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Vážení spoluobčania
„Tak ako nehodno 
zaťažiť úrodné pole - 
pretože jeho produktivita 
sa bez oddychu 
rýchlo vyčerpá - tak 
aj nepretržitá práca 
zlomí vitalitu mysle. 
Ak ju však uvoľníme 
a necháme chvíľku 
relaxovať, rýchlo obnoví 
svoju silu. Nepretržitá 
mentálna drina 
plodí v mysli tuposť 
a malátnosť.“

Lucius Seneca
(Rímsky filozof, dramatik a štátnik)

Ak sa pozrieme na roky, v kto-
rých tento vynikajúci filozof 
pôsobil (4 p. n.l. - 65 p. n.l.) zistí-
me, že už v starom Ríme si ľudia 
vedeli strážiť oddych a  hlavne 
spánok. S touto myšlienkou by 
som preto chcela pozdraviť všet-
kých našich občanov v dovolen-
kovom a prázdninovom režime 
a popriať im ešte pekné počasie 
do ďalších letných dní. Aj mne sa 
tohto roku podarilo vycestovať 
na pár dní do Chorvátska a som 
veľmi rada, že to bolo v  čase, 
ktorému dominoval záver maj-
strovstiev sveta vo futbale. Zažila 
som neopakovateľnú atmosféru, 
kedy sa ľudia všetkých, prevažne 
slovanských národnosti, vedeli 
zomknúť a fandiť fantastickému 
tímu Chorvátov, ktorému ušlo 
víťazstvo na majstrovstvách sveta 
v Rusku len o vlások.

Ale fantastický futbal sa 
dal vidieť aj na domácej pôde 
v  nedeľu 22.  7.  2018, kedy sa 
konal futbalový turnaj za účasti 
hosťujúcich tímov z  neďale-
kej Hôrky, Gánoviec, Vlkovej 
a Šuňavy. A vyhrali sme naozaj 
so všetkou cťou. Aj touto cestou 
chcem poďakovať našim chlap-
com za nevšedný športový záži-

tok.
Ak hovorím o  zážitkoch 

z posledného obdobia, tak k tým 
výnimočným patrí určite roz-
lúčka deviatakov so základnou 
školou. To, čo ukázali vo svojom 
programe by sa dalo hodnotiť 
ako jedna super zábavná show, 
ktorá by mohla konkurovať hoci-
ktorému zábavnému programu 
v televízii. Tak aj tu patrí poďako-
vanie a zároveň by som im chcela 
všetkým popriať, aby sa im aj 
v ďalšom živote darilo aspoň tak 
dobre, ako v našej škole. Obdivo-
vala som úprimný vzťah týchto 
mladých ľudí – „veľkých detí“, ako 
sa vedeli tešiť zo šťastia toho dru-
hého a svoj úprimný vzťah k škol-
skému životu. Prajem im, aby 
aj v situáciách, keď to nepôjde 
vždy podľa ich predstáv, nestratili 
z tváre úsmev a hlavne, aby ho 
vedeli vyčarovať aj iným ľuďom. 
To je to prvé, ktoré je potrebné 
naučiť sa do ďalšieho úspešného 
života. Teraz si vychutnajte ešte 
krásne prázdniny so všetkým, čo 
k ním patrí.

No a  od toho, čo ľudí spája, 
z  čoho sa tešia, by som prešla 
možno k  veciam, ktoré nás 
v poslednej dobe aj potrápili. Tak 
je to predovšetkým novelizácia 
zákona č. 369/1990 Z.z. o obec-
nom zriadení a jej aplikácia do 
života v  obci. Podarilo sa nám 
zatiaľ upraviť a schváliť „Rokovací 
poriadok obecného zastupiteľ-
stva v Spišskom Štiavniku“. Dňa 
28. 6. 2018 sme už zasadali ako 
aj schvaľovali program v zmysle 
týchto nových zásad. Taktiež sme 
schválili nové „Zásady odme-
ňovania poslancov“. Čaká nás 
novelizácia ďalších všeobecne 
záväzných nariadení obce ako 
aj Štatútu obce Spišský Štiavnik. 
Na poslednom zasadnutí OZ sme 
sa tiež veľmi zodpovedne zaobe-
rali opatreniami zo zasadnutia 
krízového štábu obce zo dňa 
25. 5. 2018. V zmysle doporučení 
obec pristúpi k spracovaniu ďal-
ších projektov v rámci Programu 
revitalizácie krajiny a integrova-

ného manažmentu povodí SR.
Na stránkach nášho letného 

vydania Obecného spravo-
dajcu sa dočítate aj o  vyhlá-
sených komunálnych voľbách 
z dielne predsedu NR SR na deň 
10. 11. 2018, ako aj o všetkých 
schválených termínoch a  pod-
mienkach výkonu komunálnych 
volieb v našej obci. V tejto súvis-
losti vlastne už od 10.  7.  2018 
prebieha volebná kampaň, ktorá 
končí 48 hodín pred voľbami. A aj 
keď sa to ani nezdá, tak pomaly 
a  isto volebné obdobie rokov 
2014-2018 končí a my na obec-
nej pôde začíname hodnotiť, 
analyzovať.

Ale nestagnujeme, aktívne 
pripravujeme ďalšie projekty 
v súvislosti s novými už vyhláse-
nými, ale aj očakávanými výzva-
mi či už z našich ministerstiev, 
ale i  zo štrukturálnych fondov. 
V týchto dňoch končíme výbe-
rové konanie na výber dodáva-
teľa sľubovaných kompostérov, 
ktoré budú občanom dodané 
po absolvovaní poučenia o ich 
správnom používaní. Po tretí krát 
opakujeme výber dodávateľa na 
výstavbu komunitného centra 
a do finále sa dostáva aj dostavba 
šiestich nájomných bytov v róm-
skej osade. V každom prípade nás 
čaká veľmi náročné predvolebné 
obdobie, ktoré už aj na komunál-
nej pôde z posledných skúsenosti 
má svoje „grady“. Ale i v tomto 
nezabúdajme na to, že človek by 
mal ostať človekom hlavne v situ-
áciách, keď je potrebné zjednotiť 
sa kvôli spoločnému prospechu, 
aby sme mohli mierumilovne 
a spravodlivo užívať to, čo nám 
patrí, čo nám tu zanechali naši 
praotcovia.

Na záver mi dovoľte popriať 
Vám, vážení spoluobčania, ešte 
krásne leto s neopakovateľnými 
zážitkami, dokonalým oddychom 
s relaxom.

s úctou Mária Kleinová
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Spoločenská 
kronika
II. ŠTVRŤROK 2018

Novorodenci
• Samuel Pačaj
• Jasmína Šarišská
• Vivien Pačajová
• Zuzana Paráková
• Kristián Štajer
• Vanda Pronerová
• Šimon Žiga
• Diana Ščuková
• Jozef Rusnák
• Barbora Žigová

Blahoželáme jubilantom

60 rokov
• Jozef Martinko, Mlynská
• Eva Danilová, Hlavná
• Helena Remiašová, Hlavná

70 rokov
• Jozef Chovan, Kvetná
• Pavol Lapšanský
• Vít Javorský, Mlynská
• Mária Maliňáková, Slnečná
• Ján Dlugoš, Hlavná
• Marta Barillová, Kvetná

80 rokov
• Stanislav Palárik, Hlavná
•  PaedDr. Anna Rusiňáková, 

Mlynská
• Katarína Šavelová, Mlynská

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

Prajeme im pevné zdravie!

Opustili nás
• Ján Šimkovič
• Ján Javorský
• Irena Rusnáková
• Ľudovít Kopnický
• Ľudovít Žiga
• Františka Dulovičová
• Jiři Gaži
• Agnesa Žigová

Demografické údaje
K trvalému pobytu sa v II. štvrť-
roku 2018 prihlásili štrnásti občania, 
odsťahovalo sa sedem obyvateľov.
(O.R.)

50 rokov jazdectva v Spišskom Štiavniku
Priaznivci koní si 
už päťdesiatykrát 
nenechali ujsť príležitosť 
pokochať sa krásnymi 
koňmi na jazdeckých 
pretekoch v našej obci 
o „Štiavnickú podkovu“.

V  začiatkoch to bola „Druž-
stevná podkova“, ktorú organi-
zovalo JRD Hornád v spolupráci 
s TJ Družstevník Spišský Štiav-
nik v okolí futbalového ihriska. 
Neskôr sa podujatie presunulo 
do Kaštieľskeho parku a preteky 
boli dvojdňové. Podkova mala 
veľmi dobrý ohlas a zúčastňovali 
sa jej jazdci z celého Slovenska. 
Celé okolie sa raz ročne tešilo 
na jazdecké preteky v Štiavniku. 
Neskôr, keď z dôvodu ekonomic-
kej situácie hrozil zánik jazdec-
kých pretekov, sa organizácie 
chopili pracovníci obecného 
úradu so starostom a športové 
podujatie bolo premenované na 
„Štiavnickú podkovu“. Preteky sa 
stali jednodňovými a konali sa 
v športovom areáli na novovy-
budovanom parkúre v Spišskom 
Štiavniku. V posledných rokoch 
sme spojili podujatie s  Dňom 
Obce Spišský Štiavnik a pridali 
rôzne sprievodné kultúrne akcie 
na spestrenie podujatia.

Za päťdesiat rokov sa vystrie-
dalo niekoľko generácií organizá-
torov, dobrovoľníkov, obecných 
organizácií a zanietených priaz-

nivcov tohto krásneho športové-
ho dňa.

Pri príležitostí jubilejného roč-
níka sme pripravili v predvečer 
pretekov recepciu pre pozvaných 
hostí, ktorí sa dlhoročne aktívne 
podieľali na príprave pretekov, 
alebo vzorne reprezentovali našu 
obec účasťou na samotných pre-
tekoch a často obsadili popredné 
miesta. Starostka obce odovzda-
la týmto hosťom pamätné listy 
a spomienkové darčeky. Samotní 
jazdci i organizátori s nostalgiou 
spomínali na rôzne úsmevné prí-
behy a zážitky, ktorých bolo za 
polstoročie neúrekom. Všetkým 
dobre padlo posedenie a  milé 
stretnutie v kruhu svojich priate-
ľov a známych.

