mali poznať, aby 
sme vedeli pochopiť ich zámery, 
zmýšľanie a činy pri budovaní 
obce. Vychutnajte si výhľady zo 
štítov a dolín, spoznajte lesné 
chodníčky a okolie na bicykloch. 
A možno aj dobrá partia pri zbere 
lesných plodín a ich následné 
spracovanie do podoby dobrôt 
vo vyukladaných fľašiach v našich 
špajzkách či pivniciach je pre nie-
koho tým najlepším relaxom. 

Tak nech už má Vaša dovolen-
ka, či oddych akúkoľvek podobu, 
prajem Vám, aby Vám priniesla 
predovšetkým veľa pohody a 
pokoj v duši.

(Mária Kleinová starostka obce)

Návšteva hasičov
Vo škôlke bol úplne obyčajný deň. Po ranných hrách a aktivitách sme sa išli 
nadesiatovať. Počas toho, ako sme jedli chutný chlebík sme zbadali niečo 
zaujímavé. Cez okná našej jedálne bolo vidieť, že sa na našom dvore dejú čudné 
veci. Videli sme hasičov, ako v uniformách pobehujú po dvore, niečo vykladajú, 
pripravujú.

Trochu sme sa aj vyľakali, či 
nám nehorí naša škôlka, ale keď 
sme videli pokojný výraz našich 
pani učiteliek, ktoré sa tak trochu 
potmehúdsky usmievali, vedeli 
sme, že sa pre nás opäť chystá 
nejaké prekvapenie. Presne tak 
to aj bolo, preto sme sa hneď išli 
vycikať, umyť ruky a poobúvať. 
A keď sme vyšli von, to ale bolo 
prekvapenie. Náš detský dvor sa 

skoro úplne zmenil na Hasičské 
kráľovstvo. Pekne sme si posada-
li na lavičky a čakali, čo sa bude 
diať. Pred našimi očami začal 
horieť malý domček a zrazu bolo 
počuť hukot sirény. Hasiči veľmi 
rýchlo pribehli a domček uhasili 
a my sme si veľmi vydýchli. Pre 
niektorých z nás to bolo aj trochu 
strašidelné a počas útoku Hasičov 
si zapchávali uši a zakrývali oči, 

ale hneď, keď bol domček uha-
sený sa stali títo šikovní a dobrí 
ujovia našimi kamošmi. Všetko 
nám poukazovali, predviedli 
a poučili o dôležitosti ich dobro-
voľnej práce a dokonca sme si to 
všetko mohli aj vyskúšať. Veno-
vali nám celé dopoludnie a cítili 

V inom kúte sveta
» strana 4-5

Klub dôchodcov
» strana 3

Štiavnická podkova
» strana 8

Tenisový turnaj
» strana 9

Súťaž hasičov
» strana 10
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Spoločenská 
kronika
II. ŠTVRŤROK 2013

Novorodenci
• Renáta Žigová
• Martin Žiga
• Adam Pačaj
• Peter Pačaj
• Marián Žiga
• Dominik Žiga
• Kristián Pokoš
• Nela Garanová
• Natália Pačajová
• Sabína Žigová
• Sofia Lukačovská 
• Dávid Čonka
• Kristína Pačajová
• Mariána Žiga
• Matej Barilla
• Henrieta Michalovičová

Blahoželáme jubilantom

65 rokov
• Jozef Chovan, Kvetná 
• Pavel Lapšanský, Kláštorná
• Vít Javorský, Mlynská
• Ing. Urban Javorský, Hornád-
ska
• Mária Maliňáková, Slnečná
• Ján Dlugoš, Hlavná

70 rokov
• Ladislav Korheľ, Mlynská

75 rokov
• Stanislav Palárik, Hlavná
• PaedDr. Anna Rusiňáková, 
Mlynská
• Katarína Šavelová, Mlynská

80 rokov
• František Vagaš, Lúčna
• Marcel Šavel, Mlynská

85 rokov
• Marcel Martinko, Mlynská

Prajeme im pevné zdravie!

Opustili nás
• Katarína Žigová
• Elena Mršťáková 
• Anna Hrušovská

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

(O.R.)

Z obecného 
zastupiteľstva
» 2. zasadnutie OZ /12. 4. 2013
OZ schválilo program Obecné-
ho zastupiteľstva. Za zapisova-
teľku schválilo Antóniu Zum-
merovú, do návrhovej komisie 

Zážitky z II. svetovej vojny

Jak to bulo?

Druhá svetová vojna nám Slovákom priniesla dosť biedy, trápenia, veľké starosti 
o prežitie. Vtedajšia školská mládež nepoznala rádio, televízory, nekrátila si čas 
sledovaním programov. Možno aj preto si pamätáme zážitky z tohto obdobia, 
viac sme si všímali čo sa deje okolo nás. 

„Veru, jak to bulo, už sme pozapomínali a nemá nám kto ani pripomenúc.“ 
Ešte dobre, že jestvujú knižky a tam sa môžeme hocičo dočítať. Sme na začiatku 
leta a v letných mesiacoch bolo veľa zvykov. Boli väčšinou veselé a ja sa chcem 
pokúsiť do niektorých zakusnúť. 

Pohľadom zo záhrady na 
Dubinu a  banícky chodník, 
vynárajú sa mi v mysli vojnové 
spomienky z detstva.

V  zimnom, mrazivom čase 
vracajú sa z nočnej šichty baníci 
po svojom chodníku domov. 
Oni doniesli správu, že neďaleko 
Gánoviec sú na trati vykoľajené 
nákladné vozne. Háveď z Porvi-
ša (Vyšný koniec) koľko vládala 
letela po tomto chodníku cez 
Dubinu na trať. Za pomoci brata 
sme sa so sestrou tam tiež dosta-
li. Peniažky z  vagónov už tam 
neboli. Boli už v  iných rukách. 
Hrabali sme sa tam v železných 
výrobkoch. Brat nám na drôt 
naviazal malé čakaniky, lopaty 
a bruchatú pílu. Mne, ako moc-
nejšej dal dole šatku z hlavy, ovia-
zal ju okolo pása a naukladal za 
ňu krabičky s cudzím nápisom. 
Rohy zimného kabáta mi dal do 

Poďme do mesiaca mája, 
mesiaca lásky. Tu trvá už dávne 
roky stavanie májov a to buď na 
verejných priestranstvách, alebo 
máj postavil mládenec svojej 
milej pred domom. Je to pekný 
zvyk a na význame naberá, keď 
je doprevádzaný muzikou. Krivý, 
alebo rozkošatený strom – máj 
bol hanbou pre mládenca aj pre 
dievča. Pri májovej pochôdzke 
v dávnejších časoch si mládenci 
aj zaspievali:.

Zasadil som čerešenku v zime,
dajže Bože, že sa ona prijme.
Začala tá čerešenka pukac,

začal Miško za Mariškou kukac.
Začala tá čerešenka rodzic,

začal chlapec za dzevčecom chodzic.

V novšej dobe vznikla popu-
lárna pieseň:

ruky, aby som tú drahocennosť 
nestratila. Objavil tam žltkavú 
hrudu, že to je soľ pre baranky 
a  hodil mi ju do kabáta. Drôt 
s materiálom nám dal so sestrou 
cez plecia a  maširujte domov. 
Tú trápnu cestu už ani opísať 
neviem, ale šťastlivo sme došli. 
Privítanie nebolo najlepšie a bez 
pochvaly. „Ako ste sa tam opo-
vážili ísť?“ kričal na nás otec. 
Mama, keď nás zbadala takých 
utrápených skoro sa rozplakala. 
„Nekrič na nich! Vďaka Bohu, že 
sa im nič nestalo.“ zastala sa nás. 
„Ale druhýkrát bez nášho súhla-
su z domu ani na krok.“ Železné 
výrobky sa odložili do šopy. Biele 
prášky do sypárne. Jeden sa hneď 
použil. Mama namáčala prádlo 
pred praním. Lenže prádielko 
nepustilo špinu, ale stvrdlo na 
kosť. Nepomohla ani horúca 
voda, ani vývarka. Prádlo sa 

porúbalo a spálilo. Tak sme prišli 
o to, čo bolo v tých vojnových 
časoch vzácne. Obchody prázd-
ne, keď sa niečo v nich objavilo, 
neúnosne drahé. Domáce tkané 
plátno nahrádzalo obleky. Šili sa 
z trilichu biele kabáty. Spali sme 
pod platenými perinami, bolo 
pod nimi teplo, dlho vydržali. 
A  tá žltkavá hruda nebola soľ 
pre baranky, ale luhový kameň. 
Z toho a z kostí sa uvarilo mydlo. 
To jediné sa mame – čistotnici 
zišlo. Ale mne tá hruda vyžrala 
na modrom kabátiku so šedou 
kožušinkou farbu. Nosiť sa už 
nedal. Veľmi som za nim žialila. 
Mala som len jeden. Kúpili mi ho 
od Žida za maslo.  „Keď si ho zniči-
la, budeš chodiť tak.“ Teplú šatku 
prehodili cez plece, vzadu zavia-
zali uzol a pakuj sa do kostola i do 

Stavaj dievča hore,
stávame ti mája,

ak hore nevstaneš,
mája nedostaneš.

