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Vážení spoluobčania

Hovorí sa, že osudy záhrad sú ako osudy ľudí. Majú obdobie zrodu, vzostupu
a rozkvetu, čas plodov, v ktorom už cítiť blízkosť a závan jesene. Asi tak nejako
som to vnímala nedávno na prechádzke našou najväčšou záhradou a parkom
v Kaštieli. Priznám sa, že pri pohľade na tú pestrofarebnú krásu som sa trochu
zasnívala. Predstavila som si, ako to tu asi mohlo vyzerať v roku l223, keď
vznikalo Štiavnické opátstvo. V tom okamihu som si uvedomila súvislosť čísel
1223-2013. Ved je to presne 790 rokov od prvej písomnej zmienky o zrode
štiavnického opátstva.

starostka obce Mária Kleinová

Táto myšlienka ma zaujala
natoľko, že hneď po príchode
domov som si vybrala z knižnice
knihu vdp. Jána Vencka „Dejiny
štiavnického opátstva na Spiši“
a poriadne som sa do nej zahĺbila. Snažila som sa vypátrať, či sa
moje predstavy z podvečernej
prechádzky aspoň trochu zhodujú so skutočnosťou, ktorú
autor veľmi autenticky popisuje
v nájdenej časti záhradníctvo
a včelárstvo, ale aj hneď v prvej
časti keď píše: „Mnohé starožitnosti tu nájdené svedčia, že ten
kraj bol už v praveku viac-menej
obývaný. Ved synovi prírody vždy
rozkošne padlo bývať v bezprostrednej blízkosti neobyčajných
Tatier, na ktorých si predstavovali
obydlie svojich bohov „Paroma,
zmoka, baby a iných. Kráľová Hoľa
obkľúčená bujnými lesami, žírnymi
poľanami a žriedlami mohutných
riek: od Západu Váh a Hron, na
juh Gelnica, na východ Hornád,
na sever teplické potoky, to všetko
svojimi plodinami muselo vábiť
lovca, rybára, pastiera, aby použil,
čo mu príroda núka. V horách je
tiež nadostač rudy nielen ku zaokrytiu domácich potrieb, ale aj
k obchodu s cudzinou, čoho nie
jeden makavý dôkaz nechali niek-

dajší „kovádi“, ktorí tu kedysi kováčili“. Krásne. Nakoniec táto moja
úvaha mi tu dáva vďačnú príležitosť k tomu, aby som sa v mene
svojom, ale dovoľte mi aj v mene
Vás všetkých, milí spoluobčania
poďakovala všetkým, ktorí prispeli k tomu, že park znova získal
lesk niekdajšej slávy. Viem, že
už v 8O-tych rokoch minulého
storočia bola spracovaná štúdia
parku, no bol to iba pokus o jeho
záchranu. Akcia „Strom života“,
ktorého sa zúčastnili zaiste
i štiavnickí študenti sa uskutočnila na trikrát a určite aj toto bol
prínos k tomu, že sa zachránili
najvzácnejšie stromy a bol prevedený rozsiahly archeologický
výskum. Premlčaná minulosť?
Určite nie. Neviem, či sa k Vám
dostala informácia, že po čase
neistej budúcnosti do budovy
Kaštieľa prichádza Biskupský
úrad zo Spišského Podhradia,
ktorý je jeho majiteľom s myšlienkou komplexnej rekonštrukcie a vybudovania kongresového
centra, na ktoré už bolo vydané
stavebné povolenie. Ostáva
preto veriť, že o 10 rokov s patričnou hrdosťou oslávime 800
ročnicu prvej písomnej zmienky
o zrode Štiavnického opátstva
práve v tomto zariadení. Určite
si to však vyžaduje veľmi zodpovedný prístup všetkých zainteresovaných od pamiatkarov,
cez ochrancov prírody, archeológov, stavbárov, reštaurátorov
a predovšetkým obrovský balík
finančných prostriedkov.
Keď sme už pri financovaní
a víziach do budúcnosti, chcela
by som dať do povedomia Vás
všetkých informáciu o znovuotvorení Domu dôchodcov a Denného stacionára v budove na
ulici Kláštornej, ktorý otvára pod
názvom „Dom Charitas Panny
Márie Lurdskej“ Spišská Kato-

lícka Charita. Ak máte v rodine
problémy v celodennej, alebo
čiastočnej starostlivosti o svojich
starých, či prastarých rodičov,
či blízkych, alebo vzdialenejších príbuzných, alebo invalidných dôchodcov, ponúka sa tu
možnosť riešiť túto skutočnosť
umiestnením do týchto zariadení. V týchto dňoch Spišská
katolícka charita pripravuje prevádzku rozsiahlou rekonštrukciou. Zaujímavá bude činnosť
Denného stacionára, kde hlavne
osamelí ľudia môžu stráviť v príjemnej spoločnosti rovesníkov
a príjemných opatrovateliek čas,
ktorý si vopred dohodnú. Snažíme sa v spolupráci so Spišskou
katolíckou charitou zabezpečiť
od nového roka aj stravovanie
pre všetkých dôchodcov v prijateľných cenách podľa počtu
záujemcov. Akékoľvek informácie
o prevádzke, umiestnení, prípadne iné náležitosti získate u pána
riaditeľa zariadenia Mgr. Bagara
na čísle telefónu 0904 404 823.
A ak sme pri kategórií najstarších spoluobčanov, dovoľte
mi z príležitosti mesiaca úcty
k starším – októbra zaželať všetkým našim seniorom veľa radosti
a životného optimizmu. Želám
Vám, aby ste mali vždy na blízku
ľudí, ktorí Vás milujú a radi Vám
pomôžu. Nech sú Vaše dni preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je Vaša jeseň plná
plodov, krásna a pokoja.
V súvislosti s blížiacimi sa župnými voľbami (do Vyšších územných celkov), by som Vás chcela
všetkých pozvať, Vážení občania
9. novembra k volebným urnám.
Voľby sa uskutočnia aj tento krát
vo dvoch volebných okrskoch –
na Obecnom úrade a v Základnej
škole. Možno sa Vám zdá, že nás
(pokračovanie na strane 2)
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III. ŠTVRŤROK 2013
Novorodenci
• Mário Gaži
• Tomáš Tarina
• Dávid Varga
• Šarlota Čonková
• Martin Javorský
• Tomáš Lacko
• Nikolas Štajer
• Leona Pačajová

Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Pavol Vrbiar, Kvetná
• František Modrík, Lúčna
• Jaroslav Slodičák, Slnečná
• Mária Dulovičová, Kvetná
• Ladislav Mencák, Ing., Priečna
• Viera Hudzíková, Hornádska
65 rokov
• Jakubcová Helena, Kvetná
• Mária Bobková, Priečna
• Marián Gajan, Hlavná
• Marta Kériová, Priečna
70 rokov
• Peter Martinko, Hlavná
• Anton Rimbala, Hlavná
• Mária Dulovičová, Lúčna
75 rokov
• Cecília Hudzíková, Hlavná
• Milada Odrobinová, Hlavná
80 rokov
• Anna Martinková, Priečna
• Ladislav Hudzík, Hlavná
• Václav Vagaš, Kvetná
85 rokov
• Marta Lavriková, Hlavná
90 rokov
• Mária Chripková, Kvetná
• Mária Vagašová, Kláštorná
Prajeme im pevné zdravie!

