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Vážení spoluobčania

V kolobehu života neexistuje žiaden úsek – na nekonečnej priamke času niet čas
na zastavenie, či poobzretie. Tá beží stále. Všetky takéto úseky, či priedely sme
si urobili my ľudia, aby sme mohli niečo spočítať, porovnať, určiť si pravidlá,
stanoviť si priority. Jednoducho zastaviť sa a zistiť, ako ďalej.

starostka obce Mária Kleinová

A takýmto úsekom v nekonečnom tikote chodu obce je aj štvorročné volebné obdobie. Oproti
nekonečnosti je to síce skoro
nič, ale pre nás ľudí, zvlášť pre
nás Štiavničanov, ktorí tu máme
svoj domov je to teda veľmi podstatný údaj. Áno, sme na konci
volebného obdobia rokov 201120l4 a mojou povinnosťou ako
starostky obce je zhodnotiť toto
obdobie a chcem tiež poďakovať všetkým občanom, od ktorých som tento mandát dostala.
Určite však neviem tieto štyri roky
odtrhnúť od môjho celkového
pôsobenia na komunálnej pôde,
pretože niektoré projekty boli
rozbehnuté v jednom volebnom
období a realizovali sa až v tom
nasledujúcom. Aj v súčasnosti sú
pripravené, niektoré už aj podané
a očakáva sa, že budú obci aj
schválené. A tak by som aspoň
niekoľkými slovami chcela priblížiť toto určite zaujímavé obdobie
aj v mojom osobnom živote.
Určite na začiatku nástupu do
funkcie som neočakávala, že v nej
vydržím tri volebné obdobia, pretože začiatok bol naozaj veľmi
ťažký. Všetko však ubehlo veľmi
rýchlo. Bola som akoby hodená
do vody a musela som sa naučiť

v nej plávať. Funkcia starostu
prináša tiež politické tlaky, prácu
s mimovládnymi organizáciami,
vystupovanie v médiách. Prechádzali nám v tomto období na
obec stále ďalšie a ďalšie kompetencie zo štátu pri minimálnom
financovaní. Nové zákony o hospodárení s majetkom obce, príprava prvých väčších projektov
v novom programovom období
z európskych fondov, získavanie
dotácií a grantov z vlastných
ministerstiev, formovanie systému vyšších územných celkov,
zaistenie verejného poriadku
s pribúdajúcim počtom neprispôsobivých občanov, systém aktivačných prác, ochrana životného
prostredia a každodenný chod
práce obecného úradu pri prenesenom výkone štátnej správy, ale
aj pri vykonávaní samosprávnych
úkonov. Priznávam sa, že hlavne
v prvom volebnom období mal
môj pracovný týždeň niekedy aj
sedem dní a samozrejme bola
tu domácnosť a dve dcéry – študentky, ktoré ma tiež ešte veľmi
potrebovali.
Pri obhliadnutí za týmto
úsekom môjho života si dovolím tvrdiť, že si naša obec vedie
veľmi dobre. Podarilo sa nám zrealizovať niekoľko veľkých investícií hlavne v oblasti životného
prostredia, vzdelávania a infraštruktúry hlavne z prostriedkov
získaných zo štátneho rozpočtu,
ale aj z prostriedkov z európskych
fondov. Som rada, že je sa za čím
obzrieť a že naša obec dostala
skoro nový kabát, viac sme ju
zviditeľnili, bližšiemu, či širšiemu
okoliu, regiónu, i celému Slovensku. Predovšetkým uvedením jej
symbolov do života - erbu, vlajky,
pečate a verím, že sme tak povýšili povedomie a hrdosť každého
Štiavničana.
Dosiahli sme určitú úroveň
v obci aj čo sa týka súkromného podnikania a dôležité je,
že nezaznamenávame až taký
úbytok mladých ľudí za prácou
do zahraničia, ako to je v posled-

nom období na Slovensku bežné.
Usilujeme sa stabilizovať hlavne
mladé rodiny a pomáhať im pri
náročnom majetko -právnom
vysporiadavaní nových pozemkov na výstavbu, ale veľa nových
občanov získavame aj tým, že
si kupujú staršie nehnuteľnosti,
ktoré si modernizujú a prestavujú
podľa vlastných predstáv.
Nechcem však a ani nemôžem
zatvárať oči pred vecami, ktoré
sa mi nepodarilo urobiť podľa
mojich predstáv. Určite by som
najradšej žila v obci, kde by boli
všetci ľudia spokojní a šťastní
a hlavne boli všetci zamestnaní
a zarobili si v práci toľko, čo by
im postačovalo na pokrytie každodenných potrieb, ba čosi aj
ušetrili, či mali na riadnu dovolenku a relax a na štúdium svojich
nadaných detí.
Veľa vecí by sa dalo urobiť, ale
bránia nám v tom rôzne legislatívne zádrhele, či zákony, ktoré
sú niekedy dovolím si tvrdiť pre
poriadneho, pracovitého človeka až diskriminačné. Ale takúto
tvár nám poskytuje nielen naša
obec, ale celé Slovensko a aj keď
sa veľmi snažím posúvať niektoré
krivdy, či diery v legislatíve prostredníctvom združení, v ktorých
obec participuje, či cez Úrad
splnomocnenca vlády, ZMOS-u,
Mikroregiónu, Miestnej akčnej
skupiny, iba veľmi málo vecí je
akceptovaných od nás z najnižšieho stupňa verejnej správy.
Mnohí z Vás by iste našli veľa
ďalších vecí, ktoré v našej obci
chýbajú, možno by ste poniektorí urobili všetko inak, veľa vecí
by ste mi mohli vyčítať, ale určite
som sa tiež naučila, že vyhovieť
všetkým občanom sa nedá. Vždy
som sa však snažila jednať a tvoriť
v prospech obce, vždy som sa
snažila načúvať tých, ktorým
budúcnosť obce nie je ľahostajná. Preto im chcem aj touto
cestou poďakovať za pomoc
– predovšetkým poslankyniam
(pokračovanie na strane 3)
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Adventné obdobie

Spoločenská
kronika

Prvou adventnou nedeľou, ktorá v tomto roku pripadá na 30. novembra, sa
pre rímskokatolíkov, evanjelikov i ďalších kresťanov začína advent - obdobie
duchovnej prípravy na slávenie Vianoc. Dôležité pre kresťanov v období
adventu je pokánie, úsilie o nápravu života, častejšie modlitby a zamyslenia,
pristupovanie k sviatostiam, najmä spovedi.

III. ŠTVRŤROK 2014

Novorodenci
• Sofia Čonková
• Ivana Štajerová
• Alexandra Lacková
• Tomáš Oeser
• Jessica Čonková
• Tomáš Horváth
• Jasmína Pačajová
• Šimon Pačaj
• Alexander Pačaj
• Dávid Pačan
• Sofia Czerwiková
• Alexandra Žigová
• Andrea Lacková
Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Magdaléna Modríková, Lúčna
• Božena Štajerová, Priečna
• Anna Tomášová, Hlavná
• Miroslav Mrava, Mar.nám.
• Anna Vrbiarová, Kvetná
• Jaroslav Mrkvica, Priečna
65 rokov
• Eva Javorská, Hornádska
• Štefan Haško, Kláštorná
• Ladislav Dulovič, Kvetná
• Ondrej Lacko, Priečna
70 rokov
• Ladislav Wojtyczký, Priečna
• Jaroslav Ondruš, Priečna
75 rokov
• František Lapšanský, Slnečná
• Terézia Benčíková, Priečna
80 rokov
• Anna Martinková, Hlavná
• Janka Kuľková, Hlavná
• Vladimír Pemčák, Hlavná
• Mária Doľaková, Kvetná
85 rokov
• Benjamín Kontra, Kvetná
Prajeme im pevné zdravie!
Opustili nás
• Mária Javorská
• Jozef Dulovič
• Marcel Martinko
• Jarmila Kostolníková
• Jolana Martinková
Demografické údaje
K trvalému pobytu sa prihlásili
trinásti občania, odsťahovali sa
siedmi obyvatelia.
(O.R.)

Začiatky adventu siahajú do 4.
storočia. Adventná predvianočná
príprava sa spomína v Ríme už
za pápeža Leva I. Veľkého (440–
461), kedy sa oslavoval určitý
počet adventných nedieľ (2 až
6). Až pápež Gregor I. Veľký stanovil adventný čas na 4 týždne.
Adventné obdobie teda ľudstvo
oslavuje už od 7. storočia nášho
letopočtu. Začína sa štyri nedele
pred Štedrým dňom a práve
na Štedrý deň končí. Samotné
slovíčko „advent“ je latinského
pôvodu a znamená v preklade
„príchod“. Je to obdobie prípravy
na príchod Mesiáša - na narodenie Ježiša.
Nakoľko advent sa vyznačuje
dvojakým očakávaním (narodenie a druhý príchod), preto aj
advent je rozdelený na dve časti,
kde 17. december tvorí hranicu
tohto rozdelenia. Prvá časť dáva
dôraz na očakávanie druhého
príchodu Krista a druhá časť je
prípravou veriacich na stretnutie
s Kristom pri jasliach.
Advent sa začína 1. adventnou
nedeľou, teda nedeľou medzi 27.
novembrom a 3. decembrom
a končí sa po západe slnka na
Štedrý večer (na vigíliu Sviatku
Narodenia Pána). Zároveň je to
začiatok nového Liturgického
roka.
Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je
adventný veniec so štyrmi sviecami - tie sa postupne zapaľujú
počas štyroch adventných nedieľ.
Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných
nedieľ.
Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako
o prejave úcty, radosti a víťazstva.
Adventný veniec vzdáva hold
tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ
a osloboditeľ. Rozlievajúce sa
svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý
rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“.
Prvý veniec uvil z halúzok
ihličnatého stromu v roku 1860
duchovný Johan Wichlern
z Hamburgu. Zavesil ho pod

strop svojho domu, prizdobil
24 sviečkami a každý adventný
deň až do Štedrého večera jednu
zapálil. Neskôr sa počet sviečok
prispôsobil počtu adventných
nedieľ na štyri.
Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom
duchovnej prípravy a pokánia
pred slávením Vianoc, radostnej
spomienky na Narodenie Pána.
V tomto období sa veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších
kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé
adventné koncerty.
Typickým cirkevným zvykom
pre advent sú roráty. Pôvod rorátnych omší môžeme hľadať v dobe
vlády Karla IV., ktorý zaviedol
celoročnú prax votívnych omší
k Panne Márii. K týmto omšiam
sa pripojila tradícia liturgického
spevu.
Roráty sa začínajú pred svitaním a pripomínajú, že pred
narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Ich názov
pochádza zo začiatočných slov
verša z proroka Izaiáša: Rorate
caeli desuper. Tento úvodný
latinský spev vytvára atmosféru
onoho času očakávania.
V prvých slovách rorátnej
svätej omše týchto dní je tajomstvo adventu ba celej ľudskej
existencie zhrnuté do dvoch
veršov. Postačí jediný okamih
pozornosti, aby tieto slová prenikli nielen do ucha, ale aj do
duše:

Rorate caeli,
desuper, et nubes
pluant justum:
aperiatur terra, et
germinet Salvatorem
Roste nebesá zhora,
oblaky nech pršia
Spravodlivého;

V minulosti na roráty chodili počas adventu celé rodiny,
a to spravidla každý deň. Ľudia
vstávali za tmy, poobliekali sa
do teplých šiat, lebo vonku
už bola zima. Vzali si lampáše
a častokrát brodiac sa snehom
a znášajúci štipľavý mráz, smerovali do kostola. Obraz otcov
prešliapavajúcich cestu v snehu
nasledovaných deťmi a matkami,
ktoré často niesli najmenšie deti
na rukách, patrí k spomienkam
mnohých ľudí aj na Slovensku.
Niesli si so sebou lampáše so
sviečkami, pretože vnútro kostola
mohlo osvetľovať len toto svetlo.
Obloky chrámu už bývali rozsvietené a hoci bolo iba šesť hodín
ráno, vnútra kostolov boli plné
ľudí všetkých vekových kategórií. Nechýbali ani deti, ktoré
by možno rady sladko spali, ale
dospelí ich brávali so sebou. Pri
rorátnej omši pribúdanie svetla,
ktoré pri svitaní prenikalo do kostola, symbolizovalo približovanie
druhého príchodu Krista.
Do adventu spadá aj spomienka na sv. Mikuláša (6. 12. ). Svätý
Mikuláš bol biskupom v meste
Myre (Turecko). Bol veľmi dobročinný, chudobným dával tajne
v noci do príbytkov svoje dary,
aby nezbadali, kto je ich dobrodincom. Práve na tú pamiatku sa
na deň sv. Mikuláša obdarovávame malými drobnosťami.
Advent je obdobie kedy túžobne očakávame príchod Krista, je
to obdobie, kedy by sme sa mali
utíšiť, nájsť pokoj vo svojich srdciach a načúvať duševnej láske,
ktorú cítime vo svojom vnútri.
Preto sa v čase tohoročného
adventu i na Vianoce, bez ohľadu
na vierovyznanie či svetonázor,
pokúsme zapáliť ešte štyri vlastné, osobné sviece - sviecu dobra,
sviecu lásky, sviecu tolerancie
a najmä sviecu úcty k človeku
i k poznaniu.

Nech sa otvorí zem
a vyklíči Spasiteľa.
(Iz 45,8)

sledujte www.spisskystiavnik.sk

(O. R.)
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príjemný duchovný zážitok

Rok 2014 je venovaný patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii.
Rozhodli o tom členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Dôvodom
vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor
Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za
Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI.
Tradícia úcty k Sedembolestnej Panne Márie je na Slovensku
najviac zviazaná so Šaštínom,
kde sa nachádza milostivá socha
Sedembolestnej Panny Márie.
V roku 1564 Angelika Bakičová,
manželka grófa Imricha Czobora, majiteľa šaštinského panstva,
dala zhotoviť sochu Sedembolestnej, ako splnenie sľubu za
vyslyšanie v rodinných trápeniach. Angelika prosila o pomoc
Sedembolestnú práve pri jej
obraze, ktorý visel na strome
neďaleko ich zámku. Sochu uložili k verejnej úcte do trojhrannej
kaplnky, ktorá tu stojí dodnes.
Celá táto história, ale aj aktuálna výzva na 8. púť ružencových bratstiev do Národnej
baziliky Sedembolestnej Panny
Márie boli pre nás pozvaním.
Tak sme sa 4.októbra v sobotu
skoro ráno autobusom pustili na
dlhú, takmer 400 km vzdialenú

púť. Duchovnú náplň tohto dňa
zabezpečoval náš pán kaplán,
ktorý sa súčasne prejavil aj ako
spoločensky aktívny člen našej
putujúcej skupiny.
Samotná bazilika urobila na
nás ohromujúci dojem, a to
nielen svojou ozdobou, ale aj
veľkosťou a celým areálom, vrátane saleziánskeho gymnázia
a kláštora.
Súčasne sme sa dozvedeli,
že baziliku osobne navštívila aj
Matka Tereza z Kalkaty 6. 6. 1987
a 1. 7. 1995 vtedajší pápež, teraz

(Mj)

Vážení spoluobčania
(pokračovanie zo strany 1)

a poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií. Učiteľským kolektívom v našich školách,
naším duchovným otcom. Predsedom a členom všetkých našich
spoločenských organizácií, neziskových organizácií, občianskych
združení a neziskových organizácií, ktorí sa starajú predovšetkým
o rozvoj kultúrneho a športového ducha v obci a šíreniu našich
tradícií a morálnych hodnôt.
V neposlednom rade všetkým
podnikateľom v obci, hlavne tým,
ktorí bez akýchkoľvek vedľajších
úmyslov a nárokov vždy prispie-

už svätý Ján Pavol II.
Pred sv. omšou sme sa zúčastnili určeného programu, ktorý
pripravili Dominikáni.
Cestou naspäť sme si z blízka,
hoci len z autobusu prezreli Beckovský hrad, okolo ktorého sme
prechádzali smerom na Skalku
neďaleko Trenčína, kde sme si
uctili pamiatku svätých Svorada-Andreja a Beňadika.
Počas celého spoločne prežitého dňa sme mali teda všetci
možnosť nielen na spoločne
prežitý duchovný program, spoločnú modlitbu po ceste, ale aj na
prežitie duchovnej atmosféry pri
osobných rozhovoroch. Pri ukončení tejto vydarenej púte sme si
tiež uvedomili, že aj takto prežitý deň môže byť príležitosťou
a prostriedkom, ktorý pomáha
upevňovať vzťah k Bohu, ale aj
správny vzťah k druhým ľuďom.

vali sponzorskými príspevkami
na rôzne akcie poriadené obcou.
Som pyšná na prácu, ktorú
denno-denne prevádzajú pracovníci obecného úradu po celú
dobu môjho mandátu. Za veľmi
dôležitú pokladám zodpovednosť obce voči všetkým občanom
Spišského Štiavnika.
Oproti nekonečnosti to síce nič
nie je, na nekonečnej priamke
času je to možno nepodstatný

Pútnici v Šaštíne (autor foto: V.N.)

okamžik všetko, čo tu píšem.
Ale pre nás ľudí, čo tu žijeme,
stretávame sa, tvoríme spoločný
domov a pripravujeme budúcnosť naším deťom je to však
určite významný medzník. Znamená to, že sme boli úspešní, že
to, čo sa tu urobilo malo zmysel.
Nie sme v dlhoch a prosperujeme!
Želám Vám príjemné čítanie!

Z obecného
zastupiteľstva

» 7. mimoriadne zasadnutie
OZ/27. 8. 2014
OZ schválilo program Obecného zastupiteľstva. Za zapisovateľku schválilo Antóniu Zummerovú, do návrhovej komisie
a mandátovej komisie a za overovateľov zápisnice Ing. Daniela Martinka a Ing. Mgr. Štefana
Bukoviča. Mandátová a návrhová komisia OZ konštatovala, že
bolo prítomných 8 z 9 poslancov (88 %) a OZ bolo uznášania
schopné.
OZ schválilo úpravu rozpočtu
podľa zákona o rozpočtových
pravidlách č. 583/2004 Z.z. rozpočtovým opatrením č. 1/2014.
» 8. zasadnutie OZ/26. 9. 2014
OZ schválilo program Obecného zastupiteľstva. Za zapisovateľku schválilo Antóniu Zummerovú, do návrhovej a mandátovej komisie a za overovateľov
zápisnice Mgr. Oľgu Martinkovú
a p. Jaroslava Budinského. Mandátová a návrhová komisia OZ
konštatovala, že bolo prítomných 6 z 9 poslancov (66 %)
a OZ bolo uznášania schopné.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
V plnení ostávajú uznesenia
č. 95/2012, 103/2012, 14/2014.
OZ zobralo na vedomie pripravovanú stratégiu Občianskeho
združenia miestnej akčnej
skupiny Pramene /OZ MAS Pramene/.
OZ zobralo na vedomie správy
kontrolóra obce
a/ kontrolu plnenia účtovných
dokladov
b/ stav hospodárenia obce za I.
polrok 2014.
OZ zobralo na vedomie ceny
starostky obce týmto občanom:
p. František Proner, Bc. Magdaléna Javorská Dlugošová,
Ing. Daniel Martinko, p. Martin
Slodičák, PaedDr. Oľga Akimjaková, p. Róbert Martinko,
p. Jozef Javorský, Mgr. Oľga
Martinková, Ing. Milan Maliňák,
p. Terézia Gajanová. Oceneným
občanom schválilo vecný dar
v hodnote 200 €.
OZ schválilo žiadosť Základnej
školy Spišský Štiavnik o zriadení
školského klubu detí - dofinancovanie vo výške 2500 € do
konca roka 2014.
OZ schválilo finančný príspevok
na dofinancovanie vybudovania bezbariérového prístupu
A. J., Spišský Štiavnik vo výške
1000 € a finančný príspevok
na nákup špeciálneho kočíka
KIMBA 2-1 M. O., Spišský Štiavnik vo výške 1000 €.
(pokračovanie na strane 4)
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OZ zobralo na vedomie žiadosť
o uvoľnenie z funkcie veliteľa
DHZ Martina Slodičáka a schválilo za veliteľa DHZ Spišský
Štiavnik p. Kamila Slodičáka.
Tiež schválilo vynaložené náklady na nutné opravy a úpravy
Spišskej katolíckej charite,
Jesenského 5, 052 01 Spišská
Nová Ves vo výške 19211,90 €.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
o odsúhlasenie času predaja /
poskytovania služieb/ Potravinám AS, nakoľko prevádzka
ešte nebola skolaudovaná, OZ
sa k predmetu žiadosti nevyjadruje.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
P. T., Poprad o odkúpenie majetku obce a žiadosť M. S. s manželkou, Betlanovce o odkúpenie
pozemku.
OZ ponecháva pozemky, ktoré
boli navrhnuté k odpredaju
ponechať naďalej v majetku
obce:
parcela č. 107/2 zastavané
plochy a nádvoria o výmere
159 m2,
parcela č. 107/3 zastavané
plochy a nádvoria o výmere
290 m2,
parcela č. 107/4 zastavané
plochy a nádvoria o výmere
85 m2 v k.ú. Spišský Štiavnik,
OZ zároveň zrušilo uznesenie
č. 103/2012 zo dňa 16. 11. 2012.
OZ zobralo na vedomie ďakovný list Hokejového klubu HC
Spišský Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
E. H. s manželkou, Spišský Štiavnik, žiadosť M. Š. s manželkou,
Spišský Štiavnik, žiadosť S. H.
s manželkou, Spišský Štiavnik
a navrhuje všetky 3 žiadosti prejednať na zasadnutí komisie pre
výstavbu, životné prostredie
a územné plánovanie.
» 9. zasadnutie OZ/24. 10.
2014
OZ schválilo program Obecného zastupiteľstva doplnený
o žiadosti v bode rôzne. OZ
schválilo za zapisovateľku
Antóniu Zummerovú, do návrhovej komisie a mandátovej
komisie a za overovateľov
zápisnice Ing. Matúša Korheľa
a Ing. Jozefa Javorského. Mandátová a návrhová komisia OZ
konštatovala, že bolo prítomných 9 z 9 poslancov (100 %)
a OZ bolo uznášania schopné.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa
26. 9. 2014. V plnení ostávajú
uznesenia č. 95/2012, 14/2014.
OZ sa uznieslo na VZN č. 1
o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky. OZ schválilo sadzobník poplatkov obce
(pokračovanie na strane 5)