50. ročník Štiavnickej podko-
vy slávnostne otvorila starostka 
obce Bc. Mária Kleinová, 10. júna 
2018 o  13:00 h v  športovom 
areáli.

Už tradične prebiehali súťaže 
v skoku ZM, Z a ZL. V súťaži ZM 
zvíťazil Ján Ragaly na koni Berala 
z JO MŠK Ranč Čajka Kežmarok, 
druhé miesto obsadil Ivan Filinský 
na koni Bejly od Stanislava Hudzí-
ka a tretiu priečku získal domáci 
jazdec Bartolomej Odrobina na 
koni Bork od Stanislava Hudzíka. 
V  druhej súťaži Z  si prvenstvo 
odniesla Tatiana Džubasová 
na koni Alston z  JK Koprivňák 
Rafajovce, druhé miesto patrilo 
Nikolete Šperkovej na koni Banad 
z JK Slávia Sp. Nová Ves a tretie 
miesto získala Karolína Sisková 

na koni Casio 3 z JO MŠK Ranč 
Čajka Kežmarok. V hlavnej súťaži 
ZL o Štiavnickú podkovu zvíťazila 
Tatiana Džubasová na koni Alston 
z JK Koprivňák Rafajovce, druhé 
miesto obsadila Karolína Sisková 
na koni Casio 3 z JO MŠK Ranč 
Čajka Kežmarok a tretie miesto 
patrilo Klaudii Pačutovej na koni 
Real/Aloube Z-1 z JK VMV Košice.

V prestávke jednotlivých súťaží 
čakalo návštevníkov veľké pre-
kvapenie v podobe krásnych ele-
gantných lipicanských žrebcov 
z Národného žrebčína Topoľčian-
ky, keď vystúpili s klasickou jaz-
deckou školou s cvikmi vysokej 
školy španielskej. Prezentovali 
sa mladí jazdci aj skúsení profe-
sionáli. V  rôznych formáciách 
v  sprievode hudby predviedli 
s lipicanmi náročné figúry v sedle 
i mimo neho. Lipicany sú kone 
kráľov a králi koní. Je to zázrak 
prírody a chovateľského umenia 
zároveň, poklad, ktorý úspešne 
zveľaďuje aj Slovensko.

Tohto roku prialo aj poča-
sie a to sa prejavilo na veľkom 
počte návštevníkov. Nechýbali 
stánky s občerstvením a milými 
drobnosťami, menšie deti mali 
možnosť jazdiť na poníkoch 
a zúčastniť sa hier v skautskom 
mestečku, ktoré pripravili naši 
domáci skauti.

Záver podujatia nám spestri-
la bubnová show BATIDA, ktorá 
nabila návštevníkov radosťou, 
energiou a dobrou náladou.

O.R.

„Projekt je podporený z rozpočtu 
Prešovského samosprávneho kraja“. Vystúpenie lipicanov (autor foto: M.Javorský)

Organizačný výbor (autor foto M. Javorský)
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Z obecného 
zastupiteľstva
» 3. zasadnutie OZ/16. 4. 2018
OZ určilo a schválilo do návr-
hovej a  mandátovej komisie 
p. Jána Kalakaja a p. Jaroslava 
Lacka, za overovateľov zápis-
nice taktiež p.  Jána Kalakaja 
a p. Jaroslava Lacka. Mandátová 
a návrhová komisia OZ konšta-
tovala, že bolo prítomných 6 
z 9 poslancov (66 %) a OZ bolo 
uznášania schopné.
OZ schválilo program doplne-
ný o informatívne body v bode 
rôzne.
OZ zobralo na vedomie kon-
trolu plnenia uznesení zo dňa 
4.  4.  2018, v  platnosti ostáva 
uznesenie č.  93/2015 - kuka 
nádoby.
OZ zobralo na vedomie predža-
lobnú výzvu S. H. na uzatvore-
nie nájomnej zmluvy na poze-
mok parcely č. 278 o rozlohe 
549 m2, vedený na LV č. 1804 
a  odporučilo pani starostke 
obce zamedziť prechod a pre-
jazd cez túto parcelu v súvis-
losti so zásobovaním materskej 
školy v zriaďovateľskej pôsob-
nosti obce.
OZ odporučilo pani starostke 
vypracovať znalecký posudok 
v areáli školy za 1 m2 v súvis-
losti so zámenou budovy vo 
vlastníctve Špeciálnej základnej 
školy a vypracovať projekt na 
výstavbu parkoviska pri obec-
nom úrade v termíne do konca 
júna 2018.
» 4. zasadnutie OZ/28. 6. 2018
OZ určilo a schválilo do návr-
hovej a  mandátovej komisie 
Ing. Matúša Korheľa a p. Jána 
Koňu, za overovateľov zápisni-
ce taktiež Ing. Matúša Korheľa 
a  p.  Jána Koňu. Mandátová 
a návrhová komisia OZ konšta-
tovala, že bolo prítomných 5 
z 9 poslancov (55 %) a OZ bolo 
uznášania schopné.
OZ schválilo program OZ.
OZ zobralo na vedomie kon-
trolu plnenia uznesení zo dňa 
16. 4. 2018, v platnosti ostáva 
uznesenie č.  93/2015 - kuka 
nádoby.
OZ zobralo na vedomie stano-
visko hlavného kontrolóra obce 
k záverečnému účtu obce za rok 
2017 a schválilo záverečný účet 
obce Spišský Štiavnik za rok 
2017 „bez výhrad“.
Obecné zastupiteľstvo v Spiš-
skom Štiavniku podľa § 11, ods. 
4 zákona o obecnom zriadení 
č. 369/1990 Zb. v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len zákon 
o  obecnom zriadení) a  § 26, 
ods. 3 a § 27, ods. 3 stavebné-

Misijné pôsobenie v Bolívii
Po 3 rokoch misijného 
pôsobenia v Bolívii som 
sa o svoje doterajšie 
skúsenosti podelila 
v kostole v Spišskom 
Štiavniku dňa 24. júna 
2018. Tí, ktorí mali 
možnosť a záujem 
prísť, dozvedeli sa 
o živote tamojších ľudí 
aj prostredníctvom 
fotografií a hudby. 
Dovoľte mi, aby som 
vám aj touto formou 
v krátkosti opísala život 
na opačnej pologuli.

Bolívia patrí medzi krajiny 
južnej Ameriky, v  ktorej žije 
najväčšie percento pôvodných 
indiánskych kmeňov. Úradným 
jazykom je španielčina, ale tiež 
sa používa 36 domorodých jazy-
kov. Veľkosť krajiny presahuje 
20 násobok Slovenska a jej roz-
manitosť vidieť najmä v  príro-
de, kde sa z džungle dostanete 
do nadmorských výšok 6 tis. 
metrov. Prvé dva roky som pôso-
bila v okrajovej časti obrovského 
mesta Cochabamby a od febru-
ára tohto roku je mojou misiou 
dedinka Titagallo v nadmorskej 
výške 4 tis. metrov. Ide už o alti-
pláno, kde vládne dosť chladné 
podnebie. Ale krása prírody je na 
nezaplatenie. Vždy keď prechá-
dzame jednou časťou lesa, cítim 
sa ako v Štiavnickej Dubine. A tak 
sa sestry smejú, že prechádzajúc 
touto trasou treba spomaliť, aby 
som si vychutnala kúsok domova. 
Aj keď spomaliť sa už asi ani nedá, 
lebo normálna rýchlosť autom po 
týchto hrboľatých cestách je tak 
20, max. 30 km/hod.

V Titagallo máme komunitu s 3 

sestrami – Bolivíjčanka Viktoria, 
Indonézanka Mária a ja. Hlavnou 
náplňou práce je internát so 
60 deťmi základnej a  strednej 
školy. Keďže ľudia žijú roztrúsení 
v malých komunitkách, kde nie 
sú školy, deti prichádzajú do 
internátu z okolitých lazov peši 
3 – 4 hod. cesty, mnohé z nich 
musia prejsť riekou, čo v období 
dažďov nie je žiadna sranda. Čo 
je však pre mňa povzbudzujúce, 
že si vzájomne pomáhajú, chodia 
v skupinkách, tu neexistuje zatiaľ 
individualizmus.

Ľudia v  Titagallo rozprávajú 
svojím indiánskym jazykom 
quechua, ktorý je úplne odlišný 
od španielčiny. V  škole sa roz-
práva španielsky, takže s deťmi 
sa dorozumiem bez problémov. 
Ale vidím to tak, že sa dám na štú-
dium ďalšieho jazyka. Keďže do 
mesta je veľmi ďaleko a poblíž nie 
je ani chýru ani slychu po nejakej 
práci, ľudia tu žijú z toho, čo si 
vypestujú a čo vychovajú. Pasú 
celé dni ovce, poniektorí majú 
kravy, lamy… a vypestovať sa tu 
dajú jedine zemiaky a pšenica. 
Altipláno je veľmi tvrdé na život, 
preto aj relatívne mladí ľudia 
vyzerajú starí, zničení a vyrobe-
ní. Elektrinu tu máme zavede-
nú iba od novembra minulého 
roka a vodu máme väčšinou iba 
dažďovú. Internát má našťastie 
zavedené potrubie, ktorým pri-
teká voda z hôr a napĺňa veľký 
zberný tank. Voda potom slúži 
celému internátu. Ľudia vlastnú 
vodu na pozemkoch nemajú. 
Preto veľakrát rozbijú naše 
potrubie, ktoré prechádza ich 
pozemkom a zavlažujú si zem. 
Potom je potrebné hľadať aspoň 
dvoch mužov, ktorí by prešli dlhé 
kilometre po kopcoch hľadajúc 
diery a opravili zničené potru-
bie. Cesta im trvá aj celý deň. 
My v Titagallo zatiaľ čakáme na 
znamenie, či opravili chybu a či 
počuť, že voda priteká. Potom 

muži zostúpia na miesto, kde ich 
môžeme vyzdvihnúť už autom. 
Som naozaj povzbudená ľuďmi, 
ktorí sú ochotní pomôcť nám, 
hoci oni sami nemajú z  toho 
žiaden prínos.