Štiavničanov výsledky týchto
volieb nejako nemôžu ovplyvniť, ani nám nepomôžu. Avšak
skutočnosť je taká, že zvolení
poslanci do orgánov Prešovského
samosprávneho kraja rozhodujú
o takých skutočnostiach, ako je
financovanie rekonštrukcií ciest,
škôl, financovanie prevádzok
sociálnych zariadení, rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, schváľovacie procesy projektov na
rozvoj športu, kultúry, sociálnych
služieb v obciach a majú ešte
mnoho iných dôležitých kompetencií. Treba si uvedomiť, že sme
súčasťou Prešovskej župy, avšak
dosť vzdialený od Prešova. Ak si
nezvolíme svojich ľudí z nášho
regiónu, poslanci z okolia Prešova
sa nikdy nebudú zaoberať našimi
problémami. Preto je potrebné
poriadne si preštudovať zoznam
kandidátov na poslancov, z kto-

rých si volíme 8. Zoznamy na
predsedu ako aj poslancov si
môžete pozrieť aj na našej obecnej webovej stránke, ako aj na
úradnej tabuli obce pri Obecnom
úrade. Dajme hlasy ľudom o ktorých vieme, že nenechajú financie
za Braniskom. Politika je už raz
taká – svojou pasivitou nedosiahneme nič, iba vytvoríme priestor
pre tých, ktorí priam na to čakajú.
Na záver by som Vám všetkým, vážení spoluobčania chcela
poďakovať a pochváliť nás za zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia, konkrétne pri
separovaní druhotných surovín.
Zo zverejnenej tabuľky v našom
Spravodajcovi sa dozvedáme
o množstvách vyseparovaného

odpadu. Z Recyklačného fondu
nám bolo pripísaných na účet
obce 2.6O3,33 EUR. To by mohlo
byť aj takou menšou výzvou pre
tých, ktorí namiesto zelených,
žltých a modrých vriec ešte stále
využívajú rôzne zákutia v okolí
Hornádu, Dubiny, železničnej
stanice, alebo priamo v poliach.
A ešte mám k Vám jednu
prosbu, vážení spoluobčania –
pričiníme sa všetci spoločne o to,
aby sa počas týchto „dušičkových
dní“ premenili naše cintoríny na
prekrásne záhrady zo záhonov
ruží dušičiek. Je ich veľa. Pribúdajú ďalšie a zaslúžia si pokoj a úctu.
Každý verí, že sa raz ocitne v tejto
záhrade nebeskej kveteny.
(Mária Kleinová starostka obce)

Seniori športovali
Aktívny dôchodcovia z mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Váhu sa
zišli 24. júla 2013 na 1. ročníku športových hier v Spišskom Štiavniku. Športovo
naladení, slávnostne nastúpili o 10,00 hod. družstva zo Spišského Bystrého,
Vernára, Vikartoviec, Hôrky a Spišského Štiavnika.
Po príhovore p. starostky Márie
Kleinovej a predsedníčky klubu
dôchodcov p. Terézie Gajanovej,
zaspievali domáce účastníčky
autorskú pieseň na privítanie
a takto zahájili súťaže.
Disciplíny boli rozdelené na
ženské a mužské.
Prvá disciplína bola najnáročnejšia, veľmi zaujímavá a zároveň
napínavá. Bola to jazda na aute
medzi prekážkami so zaviazanými očami s navigátorom.
Jazde na bicykli sa venovali
ženy. Tam sa ukázala kondička
a vytrvalosť, pretože súťaž prebiehala na trávniku. Humorná
disciplína bola preteky s fúri-

kom s nákladom – s partnerkou.
Súťažiaci sa zapotili v hádzaní
valčekom na diaľku i v badmintonovej hre. Zaujímavá disciplína
bola rýchla chôdza s vajíčkom na
lyžici a hod loptičkou do vedra, či
hádzanie šípok na terč.
Mužov najviac zaujala streľba
zo vzduchovky na terč, hod kladivom do diaľky a hod granátom.
Pre vyznávačov futbalu boli zasa
zaujímavé kopy na malú bránku.
V konečnom zápolení boli
vyhodnotení jednotlivci, ale
aj družstvá. Zvíťazilo domáce
družstvo Spišský Štiavnik, druhé
miesto získalo družstvo z Vikartoviec. Na treťom sa umiestnili

dôchodcovia zo Spišského
Bystrého. Štvrté miesto patrilo
Vernáru a piatu priečku obsadili
dôchodcovia z Hôrky.
Organizátori navarili výborný
guláš, žienky napiekli chutné
domáce koláče, aby sa pri športových výkonoch mohli súťažiaci aj
všetci prítomní posilniť a načerpať energiu.
Bol to deň plný zážitkov, napätia, humoru, ale hlavne spoznávania sa v rámci mikroregiónu.
Tešíme sa na ďalší ročník športových hier, organizačná štafeta
by sa mala posunúť do Spišského
Bystrého.
O.R.

Opustili nás
• Peter Mlynarčík
• Verona Horváthová
• Pavol Dulovič
• Koloman Žiga
• Johana Zuzana Bombarová
Demografické údaje
K trvalému pobytu sa prihlásili
ôsmi občania, odsťahovali sa
šestnásti obyvatelia.
(O.R.)

Jazda zručnosti (foto M.J.)
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Je pozdrav už staromódnou nepotrebnosťou?

Mesiac október sa už stáva minulosťou, ale do zabudnutia by nemala odísť
myšlienka tohto mesiaca. Okrem toho, že október bol vždy ružencovým
mesiacom, bol taktiež aj mesiacom úcty k starším. Na internete som si naposledy
prečítala nádhernú modlitbu ženy, ktorá ma dojala. Spomenula som si na mojich
blízkych, na moju netrpezlivosť s nimi a s ich potrebami. Dovoľte, aby som sa
s touto krásnou modlitbou s Vami podelila.
Bože môj. Komu to povedať?
Nikto ma nechce počúvať. Že
ubúda mi už síl. Nevládzem. Už
dobre nevidím. Sluch - ide kdesi
do ticha. Na listoch života píše sa
nová rubrika - depresia. V úzkosti pridlho čakám na dobré slovo.
Všetko je inak. Nič už nie je tak,
ako bolo. Na dvere klope mi staroba. Pst! – ani muk - to je ona.
Neotvorím! Pre nikoho nie som
doma. Tak ako po búrke steblo
trávy, či poľný kvet zodvihnem
hlavu sklonenú, vyrovnám skrivený driek. Veď život krásny je
pre každý vek. Ďakujem za každý
nový deň a vodu, za vzduch, za
zeleň, za každý kúsok chleba,
čo ako manna mi padá z neba.
Ďakujem.
Aké je to jednoduché a ťažké
zároveň. Ďakovať za každý deň,

ktorý príde, bez výhrad, bez
otázok. Ďakovať aj za tie najjednoduchšie veci v živote – Bohu
i ľuďom naokolo.
Niekedy netreba veľa, aby
sme toho druhého potešili, aby
zabudol na svoje bolesti a kríže.
Stačí úsmev, pozdrav. A práve
ten pozdrav začína byť čím ďalej,
tým vzácnejší. V škole neustále
upozorňujeme deti, aby sa zdravili starším. Veď žijeme na dedine
a tu sa všetci poznáme. A keď aj
nie, tak je to príjemné, ak neprejdeme okolo seba na chodníku
bez slova. Tu musím pripomenúť, že prvými vychovávateľmi
detí sú ich rodičia. Škola je len
pomocníkom v ťažkej práci pri
výchove človeka. Minule mi moja
priateľka žijúca v meste povedala, že je vždy prekvapená, keď