Zvyčajne na turičný ponde-
lok bola zábava. To boli plané 
dievčatá, čo o  polnoci boli na 
zábave. Dnes o polnoci zábava 
takmer len začína. Pri už vážnej 
známosti mládenec dostal za máj 

od dievčaťa pierko z  rozmariji 
a šiel v nedeľu v kostole na oferu 
okolo oltára.

Na Svätojánsku viliju zbierali 
ženy a deti liečivé rastliny (mate-
rinu dúšku, harmanček, púpavu, 
list jahody, prvosienku a ďalšie.) 
O polnoci z 23. na 24. júna kvitne 
papradie (hadie rebro) a kto ho 
má pri sebe (jeho kvet) nájde 
zlatý poklad. V hornádskej doline 
dievčatá pri Jánskych ohňoch 
s harmonikou zaspievali: „ Ján, 
Ján pocahni ten ľan. Pocahni ho 
za vlasy nech urosne po naše 
pasy.“

Jánske ohne trvajú oddávna, 
predtým chudobnejšie, teraz aj 
s možným očerstvením. Spomí-
najú sa aj strigy, ktoré v Jánsku 
noc ničili rosu, aby tým zničili 
úrodu. Kto videl a poznal strigy, 
neprezradil, lebo by ho strigy 
zmárnili. Aby sa mohli deti 
v  potoku kúpať, musel sv. Ján 
posvätiť vodu.

Medard (8.júna) je známy pra-
nostikou: Medardova kvapka šty-
ridsať dní kvapká. Táto pranostika 
trvá dodnes.

Ak je na Jakuba a Annu ( 25. 
a 26. júl) jasno a páli slnko, bude 
v  zime páliť mráz. Na Jakuba 
chodievali ženy budiť zemiaky 
s riekankou na perách: „Dneska 

je Jakuba, zajtra svätej Hany, sta-
vajce gruličky, už sce še vyspali.“

Vavrinec (10. august) zamutí 
vodu a po ňom vonku už sa deti 
nemajú kúpať. Podobne je to aj 
s  obrátením Pavla, lebo vtedy 
všetky plazy idú naspäť do vody.

Keď strom druhykrát zakvit-
ne má byť dlhá jeseň. Na tuhú 
zimu sa upozorňuje, že ak volom 
(štvornohým) a iným zvieratám 
zhustne srsť koncom leta, skutoč-
ne bude tuhá zima.

Ak pri kopaní, koncom leta 
nachádzajú v zemi hlboko hmyz, 
usudzuje sa, že zima bude tuhá.

Keď búrkové dažde dlho 
trvali, zvonmi zvonili, aby roztr-
hali chmáry a prestalo pršať, aby 
nenarobili škody.

Aj krásny cirkevný zvyk vo 
farnosti sa udržiava, toho roku 
už v  nedeľu 2. júna sa konala 
vo farnosti procesia sviatku Naj-
svätejšieho Tela a Krvi Kristovej 
k  štyrom oltárikom. Prvoprijí-
majúce dievčatá sypali kvety na 
cestu pred Oltárnou sviatosťou. 
Tento sviatok ustanovil pápež 
Pius VI. 21.7.1777 so svätením po 
Trojičnej nedeli.

„Šak som Vám to šumne napí-
sal? Šumne zvyky, šumne písane.“

Ján

(pokračovanie na strane 3) (pokračovanie na nasledujúcej strane ) 

(pokračovanie zo strany PB) 
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a mandátovej komisie a za ove-
rovateľov zápisnice Bc. Magda-
lénu Javorskú Dlugošovú a Mgr. 
Oľgu Martinkovú. Mandátová a 
návrhová komisia OZ konšta-
tovala, že bolo prítomných 9 z 
9 poslancov (100 %) a OZ bolo 
uznášania schopné. OZ zobra-
lo na vedomie list Humanitáru, 
n.o. Prešov ohľadom oznáme-
nia, že ku dňu 30.4.2013 ukon-
čuje prevádzkovanie v budove 
na ulici Kláštornej 202, ktorá 
je predmetom nájmu v zmysle 
tohto oznámenia. V predmetnej 
veci prijalo uznesenie nasledov-
né:
OZ navrhuje prostredníctvom 
právnej kancelárie HN Partners 
v.o.s. Poprad uzavrieť dohodu 
o veci ukončenia nájmu podľa 
článku 7 bod 2 zmluvy za týchto 
podmienok:
OZ navrhuje skončenie nájmu 
dohodou k 31.7.2013 s tým, že 
pred ukončením nájmu musí 
mať vyrovnané všetky pozdĺž-
nosti voči obci.
OZ zobralo na vedomie list z 
Okresnej prokuratúry Poprad 
zo dňa 8.3.2013 a protestu pro-
kurátora vyhovuje.
» 3. zasadnutie OZ /27. 5. 2013
OZ schválilo program Obec-
ného zastupiteľstva. Za zapi-
sovateľku schválilo Antóniu 
Zummerovú, do návrhovej 
komisie a mandátovej komisie 
a  za overovateľov zápisnice 
Ing. Matúša Korheľa a  Ing. 
Jozefa Javorského. Mandátová 
a návrhová komisia OZ konšta-
tovala, že bolo prítomných 6 z 
9 poslancov (66 %) a OZ bolo 
uznášania schopné. OZ zobralo 
na vedomie správu advokátskej 
kancelárie HN Partners JUDr. 
Hudzíka a súhlasilo s uzatvore-
ním dohody o ukončení nájmu 
s finančným vyrovnaním 13 000 
€. OZ poverilo advokátsku kan-
celáriu HN Partners na vypraco-
vanie dohody o skončení nájmu 
v čo najkratšom čase a finančnú 
komisiu na prebratie objektu.
» 4. zasadnutie OZ /7. 6. 2013
OZ schválilo program Obec-
ného zastupiteľstva. Za zapi-
sovateľku schválilo Antóniu 
Zummerovú, do návrhovej 
komisie a mandátovej komisie 
a za overovateľov zápisnice Ing. 
Mgr. Štefana Bukoviča a  Ing. 
Jozefa Javorského. Mandátová 
a návrhová komisia OZ kon-
štatovala, že bolo prítomných 
6 z 9 poslancov (66 %) a OZ 
bolo uznášania schopné. OZ 
zobralo na vedomie kontro-
lu plnenia uznesení, v plnení 
ostávajú uznesenia č. 13/2013, 
47/2011, 95, 101, 103/2012. 
OZ schválilo v zmysle vyhlášky 

Jubilujúci dôchodci (foto archív Klubu dôchodcov)

Jubilujúci dôchodci (foto archív Klubu dôchodcov)

Jubilujúci členovia Klubu dôchodcov 
Opäť sme sa posunuli ďalej v kolobehu života. Niekedy si neuvedomujeme ako  
ten čas beží. Každý rok pri príležitostí okrúhlych narodenín usporiadame 
posedenie pre našich jubilujúcich a pre všetkých členov Klubu dôchodcov, 
ktorých je 62.

Tohto roku sme si ten slávnost-
ný deň určili na 27. júna 2013. 
Jubilujúci boli pätnásti. Pozvanie 
prijala aj starostka obce Mária 
Kleinová, ktorá bola aj sponzo-
rom.