Nikto z  detí sa nesťažuje na 
to, že nie je voda, že sa nemôžu 
osprchovať. V  období dažďov 
(december – február) nám veľa 
pršalo, takže vodu sme nazbierali 
z odkvapov zo striech a bolo jej 
naozaj veľa. Ale pri takom počte 
ľudí sme ju aj rýchlo spotrebo-
vali. Od mája začal skutočný boj 
o vodu, nielen neustálym hľada-
ním zničeného potrubia, ale aj 
rokovaniami so zastupiteľstvom 
a starostom obce. Žiaľ, riešenia sú 
veľmi pomalé alebo žiadne.

Ako môžete z prečítaných riad-
kov vnímať, životné podmienky 
týchto ľudí nie sú jednoduché 
a určite by im pomohla akákoľvek 
materiálna pomoc.

Počas obdobia dažďov by 
sa v internáte veľmi zišiel 3000 
litrový tank na zachytenie vody 
z odkvapov a používanie v čase, 
keď je potrubie zdroja vody pretr-
hnuté. Chlapcom by bolo potreb-
né nakúpiť matrace do postele, 
keďže tie čo majú, sú už takmer 
nepoužiteľné. Pre vzdelávanie 
a vyhľadávanie informácií vidíme, 
ako veľkú potrebu nakúpiť aspoň 
10 počítačov, a tak našich stre-
doškolákov pripraviť na budúcu 
profesiu.

Touto cestou sa chcem poďa-
kovať všetkým Štiavničanom, 
ktorí finančne podporili našu 
misiu a  tiež farnosti Vitanová, 
ktorá organizuje na misijnú 
nedeľu misijný jarmok, z ktorého 
výťažok pôjde na potreby inter-
nátu v Bolívii.

S vďakou v modlitbe spojená
Sr. Sára, Alena Tokarčíková

Sr. Sára s Bolívijčankami (Autor foto: A.T.)

Ak by ste chceli pomôcť našej 
misii modlitbami a aj finančným 

príspevkom, budeme veľmi vďační za 
akúkoľvek pomoc. Finančný príspevok 

môžete posielať na číslo účtu:
BANCO BISA, S.A.,
Swift: BANIBOLX, LA PAZ, BOLI-

VIA
Meno a adresa prijímateľa:
ALENA TOKARCIKOVA,
M.PEREZ DE OLGUIN 1685, 

BOLIVIA
Číslo účtu: 6160996518

(pokračovanie na strane 4)
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ho zákona č. 50/1976 Zb. v plat-
nom znení (ďalej len stavebný 
zákon):
1. berie na vedomie
1. 1. Správu o postupe obsta-
rávania a prerokovania Zmien 
a doplnkov č. 2/2018 ÚPN -O
Spišský Štiavnik
1.  2. výsledky prerokovania 
Zmien a  doplnkov č.  2/2018 
ÚPN -O Spišský Štiavnik
1.  3. výsledok preskúmania 
Zmien a  doplnkov č.  2/2018 
podľa § 25 stavebného zákona
Okresným úradom Prešov, 
odborom výstavby a  bytovej 
politiky zo dňa 28. 6. 2018,
č. OU -PO -OVBP1/2018/26363/
61604, ako príslušným orgá-
nom územného plánovania
2. súhlasí
s  vyhodnotením všetkých 
stanovísk a  pripomienok 
a  s  návrhom na rozhodnutie 
o  námietkach a  pripomien-
kach k  Zmenám a  doplnkom 
č. 2/2018 ÚPN -O Spišský Štiav-
nik
3. schvaľuje
3.  1. v  súlade s  § 11, ods. 4, 
písm.  c/ zákona o  obecnom 
zriadení Zmeny a  doplnky 
č. 2/2018
ÚPN -O Spišský Štiavnik vypra-
cované Architektonickým ateli-
érom URBA, s. r. o. –
Ing. arch. Eva Mačáková, Jako-
byho 14, 040 01 Košice
3.  2. v  súlade s  § 11, ods. 4, 
písm.  g/ zákona o  obecnom 
zriadení, Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2018, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť
4. žiada
4.  1. zverejniť záväznú časť 
Zmien a  doplnkov č.  2/2018 
ÚPN -O Spišský Štiavnik v zmysle
§ 27, ods. 4 stavebného zákona, 
a to:
a) vyvesením na úradnej tabuli 
obce najmenej na 30 dní, ako 
i iným obvyklým spôsobom
b) doručením dotknutým orgá-
nom
4. 2. označiť Zmeny a doplnky 
č. 2/2018 ÚPN -O Spišský Štiav-
nik v zmysle § 28, ods. 1
stavebného zákona schvaľova-
cou doložkou
4. 3. Zmeny a doplnky č. 2/2018 
ÚPN -O Spišský Štiavnik v zmysle 
§ 28, ods. 3
stavebného zákona na týchto 
miestach
a) na obci  – Obecnom úrade 
Spišský Štiavnik
b) na stavebnom úrade
c) na Okresnom úrade v Prešo-
ve, odbore výstavby a bytovej 
politiky
4. 4. vyhotoviť registračný list 
v zmysle § 28, ods. 5 stavebné-
ho zákona, a spolu s kópiou

Vyznamenaní členovia Červeného kríža
Slovenský spolok 
červeného kríža 
v Spišskom Štiavniku sa 
stále aktívne zapája do 
činnosti obce.

Na 50. ročníku Štiavnickej pod-
kovy už tradične otvorili stánok 
s  občerstvením, kde ponúkali 

párky, sladkosti a langoše vlastnej 
výroby, o ktoré bol veľký záujem.

Nezaostávajú ani pri fyzických 
aktivitách a zapojili sa do cvičenia 
jogy s profesionálnou cvičiteľkou 
Elenkou, s ktorou si intenzívne 
odcvičili niekoľko hodín v telo-
cvični.

SČK územný spolok Poprad 
pri príležitostí Svetového dňa 

Červeného kríža usporiadal sláv-
nostné odovzdanie vyznamena-
ní a poďakoval za prácu ľuďom 
s obetavým „červenokrížským“ 
srdcom. Za náš štiavnický ČK 
boli ocenení Bernard Slivka, Ján 
Javorský a Marián Palárik. Patrič-
ne sme na našich členov hrdí.

Mária Mencáková

Cvičenci jogy (autor foto: M. Mencáková)

Zapojili sme sa do medzinárodnej súťaže
Krúžok Animovaný 
film sa počas tohto 
školského roka zapojil 
svojou prácou „Zmena 
či premena?“ do 
medzinárodnej súťaže 
výtvarnej tvorivosti 
detí a mládeže s názvom 
ZELENÝ SVET 2018, 
ktorej vyhlasovateľom je 
Ministerstvo životného 
prostredia SR.

Záštitu nad súťažou prevzalo 
Zastúpenie Európskej komisie 
v  SR a  Slovenská komisia pre 
UNESCO. Tento 23. ročník súťaže 
vyhlásila Slovenská agentúra 
životného prostredia. Cieľom 
tohto ročníka Zeleného sveta 
bolo vyzvať mladých umelcov 
k vytvoreniu výtvarných umelec-
kých diel, aké premeny budeme 
musieť urobiť v našom spôsobe 
života, aby sme predchádzali 
spomínaným katastrofám, ktoré 
spôsobujú zmeny klímy. Žiaci 
krúžku „Animovaný film“ strávili 
nekonečný počet hodín vytvára-

ním figurín a kulís, fotografova-
ním, sťahovaním zvukov, písaním 
nadpisov v rôznych programoch 
a spájaním fotografií do konečné-
ho animovaného filmu, za čo im 
patrí veľká pochvala.

Aj keď sme spomedzi viac ako 
4000 účastníkov výhru nezískali, 
naučili sme sa animovať v prog-
rame Pivot, spájať fotografie 
v MovieMaker a zdokonalili sme 
sa v používaní PC. Náš animovaný 
film s názvom „Zmena či preme-
na?“ si môžete pozrieť na webo-
vej stránke školy.

Mgr. Jurina Krafčíková

Najdlhšie zatmenie Mesiaca v 21. storočí
Trvalo 103 minút 
a odohralo sa 27. júla 
2018.

Keďže sa Mesiac objavil blízko 
apogea (bod, v ktorom je teleso 
na obežnej dráhe okolo Zeme 
najďalej od Zeme) išlo o najdlh-

šie trvajúce úplné zatmenie. Na 
niektorých miestach na Zemi 
bolo viditeľné celé zatmenie, 
niektoré oblasti videli Mesiac 
počas zatmenia vychádzať alebo 
zapadať. Na Slovensku sme mohli 
pozorovať začínajúce zatmenie 
o  21:30 h, maximálne zatme-
nie o 22:21 h a končiace úplné 

zatmenie o 23:13 h. Udalosť sa 
dala pozorovať voľným okom 
a ďalekohľadom.

Martina Mizerová

(pokračovanie zo strany 3)

(pokračovanie na strane 5)
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Skauting nás baví…
V našom skautskom 
oddiele sa v poslednom 
čase stalo niekoľko 
príjemných vecí. Tá 
najonakvejšia vec sa 
volá Družina roka 
2018. Družina roka 
je súťaž, kde sa hľadá 
najlepšia družina 
spomedzi všetkých 
skautských družín. 
Môj pohľad na vec je 
to, že táto súťaž vyrába 
najlepšiu družinu roka. 
A popritom sa snaží 
zlepšiť družiny, ktoré sa 
do súťaže zapoja.

Na Slovensku je okolo šesťsto 
funkčných družín. Do tohtoroč-
ného desiateho ročníka za zapo-
jilo päťdesiat z  nich, do finále 
z  piateho miesta sa dostali aj 
Svetlušky zo Spišského Štiavnika, 
teda Eliška, Fúkačka, Mëso, H2O, 
Fidorka a Squirrell.