ide v našej obci do obchodu, či
k známym a po ceste sa jej ľudia,
pre ňu neznámi, zdravia. Obzerá
sa, či ten pozdrav patril jej. Vtedy
si uvedomuje, že život na dedine
je iný. Ľudia sa zaujímajú jeden
o druhého, nie je im jedno, či je
sused chorý, či mu niečo nechýba. Som rada, že pozdrav ešte
nevymizol. Že tu na dedine sa
zdravíme všetkým, aj keď ich
nepoznáme. Zachovajme si tento
krásny zvyk. Neospravedlňujme
svoje deti, že sa nezdravia, lebo sa
hanbia. Aj pozdravom si uctíme
človeka. Nie je hanba sa pozdraviť, ale prejsť okolo bez slova. Nie
je „trapasom“ postaviť sa v autobuse staršiemu, chorému, žene, či
budúcej matke. Zahanbujúce je,
ak sa robíme hluchými a slepými.
M.M.

VIERA A POZNANIE – Velehrad a Hostýn

Už takmer rok prežívame v Cirkvi rok viery. Toto bol podnet k tomu, aby sme aj
v Ružencovom bratstve v našej farnosti urobili niečo, čím by sme prehĺbili našu
vieru, a zároveň každý osobne aby sa zamyslel nad tým, aká je tá jeho viera.
Veľkým podnetom bolo tiež spojiť príležitosť 1150. jubilea príchodu Svätých
Cyrila a Metoda k našim predkom.
Tak teda po zvážení týchto
okolností, ako aj spojení mariánskej úcty so svätým ružencom
a naviac v mesiaci októbri,
rozhodli sme urobiť púť na tie
miesta, ktoré by boli spojením
a naplnením tohto obsahu.
Tento krát sme si zvolili púť
na Moravu, s cieľom navštíviť
Velehrad a mariánske putovné
miesto Svätý Hostýn. Všetko bolo
potrebné zariadiť tak, aby sme
mohli v sobotu 5. októbra skoro
ráno nastúpiť do autobusu a tak
začať naše putovanie.
Hlavným našim cieľom bol
Velehrad, o ktorom sme sa už po
ceste dozvedeli nielen históriu,
ale aj to, čo tvorí celý areál. Vďaka
našim šoférom sme došli tam
práve včas, aby sme ešte stihli
svätú omšu ráno o 9. hodine.
Velehrad svojou veľkolepou
bazilikou je jedno z najvýznamnejších putovných miest Českej
republiky. V súčasnej dobe
pôsobia na Velehrade 3 katolícke
rady: Jezuiti,Kongregácia sestier
sv. Cyrila a Metoda a slovenská
provincia Kongregácie sestier
Božského Vykupiteľa.

Všetkých z nás, aj tých, ktorí
tu už boli, ohromila nádherná
86 m dlhá bazilika, ktorá má charakter románsko-gotickej stavby
s dvomi vežami. V roku 1985 jej
sv. Otec Ján Pavol II. udelil Zlatú
ružu, ktorú dovtedy vlastnilo na
svete iba 6 mariánskych bazilík.
Ďalším našim putovným miestom bol Svätý Hostýn, ktorý sa
nachádza neďaleko Valašského
Meziříči. Pre Čechov je to podobné mariánske putovné miesto
ako pre Poliakov Čenstochova.
Celoročne, okrem zimného obdobia, takmer každú nedeľu sa tu
konajú rôzne púte, napr. poďakovanie za úrodu, púť miništrantov,
vojakov, študentov, poľovníkov,
a pod.
Podľa povesti sa tu v 13.storčí
ukrývali ľudia pred veľkým nájazdom Tatárov. Keďže toto miesto
sa nachádza v nadmorskej výške
718 m, ľudia trpeli nedostatkom
vody, preto sa modlili k Matke
Božej. Na jej prímluvu tu vytryskol prameň a mohutná búrka
donútila Tatárov k ústupu. Súčasťou celého komplexu sú okrem
barokovej baziliky tri krížové

cesty (Stará kríž. cesta, Jurkovičová kríž. cesta a Krížová cesta
svetla–pripomínajúca veľkonočné udalosti od Ježišovho
zmŕtvychvstania až po zoslanie
Ducha Svätého), kaplnka nad
studničkou, veterná elektráreň,
cintorín a vyhliadková veža.
V prostredí, v ktorom sa celý
komplex vysoko v horách nachádza je priam ideálne miesto pre
modlitbu a prehodnotenie svojej
viery, čo splnilo náš cieľ púte.
Cestu v autobuse, ktorá predstavovala vyše 700 km sme
využili na obšírnejšie poznanie
histórie Slovanov a hlavne obdobie príchodu sv. Cyrila a Metoda
na naše územie. Podrobne sme
si priblížili ich osobnosti, ich činnosť a hlavne ich prínos v oblasti
duchovnej, kultúrnej i národnej.
Môžeme teda skonštatovať, že
touto púťou sme spojili poznanie a korene viery našich otcov,
a určite prispelo aj k lepšiemu
a pevnejšiemu Ružencovému
bratstvu vo farnosti.
M.J.