Odišiel od nás vdp. Marcel Martinko

V nedeľu 10. augusta 2014, v 87. roku života a 44. roku kňazstva nás navždy
opustil, náš rodák vdp. Marcel Martinko. Poslednej rozlúčky 14. augusta sa
zúčastnili desiatky občanov, kňazov a veriacich z blízkeho okolia i z farností, kde
pôsobil.
Marcel Martinko sa narodil 24.
apríla 1928 v Spišskom Štiavniku, kde navštevoval aj základnú
školu. V štúdiu pokračoval na
8 ročnom gymnáziu v Kaštieli,
ktoré pripravovalo mladých ľudí
na kňazské povolanie. Bol vynikajúci študent. Nadaný na jazyky,
usilovný, skromný a úslužný,
vždy ochotný pomôcť. V roku
1950 musel štúdium z ideologických dôvodov prerušiť a až
po uvoľnení situácie v bývalom
Československu sa mu naplnila celoživotná túžba dokončiť
štúdium kňazstva v Bratislave
na bohosloveckej fakulte. Po
slávnostných primíciach v roku
1971 odišiel za kaplána do Oravskej Lesnej, v rokoch 1972-1989
pôsobil ako kňaz, správca farnosti
Hruštín a od roku 1989 do roku
2001 v Liptovskej Tepličke. Tam

okrem povinnosti kňaza dôsledne vyučuje náboženstvo, pripravuje na sviatosti, nacvičuje a tvorí
liturgie slávnostných sv. omší,
nacvičuje a podporuje dievčenský chrámový zbor i miništrantov,
vychováva mladých i miestnych
Rómov. Zároveň s veľkou úctou
pristupuje a vyzýva k uchovávaniu tradícii a krojov v obci.
V Liptovskej Tepličke pôsobil do
odchodu dôchodku do 30. júna
2001. Na radosť nás všetkých
sa vracia do rodnej obce, kde
vypomáha rozsievať Božie slovo
a evanjelium – radostnú zvesť
nám Štiavničanom. Aj napriek
úctyhodnému veku sa púšťa do
práce pri formovaní Kaštieľskych
Rómov. No túži aj po nových
veciach. I na sklonku života pracuje s počítačom a internetom,
cez ktorý sa vzdeláva, sleduje cir-

kevný i svetský život a pátra po
rodokmeňoch Štiavničanov. Jeho
veľkým koníčkom a záľubou bola
história – nazýval ju učiteľkou
múdrosti a pravdy.
Pri príležitosti 80. narodenín
mu bola udelená Cena obce Spišský Štiavnik za celoživotné dielo
pri rozvoji duchovných hodnôt
a 19. apríla 2008 sa stal čestným
občanom obce Liptovská Teplička.
Vdp. Marcel Martinko bol príkladom skromnosti, dôstojnosti
a pracovitosti. Bol človekom,
ktorý chápe a povzbudzuje zverený ľud, učí aj napomína, jednoducho robí všetko potrebné,
aby veriaci ľud smeroval k spáse
v mene toho najkrajšieho citu v mene Božej lásky.
(Úryvok zo smútočnej rozlúčky
starostky obce M. K.)

Posledná rozlúčka s vdp. Marcelom Martinkom (autor foto: Šalata)

Obecný spravodajca informačný štvrťročník obyvateľov obce Spišský Štiavnik číslo 4/2014 ročník XI www.spisskystiavnik.sk strana 5

Jubilanti oslavovali

(pokračovanie zo strany 4)

Oslava sa konala 10. 10. 2014 v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku.
Oslávencov, ktorí v roku 2014 oslávili okrúhle narodeniny, privítala pani Oľga
Rákociová.
Deti z Materskej školy v Spišskom Štiavniku spestrili oslavu
scénickým tancom, básňami
a piesňami, ktoré diváci ocenili
veľkým potleskom. Po príhovore
a prípitku pani starostky Márie
Kleinovej, prišiel na scénu herec
Štefan Skrúcaný. Ten jubilantov

zabával príhodami, vtipmi a piesňami, ktoré si jubilanti pospevovali spolu s ním. Po chutnej večeri
oslávencov potešil spevokol
z Klubu dôchodcov zo Spišského
Štiavnika. Po skončení kultúrneho
programu pani starostka Mária
Kleinová odovzdala jubilantom

kvety a darčeky. Oslávenci sa tak
dobre cítili, že tancovali a spievali
až do hlbokej noci.
Všetkým jubilantom želáme
pevné zdravie, lásku a pokoj
v kruhu rodiny.
(Martina Mizerová)

Slávnostný prípitok jubilantov (autor foto: M.J.)

Najbližší zachránený život môže byť tvoj

Táto známa veta bola viac ako aktuálna v stredu pred jesennými prázdninami.
Vďaka iniciatíve našej pani učiteľky Mgr. Moniky Mravovej navštívila našu
školu posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Prišli vo veľkom štýle.
Na záchranárskom aute, s figurínou, nosidlami a s rôznymi
pomôckami, pomocou ktorých
nám ukázali, ako sa dá poskytnúť prvá pomoc človeku, ktorý
to práve potrebuje. Mnohí z nás
si poopravili svoje vedomosti
z tejto oblasti. Aj v záchrane
života sa časom menia postupy.
Záchranári našim žiakom ukázali,

ako poskytnúť prvú pomoc pri
zástave dýchania, zástave srdca,
zlomenine a príhodách, ktoré nás
môžu stretnúť. Počas prednášky
na veľkú radosť detí, povozili
niekoľkých šťastlivcov na nosidlách a úplný vrchol programu
bola jazda po školskom ihrisku
na vozidle RZP a so spustenou
húkačkou! Veríme, že najdôle-

žitejšie telefónne čísla (112,
155,150 a 158) deťom „nevyfučia“ z hlavy a budú si ich pamätať.
Úplne najlepšie by bolo, keby
tieto núdzové telefónne čísla
a získané vedomosti o záchrane
života nemuseli nikdy použiť.
(Martina Mizerová)

Ukážka poskytnutia prvej pomoci (autor foto: M. M.)

Spišský Štiavnik na rok 2015,
pričom zvýšilo stočné na 0,44 €/
m3. OZ schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2014 v zmysle
zák. o rozpočtových pravidlách
č. 583/2004 Z.z. a zobralo na
vedomie stanovisko kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu obce na
r. 2015, 2016, 2017. OZ schválilo rozpočet obce na rok 2015
a zobralo na vedomie výhľadový rozpočet na r. 2016 a 2017.
Tiež zobralo na vedomie príkaz
na vykonanie inventarizácie rok
2014 a schválilo harmonogram
inventarizácie majetku obce na
rok 2014. OZ schválilo zámer
zverejniť odpredaj budovy
súp.č. 801 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e zákona
č. 138/1991 Z.z. o majetku
obcí, a neschválilo zverejniť
zámer o odpredaji pozemkov parc.č. 4309/11, 77 m2,
č. 802/2, 88 m2, č. 801/21, 56 m2,
z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e
zákona č. 138/1991 Z.z. OZ
navrhlo geometricky vyznačiť
hranice parciel č. 4309/1, 802/2,
801/21 vytyčovacím návrhom.
OZ schválilo odpredaj pozemku
M. N. s manželkou - záhradka
pri bytovom dome č. 4 v zmysle
spracovaného GO plánu
č. 42/2013 do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- z parcely „C“ 816/1 bola
odčlenená novovytvorená
parcela č. 816/106 zastavané plochy a nádvoria, diel 12
v katastrálnom území Spišský
Štiavnik v kúpnej cene 6,64 €/
m2 o výmere 115 m2
- z parcely „C“ 816/1 bola
odčlenená novovytvorená
parcela č. 816/107 zastavané plochy a nádvoria, diel 11
v katastrálnom území Spišský
Štiavnik v kúpnej cene 6,64 €/
m2 o výmere 116 m2
spolu v cene 1533,84 €.
OZ schválilo odpredaj pozemku D. D. - záhradka pri bytovom
dome č. 4 v zmysle spracovaného GO plánu č. 42/2013 do jeho
výlučného vlastníctva
- z parcely „E“ č. 816/1 bola
odčlenená novovytvorená parcela č. 812/42 orná pôda, diel 10
v katastrálnom území Spišský
Štiavnik v kúpnej cene 6,64 €/
m2 o výmere 110 m2 spolu
v cene 730,40 €.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
o kontrolu zápisnice č. 8 - R. D.,
overovatelia zápisnice potvrdili
správnosť zápisu z rokovania.
OZ zobralo na vedomie žiadosť o kontrolu platieb, dňa
24. 10. 2014 bola kontrola platieb zaslaná R. D. poštou. OZ
(pokračovanie na strane 6)
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zobralo na vedomie odpoveď vyjadrenie k žiadosti o kontrolu
správnosti účtovania stočného
a odporučilo vyjadrenie prejednať na komisii sťažností.
OZ schválilo finančný príspevok vo výške 300 € pre J. L. OZ
zobralo na vedomie žiadosť
o finančný príspevok 1. oddielu
Gumkáčiek Poprad, Zbor anjelov strážnych Poprad, Vydrník
114, 059 14 Spišský Štiavnik,
a doporučilo doplniť žiadosť
v zmysle VZN č. 3/2011 o podmienkach poskytovania dotácie
z rozpočtu obce. Tiež zobralo
na vedomie žiadosť skupiny
GIPSY Štiavnik, Priečna 281, 059
14 Spišský Štiavnik, a doporučilo doplniť žiadosť v zmysle
VZN č. 3/2011 o podmienkach
poskytovania dotácie z rozpočtu obce. OZ zobralo na vedomie
žiadosť Urbárskeho pozemkového spoločenstva majiteľov
lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku o poskytnutie finančného
príspevku vo výške 30.000 € na
vylepšenie zariadenia, OZ túto
žiadosť neschvaľuje. OZ schválilo žiadosť o finančný príspevok na výstavu Galérie umelcov
Spiša pre Š. H., vo výške 500 €.