V dedine máme Skautku roka 
2014, tak hádam sa podarí získať 

aj titul Družina roka.
Družinou roka sa stali Zebry 

z Bratislavy, naša družina skon-
čila na druhom mieste. Kon-
kurencia vo finále bola vážna, 
víťazky Zebry a družina BéVéPé 
z Martina sa do finále prebojovali 
aj minulý rok. Na budúci rok vo 
finále nebudú Zebry preto, lebo 
vyhrali a BéVéPé preto, lebo už 
ich nepustí horná veková hranica.

Finále je víkendová akcia, kde 
družiny súťažia vo všemožných 
súťažiach až na hranicu schop-
ností. Je to nielen o  schopno-
stiach a silách, ale aj o tom, ako 
družine sadnú úlohy. Dôraz je na 
spoluprácu.

Víťazi súťaže dostanú unikát-
nu nášivku na košeľu, akú nemá 
nikto iný. Skautská košeľa a  jej 
nášivky, to je vlastne súkromná 
kronika, ktorá rozpráva príbeh. 
Príbeh o  námahe a  o  radosti. 
O prekážkach a úspechoch. Preto, 
aj keď dve decká majú rovnakú 
nášivku, každá má za sebou inú 
„story“.

Dostať sa do finále však je ešte 
náročnejšie, ako finále prežiť. 
Najprv treba vyburcovať družinu, 
že do toho ideme. A potom sú 
tri kolá, na každé sú dva týždne 
času. Rozhodcovia uverejnia 

úlohy a  po dvoch týždňoch je 
uzávierka, kedy treba poslať 
správne odpovede, fotky alebo 
aj film. Niektoré úlohy boli také, 
že dodnes nevieme, čo vlastne 
sme mali robiť. V týchto kolách 
sa testuje hlavne vytrvalosť, 
v každom kole poslalo odpovede 
menej družín. A tak sa už tretí raz 
do finále dostali čisto dievčen-
ské družiny. Výnimka bol jediný 
chlapec, Mëso v role Charlieho 
Chaplina.

Medzi úlohami bolo pozrieť 
si film Hugo a jeho veľký objav, 
urobiť fotku člena družiny v kos-
týme známej filmovej postavy, 
nafotiť scénu, ako sa natáča film, 
natočiť časť filmu Piráti z  Kari-
biku a natočiť animovaný film. 
Svetlušky natočili rozprávku 
Osem gumimacíkov. Morbídna 
rozprávka s tragickým koncom. 
Je to silný príbeh spracovaný na 
amatérskej úrovni. Decká sa učili 
filmovať za jazdy.

Ďalšia príjemná vec, Štiavnická 
podkova.

Skautské mestečká na Štiav-
nickej podkove a týždeň na to 
na Šuňave na festivale Za jaze-
rom. Pre mňa to boli dve nedele 
medzi mládežou a zároveň služ-
bička náhodným okoloidúcim. 
Medzi mladými človek nemá čas 
zostarnúť.

Medzitým som si uvedomil, že 
zorganizovať takú vec, ako Štiav-
nická podkova, to nie je len tak. 
Koľko ľudí treba obtelefonovať, 
koľko listov napísať… Máte môj 
rešpekt všetci, ktorí organizujete 
športové alebo kultúrne poduja-
tia. Vďaka takýmto veciam udržu-
jeme svet obývateľný. A nakoniec 
možno od publika počujete výčit-
ky chybičiek a  nedokonalostí 
namiesto poďakovania, že vôbec 
niečo funguje.

A  ešte aj nečakaný mini-
výskum zo sociológie: vzťah rodi-
čov a detí. Chlapčiská na Šuňave 
postavili preliezku, pomáhal som 
deťom chodiť po hranole, ktorý 
bol vodorovne medzi dvomi 
stromami, bol asi poldruha 
metra nad zemou. Samozrejme, 
niektoré decká to zvládali dobre, 
niektoré sa aj dosť báli. Pre mňa 
zaujímavejšie bolo pozorovať, 
ako ich povzbudzujú rodičia. 
Niektorí boli v pohode, najlepšia 
kombinácia bola otecko s dcér-
kami. Najhoršia kombinácia bola 
mamička so synčekom a zmätoč-
ná komunikácia medzi nimi:

„Neboj sa! Choď! Drž sa! 
Nespadni!“

Mama má v hlase nevyčerpa-
teľnú dávku hystérie a  chudák 
chlapec teraz nevie, či má ísť 

uznesenia o  schválení doru-
čiť na Ministerstvo dopravy 
a výstavby, sekcia výstavby,
odbor územného plánovania, 
Nám. slobody 6, 810 05 Brati-
slava
OZ sa uznieslo na Dodatku č. 1 
k Všeobecne záväznému naria-
deniu obce Spišský Štiavnik 
č. 5/2016 o nakladaní s komu-
nálnym odpadom, drobným 
stavebným odpadom a o pre-
vádzkovaní zberného dvora.
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Spišský Štiavnik v  súlade 
s  § 11 ods. 4 písm.  i/ zák. 
č.  369/1990 Zb. o  obecnom 
zriadení určuje výkon funkcie 
starostu Obce Spišský Štiavnik 
v  novom volebnom období 
r. 2018 - 2022 v rozsahu 1, t.z. 
v plnom rozsahu.
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Spišský Štiavnik v súlade s § 11 
ods. 3 zák. č.  369/1990 Zb. 
o   ob e c n om  zr iadení 
v z.n.p. určilo počet poslancov 
obce Spišský Štiavnik v novom 
volebnom období r. 2018- 2022 
na 9.
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Spišský Štiavnik v súlade s § 166 
zákona č. 180/2014 Z.z. o pod-
mienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v z.n.p. určuje 
volebné obvody pre voľby 
poslancov do obecného zastu-
piteľstva pre volebné obdobie 
2018-2022, a  to: 1 volebný 
obvod.
OZ schválilo Zásady odmeňova-
nia poslancov podľa prílohy č. 4. 
a Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva v Spišskom Štiav-
niku na základe § 12 odst. 12 
zákona č. 369/1990 Z.z. o obec-
nom zriadení v znení neskorších 
predpisov.
OZ zobralo na vedomie odpo-
veď k vyjadreniu obce k predža-
lobnej výzve Advokátskej kan-
celárie doc. JUDr. J. Tekeli PhD., 
Košice a v zmysle doporučenia 
má obec záujem o uzatvorenie 
kúpnej zmluvy k dotknutému 
pozemku, parc.č. 278 o výmere 
549 m2, za kúpnu cenu podľa 
znaleckého posudku č. 0812017 
Ing. Boroša zo dňa 14. 4. 2017 
v  hodnote 23,01 € za 1 m2, 
spolu 12 632,49 €. Z  dôvodu 
neplánovanej investície 
obec navrhuje uhradiť sumu 
v mesačných splátkach po dobu 
5 rokov.
OZ zobralo na vedomie správu 
kontrolóra obce o  vykonanej 
kontrole a doporučilo kontro-
lórovi obce pripraviť návrh na 
zmenu rozpočtového opatrenia 
v spolupráci s finančnou komisi-
ou a zobralo na vedomie návrh 

Tobiaš Galovič ako Charlie Chaplin (autor foto: Eliška Galovičová)

(pokračovanie zo strany 4)
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plánu kontrolnej činnosti za 2. 
polrok 2018.
OZ zobralo na vedomie havarij-
ný stav strechy ŠJ pri ZŠ a dopo-
ručilo urýchlene zabezpečiť 
opravu strechy.
Tiež zobralo vedomie správu 
zo zasadnutia komisie výstavby 
a doporučilo zabezpečiť opravu 
prístrešku v Domove dôchod-
cov v  hodnote 2247,50 € 
a zahájiť stavebné konanie na 
výstavbu bezbariérového prí-
stupu do sociálneho zariadenia 
denného stacionára.
OZ zobralo na vedomie správu 
zo zasadnutia krízového štábu 
obce zo dňa 25. 5. 2018 a zobra-
lo na vedomie výstavbu nového 
priepustu na ceste III/3069 na 
konci obce Spišský Štiavnik, 
v súčasnej dobe nie je možné 
realizovať priepust z  dôvodu 
nevysporiadaných vlastníckych 
vzťahov pri vyústení priepustu.
OZ zobralo na vedomie voľbu 
prísediacich Okresného súdu 
Poprad.
OZ schválilo finančný príspe-
vok pre Dobrovoľnú požiarnu 
ochranu SR - územný výbor 
Poprad, Družstevná 24, 059 35 
Batizovce v hodnote 100 €.

(Za správnosť výpisu: O.R.)

Levočská púť 
a jej história
Rozpad a  zánik Veľkomorav-
skej ríše v roku 906 nepriniesol 
pád kresťanskej viery, ktorá 
sa u nás udomácnila a úplne 
vytlačila pohanských bôžikov. 
Viera v našich srdciach zostala. 
Aj dnes preukazujeme svoje 
presvedčenie a vďaku za Božie 
milosti púťou do Levoče na 
Mariánsku horu. Skúsili sme 
zistiť niečo z histórie tejto púte.
Nedá sa presne určiť, kedy 
bol postavený prvý kostol na 
Mariánskej hore. Jedno je však 
isté. Počiatok mariánskej úcty na 
Slovensku spadá do najstarších 
dejín našej vlasti. Stopy vedú až 
k vierozvestcom Konštantínovi 
a Metodovi. V dvanástom storo-
čí je na Spiši už viacero kostolov. 
Na území Slovenska je mnoho 
mariánskych pútnických miest, 
ktoré majú stáročnú tradíciu. 
Medzi ne patrí aj Levoča, ktorá 
sa stala azda po Marianke naj-
starším pútnickým miestom 
na Slovensku. Začiatok dejín 
vzniku a tradície levočskej svä-
tyne patrí roku 1247. Na kopci 
pod hradiskom pôvodne stála 
kaplnka, kde sa konali ďakovné 
procesie zo susedných obcí. 
Púte každoročne pokračovali, 
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ANIMA na cestách za jubilujúcimi sestričkami
Tohtoročný 11.júl bol 
pre členov spevokolu 
ANIMA výnimočným, 
povzbudivým, 
uspievaným 
i dojímavým dňom. 
Na pozvanie „našich“ 
misijných sestričiek 
sme sa vybrali do ich 
materského kláštora 
v Ivanke pri Nitre, kde 
bola veľká slávnosť. 