Z obecného
zastupiteľstva

» 5. zasadnutie OZ/15. 7. 2013
OZ schválilo program Obecného zastupiteľstva. Za zapisovateľku schválilo Antóniu
Zummerovú, do návrhovej
komisie a mandátovej komisie
a za overovateľov zápisnice
Bc. Magdalénu Javorskú Dlugošovú a Mgr. Oľgu Martinkovú.
Mandátová a návrhová komisia
OZ konštatovala, že bolo prítomných 7 z 9 poslancov (77 %)
a OZ bolo uznášania schopné.
a/ OZ zobralo na vedomie žiadosť Spišskej katolíckej charity,
Jesenského 5, 052 01 Spišská
Nová Ves o prenájom nehnuteľnosti súp. číslo 202, zapísanej na
LV č. 1 na parcele č. 498 zastavané plochy a nádvoria, parcely
č. 499/1 ostatné plochy v katastrálnom území obce Spišský
Štiavnik a v zmysle zákona č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
b/ OZ schválilo oznámenie
o zámere prenájmu nehnuteľného majetku obce Spišský
Štiavnik z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle
§ 9 a/ ods. 9 písm. c/ zák.č.
138/1991 Zb.,
dôvody osobitného zreteľa:
odľahčí sa opatrovateľská
služba
pozitívne doterajšie skúsenosti
pri prevádzkovaní opatrovateľskej služby od r. 2003
zriadenie denného stacionára
+ zariadenia pre seniorov,
c/ predpokladaný nájom
mesačne je 1450 €.
» 6. zasadnutie OZ/30. 7. 2013
OZ schválilo program Obecného zastupiteľstva. Za zapisovateľku schválilo Antóniu Zummerovú, do návrhovej komisie
a mandátovej komisie a za overovateľov zápisnice Mgr. Oľgu
Martinkovú a p. Františka Pronera. Mandátová a návrhová
komisia OZ konštatovala, že
bolo prítomných 9 z 9 poslancov (100 %) a OZ bolo uznášania schopné.
a/ Obecné zastupiteľstvo Obce
Spišský Štiavnik súhlasilo s prevádzkovaním Domu seniorov
a denného stacionára prostredníctvom právnickej osoby Spišská katolícka charita so sídlom
Jesenského 5, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 35514221.
b/ OZ rozhoduje hlasovaním
všetkých poslancov ZA v zmysle
ustanovenia § 9 a/ ods. 9 písm.
c/ zák.č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom budovy,
ktorej vlastníkom je Obec
(pokračovanie na strane 4)
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Spišský Štiavnik, vedenej na LV
č. 1, súp.č. 202, postavenej na
parcele č. 498 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1949 m2,
pozemok č. 499/1 ostatné
plochy o výmere 838 m2, zapísaný na LV č. 1, katastrálne
územie Spišský Štiavnik na
účel prevádzkovania Domu
seniorov a denného stacionára
za prenájom 1200 € mesačne je
prípadom hodným osobitného
zreteľa z dôvodu:
odľahčí sa opatrovateľská
služba
pozitívne doterajšie skúsenosti
pri prevádzkovaní opatrovateľskej služby od r. 2003
zriadenie denného stacionára
+ zariadenia pre seniorov,
c/ OZ schválilo nájomnú zmluvu
medzi Obcou Spišský Štiavnik,
Hornádska 241, 059 14 Spišský
Štiavnik a Spišskou katolíckou
charitou, Jesenského 5, 052 01
Spišská Nová Ves.
OZ schválilo úpravu rozpočtu
Obce Spišský Štiavnik v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z. rozpočtovým opatrením č. 3/2013. Tiež
schválilo plnomocenstvo Obce
Spišský Štiavnik, ktorým splnomocňuje advokátsku kanceláriu
Hudzík – Novýsedlák Partners,
v.o.s. Poprad na zastupovanie
vo veci vedenej na Okresnom
súde Poprad pod spisovou
značkou 11C/52/2013 – podnet
p. Petra Tomajka.
» 7. zasadnutie OZ/2. 9. 2013
OZ schválilo program Obecného zastupiteľstva po presune
bodov 14 a 4. Za zapisovateľku
schválilo Antóniu Zummerovú,
do návrhovej komisie a mandátovej komisie a za overovateľov
zápisnice Ing. Matúša Korheľa
a p. Jaroslava Budinského. Mandátová a návrhová komisia OZ
konštatovala, že bolo prítomných 9 z 9 poslancov (100 %)
a OZ bolo uznášania schopné.
OZ zobralo na vedomie odovzdanie Domova seniorov
zástupcom Spišskej katolíckej
charity. OZ zobralo na vedomie
kontrolu plnenia uznesení,
v plnení ostávajú uznesenia
č. 13/2013, 47/2011, 95/2012,
103/2012. OZ schválilo VZN
obce Spišský Štiavnik č. 3/2013
Požiarny poriadok obce. OZ
zobralo na vedomie rozbor
hospodárenia obce za I. polrok
2013.OZ zobralo na vedomie
žiadosti o odkúpenie pozemkov na ulici Priečnej súp.č. 4,5
– R. H., A.O., M. C. a manželka
S.C, A. S., J. P. a manželka A.P.,
M. P. a doporučilo vyzvať ostatných vlastníkov bytov, aby sa
vyjadrili k ponuke obce v termí(pokračovanie na strane 5)

Začal sa nový školský rok

September je pre deti jedným z najvýznamnejších mesiacov roka. Aj v tomto
septembri sa začal čas ich desaťmesačnej práce a povinností. Napriek
celoslovenskému trendu, keď sa v školách znižuje počet žiakov, naša škola
s týmto problém nemá. Na konci školského roka 2012/2013 navštevovalo školu
350 žiakov.
V tomto školskom roku je tento
počet o 16 žiakov vyšší, teda od
1. septembra 2013 je v ZŠ v Spišskom Štiavniku zapísaných 366
žiakov, ktorí si plnia povinnú
školskú dochádzku v 25 triedach. Z tohto počtu je na prvom
stupni ZŠ 205 žiakov a na druhom
stupni ZŠ 161 žiakov. 33 žiakov
navštevuje nultý ročník v dvoch
triedach. Sú to žiaci zo sociálneznevýhodneného prostredia,
ktorí podľa psychologického
vyšetrenia nedosiahli zrelosť pre
zaškolenie v 1.ročníku ZŠ. Vyučovanie v týchto triedach kladie na
učiteľa vysoké nároky, pretože
deti neovládajú slovenský jazyk,
nemajú základné hygienické
návyky a dĺžka ich pozornosti je
minimálna. 70 žiakov je na odporúčanie psychológa a so súhlasom ich zákonných zástupcov
zaradených do špeciálnych tried
ZŠ. Ďalších 39 žiakov so zdravotným znevýhodnením je začlenených (integrovaných) v bežných
triedach. 8 žiakov našej školy
plní povinnú školskú dochádzku
mimo územia Slovenskej republiky (Anglicko).
Síce škola nemá problém so
znižovaním počtu žiakov, evidu-

jeme zvyšujúci sa počet žiakov
z málopodnetného prostredia.
Prevažná väčšina týchto detí
nejaví záujem o vzdelávanie. Čas
prežitý v škole je pre ne časom,
kedy im je teplo, majú čo jesť
a povinnosti žiaka im nič nehovoria. Na základe neustáleho
porušovania školského poriadku
týmito žiakmi, sme museli už
v septembri riešiť vzniknuté situácie v spolupráci s políciou.
Keďže väčšina žiakov školy
(viac ako 50%) je v hmotnej
núdzi, sociálne výhody uplatňujeme na všetkých žiakov školy.
Znamená to, že všetci žiaci školy
(aj tí, ktorí nie sú v hmotnej núdzi)
sa stravujú v tomto režime: žiaci
prvého stupňa neplatia za stravu
nič a žiaci druhého stupňa platia
za stravu 1 cent denne. Okrem
toho sme objednali pre každého žiaka školy učebné pomôcky
v hodnote 16,60 € na prvý polrok.
Motivačný príspevok (štipendium) dostávajú len žiaci, ktorí
sú v hmotnej núdzi.
V pláne práce školy sme si na
tento školský rok vytýčili mnoho
úloh a zaujímavých akcií. Jednotlivé triedy si už v septembri
urobili vitamínové dni a pohos-

tili sa na chutných ovocných
a zeleninových šalátoch. Druhý
októbrový týždeň sa niesol v znamení Týždňa duševného zdravia.
Hneď v prvý deň tohto týždňa,
v Deň úsmevu, sme sa na seba
celý deň usmievali, rozprávali
sme si vtipy a úsmevné príhody.
Do konca týždňa sme stihli aj
výchovný koncert, kde sa žiaci
zabavili, zaspievali si, prevetrali
si vedomosti z geografie, cudzích
jazykov a poznávali významné
osobnosti z histórie Slovenska.
To všetko s hudbou, spevom
a úsmevom.
Od októbra 2013 začala činnosť
záujmových útvarov v škole. Žiaci
si mohli vybrať z ponuky a prihlásiť sa aj na viacero krúžkov,
podľa svojich záujmov. V tomto
školskom roku bude na škole
pracovať 30 záujmových útvarov
pod vedením ich vedúcich.
Veríme, že naše deti využijú
čas strávený v škole zmysluplne
a naberú mnoho vedomostí,
ktoré budú môcť čo najlepšie
využiť v svojom živote.
M.M.