Agrokomplex Nitra 2014

Občianske združenie MAS PRAMENE absolvovalo výstavu Agrokomplex
Nitra, ktorá sa konala v dňoch 21. – 24. augusta 2014. V stánku Prešovského
kraja sa aktívne prezentovali tri miestne akčné skupiny (MAS Partnerstvo
BACHUREŇ, MAS Šafrán, Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš)
a priebežne päť VSP (MAS Pramene, LAG Tatry – Pieniny, MAS Stráže, MAS
Horná Torysa, MAS Opál).
Stánok nášho regiónu sa
niesol v duchu šarišskej a spišskej chyži, kde návštevníci mohli
vidieť krásnu ručne vyrábanú
bižutériu, ľudové bábiky, ochutnať pálenku z Fulianky, či obdivovať netradičné kraslice od
majsterky Slovenska. Každému,
kto prechádzal okolo ulahodili výborné domáce koláčiky
a mäsové dobrôtky z Mäsovýroby
Štefan Knižka. O skvelú náladu
sa postarali muzikanti, speváci
a tanečníci z FS Osturnianka, FS
Šarišská Lipa, Kapušanské richtaroše a mužská spevácka skupina
z Fričoviec. Návštevníci výstavy
si taktiež mohli vybrať z pomedzi
rôznych informačných a propagačných materiálov a informovať

sa o novovzniknutých a fungujúcich MAS (Miestna akčná skupina) a VSP (Verejno – súkromné
partnerstvo). Naše úsilie o autentickú prezentáciu nášho kraja so
všetkým čo k tomu patrí, od starého priedomia, skromnej chyže,
cez kroje, regionálne produkty až
po folklór, bolo úspešne ohodnotené prvým miestom v súťaži
o najkrajší stánok výstavy. OZ
MAS PRAMENE neodišlo úplne
naprázdno, získali sme dve
ocenenia v súťaži „NAJKRAJŠIA
FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS /
VSP“ získali sme 2. a 3. miesto
v dvoch rôznych kategóriách.
Fotografie zaslali z obce Hozelec.
Celkovo sa z Prešovského kraja
zúčastnilo 5 folklórnych súbo-

rov a spolu cez 250 účastníkov.
V závere môžeme zhodnotiť, že
tohtoročný Agrokomplex bol
veľmi príjemnou skúsenosťou
a sme radi, že jeho návštevníci
mohli vidieť, počuť a ochutnať
jedinečnosť nášho regiónu.
Ďakujeme veľmi pekne Ľubke
Šutákovej, majsterke Slovenska
v maľovaní kraslíc, ale aj veľké
ďakujem patrí aj Renátke Bachledovej, ktoré v rámci svojho voľného času (dovolenky) prezentovali
naše kroje, ľudové remeslo, ale
reprezentovali aj obec Spišský
Štiavnik, Občianske združenie
MAS PRAMENE a celý prešovský
región.
(Emília Ringošová,
manažér OZ MAS PRAMENE)

(Za správnosť výpisu O.R.)

VZN 1/2015

o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky č. 1/2015
Obecné zastupiteľstvo obce
Spišský Štiavnik vo veciach
plnenia úlohy štátnej
správy v zmysle § 6 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov,
§ 2 ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 1 až
3 zákona č.
596/2003 Z. z o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 20 ods. 3
zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa
uznieslo na tomto: všeobecne
záväznom nariadení
§ 1 Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu
dieťaťa na
plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole
a materskej škole.
§ 2 Miesto a čas zápisu dieťaťa
v základnej škole
Zápis dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky
v základnej škole
(pokračovanie na strane 7)

Zľava: R. Bachledová, Ľ. Šutáková, E.Ringošová a hudobníci (autor foto: E.R.)

sledujte www.spisskystiavnik.sk
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do
orgánov samosprávy obcí
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí.
Deň a čas konania volieb - 15. 11. 2014 v čase 7.00-20.00 h.
•
•

volebný okrsok č. 1, do ktorého patria ulice - ulice Hornádska, Kláštorná, Lúčna, Mlynská, Železničná
stanica, Mariánske námestie, Kaštieľ, Priečna súp.číslo 1 - 274, Kvetná; volebná miestnosť, ktorá sa
bude nachádzať v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku, Hornádska 241,
volebný okrsok č. 2, do ktorého patria ulice - ulice Hlavná, Slnečná, Priečna od súp.čísla 275; volebná
miestnosť, ktorá sa bude nachádzať v budove Základnej školy v Spišskom Štiavniku, Slnečná č. 422,
1. trieda

Zaregistrovaní kandidáti pre voľby starostu obce v Spišskom Štiavniku dňa 15. 11. 2014 podľa § 23 zákona
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí:
1. Peter Jendrál, 39 r., štátny zamestnanec, Spišský Štiavnik, Kaštieľ 472/5, nezávislý kandidát
2. Mária Kleinová, 54 r., starostka obce, Spišský Štiavnik, Slnečná 424/6, SMER‑sociálna demokracia
3. Matúš Korheľ, Ing., 38 r., manažér, Spišský Štiavnik, Lúčna 106/17, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Milan Sedmák, Ing., 55 r., agronóm, Spišský Štiavnik, Hlavná 350/49, nezávislý kandidát
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Rozhovor s oceneným športovcom

(pokračovanie zo strany 4)

Starostka obce Spišský Štiavnik Mária Kleinová 24. 10. 2014 odovzdávala Ceny
starostky obce. Jedným z ocenených bol aj Ing. Daniel Martinko, ktorý dostal
Cenu starostky obce za dlhoročný aktívny prínos pri rozvoji športu a telesnej
kultúry v obci Spišský Štiavnik, nám poskytol rozhovor.
» Pán Ing. Daniel Martinko,
čitateľov by zaujímalo, kedy ste
začali so športovaním?
Na začiatky športovania sa
nepamätám, ale vlastne ani
nemôžem, pretože len z rozprávania rodičov viem, že ešte
pred narodením hovorili, že to
musí byť futbalista, lebo veľmi
kope. Ale celá naša generácia
bola športová. Neboli počítače,
mobily, v televízii nešlo nič, na
čo by sa dalo pozerať, a tak sme
vyrastali na ulici a na lúkach. Už
cestou zo školy sme sa naháňali,
taška skončila za dverami a už
sme hrali skrývačku, naháňačku,
ale hlavne futbal. Keďže sme sa
nestihli ani prezliecť, končilo
to zelenými kolenami od trávy
a doma úprimným dohovorom rodičov, teda sme dostali
po zadku a museli sme sa učiť.
Súťažne som začal hrávať futbal
ako mladší žiak v ôsmych rokoch
pod vedením Jozefa Gajana
z Hranovnice, a ako desaťročný
ping - pong pod vedením, vtedy
mladého, Jozefa Javorského.
» Ako reaguje Vaša rodina na
Vaše aktivity?
Ešte pred svadbou, keď sme
s mojou manželkou ešte len spolu
chodili, tak som jej vravel, že je
moja najväčšia láska, ale mám aj
inú, na ktorú ale nemusí žiarliť,
lebo tou láskou je šport. Keďže
mám tolerantnú manželku, a tiež

športovkyňu, tak to pochopila,
aj keď mnohokrát by určite bola
radšej, keby som sa viac venoval
rodine. Deti, už od malička vedeli,
že keď je futbal, tak oco ide na
futbal, a keď je ping‑pong, tak
oco ide na ping‑pong. Zrejme si
na to zvykli a berú to ako normálnu súčasť života.
» Čo Vám šport prináša?
Šport, ako taký, prináša pre
pravého športovca komplexný
úžitok. V prvom rade, ak niekoho
šport baví, tak má z neho zábavu,
či už ako športovec, divák, tréner,
funkcionár. Športovaním si upevňujeme zdravie, nielen aktívnym
pohybom, ale aj prísunom pozitívneho adrenalínu pri zápasoch.
Naučíme sa nielen vyhrávať, ale
hlavne prehrávať, lebo súčasťou
života nie sú len výhry, ale aj
prehry. Športovec musí pravidelne chodiť na tréningy, počúvať
pokyny trénera, podriadiť sa
záujmu kolektívu, a hlavne správať sa korektne k spoluhráčom,
trénerom, rozhodcom, súperovi,
či divákom. Ak to všetko zvládne, potom je aj v bežnom živote
oveľa viac vyrovnaný a životné
prekážky zvláda omnoho jednoduchšie a ľahšie.
» Máte aj ďalšie športové
plány?
Keďže vek človek nezastaví
a po aktívnom štyridsaťročnom
hraní stolného tenisu sa už výraz-

ne ozýva únava organizmu, moje
plány do budúcnosti s aktívnym
športovaním sú úplne jednoduché, a to, čo najviac si chrániť
zdravie a pokračovať v odovzdávaní žezla mladej generácii.
Svoje pôsobenie vidím hlavne
vo funkcionárskej a trénerskej
úlohe. Tam pred nami všetkými
stojí mimoriadne ťažká úloha,
presvedčiť mladú generáciu, že
šport sa nehrá za počítačom,
ale na ihrisku. Presvedčiť ich, že
počítače a mobily sú výbornými pomocníkmi, ale pekelnými
pánmi. Je to úloha síce pre Sizyfosa, ale na druhej strane je to
výzva, ktorá ak bude splnená,
bude znamenať pre túto mladú
generáciu vykúpenie zo závislosti.
» Aká bola Vaša reakcia na
udelenie ceny?
Každé pozitívne ocenenie je
pre každého, nielen pre športovca, určite veľmi príjemné. Cena
starostky obce je najväčším
vyznamenaním obce, ktoré sa
neudeľuje každý deň. Preto si
toto ocenenie hlboko vážim, je
veľkým povzbudením do ďalšej
práce. Len neviem, či som si ho
aj skutočne zaslúžil.
Ďakujem za rozhovor. Blahoželám k udeleniu ceny a prajem
veľa zdravia.
(Martina Mizerová)