Staručká vyše 100 ročná sr. 
Bohumíra oslavovala 80.výro-
čie; a sr. Pavla a sr. Maximiliána, 
ktoré svoju rehoľno -misionársku 
činnosť začínali práve v kláštore 
v Spišskom Štiavniku, oslavovali 
25. výročie svojich prvých rehoľ-
ných sľubov. Bolo to výnimočné 
stretnutie, kde sa snáď každý 
musel cítiť dobre, povznáša-

júco, bližšie k Bohu. Zanechalo 
v nás množstvo dojmov, pocitov 
a zážitkov. V kázni počas sv. omše 
kazateľ hovoril o  tom, ako sa 
každý človek v  istých momen-
toch života potrebuje vrátiť ku 
svojim koreňom. Všetci, ktorí sme 
tam boli sme vnímali, že rehoľní-
ci, a z nich práve Misijné sestry, 
Služobnice Ducha Svätého, patria 
k našim koreňom. Práve počas ich 
pôsobenia medzi nami, v ich kláš-
tore, ale aj mimo neho sme vďaka 
nim dozrievali, čerpali a napĺňali 
svoj život pravými hodnotami.

A práve počas našej návštevy 
tejto slávnosti - v  spoločnosti 
usmievavých, láskavých a skrom-
ných sestričiek sme si uvedomili, 
akú hlbokú stopu zanechali v nás, 
Štiavničanoch pri práci s deťmi, 
mládežou i dospelými, ako veľmi 
nám tu chýbajú a aké prázdne 
miesto tu po nich zostalo. Veríme, 
že možno aj touto návštevou sa 
nám podarí vytvoriť akýsi most 
medzi nami, aby sme sa mohli 

častejšie stretnúť a  navzájom 
obohatiť. Sestričky všetkých 
Štiavničanov pozdravujú, stále na 
nás s láskou pamätajú a modlia 
sa za nás.

Ak by sme mali byť trochu kon-
krétnejší, veľmi silným zážitkom 
bol moment, keď pred oltár na 
vozíku dotlačili staručkú sestrič-
ku, ktorá celý svoj život zasvätila 
Bohu a pomoci iným, aby znovu 
obnovila svoj sľub čistoty, chudo-
by a poslušnosti. Ďalším hlbokým 
momentom bola naša rozlúčka 
so sestrami a kňazmi v kaplnke, 
kde sme začali spontánne hrať 
a spievať, pochytali sme sa a cítili 
sme akési hlboké spoločenstvo, 
prepojenie a  spolupatričnosť. 
Cestou domov sme sa zastavili 
na pútnickom mieste Staré hory, 
kde sme zaspievali aj Panne Márii 
a k Nej smerovali naše modlitby 
za našu dedinku, za sestričky i za 
to, aby medzi nami stále pano-
vala radosť, úcta a porozumenie.

Mgr. Lívia Šavelová a speváci

Jubilujúce sestričky (autor foto: Mgr. L. Šavelová)

alebo sa držať, či sa má báť alebo 
spadnúť. Tak sa bojí držať a ide 
spadnúť.

Stretol som tam starého pria-
teľa, ktorý mi na to povedal, že 
on je vďačný za skauting preto, 
lebo jeho deti si zvykli, že občas 
treba ísť mimo komfortnej zóny. 
Občas treba urobiť niečo, čo sa 
človeku vôbec nechce, alebo čo 
mu je nepríjemné.

Máme, našťastie, demokraciu 
a každý si môže robiť, čo chce. Ale 
keď to preženieme do absurdity 
a prestaneme robiť to, čo treba 
a to, čo je správne a budeme robiť 
iba to, čo sa nám chce, nakoniec 
vyhynieme hladom.

Ovič,
1. oddiel Gumkáčiek 122. zboru 

Anjelov strážnych Filmový štáb pri práci (autor foto: Ondrej Galovič)

(pokračovanie na strane 7)

(pokračovanie zo strany 5)



vzrastali a  z  roka na rok boli 
väčšie.
Vpád Tatárov bol veľkým 
úderom a skúškou pre našich 
predkov. Obyvateľstvo uteká do 
hôr, obce a mestečká sú vyplie-
nené. Takýto osud postihol aj 
osadu v  blízkosti dnešných 
Levočských lúk. Húževnatí oby-
vatelia sa však nevzdali a spolu 
s nemeckými kolonistami zakla-
dajú v roku 1245 Levoču. Z pera 
kronikára Lányiho vieme, že 
hneď po dvoch rokoch postavili 
Levočania kostolík na dnešnej 
Mariánskej hore. Je dosť možné, 
že aj skôr tu bola kaplnka, ktorá 
mala pre miestne obyvateľstvo 
veľký význam. Neveľký kosto-
lík na kopci bol stavaný dosť 
narýchlo a tak sa po niekoľkých 
desaťročiach na ňom objavili 
trhliny, preto ho v  roku 1311 
museli opravovať. V tom čase 
sa v ňom už nachádza socha 
Panny Márie, ktorú okolité oby-
vateľstvo ctí a  zahŕňa svojou 
úctou a dôverou. To značí, že 
slovenský národ si už viac ako 
700 rokov ctí na tomto mieste 
Nebeskú Matku Pannu Máriu.
V  15. storočí farár Servácius 
kostolík prestaval a postavil pri 
ňom obytný strážny dom. Bola 
to akási pustovňa, do ktorej 
uviedol mníchov. V  období, 
keď k nám z Nemecka prichádza 
odlišné učenie, nastávajú pre 
kostol Navštívenia Panny Márie 
ťažké časy. Levočania, z ktorých 
sú mnohí Nemci, odpadávajú 
od katolíckej viery a  kostol 
začína chátrať. Pukajú múry, 
púte rednú, ale neprestávajú. 
V Uhorsku sú povstania, vzbury, 
mor a  od juhu útočia Turci. 
Pospolitý ľud preto opäť hľadá 
oporu u Panny Márie a v proce-
siách putuje na Mariánsku horu. 
Magistrát Levoče púte zakazuje 
a ich účastníkom zakazuje pre-
chod Levočou. Keď sa na úsvite 
jedného dňa roku 1670 údajne 
zjavila sv. Panna na hore pas-
tierikom a povedala, že by bola 
rada, keby veriaci obnovili svoju 
predošlú zbožnosť a zasa puto-
vali na toto presväté miesto, ľud 
začal putovať okľukami na horu, 
čo sa zachovalo až dodnes. 
Spišský prepošt biskup Juraj 
Bársony (1663-75) dal prípad 
zjavenia prísne vyšetriť, vyhlásil 
sochu Panny Márie za zázračnú 
a púte na horu obnovil. Kano-
nik Martin Szolcsány viedol 2. 
júla 1671 procesiu na Levočskú 
horu, prvú po reformácii. Hneď 
nato sa začína s prestavbou kos-
tolíka. Hladina spoločenského 
života sa znovu rozhýbala za 
Jozefa II. (1780-90), ktorý spô-
sobil katolíckej cirkvi niekoľko 
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Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
Pri príležitosti tejto 
slávnosti sa po celom 
svete konali sväté omše 
a eucharistické procesie. 
Nebolo to inak ani 
v našej obci.

Spišskoštiavničania prišli 
31. mája 2018 na svätú omšu, 
ktorú celebroval duchovný otec 
Mgr.  Daniel Šalát. Spoločne si 
uctili Ježiša Krista prítomné-
ho v Eucharistii. Po svätej omši 
nasledovala procesia s Oltárnou 
sviatosťou po uliciach v obci.

Aj tento rok sa spojili ochotní 
veriaci a pripravili vkusne vyzdo-
bené oltáre na štyroch tradičných 
miestach, kde duchovný otec 
našej farnosti udelil požehnanie.

Martina Mizerová

Oltáriky v našej obci (autor foto: Katarína Mizerová)

Zoznam daňových dlžníkov
Obec Spišský Štiavnik pripra-

vuje zoznam daňových dlžníkov 
na daniach a poplatku za komu-
nálne odpady a drobné staveb-
né odpady v zmysle § 52 zákona 

č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a  o  zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
Zoznamy budú zverejnené na 
webovom sídle obce a na úrad-

nej tabuli.
Žiadame daňových dlžníkov, 

aby si svoje nedoplatky uhradili 
do 15. 8. 2018.

A.Z.