Profesionálna rodina – budúcnosť pre dieťa

Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2015 prebieha národný projekt Podpora
deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti. Hlavnou úlohou tohto projektu
je eliminovať formu ústavnej starostlivosti, aká je realizovaná v súčasných
detských domovoch. Cieľom je zabezpečiť dieťaťu starostlivosť približujúcu sa
štandardnej rodinnej výchove a to formou rodinných domov alebo pobytom detí
v profesionálnych rodinách.
Je to cesta, ktorá má uľahčiť
dieťaťu život, ktoré sa nie vlastnou vinou ocitlo v detskom
domove. Deti v rodinných
domoch žijú život ako bežné
rodiny, delia si domáce práce, ku
ktorým ich vedie vychovávateľ,
chodia do školy, majú povinnosti, kreatívnejšie sa zapájajú do
života. Ešte účinnejšiu formou
ako dieťaťu ukázať model rodiny
je jeho pobyt v profesionálnej
rodine, kde sa profesionálny
rodič venuje deťom vo svojom
domácom prostredí. Pre dieťa je
to priestor, ktorý mu umožňuje
žiť plnohodnotnejší život. V rámci
podpory profesionálnych rodín
preto Ústredie práce zriedilo tzv.
centrá podpory profesionálnych

rodín (CPPR), kde sú im k dispozícii sociálni pracovníci, psychológovia či odborníci na rôzne
vývinové poruchy.
Vhodným výchovným vplyvom
profesionálneho rodiča a podnetným prostredím profesionálnej rodiny je deťom umožnené
rozvíjať jeho potenciál vo väčšej
miere. Každé dieťa je však z genetického pohľadu obrazom svojich
biologických rodičov. Genetika
však vo formovaní osobnosti
nehraje rolu sama. Svoj podiel
na tom, aké dieťa je, ako reaguje,
v čom je silné a v čom naopak
zostáva, má tiež aj jeho prostredie. Pokiaľ dieťa žije v prostredí,
ktoré mu poskytuje dostatok
lásky, starostlivosti a podpory,

znižuje sa tým pravdepodobnosť vzniku negatívnych vlastností, napríklad agresivity, ktorú
zaznamenávame v podmienkach
detských domovoch častejšie
oproti deťom v profesionálnych rodinách. Vplyv prostredia
a výchova môžu určité genetické
predispozície formovať, posilňovať, alebo naopak oslabovať.
Skutočne sa teda dá pracovať
s tým, čo deťom bolo dané. Podľa
súčasných odborníkov až z osemdesiatich percent sú to vonkajšie
vplyvy, ktoré zásadne utvárajú
charakter jednotlivca! A práve
príležitosť zažiť si model normál(pokračovanie na strane 5)
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Náš dom a život v ňom
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Hrdá podtatranská dedina Spišský Štiavnik už 51 rokov poskytuje priestor pre
život deťom, ktoré potrebujú pomoc z vonku, mimo vlastnej rodiny. Aj keď
si to mnohokrát neuvedomujeme, každý jeden obyvateľ Spišského Štiavnika,
akceptovaním prítomnosti detí bez rodiny, pomáha riešiť ich neutešenú
situáciu. Dieťa túži a chce žiť v bezpečí so svojimi rodičmi nech sú akýkoľvek,
a preto pobyt detí v detskom domove je ich najťažšou traumou a zároveň
najťažším bojom ako sa vyrovnať s novým prostredím, novou kultúrou, novými
požiadavkami. Umiestniť dieťa v detskom domove je posledné, najkrajnejšie
riešenie, s ktorým sa dieťa nedokáže ľahko zmieriť.
V našom domove, tu v Spišskom Štiavniku žije 25 detí v troch
samostatných skupinách vo veku
od jeden a pol roka do 17 rokov.
Súrodenci žijú spoločne. Pred
dvoma rokmi pribudli k pôvodnému kmeňovému domovu dva
rodinné domy v Tatranskej Lomnici a v Spišskej Teplici, kde žije
spoločne pod jednou strechou
desať detí. V profesionálnych
rodinách je umiestnených 19
detí.
Deti sú povinné participovať
na chode života v samostatnej
skupine prostredníctvom seba
obslužných činností akými sú
pranie, žehlenie, nakupovanie,
varenie, upratovanie. Neoddeliteľnou súčasťou je aj príprava na
vyučovanie. Dôležitým výchovným momentom v starostlivosti
o dieťa je jeho účasť na zmysluplnom trávení voľného času,
ktorému sa venujú pedagogickí
a nepedagogickí zamestnanci
detského domova.
Vo voľnom čase sa deti venujú
svojim záľubám. Marek hrá na
harmoniku, Jožko na husliach
a Noro na gitaru, menšie deti si
pofukujú na flautičkách. Mnohé
z detí z domova sú výborné vo
výtvarnom prejave ako napr.
Simonka a Danka – uznanie
a ocenenie získali aj v rámci
Celoslovenskej výtvarnej súťaže,
deti majú zmysel pre rytmus, sú
dobrí v tanci, a v neposlednom
rade v speve. Traja chalani Patrik,
Milan a Jožko reprezentujú vo
futbale Tatranskú Lomnicu, ďalší
sa môžu pochváliť študijnými
úspechmi, ako napríklad gymnazista Juraj, stredoškoláci Braňo,
Lucia, Ondrej, Petra, Nikola,
Braňo, Lukáš, Marek, Dávid,
a detský domov má tiež dvoch
vysokoškolákov Evičku a Vlada,
ktorý tento rok štúdium ukončí.
V domove sa nezabúda na
preventívnu činnosť vo vzťahu

k fajčeniu, rizikovému sexuálnemu správaniu, prevenciu voči
obchodovaniu s bielym mäsom,
prevenciu zameranú na šikanovanie, učíme deti čo je trestný čin,
ohrozovanie mravnej výchovy
detí, hospodárenie s financiami,
realizujeme prípravu na samostatný život. Vážime si dobrú
spoluprácu s miestnou školou,
jej vedením, konkrétne s pani riaditeľkou Mgr. Miroslavou Viglašskou, teší nás záujem Obecného
úradu, obecného zastupiteľstva
i starostky pani Márie Kleinovej,
ktorá vždy rada pomôže.
Nedá sa nespomenúť samotná
participácia obce, na voľno časových aktivitách. Deti využívajú na
edukáciu i oddych jej prekrásne
okolie, podnetné prostredie
kaštieľa, ktoré veľmi obľúbeným
miestom pre vychádzky, pravidelná účasť detí na aktivitách, ktoré
pripravuje Obecný úrad ako napr.
podujatie Štiavnická podkova, ale
tiež prostredníctvom jej obyvateľov, ktorí sú zamestnaní v detskom domove a pozývajú deti do
svojich domovov a dvorov kde
im predstavujú život i z druhého
uhla pohľadu.
Zdanlivo, deti z detského
domova, možno niekto povie,
„iba berú“, ale pri hlbšom zamyslení sa obci aj „dávajú“. Dávajú
jej pridanú hodnotu prostredníctvom niekoľkých úspešných
reprezentantov na športových
súťažiach celoslovenského
i zahraničného rozsahu, na vystúpeniach v televízii, na speváckych súťažiach akými sú napr.
Brusnianska brusnica pod taktovkou nedávno zosnulého pána
Bednárika, kedy dieťaťu zo Spišského Štiavnika držali palce všetci
klienti a kúpeľní hostia v Brusne.
Prostredníctvom Nikolky, ktorá
navštevuje štvrtý ročník konzervatória v Košiciach a jej účasti
v celoslovenskej súťaži Supers-