Slávnostný príhovor predniesla 

školy a problém bol vyriešený.
Onedlho hlásnik bubnom 

ohlasoval, že sa budú zbierať veci 
z vagónov. Okolo voza mašírovali 
žandári a richtár a veci z dediny 
odvážali. Na biely prášok sa poza-
budlo, ležal v sypárni. Až po čase, 
náš rodák páter Michal Slivka 

(s  úctou naňho spomínam) to 
prečítal. Bola to vývojka na film.

Príčinou tejto udalosti, náš 
pán kronikár si pamätá, že to boli 
Nemcami namontované háky na 
vagónoch, ktoré tú trať ničili.

Len tak ešte zopár slov na 
margo toho. Sedím v  autobu-

se a počúvam rozhovor dvoch 
mamičiek. Moja dcéra by z oby-
čajného obchodu veci nenosila, 
ona len značkové. Vystupujem 
a myslím si. Nosila by si, nosila, 
keby si žila v období od mobili-
zácie po 50-te roky.

Anna Mrkvicová

pani Mária Chripková. Jubilan-
tom zaspieval spevokol, nechý-
bala živá hudba z Hôrky, ktorá 
potešila všetkých prítomných. 
Po slávnostnej večeri si členovia 
zaspievali a zatancovali pri živej 
muzike.

Na záver môžem skonštatovať, 
že zábavy bolo dosť a vyjadruje-
me presvedčenie, že o rok bude 
aspoň toľko ak nie viac, ale to 
závisí od snahy a chute nás všet-
kých.

Mária Chripková

(pokračovanie na strane 4) 

(pokračovanie zo strany 2 ) 

(Zážitky z II. svetovej vojny - pokračovanie z predchádzajúcej  strany) 
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Panoráma mesta Vancouver (foto Peter Gallovič)

V inom kúte sveta
Množstvo ľudí sníva o ceste za dobrodružstvom, za poznaním sveta. Pred 
takmer mesiacom som mala tú možnosť splniť si sen, ktorý snívajú milióny 
ľudí. Prešla som na druhý koniec sveta, do Kanady.. 

Keď sme sa tam chceli dostať, 
museli sme prestúpiť na Londýn-
skom letisku Heathrow, najväč-
šom letisku na svete, kde sme 
sa takmer stratili. Len to letisko 
bolo rovné veľkosti Popradu. 
Malo vlastnú cestovnú dopravu, 
čo nám vyrazilo dych. Po blúd-
nych cestičkách sme sa dostali 
konečne do lietadla a odtiaľ leteli 
na koniec našej cesty. 

Po namáhavom lete, sme 
dorazili do úplne odlišného 
sveta. Rodina nás prichýlila 
u nich doma, kde nás oboznámili 
s miestnym životom. Aj keď sme 
boli tisíce kilometrov od domova, 
mala som pocit, akoby sme prešli 
len pár kilometrov a  to vďaka 
krajine, ktorá nás obklopovala. 
Hornatá krajina, posiata zmie-
šanými lesmi. Hory pripomínali 

naše Tatry a ani teplota sa veľmi 
nezmenila. To, že sme tak ďaleko 
mi nedokazoval iba cudzí jazyk, 
ale aj veľkosť krajiny. Čakala som 
od ľudí nezáujem, ale zmýlila som 
sa. Takmer každý koho sme stret-
li bol k nám pohostinný a milý. 
Úsmevy na ich tvárach nám 
spríjemňovali náš pobyt. Spoz-
nali sme ich zvyky, ich módu, či 
skoro rovnaký zmysel pre humor. 
Rozdielov medzi Slovenskom 
a  Kanadou bolo veľa. Jedným 
základným aj úroveň života. 
To, čo je u nás drahé, u nich je 
naopak často len rozmar. A zasa 

naopak. 
Ďalším rozdielom je, že ľudia 

sa nikam neponáhľajú. Keď sme 
im spomenuli, že nám pripadá, 
akoby mal každý kopu času, 
odpovedali, že u nich je to chaos. 
Naopak, pre nás to bol pokoj. 

Niečo, čo bolo pre nás nepo-
chopiteľné, bolo to, ako veľmi si 
vážili staré fotografie, maličkosti 
po rodičoch, prarodičoch. Všetko, 
čo bolo staré, pre nich bolo 
cenné. Mala som možnosť vidieť 
autá zo začiatku 19. storočia, prvé 
telefóny, listy môjho starého otca 
jeho otcovi. To všetko bolo pre 
mňa neuveriteľné, čarovné. A aj 
vtedy som pochopila, ako veľmi 
si to všetko vážia. 

Ďalším základným rozdielom 
bolo, keď som vošla do záhrady 
a  nevidela nič iné, než trávu, 

kríčky a stromy. Žiadne zemia-
ky, či zelenina. Všetko čo kúpili 
v  obchode bol polotovar. Na 
varenie si nenašli čas a tak sme 
im ukázali, ako sa stravujeme my. 
Naopak, oni nám ukázali, ako sa 
dá skombinovať jedlo, aké chute 
sú pre nich tradičné. Tak jednodu-
ché a pritom tak rozdielne. 

Navštívili sme známy Stanley 
park vo Vancouveri, po ktorom 
sme cestovali na bicykloch, nav-
štívili sme ich prekrásny park 
Elisabeth, v  ktorom boli kvety 
snáď z  celého sveta. Boli sme 
na dlhom moste Capilano, ktorý 

držal len na lanách a pri každom 
kroku sme mali pocit, že most sa 
čoskoro zrúti. Nevideli sme len 
prírodu, videli sme, kde sa natá-
čali filmy, videli sme druhé naj-
väčšie nákupné centrum v Brit-
skej Kolumbii, typické pre ženy. 
Tisícky outfitov, šiat... Ich módu, 
čo je pre každú ženu slabosť. A ja 
som nebola výnimkou. Ale jedno 
mi stále nedalo spať. Aká móda, 
je 3000 kilometrov pod nami? 
V Los Angeles! Po pár dňoch sme 
kúpili letenky a čáry máry, ocitli 
sme sa 3000 kilometrov od Van-
couveru. Stačil nám k tomu len 
jeden prestup vo Phoneix-e, kde 
na letisku, pri prestupe z lietadla 
do budovy nám vyrazilo dych 50 
stupňové teplo. Čiže 30 stupňo-
vý rozdiel. A stačilo „len“ pár tisíc 
kilometrov. Museli sme znova 

nasadnúť do lietadla a letieť do 
mesta anjelov, LA! 

Vyšli sme von z budovy a pred 
očami sa nám naskytla 6 pruho-
vá cesta. Štyria ľudia, ktorí stáli 
vedľa seba s  dokorán otvore-
nými ústami, ktorých sledoval 
nejeden človek. Dokázali sme sa 
dostať k metru, kde sme spočiat-
ku s vysmiatymi tvárami sedeli 
medzi černochmi. Boli sme jediní 
bieli ľudia. Nemali sme žiaden 
problém, až do chvíle, keď nám 
jeden chlapec, sediaci pred nami, 