(pokračovanie na strane 8)

(pokračovanie zo strany 4)
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nešetrných rán. Obmedzil 
púte, zatvoril vyše 700 klášto-
rov a kostolov. Tieto nariadenia 
postihli aj Mariánsku horu. 
V roku 1787 sú brány kostola 
na hore zatvorené. Veriaci sú 
znepokojení, so sochou Panny 
Márie sa nevedia rozlúčiť, preto 
ju prenesú do farského kostola 
v Levoči. Zakrátko zomiera cisár 
Jozef II. a pred svojou smrťou 
odvoláva takmer všetky pro-
ticirkevné nariadenia. Socha 
Panny Márie však zostáva ešte 
devätnásť rokov v meste, pre-
tože kostol na hore je vo veľmi 
zlom stave. Starý a schátralý už 
nevyhovuje a tak sa prikročilo 
v roku 1819 k jeho prebudova-
niu, doslova od základov. Kostol 
stál až do roku 1906.
2. júl 1903 sa stal medzníkom 
v  dejinách Mariánskej hory. 
Za odriekania loretánskych 
litánií bol položený základný 
kameň úplne nového kostola. 
Obrady viedol spišský kanonik 
Zimmermann a levočský farár 
Kopánik. No viac než tri roky 
čakal základný kameň v zemi, 
pretože nebolo staviteľa, ktorý 
by náročnú stavbu kostola, 
podľa vzoru Lurdskej baziliky, 
uskutočnil. Stavby sa nako-
niec ujal staviteľ Ján Balogh 
z Košíc. Úplne posledný odpust 
v  starom kostole sa konal 2. 
júna 1906. Sochu Panny Márie 
preniesli do farského kostola 
v Levoči a začalo sa so stavbou. 
Problémom bol dovoz materiá-
lu a nedostatok vody. No stavba 
aj napriek ťažkostiam pokračo-
vala a  14. októbra 1908 boli 
múry veže už vytiahnuté. Bola 
to obrovská radosť, ale o dva 
dni okolo tretej hodiny ráno 
sa novopostavená veža zrútila 
a  strhla aj súvislé múry. Celá 
práca aj materiál vyšli nazmar. 
Príčinou tohto nešťastia bol 
nekvalitný materiál. Peňazí bolo 
málo a tak sa šetrilo na čom sa 
len dalo. K stabilite neprispela 
ani náhlivá práca. Bolo treba 
začať stavať odznova a kvalit-
nejšie. Vďaka podpore celého 
národa i amerických Slovákov 
bol kostol v roku 1914 dokon-
čený do dnešnej neogotickej 
podoby. Jeho celková dĺžka 
je 46,5 metra, výška veže je 
50 metrov. Radosť veriacich 
bola neopísateľná, lenže vojna 
nedovolila dokončiť vnútorné 
zariadenie. Až po vojne sa mohli 
uskutočniť tieto dokončovacie 
práce, takže slávnostná posviac-
ka chrámu mohla byť už 2. júla 
1922. Vykonal ju spišský biskup 
Ján Vojtaššák za prítomnosti 
dovtedy nevídaného množstva 
ľudí. Mariánska hora bola často 

Do školskej jedálne už nezateká
Havarijná situácia 
strechy školskej jedálne, 
ktorá trvala od roku 
2015 už nadobudla 
vážne rozmery. Pri 
každom topení snehu, 
pri každom daždi sme 
so strachom hľadeli na 
strop, či budeme znova 
podkladať vedrá, či 
v elektrických rozvodoch 
nevznikne skrat 
a nedajbože nespôsobí 
požiar. 

Nešťastné riešenie rovnej stre-
chy, ktoré určite nie je vhodné do 
našej podtatranskej oblasti, si po 
rokoch vybralo svoju daň a nap-
riek niekoľkonásobným čiastoč-
ným opravám, si voda stále našla 

cestu, aby sa dostala do interiéru 
kuchyne a  jedálne. Začiatkom 
júla 2018 obec zainvestovala do 
tohto svojho školského zariade-
nia a opravila celú strechu (nielen 
jej časť). Napriek tomu, že sme 
dúfali, že nad školskou jedálňou 
vyrastie nadstavba s chýbajúcimi 
triedami a nevyhovujúcu strechu 
vyriešime sedlovou variantou, 
nestalo sa tak pre nevyrieše-
né majetkovo -právne vzťahy. 
Veríme, že tento projekt neza-
padne prachom a v budúcnosti 
sa k nemu vrátime. Nateraz sme 
veľmi šťastní, že nám už nebude 
„kvapkať do polievky“. Veď dažďa 
a snehu sa už nemusíme báť…

No a keď už máme novučič-
kú strechu, nezabudli sme ani 
na suterén a v rámci opráv sme 
vymaľovali zázemie a  sklady 
školskej kuchyne. Neodignoro-
vali sme ani haváriu na spojova-
cej chodbe do školskej jedálne. 
V jarných mesiacoch sme na nej 

vymenili 22 okien, podlahy, vyma-
ľovali sme interiér, zateplili sme ju 
a doslova rozkvitla v nových far-
bách omietky. Ani dažďové zvody 
už neslúžili svojmu účelu, takže aj 
tie sme museli vymeniť. Zostala 
už len samotná budova jedálne, 
ktorá kazí celkový dojem z budov 
školy. Snáď sa nám podarí aj túto 
zrekonštruovať. Všetko závisí od 
výšky financií…

Ani samotná budova školy 
nezostala počas letných prázdnin 
bez povšimnutia. Renovovali sme 
podlahy, zväčšili archív a zrekon-
štruovali predsieň do riaditeľne. 
Radiátory v triedach, ktoré si naši 
žiaci často mýlia s bicími nástroj-
mi, taktiež volali po renovácii. 
Teraz už len poriadne vyuprato-
vať celú školu, pripraviť rozvrhy 
a školský rok 2018/2019 sa môže 
začať.

MM

Autobusová zastávka

Kedy budú prázdniny?
Aj keď sú letné prázdniny 

ešte v  plnom prúde a  školský 
rok 2018/2019 je len blízkou 
budúcnosťou, možno je dobré 
vedieť, kedy si máme plánovať 
lyžovačku, či inú dovolenku 
s  deťmi v  budúcom školskom 
roku. Ponúkame Vám prehľad 
termínov prázdnin v  školskom 
roku 2018/2019:

Jesenné: 31.  10.  2018  – 
02. 11. 2018 (začiatok vyučovania 

po prázdninách 05. 11. 2018)
Vianočné: 23.  12.  2018  – 

07. 01. 2019 (začiatok vyučovania 
po prázdninách 08. 01. 2019)

Polročné: 01. 02. 2019 (začia-
tok vyučovania po prázdninách 
04. 02. 2019)

Jarné: 18.  02.  2019–
22. 02. 2019 (začiatok vyučovania 
po prázdninách 25. 02. 2019)

Veľkonočné: 18.  04.  2019  – 
23. 04. 2019 (začiatok vyučovania 

po prázdninách 24. 04. 2019)
Letné: 01.  07.  2019–

31. 08. 2019 (začiatok vyučovania 
po prázdninách 02. 09. 2019)

Školský rok 2018/2019 zač-
neme v pondelok 03. 09. 2018 
v budove Základnej školy, Slneč-
ná 422, Spišský Štiavnik o 9,00 
hod. Žiaci si so sebou prinesú 
prezuvky.

Milí žiaci, tešíme sa na Vás!
MM

Pohľad na novú autobusovú zastávku, ktorá bude zrealizovaná po ukončení stavebného konania na ulici Hlavnej (Harby)(pokračovanie na strane 9)

(pokračovanie zo strany 7)



navštevovaná pútnikmi. V roku 
1947 tu bolo okolo 130 000 
pútnikov. Biskup Ján Vojtaššák 
slávnostne zasvätil Spišskú die-
cézu Nepoškvrnenému srdcu 
Panny Márie.
Svätý Otec Ján Pavol II. vedel, 
aká nám je Levočská hora drahá 
a preto 26. januára 1984 poctil 
celý slovenský národ tým, že 
chrám na Levočskej hore pový-
šil na baziliku minor. Pútnickú 
cestu lemuje päť kaplniek 
a lipová aleja, ktorá bola z prí-
ležitosti 10. výročia pápežskej 
návštevy pomenovaná po 
Svätom Otcovi „Aleja Jána Pavla 
II“. Vzácny pútnik, Svätý Otec 
Ján Pavol II., navštívil Mariánsku 
horu v Levoči dňa 3. júla 1995. 
Tejto výnimočnej slávnosti sa 
zúčastnilo okolo šesťstopäťde-
siattisíc pútnikov nielen zo Slo-
venska, ale aj z Poľska, Ukrajiny, 
Česka, Maďarska a Rumunska. 
Na púťach sa zúčastňujú kar-
dináli, biskupi a kňazi z celého 
sveta.
Aj Štiavničania každoročne 
putujú peši za našou Matkou do 
Levoče, kde ďakujú za pomoc 
a ochranu a vyprosujú milosti 
pre seba a svoje rodiny. Je ich 
síce z roka na rok menej, ale je 
to možno preto, že aj mládeže 
je v našej obci stále menej… 
V tomto roku ich bolo 24.
Použité zdroje:
http://zjavenia -svatych -vosve
te.webnode.cz/news/zjavenia -
na -slovensku/

MM

Informácie ku 
Komunálnym 
voľbám 2018
Oznámenie o  čase a  mieste 
konania volieb do orgánov 
samosprávy obcí
Deň a  čas konania volieb - 
10. 11. 2018 7.00 - 22.00 hod.
- volebný okrsok č. 1, do ktoré-
ho patria ulice - ulice Hornád-
ska, Kláštorná, Lúčna, Mlynská, 
Železničná stanica, Mariánske 
námestie, Kaštieľ, Priečna súp.
číslo 1 - 274, Kvetná, Slnečná
volebná miestnosť, ktorá sa 
bude nachádzať v Urbárskom 
dome v  Spišskom Štiavniku, 
Hornádska 240, vchod zľava,
- volebný okrsok č. 2, do ktoré-
ho patria ulice - ulice Hlavná, 
Priečna od súp.čísla 275,
volebná miestnosť, ktorá sa 
bude nachádzať v Urbárskom 
dome v  Spišskom Štiavniku, 
Hornádska 240, vchod sprava.
Obecné zastupiteľstvo Obce 
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Potravinová 
pomoc

Oznamujeme, že v  našej 
obci sa bude znovu poskytovať 
potravinová pomoc pre občanov 
v hmotnej núdzi.

Pomoc dostanú len tí občania, 
ktorí poberajú dávku v hmotnej 
núdzi, majú nezaopatrené deti, 
invalidní dôchodcovia, dôchod-
covia ZŤP, ktorí taktiež poberajú 
dávku v hmotnej núdzi.

Termíny poskytovania pomoci: 
september 2018, október 2018.

Občania, ktorí spĺňajú predpo-
klady na poskytnutie potravino-
vej pomoci, budú oboznámení 
listom.

A.Z.

Štyri ročné obdobia

Už prišla jar, slnko svieti.
Kde bol závej, kvitnú kvety,
vtáčky hniezdia, včielky žijú,

ja mám opäť alergiu.