tar. V októbri tohto roku Nikolka
účinkovala v súťaži Česko-Slovensko má talent. Piati súrodenci
Karolovci z DeD Spišský Štiavnik
zaujali svojim spevom na slávnostnom programe v priestoroch
Národnej rady pri príležitosti
oceňovanie sociálnych pracovníkov pod záštitou ministra
práce, sociálnych vecí a rodiny,
za účasti predsedu vlády. Táto
súrodenecká skupina pravidelne
vystupuje na koncerte Úsmev
ako dar, ktorý sa koná každoročne na sklonku roka v Bratislave za
účasti médií a záznam koncertu
je vysielaný televíziou počas vianočných sviatkov. Vtedy sa zvlášť
dobre počúva „deti z Detského
domova Spišský Štiavnik“. Hanbu
nám neurobil ani mladý dospelý
Tomáš, ktorý si do relácie Pošta
pre Teba pozval tety vychovávateľky p. Júliu Rejničovú a p. Martu
Kopnickú, aby sa poďakoval za
ich prácu.
Objektívne však musíme priznať, že máme aj skupinu detí,
ktoré sa rozhodli žiť tak, „ako žijú“,
a aj tie hovoria „sme z detského
domova Spišský Štiavnik“. Ani
jedno dieťa neodišlo z domova
s požehnaním pre takýto spôsob
života, spojený s potulovaním sa.
Deťom je zabezpečené bývanie,
príjem, vzdelanie. Rozhodli sa
samé takto žiť. Je nám to úprimne ľúto.
Keď sa hovorí o detskom
domove, tak väčšinou človek
zosmutnie.
Všetkých chceme ubezpečiť,
že sa máme radi a dokážeme
spoločne bojovať s bolesťami na
nevinných dušičkách vo všetkých
jej podobách.

sú úspechy aj našich detí, napríklad výborný prospech v škole
a vzorné správanie, dobré umiestnenia v športových aktivitách, či
umelecká kreativita.

Mgr. Štefánia Chripková
psychologička CPPR
Mgr. Stanislava Karabinová
sociálna pracovníčka CPPR

Za detský domov Mgr. Váhovská,
Mgr. Kišová

(pokračovanie zo strany 4)

ne fungujúcej rodiny je pre deti
z detských domovov umiestnených do profesionálnych rodín
veľkým prínosom do života.
Výsledkom pôsobenia prostredia profesionálnej rodiny

ne do 31. 10. 2013. OZ zobralo
na vedomie ponuku na odkúpenie pozemkov A. J. – parc.č.
KN „E“ 2033, 2036, 2037, 2039,
2040, 2041, 2042, 2043, 2085
a doporučilo pani starostke
zaslať vyjadrenie o neschválení
kúpy uvedených pozemkov.
OZ schválilo vstup obce Spišský Štiavnik do Občianskeho
združenia s názvom MAS
PRAMENE so sídlom 058 01
Gánovce, Gánovská 184 a zároveň schválilo Zaradenie obce
do územia verejno-súkromného partnerstva (Občianskeho
združenia MAS PRAMENE).
OZ zrušilo členstvo v združení
Mikroregión Pramene Hornádu
a Čierneho Váhu s platnosťou
k 31. 12. 2013. OZ schválilo finančný príspevok z rozpočtu obce na základe žiadosti A.
K., Sp. Štiavnik, na stropný zdvihák v sume 500 €. Tiež schválilo
finančný príspevok – výpomoc
na základe žiadosti pre p. M.
S., Spišský Štiavnik v hodnote
200 € ako finančné odškodnenie požiaru na ulici Priečnej.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
o finančný príspevok Občianskeho združenia – Hokejový
klub HC Spišský Štiavnik.
(Za správnosť výpisu O.R.)

Výklad VZN

Vkrátkosti k zmenám v miestnych daniach a poplatku v súvislosti s prijatým Dodatkom č. 1
k VZN obce Spišský Štiavnik
o miestnych daniach a poplatku
č. 1/2013
Daň z nehnuteľnosti
Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona
o miestnych daniach a poplatku je 0,033 €/1 Sk za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy.
Základom dane je výmera v m2.
Ročnú sadzbu dane zo stavieb
uvedenú v ods. 1 obec určuje
v obci pre:
stavby na bývanie a ostatné
stavby, tvoriace príslušenstvo
hlavnej stavby na 0,055 € za
každý aj začatý m2 zastavanej
plochy,
stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby
využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb
na skladovanie inej ako vlastnej
pôdohospodárskej produkcie
a stavieb na administratívu na
0,080 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu na
(pokračovanie na strane 6)
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0,253 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
samostatne stojace garáže a za
samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely,
postavené mimo bytových
domov na 0,253 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy,
priemyselné stavby a stavby,
slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, s výnimkou
stavieb na skladovanie a administratívu na 0,542 € za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy,
stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu na
0,903 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
ostatné stavby na 0,362 € za
každý aj začatý m2 zastavanej
plochy.
Obec ročnú sadzbu dane podľa
ods. 2 určuje pri viacpodlažných
stavbách u:
stavby na bývanie a ostatné
stavby, tvoriace príslušenstvo
hlavnej stavby o 0,044 € za
každý aj začatý m2 zastavanej
plochy, za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného
podlažia,
stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby
využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej
produkcie, stavby pre vodné
hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako
vlastnej pôdohospodárskej
produkcie a stavieb na administratívu o 0,044 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy, za
každé ďalšie podlažie, okrem
prvého nadzemného podlažia,
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu o 0,044 €
za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy, za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného
podlažia,
priemyselné stavby a stavby,
slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, s výnimkou
stavieb na skladovanie a administratívu o 0,044 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy, za
každé ďalšie podlažie, okrem
prvého nadzemného podlažia,
stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu o 0,044 €
za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy, za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného
podlažia,
ostatné stavby o 0,044 € za
každý aj začatý m2 zastavanej
plochy, za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného
podlažia.
(pokračovanie na strane 7)

Deň úsmevu - prvý októbrový piatok

Z technických príčin sme v škole aktivity spojené s týmto dňom presunuli na
pondelok 7. októbra. Žiakov už od rána rozveseľovala hudba z rozhlasu a to
v konkrétnej podobe – skupina Modus a jej známa skladba Úsmev.
V Deň úsmevu pripadá každoročne na prvý októbrový piatok.
Z technických príčin sme v škole
aktivity spojené s týmto dňom
presunuli na pondelok 7. októbra.
Žiakov už od rána rozveseľovala
hudba z rozhlasu a to v konkrétnej podobe – skupina Modus a jej
známa skladba Úsmev. Táto chytľavá pieseň znela každú prestávku a postupne si ju pospevovala
celá škola od malých prvákov,
mutujúcich deviatakov, učiteľov,
ekonómok, upratovačiek, školníka až po vedenie školy. Po štvrtej
hodine sme sa spoločne stretli
na chodbe, aby sme zmerali náš
hlasový potenciál. Úsmev spievalo vyše 300 žiakov a bol to teda
riadny „nárez“. Ako čerešnička
na torte vystúpili žiaci 6.A, ktorí
dokázali, že vedia nielen nádherne spievať, ale aj hrať na gitarách.