Zaregistrovaní kandidáti pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva dňa 15. 11. 2014 podľa § 18 zákona
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Štefan Bukovič, Ing., Mgr., 37.r., vedúci oddelenia, Spišský Štiavnik, Lúčna 91/2, SMER‑SD
Roman Čonka, 32 r., robotník, Spišský Štiavnik, Priečna 283/47, SRK
Renáta Dulovičová, Ing., 47 r., sam. odb. referentka, Sp. Štiavnik, Mlynská 156/35, 99 %-občiansky hlas
Pavol Fedor, Ing., 32 r., kontrolór, Spišský Štiavnik, Slnečná 525/63, Strana moderného Slovenska
Ján Galovič, 37 r., inštruktor zvárania, Spišský Štiavnik, Priečna 6/6, SDKÚ‑DS
Martin Hudzík, Ing, 46 r., senior designer, Spišský Štiavnik, Slnečná 437/19, KDH
Gabriel Chripko, Bc., 23 r., študent, Spišský Štiavnik, Mlynská 155/34, SMER‑SD
Jozef Javorský, Ing., 56 r., vedúci strediska, Spišský Štiavnik, Slnečná 462/44, KDH
Maroš Javorský, 35 r., SZČO, Spišský Štiavnik, Hlavná 335/34, SMER‑SD
Ján Kalakaj, 31 r., zvárač, Spišský Štiavnik, Kaštieľ 469/2, KĽS
Ján Koňa, 37 r., podnikateľ, Spišský Štiavnik, Priečna 283/47, KĽS
Matúš Korheľ, Ing., 38 r., manažér, Spišský Štiavnik, Lúčna 106/17, KDH
Dušan Lacko, 35 r., asistent učiteľa, Spišský Štiavnik, Priečna 281/45, KĽS
Jaroslav Lacko, 53 r., invalidný dôchodca, Spišský Štiavnik, Priečna 280/44, KĽS
Jaroslav Lavrik, 30 r., hasič‑záchranár, Spišský Štiavnik, Mlynská 185/64, SDKÚ‑DS
Anna Lavríková, 72 r., dôchodkyňa, Spišský Štiavnik, Kvetná 86/71, SDKÚ‑DS
Milan Maliňák, Ing., 44 r., učiteľ, Spišský Štiavnik, Slnečná 516/54, KDH
Daniel Martinko, Ing., 49 r., manažér, Spišský Štiavnik, Lúčna 101/12, KDH
Róbert Martinko, 44 r., manažér, Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 484/1, SMER‑SD
Viliam Martinko, 54 r., elektromontér, Spišský Štiavnik, Priečna 11/11, SMER‑SD
Oľga Martinková, Mgr., 52 r., vychovávateľka, Spišský Štiavnik, Mlynská 188/67, SMER‑SD
Rudolf Pokoš, 50 r., robotník, Spišský Štiavnik, Priečna 283/47, SRK
Matúš Proner, 32 r., bezpečnostný technik, Spišský Štiavnik, Slnečná 426/8, SDKÚ‑DS
Ján Rusnák, 41 r., robotník, Spišský Štiavnik, Priečna 280/44, KĽS
Katarína Slivková, 67 r., THP, Spišský Štiavnik, Kláštorná 233/34, Právo a spravodlivosť
Eva Tardová, 48 r., ekonómka, Spišský Štiavnik, Hlavná 304/3, SDKÚ‑DS
Štefan Tokarčík, 29 r., technik, Spišský Štiavnik, Kvetná 60/55, KDH
Zuzana Zamišková, Ing., 45 r., pom. ekonómka‑ošetrovateľka, Sp. Štiavnik, Mlynská 124/3, SDKÚ‑DS
Cyril Žiga, 33 r., podnikateľ, Spišský Štiavnik, Priečna 285/49, KĽS

v školskom roku 2015/2016 sa
koná v Základnej škole, Slnečná
422, Spišský Štiavnik, na prízemí
školy v 1. A triede, v dňoch:
- 26. januára 2015 (pondelok)
v čase 14.00-17.00 h
- 27. januára 2015 (utorok)
v čase 14.00-17.00 h
- 28. januára 2015 (streda)
v čase 14.00-17.00 h
- 29. januára 2015 (štvrtok)
v čase 14.00-17.00 h
§ 3 Miesto a čas zápisu dieťaťa
v materskej škole
Zápis dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v materskej
škole v školskom roku
2015/2016 sa koná v Materskej
škole, Hornádska 239, Spišský
Štiavnik, v dňoch:
- 2. marca 2015 (pondelok)
v čase 7.00-15.30 h
- 3. marca 2015 (utorok) v čase
od 7.00-15.30 h
- 4. marca 2015 (streda) v čase
od 7.00-15.30 h
- 5. marca 2015 (štvrtok) v čase
od 7.00-15.30 h
- 6. marca 2015 (piatok) v čase
od 7.00-15.30 h
§ 4 Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2015 schválilo
obecné zastupiteľstvo
obce Spišský Štiavnik na svojom
zasadnutí dňa 24. 10. 2014
uznesením č. 78/2014.
2) Toto všeobecne záväzné
nariadenie nadobúda účinnosť
1. januára 2015.
(A.Z.)

Zážitky detí
z koledovania
Na začiatku koledovania bolo
smutné, že v prvých troch
domoch nám neotvorili. Ale
potom to stálo za to. Veľmi sa
mi páčilo, ako z nás mali ľudia
radosť. Z tej radosti som mala
radosť aj ja. Som veľmi rada,
že som deťom v Afrike mohla
aspoň takto pomôcť. (Eliška)
26. decembra sme boli koledovať. Boli sme zbierať chudobným ľuďom peniaze. Bol som
šťastný, lebo sme pomohli
chudobným ľuďom. Veľmi sme
pomohli druhým. (Tomáš)
Boli sme v dome, kde bol taký
starší ujo. Zahrali, zaspievali a zarecitovali sme mu, dal
peniažky pre Afričanov a chcel
dať peniaze aj nám, ale keďže to
je zakázané, tak sme povedali,
že nechceme. Ujo sa nahneval,
peniaze dal do krabice a nahnevane povedal: DO AFRIKY!
(pokračovanie na strane 8)
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Dobrá novina oslavuje 20 rokov

(pokračovanie zo strany 7)

(Simonka)
Na koledovaní som nezažila
nijaký vtipný či iný zážitok. Ale
za to som bola veľmi rada, že
som mohla ísť zvestovať narodenie Ježiška. Mohla som potešiť starých ľudí. Vládla tu výborná atmosféra a na všetkom sme
sa zabávali. Som veľmi rada, že
som sa na tomto koledovaní
mohla zúčastniť. (anonym)
V jednom dome mi zhoreli
vlasy, bunda a krídla. Krídla
neboli moje a bunda bola od
krstnej. Bola sranda. Čo ma
prekvapilo je, že mamka vôbec
nebola naštvaná. Išla som
rovno k ujovi, kde boli už všetci
a mamka už mala obvolaných
všetkých kaderníkov. (Lea)
Tento ročník bol pre mňa najkrajší. Prvýkrát som hrala na
gitare. Dlho som sa obávala, ako
to dopadne. Najlepšie z toho
bolo, že pomáham deťom
v Afrike. Na koledovaní bola
super sranda, keďže sme mali
najsuprovejšieho vedúceho na
svete – GABA! Bola s ním úžasná
sranda a deň som si užila na
100%. Naj zážitok bol, keď nám
v jednom dome prihoreli krídla.
Potom sme to asi 20 minút
opravovali, ale aspoň máme
na čo spomínať. Každopádne,
na každom koledovaní je super
atmosféra. Už sa neviem dočkať
na ďalší rok.
PS: Ďakujem všetkým, ktorí to
u nás, v Spišskom Štiavniku zorganizovali.
(Duška)

Zo športu

Prichádzajúca zima vyháňa
našich futbalistov z ihrísk,
kde celú jesennú časť sezóny
2014/2015 bojovali o cenné
body do tabuliek. Všetky naše
mužstvá poctivo trénovali, aby
zimu strávili v tabuľkách na
popredných miestach, čo sa
nám celkom aj podarilo. Naši
muži odohrali na jeseň celkovo
12 zápasov, v ktorých sedemkrát vyhrali, dvakrát remizovali
a trikrát aj prehrali. So ziskom
23 bodov sa nachádzajú na štvrtom mieste tabuľky a od prvej
Šuňavy ich delia len tri body.
Mužstvo dorastencov po jeseni
taktiež obsadilo štvrté miesto
s rovnakým počtom bodov
ako muži, čiže 23. Dorastenci
môžu stále pomýšľať aj na prvé
miesto, avšak bude potrebné na
jar naplno zabojovať. Postup,
ktorý im minulú sezónu ušiel
len o vlások, by určite potešil
(pokračovanie na strane 9)