MS SR č. 492/2004 o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku 
v znení neskorších predpisov 
a stanovuje predajnú cenu 6,64 
€/m2 za odpredaj pozemkov 
v intraviláne obce pre rok 2013. 
OZ schválilo Dodatok č. 1 k VZN 
obce Spišský Štiavnik o miest-
nych daniach a  poplatku č. 
1/2013. OZ zobralo na vedomie 
návrh VZN obce Spišský Štiav-
nik č. 3/2013 Požiarny poriadok 
obce a ukladá vedeniu dobro-
voľného hasičského zboru 1 x 
ročne predložiť správu o stave 
vykonaných preventívnych 
prehliadok v obci.
OZ berie na vedomie správy 
kontrolóra obce o vykonaných 
kontrolách:
a/ stav plnenia príjmov a čer-
pania výdavkov rozpočtu 
obce k 31.3.2013 v porovnaní 
s ročným rozpočtom obce
b/ následná kontrola plnenia 
uznesení zo zasadnutia OZ, 
ktoré sa konalo dňa 7.12.2012
c/ následná kontrola účtovných 
dokladov
OZ zobralo na vedomie správu 
nezávislého auditora k  hos-
podáreniu obce v  roku 2012 
a stanovisko kontrolóra obce 
k  záverečnému účtu za rok 
2012 a  k  účtovnej závierke 
za rok 2012. Tiež zobralo na 
vedomie porovnanie hospo-
dárenia obce a stavu majetku 
v  roku 2012 s  hospodárením 
a stavom majetku s predchá-
dzajúcim rokom. OZ schválilo 
účtovnú závierku a záverečný 
účet hospodárenia obce za rok 
2012 „bez výhrad“ a presun pre-
bytku hospodárenia obce za rok 
2012 do rezervného fondu obce 
vo výške 2608,64 €. OZ schvá-
lilo plán kontrolnej činnosti 
na obdobie júl až december 
2013. OZ zobralo na vedomie 
správu zo zasadnutia komisie 
pre financovanie, spravovanie 
obecného majetku, obchodu 
a  služieb zo dňa 18.3.2013. 
OZ schválilo podmienky pre-
daja pozemkov priliehajúcich 
k  bytovým domom na ulici 
Priečnej pri športovom areáli 
v Spišskom Štiavniku za týchto 
podmienok:
1. Pri kúpnej cene 6,64 €/m2
2. Prípadne žiadateľovi poskyt-
ne možnosť splátkového 
kalendára na maximálnu dobu 
5 rokov
OZ schválilo poskytnutie finan-
čných prostriedkov z rozpočtu 
obce na generálnu opravu 
elektroinštalácie pre Základnú 
školu Spišský Štiavnik vo výške 
1500 € a vrátenie finančných 
prostriedkov z preplatku elek-
trickej energie za rok 2012 vo 

(pokračovanie zo strany 3 ) 

(pokračovanie na strane 5) (pokračovanie na strane 5) 
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Casino v Las Vegas (foto Peter Gallovič)

výške 400,27 € pre Základnú 
školu Spišský Štiavnik. OZ nes-
chválilo navýšenie finančných 
prostriedkov z rozpočtu obce 
pre Školskú jedáleň pri Základ-
nej škole Spišský Štiavnik na 
tovary a služby vo výške 1200 
€. OZ zobralo na vedomie sta-
novisko Správy a údržby ciest 
PSK, Prešov k projektu na rea-
lizáciu stavby „Oprava uličného 
kanalizačného zberača v mieste 
napojenia kanalizačnej prípojky 
pre dom p.č. 265/29 obec Spiš-
ský Štiavnik“.
OZ zrušilo uznesenie č. 
119/2012.
Znenie uznesenia:
OZ schvaľuje členstvo obce 
Spišský Štiavnik v združení PRO 
TATRY. 
OZ zobralo na vedomie infor-
máciu o stave mimosúdneho 
vyrovnania s Humanitárom, n.o. 
Prešov. OZ schválilo organizáciu 
Základnej školy Spišský Štiav-
nik v školskom roku 2013/2014. 
OZ neschválilo žiadosť o odkú-
penie pozemku par.č. 169/6 
Spoločenstvu vlastníkov bytov, 
Slnečná 427/9, 059 14 Spišský 
Štiavnik. OZ schválilo navýše-
nie mzdy starostky obce Spiš-
ský Štiavnik v  zmysle zákona 
č. 253/1994 v platnom znení. 
OZ zobralo na vedomie návrh 
Úpravy zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce 
Spišský Štiavnik. OZ odporuči-
lo starostke obce podať žiadosť 
na Správu a údržbu ciest PSK 
Prešov a  Obvodný úrad cest-
nej dopravy o zákaz prejazdov 
automobilov nad 7,5 tony 
medzi obcami Hranovnica – 
Spišský Štiavnik na ceste III. 
triedy 018/158 mimo dopravnej 
obsluhy.

(Za správnosť výpisu O.R.)

Výstava 
žiackych prác
V  našej obci Spišský Štiavnik 
sa uskutoční výstavka prác 
detí z tunajšej materskej školy 
a základnej školy.
Žiaci pracujú pod vedením pani 
učiteľky Mgr. Lenky Orolínovej 
každý týždeň v rámci Súkrom-
nej umeleckej školy ROSNIČKA. 
Tvoria výtvarné práce s rôznou 
tematikou.
Usilovnosť našich žiakov si 
môžu pozrieť rodičia, spolužiaci 
ale aj všetci priaznivci výtvar-
ného umenia od 17.7.2013 do 
konca prázdnin kedykoľvek 
počas stránkových dní v zasa-
dačke obecného úradu.

A.Z.

ukázal, aby sme si schovali cen-
nosti do kufra a potom vytiahol 
nožík, aby znázornil, že ľudia, ktorí 
sedia okolo nás, nás môžu pre-
padnúť. Takto sme zistili, že v noci 
je Los Angeles veľmi nebezpeč-
né. Ale keď sme sa po dlhej noci 
v moteli prebudili, LA sa zmenilo 
na mesto, aké sme videli vo fil-
moch. Pre našu bezpečnosť sme 
si požičali auto a ním sa odviezli 
do obrovitánskeho zábavného 
parku Six Flags, čo patrilo medzi 
TOP! Bolo neuveriteľné koľko ľudí 
sa tam dokázalo zmestiť. Koľko 
ľudí malo v sebe to, čo ja s mojím 
otcom. Mali v krvi adrenalín. Dlhé 
horské dráhy, vodné zábavky, 
všetko spríjemňovali teplo a čistá 
obloha. Strávili sme tam jeden 
prekrásny deň a znova sa vrátili 
vyspať sa. V ďalších dňom sme 
stihli vidieť najznámejšie miesta 
z filmov, z televízie. Veľký nápis 
Hollywood, Beverly Hills, kde sme 
sa dostali limuzínou, ktorú šofé-
roval chlapík, ktorý nám všetko 

opísal. Videli sme tam stovky 
domov známych ľudí, Justin 
Bieber, Michael Jackson, Marilyn 
Monroe či Jackie Chan, ktorého 
sme, nebyť limuzíny, ktorá nás 
vozila, mohli vidieť na vlastné oči 
na Chodníku slávy. 

Neopísateľným zážitkom bolo 
navštíviť Universal studio, kde sa 
natáčalo viac ako polovica filmov, 
ktoré ľudia mali možnosť vidieť. 

Čakala som len nejaké uličky 
z betónu, jeden malý vozík, ktorý 
nás povozí po natáčacích štú-
diách, ale čakalo nás oveľa, oveľa 
viac. Bol to doslova zábavný park. 
Nielen horská dráha v budove, ale 
aj Jurský park, dinosauri, múmie, 
Transformers, žraloky a povod-
ne. Pri každom jednom zážitku 
v tomto Universal meste, ktoré 
bolo veľké takmer ako Poprad, 
som mala zimomriavky po celom 
tele. Ukázalo mi, ako veľmi sa náš 
svet líši od toho ich. Ako veľmi sú 
Američania vynaliezaví. 

Niečo, čo sme si nemohli 
odpustiť bolo mesto vzdialené 
len 400 km od LA, mesto svetiel. 
Las Vegas. Stačilo prejsť 400 kilo-
metrov a ocitli sme sa v rovnakej 
horúčave ako vo Phoenix-e. Videli 
sme mesto, v ktorom sú všetky 
divy sveta. Eiffelova veža, Socha 
slobody, Benátky, Grécko, Pyramí-
da, Svinga, všetko z celého sveta 
v zmenšenej verzii. Niečo, čím Las 
Vegas vynikalo, čím bolo najzná-

mejšie boli samozrejme kasína. 
Stovky kasín po celom meste, 
kde sa počas dňa schovávali ľudia 
pred horúčavou. Nasadli sme ešte 
do auta a zašli pár kilometrov za 
mesto, aby sme sa mohli pozrieť 
na všetkými ľuďmi ospevovanú 
priehradu Hoover Dam, priehra-
du naplnenú miliónmi galónov 
vody, kde sa teplota ešte o čosi 
zvýšila a  nechýbalo veľa, aby 

som odpadla. A tak sme sa roz-
hodli, odísť čo najďalej od tepla. 
Aj keď sme po niekoľkých hodi-
nách z Las Vegas odišli a išli sa 
najesť pár kilometrov za mesto, 
v  podvečer, teplota bola stále 
takmer neznesiteľná. Jediné, čo 
nás trápilo bolo, že sme nemali 
možnosť vidieť mesto svetiel 
v plnej paráde, v noci, keďže sme 
sa museli vrátiť do LA, stráviť 
poslednú noc v moteli, vrátiť auto 
a znova sa vrátiť k našej rodine 
do Kanady. 