Je to leto jak má byť,
niet kedy guláš navariť.
Jem polievky zo sáčku,
lebo kŕmim miešačku.

Pestré lístie jesene
zbiera vietor zo zeme,

roznáša ich po záhrade
a teraz mám bordel všade.

Padá sniežik, vietor fúka,
snehuliak von a my dnuká.

Už máme kraj celý biely,
aj cestu nám uzavreli.

-Q-

Štiavnické okienko poézie

A zazvonil zvonec…
…a rozprávky je koniec. 
Pre našich deviatakov sa 
skončila 29. júna 2018. 
Budú nám veľmi chýbať. 

Žiaci z IX. A sa v histórii našej 
„malej“ školičky zapísali aktivita-
mi, ktoré neboli celkom bežné. 
Okrem pravidelného vyučova-
nia, absolvovali rôzne exkurzie, 
výlety, reprezentovali našu školu 
na rôznych olympiádach, zapojili 
sa do rôznych projektov, pripra-
vovali pre žiakov relácie v škol-
skom rozhlase. Vďaka nim sme 
zažili špeciálny Deň učiteľov, keď 
nám upiekli palacinky a uvarili 
kávu alebo čaj.

Všetkým žiakom, učiteľom, 

rodičom a  starým rodičom sa 
vryli do pamäti ich vianočné 
divadelné predstavenia, na ktoré 
sme sa päť rokov tešili. Predstavili 
sa aj v muzikáli Červená Karkuľka, 
ktorý je zaznamenaný na školskej 
internetovej stránke.

Toto všetko, a  ešte omnoho 
viac, by sa nebolo udialo, keby 
sa k rodičovskej výchove nepri-
dali dve super pani učiteľky: 
Mgr.  Alena Želonková, triedna 
na prvom stupni a  Mgr.  Silvia 
Bukovičová, triedna na druhom 
stupni. Obidve pani učiteľky dali 
týmto žiakom kus svojho srdca.

V  posledný školský deň sa 
deviataci lúčili a pripravili si špe-
ciálny program. Udeľovali učite-
ľom Oscarov, napr. v  kategórii 

Najlepšia učiteľka vyhral
Mgr.  Alexander Ištvanko 

a  v  kategórii Najlepšie vlasy si 
cenu prevzal

Ing. Mgr. Milan Maliňák. Potom 
odovzdali žezlo s  kráľovskou 
korunou budúcoročným devia-
takom. Dostali svoje posledné 
vysvedčenie a  rozbehli sa do 
sveta…

Milí deviataci, prajeme Vám, 
aby ste po prázdninách smelo 
vykročili do nových škôl, našli 
dobrých priateľov a  spoznali 
príjemných učiteľov, ktorí Vám 
odovzdajú ďalšie vedomosti 
a zručnosti.

Určite našej škole a obci neu-
robíte hanbu!

Martina Mizerová

Deviataci a p. učiteľky Mgr. Bukovičová S. a Mgr. Želonková A. (autor foto: archív ZŠ)
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Spišský Štiavnik v súlade s § 166 
zákona č. 180/2014 Z.z. o pod-
mienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v z.n.p. určuje 
volebné obvody pre voľby 
poslancov do obecného zastu-
piteľstva pre volebné obdobie 
2018-2022, a  to: 1 volebný 
obvod.
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Spišský Štiavnik v  súlade 
s  § 11 ods. 4 písm.  i/ zák. 
č.  369/1990 Zb. o  obecnom 
zriadení určuje výkon funkcie 
starostu Obce Spišský Štiavnik 
v  novom volebnom období 
r. 2018 - 2022 v rozsahu 1, t.z. 
v plnom rozsahu.
Obecné zastupiteľstvo Obce 
Spišský Štiavnik v súlade s § 11 
ods. 3 zák. č.  369/1990 Zb. 
o   obecnom zr iadení 
v z.n.p. určuje počet poslancov 
obce Spišský Štiavnik v novom 
volebnom období r. 2018- 2022 
na 9.

A.Z.

Projekt 
English Week 
2018
Na jeden týždeň sme sa zmenili 
na anglicky hovoriacu školu
Koniec mesiaca máj sme v našej 
škole venovali anglickému 
jazyku, ako jednému z najpou-
žívanejších jazykov sveta. Od 
pondelka do piatku sme pre 
žiakov, ako aj učiteľov pripravili 
rôzne podujatia, na ktorých si 
všetci mohli vyskúšať, čo všetko 
už z angličtiny vedia.
Poďakovanie patrí hlavne 
žiakom 9. A, 8. A a 6. A, ktorí 
sa nemalou mierou do projek-
tu s názvom „ENGLISH WEEK“ 
zapojili. Na primárnom stupni 
navštívili všetky triedy, v kto-
rých žiačky 8. A a 9. A deťom 
prečítali populárnu rozprávku 
Nenásytná húsenička  – „The 
very hungry caterpillar“, samoz-
rejme, v  angličtine. Žiačky si 
s deťmi zopakovali počítanie, 
dni v  týždni, ovocie a  rôzne 
pokrmy. Deti nakoniec vyma-
ľovali obrázky a z nich vznikla 
krásna kniha.
Aj napriek tomu, že žiaci nul-
tých ročníkov a  špeciálnych 
tried hodiny anglického jazyka 
ešte nemajú, aj ich sme vďaka 
učiteľovi – gitaristovi a žiačok 
6. A  triedy zapojili do týždňa 
anglického jazyka, a to spôso-
bom, ku ktorému majú najbliž-
šie. Deti si spoločne zaspievali 
detské piesne v angličtine, kde 
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Tenisový turnaj o pohár OZ Ščavničan - 8. ročník
V peknom počasí, vo výbornej 

športovej atmosfére a za účasti 
trinástich tenistov sa na sviatok 
Cyrila a  Metoda uskutočnil už 
ôsmy ročník tenisového turnaja 
organizovaný občianskym zdru-
žením Ščavničan. Súboje boli 
veľmi vyrovnané a je veľmi pote-
šiteľné, že úroveň turnaja sa rok 
od roka zvyšuje. Víťazom sa stal 
už piatykrát v rade Jozef Maliňák, 
ktorý to mal ale tento rok veľmi 
ťažké, keďže zo skupiny postúpil 
len vďaka aktívnejšiemu skóre. 
Vo finále vo veľmi dramatickom 
stretnutí, ktoré skončilo v nesko-
rých večerných hodinách, porazil 
v  tiebreaku Františka Strakuľu. 
Tretí skončil Marek Czerwik, ktorý 
v zápase o tretie miesto porazil 
Ivana Kuska. Už teraz sa tešíme 
na ďalší ročník turnaja štvorhier, 
ktorý sa uskutoční prvého sep-
tembra.

Ing. Martin Hudzík

Futbalový turnaj 2018
Náš futbalový klub 
zorganizoval v nedeľu 
22. júla 2018 Futbalový 
turnaj o pohár starostky 
obce. 

Turnaja sa zúčastnili mužstvá zo 
susednej Hôrky, Šuňavy, Vlkovej 

a domáce mužstvo. V úvodnom 
zápase domáci futbalisti zdolali 
Vlkovú 2:1. V druhom zápase si 
Šuňava poradila s  Hôrkou 4:3. 
V prestávke si sily v priateľskom 
zápase zmerali starí páni zo 
Štiavnika a Gánoviec. Toto zápo-
lenie skončilo víťazstvom našich 
vyslúžilých futbalistov. Nasledo-

val zápas o 3. miesto, v ktorom 
si Hôrka poradila po penaltách 
s Vlkovou. Finále ovládlo domáce 
mužstvo po presvedčivom víťaz-
stve 9:2 nad Šuňavou, a tak sa do 
putovného pohára pre rok 2018 
vrylo veľkým písmom SPIŠSKÝ 
ŠTIAVNIK.

Ing. Gabriel Chripko

Víťazi tenisového turnaja, sprava Czerwik M, Maliňák J., Strakuľa F. (autor foto: Ing. Martin Hudzík ml.)

Počasie hasičom neprialo

Tak ako už 
predchádzajúcich 
päť rokov, tak aj toto 
leto sme pre našich 
členov a ich rodinných 
príslušníkov pripravili 
spoločný výlet. 

Každoročne sa snažíme pre cieľ 
nášho výletu vybrať nejakú zau-
jímavosť, pozoruhodné miesto, 
pamiatku alebo niečo, kde sme 
ešte neboli a samozrejme, bez 
kúpania na dobrom kúpalisku to 
nejde. Tento rok sme naplánova-
li splav rieky Hron na raftových 
člnoch a kúpalisko Vadaš v Štú-

rove. Plaviť sa po našej druhej 
najdlhšej rieke a kúpalisko Vadaš 
známe svojím teplým počasím 
a príjemným prostredím, bolo pre 
mnohých veľkým lákadlom. No 
žiaľ, o tomto všetkom hovoríme 
v minulom čase. Vrtkavosť júlo-