Dobrá novina je každoročnou súčasťou našich Vianoc a určite mnohí z nás si už
ani nevieme predstaviť sviatky bez krásnych spievajúcich anjelov, pastierikov či
kráľov, ktorí z domu do domu prinášajú radostnú zvesť o narodení Ježiška.
Pod mottom „Podajme ruku
deťom“ sa skupinky detí stávajú vianočnými poslami nádeje.
Nádeje pre každého navštíveného, že na svete nie sme sami,
ale aj nádeje pre chudobných,
ktorí sú na tom omnoho horšie
ako my a mnohí z nich denne
musia bojovať o prežitie (keďže
tam neexistujú žiadne sociálne
dávky a je tam extrémna chudoba). Myslím, že môžem povedať,
že Dobrá novina nás spája – nás
Štiavničanov navzájom, ale aj nás
s africkým kontinentom.
Na Slovensku sa deti vyberú
do rodín s Dobrou novinou
po 20-ty raz. No nechce sa mi
veriť, že v našej obci budeme
koledovať už 17.ty‑krát. Je to
naozaj veľa rokov, plno zážitkov,
akcií a skúseností. Boli časy, keď
v rámci Dobrej noviny navštívili
našu obec rôzni partneri Dobrej
noviny priamo z africkej Kene.
V živej pamäti nám určite ostal
napríklad mladý maliar Adam
Masava, ktorý nám vyrozprával
svoj príbeh života v chudobnej
štvrti, ale hlavne, ako mu projekt podporený Dobrou novinou zmenil život a pomohol
mu postaviť sa na vlastné nohy.
Minulý rok navštívila náš kostol
dobrovoľníčka, ktorá strávila leto
v projekte pre postihnuté deti
v Keni, ktoré by, nebyť Dobrej
noviny, boli odkázané napospas
osudu.
Dobrá novina skutočne
pomáha. V prvých rokoch to
boli projekty skôr zamerané na
hmotnú pomoc, predovšetkým
jedlo, šatstvo či stavby škôl
a nemocníc. Dnes okrem takýchto sú tiež projekty, ktoré sa riadia

heslom: ak chce niekto rybu, daj
mu do ruky udicu, nech sa ju
naučí chytiť. Projekty zamerané
na vzdelávanie, rôzne školenia,
aby si ľudia vedeli pomôcť sami.
Naši malí koledníci sa však
na koledníckych cestičkách
často stretávajú aj s ľuďmi, ktorí
pochybujú, či sa darované peniaze skutočne dostanú tam, kde sú
určené. Nečudo, veď v dnešnej
dobe je skutočne veľa podvodníkov, ktorí sa chcú obohatiť pod
rúškom pomoci slabším. V Dobrej
novine je to však inak.
Ako to teda funguje? Riaditeľ
Dobrej noviny, Marián Čaučík,
ktorý pred pár rokmi tiež navštívil
našu obec, 2 až 3× ročne cestuje
do Afriky na projektové cesty,
kde navštevuje už podporované
projekty a kontroluje, či sú všetky
peniaze riadne využívané. Taktiež
navštívi aj miesta a projekty, ktoré
majú záujem o podporu z Dobrej
noviny. V hlavnom meste Kene je
malá kancelária Dobrej noviny,
v ktorej pracuje Slovenka Danica
Olexová, ktorá taktiež denne
monitoruje projekty a správne využívanie financií. O tom,
ktorý projekt bude podporený
a ktorý nie, rozhoduje tzv. Dobronovinová komisia, ktorá má
volených zástupcov zo všetkých
diecéz Slovenska. Každý projekt
je im predstavený, spolu o ňom
diskutujú a napokon hlasujú, či
bude alebo nebude podporený
Dobrou novinou. Sama som bola
pár rokov členkou tejto komisie
a preto vás skutočne uisťujem,
že je to zaručený systém a nie
je tu miesto pre zneužívanie
vašej podpory. Nestratí sa tu
ani cent. Preto je napr. zakázané

dávať „peniaze bokom“ nie do
pokladničky, ale pre koledníkov
– jednoducho, všetky peniažky
sú určené len na projekty, aby sa
to nezačalo zneužívať. Som veľmi
hrdá, že naša obec už toľko rokov
pomáha a vyzbieralo sa tu naozaj
už veľa na pomoc iným. Minulý
rok sme to zvládli za jediný deň
– 7 skupiniek, 38 detí, 10 sprevádzajúcich osôb navštívili 176
rodín a vykoledovali 1 816, 30 €.
Celkovo sa na Slovensku vyzbieralo 907 139, 68 €, z toho v Spišskej diecéze 144 788, 05 €. Pevne
verím, že tento rok sa naše deti
opäť zapoja.
O podporených projektoch
sa určite dočítate v Novinách
Dobrej noviny, ktoré vám prinesú
vaši koledníci aj tento rok opäť
26. decembra, alebo na stránke
www.dobranovina.sk, kde sú
naozaj všetky informácie a materiály Dobrej noviny.
Čo dodať na záver? Mnohí
môžu vidieť v tejto aktivite len
peniaze, nie je to však celkom
pravda. Dobrá novina je viac ako
nejaká zbierka. Učí nás nevidieť
len seba, premôcť sa, byť tu pre
iných. To málo, čo darujeme, je
pre niekoho naozaj veľa. No to
najhlavnejšie je dobrá zvesť,
posolstvo Vianoc, ktoré nám
popri vianočných reklamách už
v novembri, akciách v hypermarketoch, pri zháňaní sa za darčekmi a všetkým potrebným, často
úplne unikne a pripomenú nám
to až koledníci: že Boh nás má tak
rád, že nikoho nenechá samého
a opusteného, že Ježiško chce
prísť do každej rodiny, každej
dediny, všade, kde je vítaný.
(Mgr. Lívia Šavelová)

Koledníci Dobrej noviny (autor foto: L. Š.)
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Očová, Očová… v našej MŠ

(pokračovanie zo strany 8)

V stredu 5. 11. 2014 našu škôlku navštívil vynikajúci hudobník, zberateľ
hudobných piesní Anton Budinský, ktorý učí na Konzervatóriu J.L. Bellu
v Banskej Bystrici, pôsobí vo VFS Jánošík vo Zvolene, v orchestri Zlaté husle,
v Lúčnici, v Slovenskom rozhlase a televízii.
Tohto talentovaného hudobníka a výborného zabávača sme
privítali s veľkou radosťou, lebo
milujeme hudbu, tanec, spev
a všetko čo sa toho týka, nás
veľmi zaujíma. Nezabudli sme
ani na naše kamarátky - babky
z Klubu dôchodcov, ktoré nás
vďaka tomu navštívili a spoločne s nami si vypočuli nádherné
ukážky hry na archaické hudobné
nástroje, ako sú: fujara, píšťala,
handrárska píšťala, gajdy, drumbľa, heligónka, Panova flauta,
citara, pastiersky bič, krumhorna,
cimbal a iné.Naozaj sme netušili,

že sa dá tak pekne hrať na toľkých
hudobných nástrojoch a ako
sme sa dozvedeli, ani zďaleka to
neboli všetky, na ktorých šikovné ruky hudobníka vedia vylúdiť
krásne melódie.
Podnietilo to v nás túžbu hlbšie
spoznávať náš folklór, ktorý je
taký pestrý, rôznorodý a krásny.
Veď spoznávanie našej histó-

rie a kultúry našich predkov je,
akoby sme spoznávali samých
seba, to kým sme a kam patríme.
Je veľmi dôležité, aby naše deti
v dnešnom pretechnizovanom
svete dokázali spolu s nami
„zastaviť čas“, započúvať sa do
ľudových melódií a prežiť ich
ľahkosť a radosť.
Veríme, že sa nám tento deň
podarilo zasiať do sŕdc detí
semienko lásky a úcty k našej
histórii a folklóru, podnietiť v nich
zvedavosť a záujem o toto bohatstvo našich predkov.
(I. M.)

celú TJ. Najväčšiu radosť nám
momentálne robia naši najmladší futbalisti. Žiaci zimujú
na prvom mieste v tabuľke.
Z deviatich zápasov iba raz
remizovali a ostatné zápasy
vyhrali. Za zmienku stojí aj to,
že v posledných zápasoch žiaci
nastrieľali súperovi vždy najmenej päť gólov. V zápase so
Štrbou sa im dokonca podarilo
skórovať až 18krát. Zimnú prestávku naši futbalisti využijú na
regeneráciu síl, doliečenie zranení zo zápasov a na nový rok
už opäť nabehnú do tréningového kolotoča, aby svoje postavenia v súťažiach buď udržali
alebo ešte vylepšili.
(G.Ch.)

Sadzobník
poplatkov na
rok 2015
Schválené Obecným
zastupiteľstvom dňa
24. 10. 2014 uznesením
č. 79/2014
Poskytovaná služba / poplatok
Vysielanie v obecnom rozhlase
6,00 €/reláciu

Deti a dôchodkyne s hudobníkom Antonom Budinským (autor foto: I. M.)

Komerčný oznam v obecnom
rozhlase / 20,00 € za reláciu
Prenájom verejného
priestranstva / 6,00 € miesto

Zber papiera

Kopírovanie / 0,15 € / stranu

Problematika ochrany životného prostredia sa v súčasnosti dostáva do popredia.
S tým je úzko spätá aj separácia odpadu, napr. starého papiera, ktorý v mnohých
domácnostiach, ale aj podnikoch, školách a firmách zaťažuje priestory a následne,
po jeho vyhodení do zmiešaného komunálneho odpadu, aj životné prostredie.

Faxovanie / 1,00 € / stranu

Ako každý rok aj v tomto školskom roku sme zorganizovali
zber papiera, a tak sme prispeli
aspoň „kvapkou v mori“ k záchrane našich stromov. Škoda len, že
z celkového počtu 368 žiakov
zareagovalo na túto výzvu iba
20 žiakov. Týmto žiakom vyslovujeme veľkú vďaku!
Spolu sa vyzbieralo 3970 kg
papiera.
Vyhodnotenie:
1. Tobiáš Galovič II. A - 1025 kg
2. Júlia Kacvinská VII. A - 980 kg
3. Samuel Slivka III. A - 575 kg
Prvé tri miesta boli odmenené
vecnými cenami a všetci žiaci,
ktorí sa zapojili do zberu, dostali
sladkú odmenu.
Vedeli ste, že 1 tona zberového
papiera zachráni až 17 stromov?
Z toho vyplýva, že naši žiaci
svojou usilovnosťou zachránili takmer 68 stromov. Ešte raz
ďakujeme!