Príbuzným sme porozprávali 
zážitky a  vrátili sa k  túram, na 
ktoré nás vzali. A nakoniec, nás 
doprevadili k celej našej rodine. 
Zoznámili sme sa s nimi, poroz-
právali im o Slovensku a obozná-
mili ich, ako žijeme my. Stačilo pár 
pohľadov a hneď sme vedeli, že 
sme rodina. Črty sa nedali zaprieť. 
Po dlhom dni strávenom s nimi, 
sme sa rozlúčili a odišli. 

Stačili tri týždne na spriatelenie 
sa s nimi. Museli sme sa rozlúčiť 

s  tetou a  strýkom môjho otca, 
ktorí nás prijali pod svoju strechu. 

Mnoho ľudí sa pýta, či sa oplatí 
žiť na druhom konci sveta. Moja 
odpoveď je áno. Ak by som mala 
príležitosť žiť tam, zvolila by som 
si ju. Lenže to už závisí od povahy 
človeka. 
Gabriela Gallovičová, žiačka Základnej 

školy Sp. Štiavnik 

sledujte www.spisskystiavnik.sk
(pokračovanie na strane 6) 
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Škola
Deň Zeme. Dňa 22.apríla 2013 

sa konalo v Základnej škole v Spiš-
skom Štiavniku účelové cvičenie 
pod názvom : „ Deň Zeme - vyčis-
time si obec a okolie školy“. Keď 
konečne začala jar, všetci sme sa 
tešili, že tohtoročná tuhá zima 
už odišla. Horšie bolo, že spolu 
s nástupom jari vykúkali na nás 
aj všemožné odpadky, dovtedy 
ukryté pod snehom. Pedagógo-
via základnej školy sa rozhodli, 
že sa so žiakmi aktívne zapoja do 
zbierania odpadkov v našej obci 
v rámci Dňa Zeme. Aktívne sa do 
zberu odpadu v katastri obce 
zapojili žiaci I. a II. stupňa základ-
nej školy pod vedením triednych 
učiteľov. Spolu nazbierali viac ako 
70 vriec odpadu z celej obce a 
tak prispeli k vytvoreniu bezpeč-
nejšieho, čistejšieho a zdravšie-
ho životného prostredia v našej 
obci. Žiaci nám tak ukázali, že 
stav životného prostredia a čis-
tota prírody im nie sú ľahostajné. 
Jediným negatívnym javom tejto 
akcie boli niektorí žiaci druhého 
stupňa ZŠ z málopodnetného 
prostredia, ktorí sa tejto brigády 
nezúčastnili a pre istotu vôbec 
neprišli do školy. Spoliehali sa 
na Božiu pomoc, keď na svojich 
spolužiakov pokrikovali pozdra-
vom Pán Boh pomáhaj.... Veríme, 
že deti, ktoré čistili našu obec 
od odpadkov to neodradilo a 
v budúcnosti si uvedomia, že 
žiaden odpad nepatrí na zem.

Vzácna návšteva. Koncom 
školského roka 22. mája 2013 
našu školu navštívil počas vizitá-
cie farnosti Spišský Štiavnik náš 
otec biskup Mons. Štefan Sečka. 
Počas svojej návštevy sa živo zau-
jímal o dianie v škole, vyučovanie 
náboženskej výchovy a zaujímali 
ho aj krúžky, ktoré v škole pôso-
bia, aby deti mali zmysluplne 
vyplnený voľný čas. Okrem peda-
gógov školy sa stretol s prvákmi, 
prvoprijímajúcimi tretiakmi 
a deviatakmi. V deviatom ročníku 
sa v nenútenej debate zaujímal 
o  povolania, ktoré si deviataci 
vybrali.

Návšteva družobnej školy. 
Začiatkom júna absolvovali škol-
ský výlet na Slovensku žiaci z dru-
žobnej školy zo Sloupnice- Česká 
republika. Ubytovali sme ich 
v   našej škole a  tešili sa z  ich 
prítomnosti aj večer na diskoté-
ke, či len tak, pri rozhovoroch. 

Počas troch dní, ktoré tu strávili, 
navštívili Slovenský raj a Vysoké 
Tatry. Obdivovali krásy našej 
prírody a vznikli nové priateľstvá 
medzi našimi deťmi a deťmi z ČR. 
Veríme, že tieto priateľstvá vydr-
žia čo najdlhšie.

Výsledky súťaží žiakov. 
1. miesto -  Krajské kolo v stolnom 

tenise starších žiakov
1.miesto -  Okresné kolo speváckej 

súťaže Slávik Slovenska
9.miesto -  Okresné kolo Biblickej 

olympiády
4. miesto -  Športová súťaž – Adrena-

lín stúpa
2. miesto - Futsal chlapcov
1. miesto -  Obvodové kolo Hviezdo-

slavov Kubín
2. miesto -  Obvodové kolo v malom 

futbale mladších žiakov
1. miesto -  Obvodové kolo v malom 

futbale starších žiakov
2.miesto -  Finále okresného kola 

v malom futbale starších 
žiakov

3. miesto -  MATÚŠ 2013 – súťaž mla-
dých talentov

3. miesto -  Okresné kolo v stolnom 
tenise – žiačky

10. miesto -  Okresné kolo Pytago-
riády

Zber starého papiera. Od 
22.  4. 2013 - 10. 5. 2013 bol na 
našej škole vyhlásený zber papie-
ra. Žiaľ do celej akcie sa zapojilo 

len 21 žiakov. Títo žiaci priniesli 
do zberu spolu 3414 kg papiera. 

Návšteva Krakova. Dňa 2. júla 
2013 učitelia ZŠ Spišský Štiavnik 
navštívili poľské kráľovské mesto 
Krakov, kde si prehliadli sídlo 
poľských kráľov Wawel a  iné 
pamätihodnosti tohto nádher-
ného mesta. 

Rozlúčka so školou. ďeň 
28.  jún  2013 bol pre našich 
deviatakov posledným dňom, 
kedy prekročili bránu našej školy 
ako žiaci tejto školy. Rozlúčili 
sa so svojimi učiteľmi, mladší-
mi spolužiakmi a  s  detstvom, 
ktoré prežili na základnej škole. 
Pripravili si nápaditý rozlúčkový 
program a zaslúžia si pochvalu aj 
za to, že sa so svojimi mladšími 
spolužiakmi nelúčili kvetmi, ktoré 
ich predchodcovia často natrhali 
v cudzích záhradkách, ale hádzali 
deťom cukríky. Prajeme im, aby 
si v živote našli tú správnu cestu 
a boli úspešní.

Umiestnenie končiacich žiakov.
Školskú dochádzku na našej 

škole v školskom roku 2012/2013 
ukončilo 22 žiakov. Rozmiestnení 
boli takto : 
Gymnáziá – 2
Obchodná akadémia – 1
Hotelová akadémia – 1
Stredná odborná škola technická – 2
Stredná priemyselná škola – 1
Stredná odborná škola – 1
Súkromná stredná odborná škola – 1
Odborné učilište internátne – 2
Do pracovného pomeru – 11

Rekonštrukcia elektrických 
rozvodov. Aj keď sú prázdniny 
v plnom prúde, v budove ZŠ sa 
nezaháľa. Škola síce navonok 
vyzerá veľmi pekne, ale vo vnútri 
potrebuje neodkladnú rekon-
štrukciu elektrických rozvodov. 
Preto už od začiatku prázdnin 
pracujeme na tejto úlohe. 
V tomto roku síce zrekonštruuje-
me len polovicu rozvodov, preto-
že táto oprava je finančne veľmi 
náročná, ale v  budúcom roku 
budeme určite v  rekonštrukcii 
pokračovať.

Želáme pekné prázdniny! Síce 
prázdninových dní je stále menej 
a menej, želáme našim žiakom, 
aby si prázdniny poriadne užili, 
oddýchli si, nazbierali veľa síl do 
ďalšieho školského roka a tešíme 
sa na stretnutie s nimi v septem-
bri.