Okrem spievania deti celý deň
rozdávali smajlíkov každému,
kto ich potešil milým slovom,
rozosmial alebo len tak obdaroval úsmevom. Najviac smajlíkov
dostal Dominik Maliňák, žiak
6.A triedy, ktorý sa týmto prvenstvom stal smajlíkom našej školy.
Deň dobrej nálady a úsmevu sa
stane určite peknou tradíciou.
Veď čo krajšie a hodnotnejšie
môžete v daný moment dať
inému človeku, než váš úsmev.
S.B.
ÚSMEV nestojí nič a prináša mnoho.
Trvá chvíľku, ale spomienka naň je
niekedy večná.
Nikto nie je taký bohatý, aby sa bez
neho obišiel
a nikto nie je taký chudobný, aby ho
nemohol darovať.

ÚSMEV prináša šťastie do domu,
v starostiach je oporou,
je citlivým prejavom priateľstva.
V únave prináša odpočinok,
v znechutení a smútku je potechou
a pre každú bolesť prirodzeným liekom.
Nemožno ho ani kúpiť, ani požičať, ani
ukradnúť,
pretože ma hodnotu chvíle, v ktorej sa
dáva.
A keby si stretol niekoho,
kto nemá pre Teba úsmev aj keď naň
čakáš,
buď veľkorysý a obdaruj ho svojím
úsmevom Ty.
Pretože nikto tak úsmev nepotrebuje
ako ten,
kto ho nemá pre iných.
S.B.

Deň úsmevu (foto M.M.)

3. ročník jazdy Svätého Huberta

V Spišskom Štiavniku sa pomaly stáva tradíciou, že prvá októbrová sobota patrí
chovateľom a milovníkom koní a tak to bolo aj 5. októbra 2013, kedy sa konal 3.
ročník jazdy Sv. Huberta.
Domáci jazdci i jazdci z blízkeho či ďalekého okolia sa stretli,
aby touto akciou uzavreli jazdeckú sezónu. Neodmysliteľnou
súčasťou bola aj účasť našich
chovateľov so záprahmi a tiež
záprahárov zo susedných Hrabušíc a Letanoviec. Tento rok prijali
pozvanie a neváhali merať ďalekú
cestu k nám účastníci, záprahári,
zo Švedlára. Celá akcia začala
slávnostným nástupom pred
futbalovým ihriskom. Po prečítaní reglementu a slávnostnom

odtrúbení, prechádzal sprievod
obcou, na čele s,líškou“, mastrom
a húfom. Za nimi šli záprahy
vezúce peších účastníkov jazdy.
Krásne počasie počas celého
dňa prialo tejto akcii a umocnilo
pozitívne zážitky všetkým zúčastneným. Po nádhernej jazde okolitou prírodou sa všetci vrátili späť
na miesto štartu, kde sa konalo
Halali – hľadanie líšky. Tú tento
rok našiel domáci jazdec Lukáš
Javorský. Na záver celej akcie sa
odohrali súťaže jazdcov a záp-

rahárov. Bolo veľmi zaujímavé
a vzrušujúce sledovať odohrávajúce sa boje na mieste.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorý neváhali prísť a podporiť túto akciu, ako i všetkým
ktorý vypomáhali pri jej organizácii.
Tešíme sa na budúci ročník,
ktorý dúfame bude ešte lepší
ako tento.
S.H.
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DHZ - Výlet do Tropicaria

(pokračovanie zo strany 6)

Skoro ráno 12. augusta 2013 sa členovia DHZ a ich rodinní príslušníci začali
schádzať pred hasičskou zbrojnicou. Dôvodom nebol poplach, ale naplánovaný
výlet do Tropicaria v Budapešti.
Autobus zaplnený do posledného miesta vyrazil smerom
do Maďarska. V autobuse bolo
veselo počas celej cesty. O desiatej hodine sme dorazili do cieľa.
Videli sme najväčšie morské
akvárium v Strednej Európe, žraločie akvárium, v ktorom v pokoji
spolunažívajú žraloky s množstvom rôznych farebných rybiek.
V hĺbke dažďového pralesa nám
nad hlavami lietali exotické vtáky,
skákali malé hodvábne opičkykosmáče, nehovoriac o zelených,

žltých, červených a rôznofarebných hadoch, ktoré sa tam elegantne rozťahovali. Videli sme
chameleóny, obrovské korytnačky, pavúky, škorpióny, piraje
a mnoho ďalších druhov zvierat.
Okrem života v hlbočine sme
videli aj kúsok dažďového pralesa, v ktorom každú štvrťhodinu
zahrmelo, spustil sa dážď a blesky
sa kľukatili nad odpočívajúcimi
mississipskými aligátormi.
Asi po dvojhodinovej prehliadke sme sa rozpŕchli na krátke

nákupy. Cestou naspäť náš autobus zamieril na známe kúpalisko
v Štúrove, kde sme sa čvachtali
v teplej vode až do záverečnej.
Niektorí z nás si zvolili namiesto
kúpania prehliadku historického mesta Ostrihom. Našťastie
sa nikto nestratil, všetci sme sa
opäť stretli pri autobuse, urobili si
poslednú spoločnú fotku a vydali
sa na cestu. Domov sme dorazili
po polnoci, všetci unavení ale
plní nezabudnuteľných zážitkov
a spomienok.
G.Ch.

Poplatok
Podklady na zníženie alebo
odpustenie poplatku
Obec poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady zníži alebo odpustí
poplatníkovi podľa § 82 zákona
o miestnych daniach a poplatku, na základe preukázaných
podkladov a to najmä:
potvrdenia občana, príp. rodiča,
že sa zdržiava v zahraničí a to:
kópia pracovnej zmluvy,
potvrdenie o pobyte,
potvrdenie o štúdiu,
potvrdenie o úhrade poplatkov
v zahraničí
z dôvodu choroby alebo hospitalizácie v nemocnici, alebo
v liečebnom ústave; potvrdenie
lekára,
iného; potvrdenie o zaplatení
poplatku s uvedením počtu dní,
za ktoré bol poplatok vyrúbený.
A.Z.

„Všetko
najlepšie
starkí...“

Výlet v Tropicariu (foto archív DHZ)

Taktické cvičenie okrsku č. 4

V sobotu 5. októbra v dopoludňajších hodinách sa v Spišskom Štiavniku aj
v celej Hornádskej doline rozozvučali požiarne sirény. Jednalo sa o taktické
cvičenie okrsku č. 4.
Simulovaný požiar vznikol
v lese nad Hranovnicou. Na cvičenie sme vyrazili v krátkej dobe
na dvoch vozidlách. Mercedes
Vario mieril do lesa zneškodňovať požiar nahradený dymovnicami a vozidlo Avia vytvorilo pri

potoku v Hranovnici čerpacie stanovisko pre dopĺňanie cisterien.
Všetko sledovali členovia DPO SR
a zapisovali si prípadné nedostatky. Cvičenie dopadlo úspešne,
čo dokazuje pripravenosť nielen
nášho zboru ale aj zborov celého

okrsku č. 4. Po cvičení sa všetci
zúčastnení stretli v zbrojnici
Hranovnických hasičov, kde sme
spoločne zhodnotili cvičenie
a domáce hasičky nás pohostili.
G.Ch.