Hasiči na výlete (autor foto: RM)
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ukázali svoje pohybové aj spe-
vácke zručnosti.
Nezaháľali ani učitelia, ktorí si 
pre žiakov pripravili na svojich 
hodinách učivo v  angličtine. 
Aj tí, ktorí jazyk zatiaľ neovlá-
dajú, naučili žiakov základné 
slová zo svojho predmetu. 
Zapojili sa všetci učitelia a za 
to si zaslúžia pochvalu. Na 
hodinách telesnej výchovy 
zasa žiaci 8. A a 9. A naučili deti 
základné povely v angličtine, 
ale ukázali im aj rôzne športy, 
ktoré si deti mohli vyskúšať, 
a  tak si zapamätať ich názvy. 
Na výtvarnej výchove si zasa 
zopakovali farby, na hudobnej 
výchove spievali a  počúvali 
piesne v angličtine. Z niekto-
rých žiakov a žiačok sa stali na 
chvíľu učitelia a odučili hodiny 
matematiky, biológie a  geo-
grafie v angličtine. Bol to pre 
žiakov super zážitok a všetci sa 
aj trochu pobavili.
V utorok počas prvých dvoch 
hodín žiaci 5. B, 6. B, 7. A, 8. B, 
9. B, 5. C, 5. D a 8. C piekli „mu-
ffins and cookies“ a pripravo-
vali zapekané sendviče podľa 
receptov v angličtine. Bolo to 
zábavné a  žiaci sa naučili aj 
niekoľko nových slovíčok. Keď 
bolo všetko pripravené, presu-
nuli sme sa na hlavnú chodbu, 
kde si dvojica z každej triedy 
zasúťažila v hre „Who wants to 
be a  millionaire“. Všetci žiaci 
bojovali statočne a víťazom sa 
stala trieda 7. A, ktorá si vysúťa-
žila sladkú odmenu – tortu. Po 
súťaži sme sa všetci presunuli 
späť do tried, kde žiaci zjedli 
všetko, čo upiekli.
Záverečné slovo mali devia-
taci. Aj napriek tomu, že boli 
unavení po všetkých skúškach 
a  prijímacích pohovoroch, 
statočne zabojovali a  spra-
covali divadelnú hru, Romeo 
and Juliet“ od najslávnejšieho 
spisovateľa svojich čias  – Wi-
lliama Shakespeara. Žiaci za 
týždeň dokázali majstrovský 
kúsok – nacvičili celé divadlo 
v anglickom jazyku, jazyku maj-
stra Shakespera, ktorý nie je ani 
zďaleka jednoduchý. Oni však 
ukázali, že „všetko sa dá, keď 
sa chce“ a ich dojímavé dielo 
si môžete pozrieť na webovej 
stránke školy. Vďaka patrí aj 
žiakom 6. A triedy, ktorí pomoh-
li scénou na trhovisku a k nim sa 
pripojili aj žiačky 5. A a spoloč-
ne zaspievali záverečnú pieseň 
„This little light of mine“. Všet-
kým učiteľom, žiakom a pracov-
níkom školy ďakujem a už teraz 
sa môžeme spoločne tešiť na 
ďalší ročník týždňa anglického 
jazyka – „ENGLISH WEEK 2019“.

Mgr. Jurina Krafčíková
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vého počasia si s našimi plánmi 
urobila svoje. Upršané a chladné 
ráno s nepriaznivou predpove-
ďou definitívne stoplo náš smer 
cesty. Po spoločných úvahách 
a sledovaní predpovede počasia, 
náš autobus naberá smer tradič-
ný cieľ našich ciest- mesto Nyíre-
gyháza ležiace v severovýchod-
nej časti Maďarska. Presnejšie 
povedané, moderný aquapark, 
ktorý sme navštívili aj minulý 
rok. Komplex kúpaliska, ktorý je 
vybudovaný na ploche 1,7 hektá-
ra, sme sa rozhodli navštíviť aj do 
tretice. Je to naozaj miesto, kde si 
každý vie nájsť ten správny bazén, 

tobogan, šmýkačku alebo niečo 
iné z množstva ďalších atrakcií. 
Nemenej lákavým cieľom je aj 
krásna ZOO, ktorá susedí s kúpa-
liskom. Cesta ubieha celkom 
rýchlo a  náš najnovší kamarát 
dážď nás neopúšťa a  cestuje 
s  nami až do cieľa našej cesty. 
Prečo som nazval dážď kama-
rátom? Lebo vie, kedy má odísť. 
Vystupujeme z autobusu a spoza 
mrakov sa vytŕča slniečko, ktoré 
nám začína spríjemňovať deň. 
Deň pre nás v  celkom príjem-
ných 28 °C ubieha celkom rýchlo 
a začíname baliť a pripravovať sa 
na odchod. Už tradičná záverečná 
spoločná fotka, na ktorej predsa 

svoj pozdrav dá aj náš celodenný 
kamarát dážď v podobe dvoch 
malých kvapiek na objektíve foto-
aparátu. Nasadáme do autobusu 
a lúčime sa s maďarským slnkom. 
Pred sebou máme nočnú cestu 
domov do našej obce. No keď sa 
hasiči na niečom dohodnú, tak 
to platí. Dohodnutý splav rieky 
Hron bude, ale v inom termíne. 
Po ceste dohodneme výlet DHZ 
2018 č.  2 - rieka Hron. Všetko 
zlé je na niečo dobré. Nakoniec 
budeme mať v tomto roku dva 
výlety. A ako to dopadlo? To sa 
dozviete nabudúce.

RM

17 rokov hasičskej súťaže v našej obci
V roku 2002 
oslávil náš hasičský 
zbor 120.výročie 
založenia. Súčasťou 
osláv bola aj súťaž 
hasičských družstiev 
v požiarnom útoku. 
Keď sme celé oslavy 
pripravovali, padla 
myšlienka pokračovať 
aj v budúcnosti 
v organizovaní súťaže 
v našej obci. 

A tak sme aj o rok neskôr orga-
nizovali už druhý ročník súťaže 
o Putovný pohár starostky obce 
Sp. Štiavnik. V  počiatkoch sa 
súťažilo v kategórii muži a ženy. 
V  roku 2009 pribudli kategó-
rie dorasteniek, dorastencov 
a mužov nad 35 rokov a v roku 
2014 aj kategória chlapcov 
a dievčat (sú to detské kategórie 
detí do 16 rokov) a v roku 2017 
ôsma kategória ženy nad 35 
rokov Naše družstvá sa tradične 
zapájali do zápolení na domácej 
súťaži. Raz to bolo lepšie, inokedy 

to celkom nevyšlo. Až na 9. roč-
níku v roku 2010 sa zrodilo his-
toricky prvé domáce víťazstvo, 
o ktoré sa postarali muži nad 35 
rokov. O rok neskôr na 10. ročníku 
si domáci triumf vychutnali ženy. 
Rok 2012 sa niesol v duchu 130. 
osláv nášho zboru a asi aj tento 
fakt bol motivujúci pre našu 
mládež a  v  ďalších ročníkoch 
sa o domáce úspechy postarali 
práve oni. A to hneď v ďalšom 
roku 2013. Dorastenci triumfovali 
a dosiahnutý čas 18,14 sekundy 
bol ich rekordom (prekonaný bol 
až v roku 2018). Pocit víťazstva im 
zachutil a domáci triumf zopa-
kovali aj v ďalšom ročníku. Keď 
nenašli premožiteľa ani v  roku 
2015, zaknihovali sme v kategó-
rii dorastencov tretie víťazstvo za 
sebou, čo znamenalo, že putov-
ný pohár starostky obce Spišský 
Štiavnik po štrnástich rokoch 
nebude meniť majiteľa a  natr-
valo bude zdobiť našu zbierku. 
O  to cennejší je tento domáci 
triumf, nakoľko je to historicky 
prvý putovný pohár pre našu 
DHZ -ku zo súťaži PHL. V prepiso-
vaní histórie sme pokračovali aj 
v roku 2016, keď družstvo mužov 
dosiahlo čas 16,41 sekundy (his-

toricky štvrtý najlepší čas podu-
jatia) a zaknihovalo v 15-ročnej 
histórii podujatia prvé víťazstvo 
v mužskej kategórii. Svoju kvali-
tu potvrdili aj v roku 2017, keď 
obhájili prvé miesto. Ako sme už 
spomínali, od roku 2014 súťažia 
vo svojej kategórii aj dievčatá 
a  chlapci do 16 rokov. Nebolo 
tomu inak ani tento rok a chlapci 
obsadili druhé miesto a dievčatá 
získali prvenstvo. Do súťaženia 
sa zapojili aj družstvá doras-
tu a  dospelých. No vytúžené 
prvenstvo sme tento rok v týchto 
kategóriách nedosiahli. Družstvo 
mužov neobhájilo prvenstvo 
z predchádzajúcich rokov a obsa-
dilo nepopulárnu štvrtú priečku. 
Družstvo žien do  35 rokov si 
odnieslo bronzovú medailu. 
Družstvo mužov nad 35 rokov 
a dorasteniek sa zhodne umiest-
nili na druhom mieste, samoz-
rejme každý vo svojej kategórii. 
Celkovo sa do súťaženia o pohár 
starostky obce Spišský Štiavnik 
zapojilo 27 družstiev, čo je proti 
minulým ročníkom pokles, ale my 
sme presvedčení, že sa v budú-
com - už na dospelom 18. roční-
ku, stretneme vo väčšom počte.

RM

Družstvo žien pri útoku (autor foto: M. Javorský)
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Fotohádanka
Do našej súťaže FOTOHÁDAN-
KA z  Obecného spravodajcu 
č.  2/2018 sme dostali dve 
správne odpovede. Na obráz-
ku bol drevený hoblík s ruko-
väťou vzadu, ktorý sa používa 
na vyrovnanie a vyhladzovanie 
veľkých drevených plôch.
Zo správnych odpovedí sme 
vyžrebovali  súťažiaceho 
Andreja Brtka. Výherca si vecnú 
odmenu prevzal na Obecnom 
úrade v Spišskom Štiavniku.

Fotohádanka č. 3/2018
Milý čitatelia, uhádnete ako sa 
nazýva a načo sa používal pred-
met na obrázku?
Odpovede na fotohádanku 
zasielajte na obec@spisskystiav-
nik.sk, alebo osobne na Obecný 
úrad v Spišskom Štiavniku do 
30. 8. 2018.

Dôležité 
telefónne 
čísla
• 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 čís-

lach - 1181
• ohlasovňa porúch - 12 129
• centrum služieb zákazníkom 

- domácnosti - 0800 123 456
• centrum služieb zákazníkom 

- firmy - 0800 123 500

Fotohádanka (autor foto: M. Javorský)

CENCÚĽ 
DESAŤBOJÁR 

ELEKTRIKA 
FÓLIA FRÉZA 

INDIGO KOLAPS 
MASKOT MAŠINA 

NEDOPLATOK 
POÉZIA SKRINKA 

TRIEDA VODIČ 
ZÁLOŽŇA ZÁVOD

čítajte aj na www.spisskystiavnik.sk
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