M.M.

Hornádske 
hry 2012 – 
14.  ročník
Dňa 20.6.2013 sa žiaci našej 
školy zúčastnili 14.ročníka 
Hornádskych hier, ktorých 
organizátorom bola Liptov-
ská Teplička. Celý priebeh HH 
bol sprevádzaný slnečným a 
horúcim počasím, čo výrazne 
ovplyvnilo výkony žiakov v jed-
notlivých súťažiach. Žiaci našej 
školy súťažili vo všetkých discip-
línach a kategóriách, ktoré boli 
pripravené.
Z najvýraznejších úspechov, 
ktoré sme dosiahli bolo víťaz-
stvo Stanislava Juraška v 
novej súťaži „diskgolf“. V behu 
na 1500m obsadil S.Juraško 
výborné 2.miesto, v behu 
na 50m obsadila 3.miesto 
D.Maliňáková, v hode guľou 
V.Pechová obsadila 3.miesto, 
rovnako 3.miesto obsadil 
M.Šarišský v skoku do diaľky. V 
kolektívnych športoch sa nám 
veľmi nedarilo, keď po 3.mieste 
v malom futbale sme obsadili 
4.miesto vo volejbale, vo vybí-
janej a v streľbe zo vzduchovky. 
V celkovom hodnotení všetkých 
zúčastnených škôl naša škola 
obsadila 4.miesto. Ani tento 
ročník HH sa nevyhol viacerým 
organizátorským nedostatkom, 
okrem iných aj v prístupe a hod-
notení výkonov našich žiakov 
zo strany rozhodcov na jednot-
livých športoviskách. Všetkým 
žiakom patrí poďakovanie a 
pochvala za vzornú reprezen-
táciu našej školy.

Ing. Milan Maliňák

Dovidenia 
milá 
škôlka - noc 
predškolákov
...veru áno. Nastal čas, rozlúčiť 
sa. Rozlúčiť sa s krásnymi dňami 
strávenými v kruhu kamarátov 
a pani učiteliek, ktoré nás majú 
tak veľmi rady. Musíme spraviť 
ďalší krok do veľkého sveta a 
kráčať ďalej našim ešte zatiaľ 
detským životom. Ale bolo 
nám s vami krásne, veselo a boli 
sme v našej škôlke veľmi šťastní. 
Zažili sme toľko zábavy. 
Keď nám naše pani učiteľky 
prezradili, že všetci predško-
láci strávia vo škôlke celú noc, 
trochu sme sa aj báli toho, či to 

Trieda kg

1. A 1186

5. A 983

4. A 805

6. A 150

3. A 105

8. A 90

7. A 80

5. C 15

Spolu 3414

Meno kg

1. miesto
Amália Gaovičová
1. A

1015

2. miesto
Júlia Kacvinská
5. A

480

3. miesto
Dávid a Dominik
Maliňák
5. A

470

sledujte www.spisskystiavnik.sk
(pokračovanie na strane 7) 

(pokračovanie zo strany 5 ) 
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dokážeme zvládnuť bez mamky 
a ocka. Veľmi nás však táto pred-
stava lákala a niekde v kútiku 
duše sme cítili, že to bude 
veľké dobrodružstvo. A naozaj. 
Hneď ako odišli ostatní naši 
kamaráti začali sme si naplno 
vychutnávať nové zážitky. Tým 
prvým bola veľká skrývačka a 
naháňačka v celom okolí škôlky, 
po ktorej sme sa vybrali na dlho 
očakávanú grilovačku k našim 
kamošom Dávidkovi, Kajkovi 
a Jakubkovi, tí nám spolu s ich 
rodičmi a starými rodičmi pri-
pravili neuveriteľné dobroty. 
Tam sme sa poriadne najedli, 
vyskákali, pohrali a keď sa naši 
malí hostitelia rozlúčili so svoji-
mi najdrahšími, zbalili si svoju 
obľúbenú hračku, pobrali sme 
sa na cestu. Po nej sme si vyz-
dvihli našu zlatú tetu kuchár-
ku, aby nám pripravila nejakú 
chutnú večeru a na chvíľku nás 
privítal a pohostil aj náš ujo 
Paľo. Potom už bol čas odísť. 
Nie však domov, ale do našej 
milovanej škôlky, kde nás už 
čakali malé postieľky. Pekne 
sme sa navečerali, zatancovali si 
na pyžamovej párty, pozreli roz-
právku a pomaličky vchádzali 
do krásnych sníčkov......Ráno 
sme už veľmi skoro zobudili 
naše pani učiteľky a po raňaj-
kách plný zážitkov a radosti sme 
sa rozlúčili a pobrali domov.

Vaši PREDŠKOLÁCI....

Hasičské dni
V Martine – Priekope sa v dňoch 
21. a  22. júna 2013 konali 
hasičské dni. Zúčastnili sa na 
nich aj členovia DHZ Spišský 
Štiavnik. V  prvý deň sme sa 
s  naším vozidlom Mercedes 
Vario zúčastnili slávnostné-
ho sprievodu cez mesto. Noc 
sme strávili v areáli hasičské-
ho múzea v Priekope. V druhý 
deň tejto akcie sa konali rôzne 
ukážky hasičov, záchranárov a 
užili sme si aj koncerty sloven-
ských kapiel. Naše hasičské auto 
bolo počas celého dňa súčas-
ťou výstavy hasičskej techniky. 
Domov sme sa vrátili večer una-
vení, ale plní skvelých zážitkov.

Gabriel Chripko

Jánske ohne
Dobrovoľný hasičský zbor už 
tradične naplánoval pálenie 
Jánskych ohňov v piatok 28. 
júna Pod vysokým brehom. 
Daždivé počasie nám tento 
zámer prekazilo. Z toho dôvodu 
sa výbor DHZ rozhodol preložiť 
Jánske ohne na štvrtok 4.júla. 
Slnečné počasie prilákalo na 

(pokračovanie zo strany 6 ) 

(pokračovanie na strane 8) 

(Návšteva hasičov - dokončenie článku zo strany 1 ) 

Krásny deň s históriou
V rámci poznávania histórie banských miest a iných kultúrnych pamiatok 
usporiadal Klub dôchodcov v Sp. Štiavniku zájazd do Kremnice a okolia. Banská 
Bystria a Sv. Antol bol ďalší cieľ nášho putovania. Zájazdu sa zúčastnilo 
štyridsaťosem členov KD.

Naša cesta viedla pod štítmi 
Vysokých Tatier, Liptovom 
smerom do Turca. Prvá zastáv-
ka bola v  Martine, kde sem si 
povystierali stuhnuté kolená 
a  občerstvili sa. Ďalším cieľom 
bola Kremnica a  jej okolie. 
Zastavili sme sa na Kremnických 
baniach – pri kameni, ktorým je 
označený stred Európy vo výške 
561 m. n. m. Dlho sme sa tam 
nezdržali a pokračovali sme do 
Kremnice, historického banského 
mesta. Pozreli sem si námestie so 
súsoším – morový stĺp. Kremni-
ca je známa svojou mincovňou, 
kde sa razili mince od roku 1329 
– uhorské groše, r. 1335 – zlaté 
florény, známe ako kremnické 
dukáty. Pokračovali sme do Ban-
skej Štiavnice, ktorá sa nachádza 
v Štiavnických vrchoch s najvyš-
ším vrchom Sitnom 1009 m, ktorý 
je opradený nejednou povesťou 
o sitnianskych rytieroch. Banská 
Štiavnica začala svoje dejiny písať 
od roku 1238, kedy boli udele-
né privilégia kráľovského mesta 
a  boli úzko späté s  baníctvom 
o čom svedčí jej erb, kde je na 
modrom štíte zobrazené strie-
borné opevnenie a zlaté banské 
nástroje. V  17. storočí Banská 
Štiavnica prežila zlaté obdobie. 
Ťažba zlata a  striebra dosiahla 
najvyššie hodnoty v roku 1690 
(605 kg zlata a 29 000 kg striebra). 
Významným medzníkom tohto 
mesta bolo zriadenie Baníckej 
akadémie v roku 1762. Bola to 