Podtatranská hasičská liga

Už skončeného 19. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy (PHL) sa zúčastnili
štyri súťažné mužstvá nášho DHZ. Mužstvo mužov, žien, mužov nad 35 rokov
a dorastencov.
Najviac súťaží absolvovalo
mužstvo dorastencov. Spolu
absolvovali dvanásť súťaží
a zúčastnili sa aj okresného kola.
Spomedzi všetkých družstiev sa
dorastencom aj najviac darilo. Na
štyroch súťažiach obsadili prvé
miesto, trikrát skončili druhý
a trikrát skončili tretí. Celkovo

sa v hodnotení PHL umiestnili
v prvej trojke čo je pre naše DHZ
prvý krát v histórii. Za vzornú
reprezentáciu nášho DHZ im
výbor DHZ ďakuje. K týmto
dobrým výsledkom im určite
napomohla aj úprava nášho
športového stroja, na ktorý prispela aj obec za čo jej veľmi pekne

ďakujeme. Už teraz sa naši členovia tešia na nový jubilejný 20.
ročník PHL. Veríme, že sa im bude
dariť ešte lepšie ako v uplynulom
ročníku. Prísľubom pre dobré
výsledky je aj novo formujúce sa
mužstvo dorastencov, ktoré má
za cieľ atakovať najvyššie priečky.

Milí naši starkí, krásni,
na svete niet toľko básní,
ktoré by tu vyjadrili,
čo ste pre svet urobili.
Ste tu pre nás zas a znova,
zbytočné sú všetky slová.
S veľkou láskou vždy robíte,
čo na očiach nám vidíte.
Aj keď treba v hocičom,
pomôcť naším rodičom.
Či už upiecť, navariť
a vnúčence postrážiť.
Vy ste tiež niekedy boli deti,
no čas neúprosne letí.
Šedivé sú vaše vlásky,
pribudli aj nové vrásky.
No ešte vždy dosť síl máte,
lásku všetkým rozdávate.
K úcte a láske k starším vedieme naše deti v materskej škole
rôznymi aktivitami, básňami,
piesňami, výrobou darčekov
pre svojich starých rodičov.
Veľmi dobrou príležitosťou nato
je aj podujatie, ktoré organizuje
Obec Spišský Štiavnik pri príležitosti Dňa úcty k starším, kde sa
zídu všetci jubilanti zo Spišského Štiavnika. A tak ako po iné
roky aj tento rok 18. 10. 2013
naše detičky vystúpili s programom na tejto veľmi vydarenej
akcii a tým potešili srdcia našich
starkých.
I.M.

G.Ch.
(pokračovanie na strane 7)
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Janko Zubko Tatry shopping centrum Poprad
medzi kňazmi
„Stačí ti moja milosť, lebo sila sa
dokonale prejavuje v slabosti.“
(2 Kor 12, 9 b)

Mesiac september je v našej
obci mesiacom Panny Márie.
V obci sa konal odpust ako
každoročne. September však
prekvapil novosťou. Dnes
už nebohí starí rodičia Jozef
a Mária Jochmanovci sa už zo
svojho vnuka Janka Zubka tešiť
nemohli, ale rodičia, súrodenci
a príbuzní áno.
Na kostolnom dvore sa objavil
v sobotu 28. septembra 2013
novokňaz Ján Zubko, aby odslúžil sv. liturgiu, keďže mamu má
zo Spišského Štiavnika. Veľmi
málo je takých príležitosti.
Okrem rodičov a príbuzných
doprevádzali novokňaza aj
grékokatolícky pán farár popradský a pán farár žakovský,
kde mladý Janko vykonával
duchovný zácvik. Sv. omšu
asistoval Dr. Michal Mikula,
štiavnický dekan.
Sväté tajomstvo Kristovho kňazstva prijal 16. júna 2013 v Ľutine
a primičnú svätú liturgiu slávil
dňa 30. júna 2013 v chráme
Matky ustavičnej pomoci vo
Vranove nad Topľou – Lomnici.

Najsilnejšie obchody nájdete
v Tatry shopping centre
POPRAD.
Tatry to nie sú len najmenšie veľhory sveta, ale aj meno
nového obchodného komplexu,
ktorý vyrastá v západnej časti
Popradu.
Veľkosťou predajnej plochy
pôjde o druhé najväčšie obchodné centrum na Slovensku. Na
jeho návštevníkov bude čakať
dovedna 40 tisíc m2 predajnej plochy, na ktorých nájdu
na našom trhu už etablované
obchodné značky ako Tesco,

KIKA, Intersport a ďalšie. V jeho
novej časti nájdu ale aj tie, ktoré
do regiónu pod Tatrami vstupujú
vôbec po prvýkrát ako napríklad
Pepco, Everland či Super ZOO.
Pod značkou Tatry shopping
center tak odteraz nájdeme tie
najsilnejšie obchody na našom
trhu na jednom mieste.
V novej časti nákupného
centra vznikne 74 pracovných
miest a rýdzo slovenský investor
do celého projektu vložil 7 miliónov eur.
Oficiálne otvorenie 21. novembra sa môže stať malou oslavou

(M. Nováková - Podtatranské noviny)

Fotohádanka
Ďakujeme všetkým lúštiteľom
fotohádanky z Obecného spravodajcu č. 2/2013. Výherkyňou sa
stala p. Sedmáková Emília, ktorej
touto cestou srdečne blahoželáme. Správna odpoveď znela: dom
rod. Martinkovej na ulici Priečnej
č. 256. Do súťaže sa zapojilo šesť
obyvateľov, všetci odpovedali
správne.
Milí čitatelia, uhádnete aké
náradie je na obrázku a načo
sa používa?
Odpoveď na fotohádanku
zasielajte na email obce: obec@
spisskystiavnik.sk alebo osobne
na Obecný úrad v Spišskom Štiavniku do 1. 11. 2013.
Spomedzi správnych odpovedí jedného úspešného lúštiteľa
odmeníme knižnou odmenou.
Meno výhercu oznámime
8. 11. 2013 na internetovej stránke obce.

Vitaj Janko, gratulujeme v mene
všetkých Štiavničanov
J.S.

Katarínska
zábava
Dobrovoľný hasičský zbor Spišský Štiavnik Vás pozýva na
KATARÍNSKU ZÁBAVU dňa 23.
novembra 2013 so začiatkom
o 19,00 hod. v Urbárskom dome
v Spišskom Štiavniku. Do tanca
hrá skupina Alfa.

pre všetkých, ktorí naň prídu
a zároveň sa zapoja do súťaže.
Získajú tak šancu vyhrať ceny
v hodnote 10 000 €. Pre všetkých
návštevníkov bude čakať ešte
jedno prekvapenie. Stačí, ak na
stránke www.sc-tatry.sk vyplníte
formulár a získate tak možnosť
vyhrať nákup v hodnote 400 €.
Prekvapením bude, že pri nákupe
vás bude sprevádzať niektorá zo
slovenských hereckých celebrít
ako napríklad Juraj Loj, Martin
Mňahončák či Katarína Brychtová.

Fotohádanka (foto archív rodáka)

sledujte www.spisskystiavnik.sk
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