Prenájom 1 100 l nádoby /
47,81 € /rok

Prenájom 120 l KUKA nádoby /
5,18 € / rok
Prenájom 240 l nádoby / 8,06 €
/ rok

Použitie domu smútku pre
občanov obce / 3,31 €
Použitie domu smútku pre
občanov iných miest a obcí /
16,59 €
Stočné / 0,44 € / m3
Prenájom zasadacej miestnosti
OcÚ / 6,64 € / hod
Overovanie podpisov
podľa platného sadzobníka
správnych poplatkov
Overovanie listín podľa
platného sadzobníka
správnych poplatkov
Stavebné konanie podľa
platného sadzobníka
správnych poplatkov
(A. Z.)

(ZŠ Spišský Štiavnik)
Najúspešnejší zberatelia, T. Galovič, J. Kacvinská, (autor foto: M. M.)

(pokračovanie na strane 10)
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Deň úsmevu

(pokračovanie zo strany 9)

Oznam

Informácia pre pozostalých
v prípade úmrtia občanov našej
obce.
Obstarávateľ pohrebu je povinný na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku:
• uzatvoriť zmluvu o nájme hrobového miesta
• oznámiť, ktorá pohrebná
služba obrad zabezpečuje
• doručiť kópiu dokladu „List
o prehliadke mŕtveho“
• oznámiť dátum a čas pohrebu
• v prípade záujmu nahlásiť
rozlúčku v obecnom rozhlase
• uhradiť poplatok za hrobové
miesto a za použitie domu
smútku
Zároveň upozorňujeme občanov, že na každé hrobové
miesto na cintoríne (aj staré)
musí byť uzatvorená zmluva
o nájme hrobového miesta
v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve a VZN č. 3/2007
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Obce
Spišský Štiavnik a Dodatok
č. 1/2008.
Vyzývame preto občanov, ktorí
ešte zmluvu nemajú uzatvorenú, aby tak urobili čo najskôr.
Hroby, ktoré nemajú nájomný
vzťah sú považované za voľné
a v prípade záujmu môžu byť
pridelené iným záujemcom.
(O. R.)

Naši hasiči na
výlete v bani
Leto je čas prázdnin, dovoleniek,
čas oddychu, relaxu, čas strávený v kruhu rodiny a priateľov. Aj
v tomto roku sme chceli nadviazať na príjemne strávene chvíle
výletu do Budapešti v minulom
roku. Preto sme sa rozhodli zorganizovať pre svojich členov
a kamarátov spoločný výlet aj
tento rok. Keďže išlo o výlet
hasičov, prvou zastávkou bolo
Hasičské múzeum v Martine.
Ide naozaj o ojedinelú zbierku
výstroja, výzbroja, techniky
a všetkého čo súvisí s hasičmi.
Múzeum ponúka možnosť
porovnať si veci, z ktorých
vanie duch histórie s dnešným
moderným vybavením. Prezrieť
si unikátnu zbierku uniforiem
z celého sveta, áut, striekačiek
a množstvo iného. Plní dojmov
nasadáme do nášho autobusu a pokračujeme v našej
ceste upršaným Slovenskom.
Veríme, že počasie nám nepokazí naše ďalšie plány. Ďalšou
(pokračovanie na strane 11)

Základná škola v Spišskom Štiavniku je určite jednou z najkrajších budov
obce. Nemálo k tomu prispieva aj krásna žltá farba, ktorá navodzuje veselosť
a optimizmus. Dobrou náladou a úsmevom žiarila celá škola aj 3. októbra.
Nebolo to len tak. Veď na prvý
októbrový piatok pripadá Svetový deň úsmevu. Všetci (žiaci aj
učitelia) sme sa dohodli, že prídeme do školy oblečení v žltej farbe.
Prečo v žltej? No predsa podľa
symbolu veselej nálady : žltého
smajlíka. Všetci ho poznáme.
Vymyslel ho nenápadný umelec
Harvey Ball v roku 1963. Okrúhla
tvárička s malými očkami, úsmevom a to celé na žltom podklade.
Táto veselá žltá žiarila z tričiek,
šiat, sukničiek, nohavíc. Aj tie
písomky boli veselšie! Počas prestávok a podľa možností aj počas
vyučovacích hodín, si deti navzájom rozprávali vtipy, veselé príhody a vyberali tie naj- anekdoty.
Cez prestávky zneli zo školského
rozhlasu veselé detské piesne
a k úsmevom sa v nejednej
triede pridali aj tanečné kreácie
malých veselých tanečníkov. Časť
vyučovania sme obetovali relácii školského rozhlasu Vtipnejší
vyhráva, kde sa žiaci druhého
stupňa predbiehali v reprodukovaní vtipov. Bol to naozaj veľmi
pekný deň. Tak, ako povedala
duša a organizátorka tejto milej
akcie Mgr. Silvia Bukovičová:

Učiteľský zbor (autor foto: M. M.)

„Úsmev je liek, dáva nám silu
a odháňa zlú náladu. Teší nás, že
aj takýmito akciami ho dokážeme
vyčariť na detských tváričkách,
čo umocňuje zmysel našej práce

- vzdelávať a vychovávať nielen
múdrych, ale aj šťastných ľudí.“
(M. M.)

Lovu zdar!

Jeseň sa ani v tomto roku nedala zahanbiť a využila všetky farby na to, aby sa
príroda obliekla do tých najkrajších farieb. Aj tí najlepší výtvarní umelci musia
pri takejto nádhere len s pokorou uznať, že my ľudia sme v porovnaní s ňou len
učni. Sú ľudia, ktorí toto ročné obdobie milujú možno ešte viac, ako my ostatní.
Sú to poľovníci, ktorí sú s prírodou úzko spätí.
Jedným z nich je náš rodák pán
Milan Šavel, ktorý nám poskytol
rozhovor o živote poľovníkov.
» Čo a kto ťa priviedol
k poľovníctvu?
Už keď som bol malým chlapcom, veľmi rád som chodieval
do hory. Páčilo sa mi tam. Mal
som rád všetko, čo bolo s lesom
spojené. Nemal som nikoho, kto
by ma k tejto záľube viedol. Keď
som mal 26 rokov, stal som sa
členom Poľovníckeho združenia
Dubina. V našej oblasti máme dve
Poľovnícke združenia- PZ Dubina
Poprad a PZ Smrekovica.
» Skús nám trochu predstaviť
Vaše poľovnícke združenie.
PZ Dubina Poprad má výmeru
5724 ha poľovného revíru.
Zmluvu na výkon práva poľovníctva máme podpísanú s 32
subjektmi, momentálne od roku
2013 na 10 rokov.

» To je dosť veľký revír. Odkiaľ
až pokiaľ siaha?
Je to zhruba od Spišského Bystrého až po Spišský Štvrtok.
» Niektorí ľudia vidia v poľovníkoch len lovcov lesnej zveri.
Myslím, že je to dosť skreslená predstava. Môžeš nám ju
trochu objasniť? O čom vlastne
poľovníctvo je?
Poľovníctvo nie je len o love
zveri. Je hlavne o zveľaďovaní
prírody a zveri žijúcej v nej. Je
riadené zákonom o poľovníctve,
ktorý musíme rešpektovať. Lov
zveri riadi lesný úrad. Ten určuje,
koľko a akých druhov zveri sa
môže za daný rok uloviť. Ale to
je len tá odmena za celoročnú
a často aj niekoľkoročnú prácu.
Každý poľovník musí odpracovať
každý rok predpísaný počet brigádnických hodín. Vypomáhame
rôznym lesným spoločnostiam,
urbariátu a pod. Naše poľovníc-

ke združenie často brigáduje
v obore v Kvetnici, kde sa chovajú
muflóny. Okrem týchto povinností musí každý člen poľovníckeho
združenia každý rok pripraviť
a dodať schválené množstvo
sena a jadrového krmiva, aby zver
v čase núdze nehladovala.
» Koľko musíš nachystať sena
a jadrového krmiva na jeden
rok?
Na jedného člena to vychádza
okolo 6 metrákov krmiva. Naše
poľovnícke združenie pripraví
spolu asi 240 metrákov sena a asi
130 metrákov jadrového krmiva
(obilniny, kukurica a pod.) ročne.
Okrem toho, každý z nás musí
dodať pre zver soľ. Povinnosťou
poľovníka je taktiež zaplatiť ročný
členský príspevok, z ktorého sa
tiež vyplácajú prenájmy majiteľom poľovných pozemkov. Je
dôležité, aby sme si ako poľovnícke združenie plnili povinnosti
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starostlivosti o zver.
» Čo robí poľovnícke združenie s takýmto množstvom
krmiva? Nie je toho veľa?
Z pripraveného krmiva sa prikrmuje zver v čase núdze. O to
sa staráme my. Snažíme sa, aby
zveri v tuhej zime nič nechýbalo.
Dobrý hospodár sa drží hesla:
„Čím viac dáš prírode ty, tým sa
ti príroda lepšie odvďačí.“
» Kontroluje niekto akú zver
ste ulovili?
Samozrejme. Raz do roka
máme povinnosť predložiť trofejovú zver na chovateľskú prehliadku.
» Čo je to trofejová zver?
Trofejová zver musí spĺňať
určité kritériá, podľa ktorých ju

» Veľa sa v súčasnosti hovorí
o premnožení medveďov. Ako
to vyzerá u nás? Máme v okolí
našej obce niektorého druhu
zveri viac, ako by to malo byť?
V okolí Spišského Štiavnika
evidujeme rôznu zver. Máme tu
medveďa, vlkov, rysov, vysokú
zver, muflónov a diviakov. Práve
diviačia zver je v súčasnosti
premnožená. Tu by som rád upozornil vodičov na možné nebezpečenstvo. Pri migrácii zveri za
potravou a pri súčasnej zvýšenej
premávke sú časté strety s diviačou zverou. Okrem diviaka si to
často odnesie aj auto. Ak nemá
vodič uzavretú havarijnú poistku,
musí znášať náklady na opravu
auta sám. Zo zákonnej poistky sa

postupy a tradície. Povieš nám
o nich?
Keď poľovník uloví zver, musí
si na jej počesť zložiť klobúk.
Potom v tichu postojí. Zvieraťu sa
do papule vloží vetvička čečiny –
posledný hryz a lovec dostane za
klobúk zálomok čečiny omočený
v krvi ulovenej zveri.
» Počula som, že tento jeleň
sa výborne zhostil aj úlohy
obetného daru v susednej obci
Hranovnica.
Áno. Obec Hranovnica oslavovala v tomto čase 730. výročie
vzniku obce. Pri tejto príležitosti
obec požiadala Poľovnícke združenie Dubina Poprad a Poľovnícke združenie Smrekovica
o zorganizovanie poľovníckych