prvá vysoká škola technického 
zamerania v  Banskej Štiavnici. 
Stala sa centrom rozvoja banskej 
vedy a techniky. Námestie Ban-
skej Štiavnice je vydláždené tzv. 
mačacími hlavami, nad ktorými 
sa týčia meštianske domy, ktoré 
ešte aj teraz dýchajú tajomstvom 
a históriou. Chcela by som pouká-
zať na súsošie sv. Trojice. Mesto sa 
nachádza na kopci, je to úchvat-
ný pohľad z neďalekej barokovej 
kalvárie, kde sa nachádzajú zasta-
venia krížovej cesty. Zub času sa 
podpísal aj na tieto skvosty, preto 
jednotlivé zastavenia si občania 
zobrali do adopcie a  finančne 
pomáhajú pri ich obnovení, aby 
sa zaskveli v plnej kráse. Účastníci 
zájazdu sa asi po dvoch hodinách 
premiestnili autobusom do Svä-
tého Antona, aby sme sa pozreli 
do barokovo-klasického kaštieľa, 
sídla Koháryovcov. Dejiny rodu 
začal písať v 16. storočí jednodu-
chý zeman Imrich Koháry a ukon-
čil knieža František Koháry v 19. 
storočí. Kaštieľ slúži ako múzeum 
od roku 1962, v  súčasnosti sa 
v ňom nachádza umelecko-his-
torická a poľovnícka expozícia. 
V roku 1985 celý areál kaštieľa bol 
vyhlásený za národnú kultúrnu 
pamiatku. Výklad sprievodky-
ne po kaštieli sme si vypočuli 
s pozornosťou. V jeho útrobách 
sa nachádzajú jedinečné skvosty 
umeleckých hodnôt ako aj poľov-
níckych trofejí.

Kaštieľ vo Sv. Antone by som 

rada odporučila aj občanom 
našej obce, aby sa s deťmi, alebo 
vnúčatami vybrali za krásami 
Banskej Štiavnice a  okolia na 
celodenný výlet. Vo Sv. Antone 
sme sa nasýtili históriou očami, 
ale už sa ozýval aj náš žalúdok 
a  potrebovali sme sa nasýtiť 
dobrým obedom, ktorý sme 
mali zabezpečený v reštaurácii. 
Dôchodcovia nielen obdivovali 
historické pamiatky, ale cestou 
v autobuse si aj zanôtili a schuti 
sa zasmiali.

Náš celodenný výlet sa pomaly 
končil. Cestou domov sme sa 
zastavili v známom pútnickom 
mieste v Starých Horách, aby sme 
sa poďakovali za krásne prežitý 
deň a pomodlili sa pri studničke 
Panny Márie a poprosili o pomoc 
pre seba a naše rodiny. O 18,00 
hod. sme sa zúčastnili svätej 
omše. Výlet sme takto zakončili 
úžasne duchovne povzbudení 
a posilnení.

Spokojní a  unavení, plní 
dojmov sme sa vybrali domov. 
Deň sa nám vydaril, všetci zúčast-
není boli spokojní.

Touto cestou by som chcela 
poďakovať obecnému úradu, 
že nám bol nápomocný pri rea-
lizovaní zájazdu, ako aj vedeniu 
klubu dôchodcov. Naša vďaka 
patrí aj vodičovi autobusu p. 
Javorskému, že nás bezpečne 
sprevádzal po cestách.

Už teraz sa tešíme na ďalší 
poznávací výlet.

Anna Hudzíková

Hasiči pri simulovanom zásahu (foto Ivana Martinková)

sme sa s nimi výborne. Sme presvedčení o tom, že ak by sa čokoľvek stalo v našej škôlke, alebo dedinke, 
títo šikovní ľudia urobia všetko preto, aby nám pomohli. Vďaka za vašu prácu milí HASIČI.

DETIČKY zo škôlky...
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toto podujatie množstvo domá-
cich aj cezpoľných návštevní-
kov. Pri dobrej hudbe a voňavej 
klobáske sme sa zabávali do 
skorých ranných hodín. Veríme, 
že aj o rok sa opäť stretneme na 
tejto skvelej akcii.

Gabriel Chripko

Futbalová 
sezóna 
2012/2013
Je koniec sezóny 2012/2013. 
Po celoročnej drine si môžeme 
spolu zrekapitulovať, ako sa 
darilo našim trom futbalovým 
tímom. 
Mužstvo dospelých nastúpilo 
ako nováčik II. triedy. Po solíd-
ne rozbehnutej jesennej časti, 
kde nás môžu trápiť azda len 
domáce prehry s  tímami zo 
stredu tabuľky, sme na jar 
poškuľovali aj po postupe ešte 
vyššie..
No ako by sme sa nepoučili 
a  ďalšie domáce zaváhania 
so Slovenskou Vsou, Topor-
com či Jánovcami, nám cestu 
na vrchol zahatali. Aj keď na 
ihrisku lídrov tabuliek z Granč 
Petroviec a Spišského Hrhova, 
ktorý nakoniec aj postup vybo-
joval, sme brali tri body, bolo 
to málo. Škoda aj ostatných 
zápasov, v ktorých nás zložili 
neobjektívne posudzovania 
situácií arbitrov, či iné sporné 
momenty. Vraj nováčikovská 
daň. Konečné šieste miesto z 
celkových štrnástich tímov, ale 
nie je zlé. Najlepším strelcom sa 
s osemnástimi presnými zásah-
mi stal Ivan Kusko, no v niekto-
rých zápasoch bol našou veľkou 
zbraňou hlavne kolektív. 
  Dorastenci nastúpili do sezóny 
I. dorasteneckej triedy v mierne 
pozmenenej zostave. Asi to 
bolo hlavným dôvodom ich 
kolísavých výkonov. V jednom 
zápase súperovi nadeľovali, 
v tom druhom zase odchádzali 
z ihriska s výrazným rozdielom 
skóre v  ich neprospech zase 
oni. Konečná deviata priečka 
z dvanástich účastníkov súťaže 
je varovným prstom ale i moti-
váciou na zlepšenie sa do nasle-
dujúcej sezóny.
  Naše najmladšie „pušky“ nám 
robili v I. žiackej triede radosť, 
ako po ostatné roky. Ich výkony 
prilákali na tribúny nejedného 
futbalového fanúšika. Dokonca 
pár kôl pred koncom súťaže mali 
postup vo vlastných rukách, no 
trošku nešťastný záver sezóny 
ich odsunul na konečnú štvrtú 

45. ročník Štiavnickej podkovy

O  13.00 hod. nastúpili na 
parkúr najmladší jazdci v kate-
górii ZM. Zvíťazila Jurčová Viktó-
ria na koni Casio z Ranča Čajka 
Kežmarok. Po vyhodnotení tejto 
súťaže a odovzdaní knižných cien 
zaspievala účastníčka pretekov 
naša rodáčka Pavla Hudzíková.

   Pri príležitosti okrúhleho jubi-
lea Štiavnickej podkovy, sa priho-
vorila starostka obce a zároveň 
poďakovala dlhoročným organi-
zátorom a pracovníkom, ktorí sa 
každoročne podieľajú na príprave 
jazdeckých pretekov a odovzdala 
im spomienkové darčeky.

Nasledovala súťaž Z v ktorej 
pretekalo štyridsaťjeden jazdcov. 

Prvé miesto obsadila Barbora 
Hrubá na koni Contesa, druhé 
miesto patrilo Lee Kovalčíkovej 
na koni Kelvin, obe z  JK Slávia 
Spišská Nová Ves. Na tretej 
priečke sa umiestnil Peter Kuna 
na koni Griffin z JK Jur Ondrašo-
vá. Domáca pretekárka Anežka 
Hudzíková sa umiestnila na 
peknom piatom mieste.

V  hlavnej súťaži Štiavnickej 
podkovy ZL patrili prvé tri miesta 
ženám. Víťazkou sa stala Kriššáko-
vá Anna na koni Hessa z JK Acer 
Mlynica, druhé miesto obsadila 
Katarína Košecká na koni Kalut 
z Hipoclubu Liptovská Sielnica 
a pekné tretie miesto získala Lea 

Kovalčíková na koni Kelvin z JK 
Slávia Sp. Nová Ves. Tejto súťaže 
sa zúčastnili aj jazdci z domáceho 
JK EQUIPE Spišský Štiavnik.

Tohto roku nám prialo pekné 
počasie a  to sa prejavilo na 
veľkom počte návštevníkov. 
Veľkým lákadlom pre deti bol 
skákací hrad, kolotoč, jazda 
na poníkoch a  rôzne zábavné 
hry, ktoré nám pripravili skauti. 
Nechýbalo kvalitné občerstvenie 
aj stánky s cukrovinkami a milými 
drobnosťami. Na záver sme v prí-
jemnej atmosfére vyžrebovali 
tombolu a potešili návštevníkov 
peknými cenami. 

O.R.

Tretia júnová nedeľa patrila priaznivcom koní. Zišli sa 16. júna 2013 na 
jubilejnom 45. ročníku jazdeckých pretekov Štiavnická podkova. Podujatie 
otvorila starostka obce – riaditeľka pretekov Mária Kleinová.

Štiavnická podkova (foto Maroš Javorský)

Štiavnická podkova (foto Maroš Javorský)Štiavnická podkova (foto Maroš Javorský)

(pokračovanie zo strany 7 ) 
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priečku. Výborný výsledok nám 
dáva nádej, že o  budúcnosť 
štiavnického futbalu sa najbliž-
šie roky báť nemusíme.
Veríme, že zo všetkých zápasov 
si ďalej zoberieme, len to dobré 
a na tom zlom ešte popracuje-
me.
  V neposlednom rade by som 
chcel ešte spomenúť našu 
novovytvorenú Redakčnú radu 
TJ Spišský Štiavnik, ktorá na 
každý domáci zápas mužov 
pripravila futbalový bulle-
tin, s  názvom Štiavnická 11°, 
v ktorom fanúšikom priblížila 
aktuálne dianie v štiavnickom 
futbale. 

 Emil Budz

Čo sa už 
nezmestilo...

Príchod Štiavnických pútnikov 
do Levoče - 6. júla 2013.

Fotografia k článku - V inom 
kúte sveta - Universal studio 
v LA

(pokračovanie zo strany 8 ) 

Futbalový turnaj

Nasledovalo slávnostné otvo-
renie turnaja, kde krátke prího-
vory pred nastúpenými tímami 
predniesol prezident TJ Spišský 
Štiavnik p. Jozef Javorský a sta-
rostka obce p. Mária Kleinová. 
V  ďalšom zápase sa rozhodlo 
o druhom finalistovi, keď Stráže 
vyhrali nad Hranovnicou 4:1. 
Napoludnie vybehli na trávnik 
starí páni, ktorí napriek vyššie-
mu veku majú stále čo ukázať 
zo svojho futbalového umenia. 

Zápas bol vzácne vyrovnaný 
a  výber Hôrky nad výberom 
domácich zvíťazil len tesne 
2:1. O 3. miesto sa pobili Hôrka 
a  Hranovnica. V  zápase plnom 
emócií dominovala Hranovnica 
5:1. Finálový zápas medzi Strá-
žami a Spišským Štiavnikom bol 
napínavý až do konca, keď jediný 
gól Dávida Hrušovského oddelil 
druhé miesto od prvého. Naši 
chlapci porazili obhajcu pohára 
z  minulého roka 1:0. Poobed-

ňajšie slniečko prispelo k hojnej 
účasti divákov, pre ktorých boli 
pripravené aj sprievodné akcie 
ako kopanie na malú bránku 
z  polovice ihriska a  kopanie 
pokutových kopov bosou nohou, 
ale tiež aj výborný guľáš a pečená 
klobása. Poďakovanie patrí spon-
zorom, rozhodcom aj všetkým, 
ktorí prišli stráviť peknú futbalo-
vú nedeľu.

Matúš Proner

V nedeľu 14. júla sa uskutočnil 2. ročník O pohár starostky obce. Futbalového 
turnaja sa zúčastnili štyri mužstvá: Hranovnica, Hôrka, Stráže a domáci 
Spišský Štiavnik. Prvý zápas začal krátko po deviatej hodine, v ktorom nás naše 
Áčko potešilo hladkým postupom do finále cez Hôrku výsledkom 5:0.

Uplynulá futbalová sezóna 2012/2013 (foto Gabriel Chripko)

Tenisový turnaj (foto Daniel Martinko)

Tenisový turnaj

Či už hráči, alebo diváci, sa 
mohli posilniť výborným gulá-
šom a pripraveným občerstve-
ním. Nemilosrdné súboje sa začali 
už o deviatej ráno a pokračovali 
nepretržite až do desiatej hodiny 
večernej. Po veľmi dobrých výko-
noch sa nakoniec na najvyšších 
miestach umiestnili Ing. František 
Mrava, tretie miesto, Jozef Mali-

ňák, druhé miesto, a  víťazom 
turnaja sa stal Ing. Dávid Alexa. 
Veľkým prekvapením bolo hlavne 
druhé miesto mladučkého Jožka 
Maliňáka, ktorý vo svojich pät-
nástich rokoch zakúsil už aj 
medzi dospelými to, ako chutí 
získanie medaily. Blahoželáme 
nielen najúspešnejším, ktorí si to 
určite zaslúžia, ale hlavne všet-

kým zúčastnením. Najväčšou 
odmenou pre usporiadateľov 
je, že všetci účastníci prisľúbili 
svoju účasť aj vo štvrtom ročníku, 
samozrejme 5. júla 2014 na svia-
tok sv. Cyrila a Metoda. Všetkých 
štartujúcich aj divákov na túto 
krásnu akciu srdečne pozývame. 

Ing. Daniel Martinko

Už po tretí rok v rade usporiadalo Občianske združenia Ščavničan, na sviatok 
sv. Cyrila a Metoda, 5. júla 2013, tenisový turnaj jednotlivcov. V príjemnom 
počasí, ktoré nekazil dážď, ani slnečný úpek sa tohto roku zúčastnilo rekordne, 
nielen 21 štartujúcich hráčov, ale aj veľmi pekný počet divákov.
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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
Ďakujeme všetkým lúštiteľom 
za zapojenie sa do našej súťaže 
FOTOHÁDANKA z  Obecného 
spravodajcu č. 1/2013. Výher-
kyňou sa stala Mgr. Martina 
Mizerová zo Spišského Štiavni-
ka, ktorej touto cestou srdečne 
blahoželáme. Knižná odmena 
jej bola odovzdaná. 

Milí čitatelia, uhádnete, v ktorej 
časti, prípadne na ktorej ulici 
Spišského Štiavnika bola vyho-
tovená táto snímka? Odpoveď 
na fotohádanku zasielajte na 
obec@spisskystiavnik.sk do 30. 
júla 2013. Spomedzi správnych 
odpovedí jedného úspešného 
lúštiteľa odmeníme knižnou 
odmenou. Meno výhercu ozná-
mime 6. 8. 2013 na internetovej 
stránke obce.

Fotohádanka (foto archív rodáka)

Súťaž hasičských družstiev

12. ročník súťaže hasičských 
družstiev O  putovný pohár 
starostky obce Spišský Štiav-
nik sa konal 26. mája 2013 na 
futbalovom ihrisku. Súťažilo 
sa v kategóriách mužov, žien, 
dorastencov, dorasteniek 
a mužov nad 35 rokov. Súťaže 
sa zúčastnilo až 42 mužstiev. 

Súťaž hasičských družstiev (foto Gabriel Chripko)

U mužov vyhrali hasiči z Reľova 
s časom 15,84 sekundy. Medzi 
ženami boli najrýchlejšie hasič-
ky zo Šuňavy. Radosť nám uro-
bili naši dorastenci ktorí, vyhrali 
svoju kategóriu s časom 18,14 
sekundy. Naše ženy skončili 
šieste. U dorasteniek domino-
vala Hranovnica a u mužov nad 

35 rokov sa víťazom stal tím zo 
Spišskej Soboty. Víťazom odo-
vzdala ceny pani starostka obce 
Mária Kleinová a poďakovala im 
za účasť. Už teraz sa môžeme 
tešiť na ďalší ročník tohto 
hasičského zápolenia.

Gabriel Chripko