(pokračovanie zo strany 10)

naplánovanou zastávkou je
Hornonitriansky banský skanzen Baňa Cígeľ. Krátke školenie
a naberáme smer podzemie.
Ešte nás vybavia potrebnou
výbavou a vláčik, ktorý niekedy
vozil do podzemia baníkov za
ich prácou, tentokrát vezie nás.
Prechádzka podzemím, ktoré
niekedy bolo miestom ťažby
uhlia a odborný výklad, nám
približujú prácu baníka. Vláčik
nás vyváža na povrch, kde sa
na nás usmieva slniečko a čo je
najdôležitejšie neprší. Nič nebráni dokončiť naše putovanie
na kúpalisku Vadaš. Cestou do
Štúrova Gabo vyberá zo svojho
repertoáru slovenskú hudobnú
klasiku, ale aj niektoré evergreeny upravené práve pre túto
cestu. Príjemne prostredie
kúpaliska poprepletané vôňou
pečenej klobásky, gulášu, varenej kukurice a čo ja viem čoho
ešte všetkého, je jedinečným
miestom na relax. S veľkou
radosťou si užívame slnečné
lúče Štúrovského slniečka, ktoré
sme si toto leto u nás pod Tatrami veľmi neužili. Hoc sa nám
to vôbec nepáči, kúpalisko má
záverečnú, je potrebné dopiť
načapované pivko, podojedať
objednané špecialitky, je čas
návratu. Pred odchodom ešte
spoločná fotka pri autobuse
na parkovisku a vyrážame na
spiatočnú cestu. Plní dojmov
a zážitkov sa lúčime a pomaličky spriadame plány na ďalší
výlet. Veď o rok by sme mohli
ísť…
(R. M.)

Poľovníci a Milan Šavel s medailovým jeleňom (autor foto: M. Š.)

môže poľovník uloviť. Kritériom
je genofond zveri. V prípade
porušenia týchto kritérií nasledujú sankcie pre poľovníka. Trofejovou zverou je srnčia zver, jelenia
zver, diviaky, vlci, muflóny.
» Stáva sa, že Vám zver migruje do iného revíru? Máte
potom na ňu nárok?
Voľne žijúca zver nepatrí
nikomu. Nie je ani vo vlastníctve štátu. Patrí tomu užívateľovi
poľovníckeho revíru, na ktorom
sa zver uloví alebo uhynie.
» Rozumiem tomu, že zver
sa nesmie loviť len tak ledabolo. Je určené, kedy a akú zver
môžete uloviť. Je určené aj to,
kto z poľovníckeho združenia
môže uloviť napríklad medailového jeleňa?
Áno. Lesný úrad stanoví, ktorá
zver a koľko kusov sa môže uloviť.
Podľa zásluhovosti poľovník
dostane povolenku na odlov
schválenej zveri a záleží už len na
tom, či je poľovníkovi dopriate
šťastie uloviť medailového jeleňa.

takéto škodové udalosti nepreplácajú.
» Viem, že rok 2014 bol pre
Teba, ako poľovníka celkom
úspešný. Môžeš nám povedať
niečo o Tvojom poslednom
úlovku?
Je pravdou, že 19. september
bol pre mňa celkom úspešný.
Ako obvykle v tomto čase som
si zobral v práci niekoľkodňovú
dovolenku a venoval som sa najkrajšej časti poľovníckeho roka –
jelenej ruji. Mal som povolenku
na odlov jeleňa 4.vekovej triedy.
» Čo znamená „jeleň 4. vekovej triedy“?
Je to najsilnejší jeleň. Lovný
jeleň.
» No a čo bolo ďalej?
Vybral som na asi pätnástu
alebo dvadsiatu vychádzku za
zverou. Bolo ráno asi 6 hodín a na
úseku Pod vysokým brehom sa mi
podarilo streliť pekného medailového jeleňa. Bol to 14-torák.
» Viem, že keď ulovíte zver,
poľovník musí dodržať určité

dní. V rámci týchto dní sa konala
aj svätohubertská omša a môj
14-torák sa stal obetným darom.
Samozrejme, jeleňa sme najprv
naaranžovali, zamrazili, položili na čečinu a uložili na voz. Za
vozom kráčal sprievod poľovníkov v uniformách. Pred kostolom nás čakal pán farár s miništrantmi a mohla začať omša.
Bolo to veľmi pekné a dôstojné.
Po svätej omši pokračoval deň
ukážkou pasovania za lovca.
Takéto omše sme už absolvovali
aj v Spišskom Štiavniku, Spišskom
Bystrom a v Poprade. Znovu by
sme radi touto tradíciou pokračovali v našej obci v budúcom roku
alebo o dva roky.
Ďakujem Ti za rozhovor, veľa
som sa dozvedela a prajem Tebe
aj poľovníckemu združeniu, aby
sa Vám vo Vašej práci darilo.
Končím tak, ako som začala :
Lovu zdar!
(M. M.)

Katarínska
zábava
Dobrovoľný hasičský zbor
v Spišskom Štiavniku Vás
pozýva na Katarínsku zábavu,
ktorá sa uskutoční 22.
novembra 2014 so začiatkom
o 19,30 hod. v Urbárskom
dome v Spišskom Štiavniku.
Do tanca bude hrať skupina
Duo Mayor z Popradu.
Vstupné je 19,00 €. Vstupenky
si môžete zakúpiť v Urbárskom
klube.
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Pozvánka na
výstavu

Tatranská galéria v Poprade
a autor Vás pozývajú na výstavu
Štefan Hudzík
ZVNÚTORNENIE
od 7. 11. 2014 do 11. 1. 2015
v Elektrárni TG, Hviezdoslavova
12, Poprad

Telefón SOS

• SOS - 112
• Hasiči - 150
• Záchranná služba - 155
• Polícia - 158
• Lekárska služba prvej pomoci
Poprad - 712 51 11
• Elektrina - 0850 123 333
• Plyn - 0850 111 727
• Poruchy verejného vodovodu Poprad - 772 95 48, Call
centrum Veolia PVPS Poprad
- 0850 111 800
• T‑Com - informácie o telefónnych číslach - 1181, ohlasovňa
porúch - 12 129, centrum služieb zákazníkom pre domácnosti - 0800 123 456, centrum
služieb zákazníkom pre firmy
- 0800 123 500

Historický úspech našich hasičov

Súťaže dobrovoľných hasičov majú na Slovensku dlhoročnú tradíciu a získali si
značnú obľubu. Svedčí o tom aj zvyšujúci sa počet súťažiacich družstiev, najmä
mladých adeptov požiarnej ochrany.
Podľa vzoru finálovej súťaže
Východoslovenskej hasičskej
ligy, ktorá je organizovaná každoročne pre hasičské družstvá
dospelých a Východoslovenskej
hasičskej ligy mladých hasičov, sa
minulý rok uskutočnil prvý ročník
Východoslovenskej súťaže hasičského dorastu. Hlavným organizátorom tejto súťaže sú KV DPO
Prešov a KV DPO Košice. Miestom
konania tohoročného merania síl
hasičského dorastu Východného
Slovenska sa stala obec Odorín
a termín konania bol 13. 9. 2014
so začiatkom o 13.00 h. Zmerať
si sily s rovesníkmi z Košíc, Prešova, Sabinova, to bola pre našich
mladíkov veľká výzva a zároveň
určitým meradlom ich hasičskej
zručnosti a umu. Bola upršaná
sobota a naša AVIA A 30 naberá
smer Odorín, okres Spišská Nová
Ves. Pri prezentácii nám bolo pridelené číslo 13, ale nám ani táto

skutočnosť neuberá na dobrej
nálade. Slávnostný nástup a družstvo za družstvom predvádza
svoje výkony. Pomaličky sa blíži
náš čas. Krátka vstupná kontrola, následne kontrola náradia na
základni a ide sa na to. Chvíľka
sústredenia, výstrel štartovej pištole, naberačka, štart striekačky,
prúdari bežia na svoje pozície
a časomiera sa zastavuje na čase
17,68 sekundy, čo je v prvom kole
najlepší výkon a priebežne prvé
miesto. Druhé kolo sa akosi vlečie
a už len Kecerovce a Radoma
nám môžu uchmatnúť víťazstvo.
Nestalo sa. Ideme sa pripraviť na
druhý pokus a hlásateľ oznamuje:
„ Na štart v druhom kole sa nám
pripravuje družstvo dorastencov
z obce Spišský Štiavnik, okres
Poprad. Chlapci v prvom kole
dosiahli čas 17,68 sekundy, čo
je najlepší výkon dnešnej súťaže
a tento čas môžu prekonať len

oni sami. Poďme si pozrieť dnešného víťaza v kategórii dorastencov v ich druhom pokuse.“ Hoc sa
výkon z prvého kola nepodarilo
prekonať, nevadí. Víťazstvo je
naše. Ceny najlepším družstvám
odovzdali členovia snemu DPO
SR – predseda KV DPO Košice
p. Vendelín Forgaš a predseda
KV DPO Prešov p. Marián Rušin.
Dnešné súťaženie je úspešne
dobojované, ale ďalšie zápolenia
sú pred nami. Pre nás je potešujúce, že po dnešnom dni na najbližších 12 mesiacov, označenie
„Najlepšie družstvo dorastencov
na Východnom Slovensku“ patrí
nám. Nám DHZ Spišský Štiavnik.
Chlapci gratulujeme a ďakujeme
za reprezentáciu DHZ a našej
obce.
(Róbert Martinko, predseda DHZ
Spišský Štiavnik)

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

Víťazne družstvo našich dorastencov: sprava Michal Meľo, Mário Černický, Dominik Mlynár, Erik Cvaniga, Róbert
Martinko ml., Dávid Mlynár, Martin Šavel. (autor foto: R. M.)

obecný úrad stavebný úrad úradné hodiny kontakt redakčná rada

Obecný úrad spišský štiavnik
hornádska 241
059 14 spišský štiavnik
IČO: 00326569
Telefón: +421 (52) 788 56 01- 03
Fax:
+421 (52) 788 56 02
internet:	www.spisskystiavnik.sk

Pondelok:7.00-12.00, 12.30-15.00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.00-12.00, 12.30-17.00
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7.00-12.30
stavebný úrad
pondelok: 11.00-13.00
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