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Príhovor starostky obce
„Život môžeme pochopiť len 

spätne, ale žiť ho musíme dopre-
du.“

/Soren Kirkegaard/

A je to naozaj pravda. 
Keď sme príliš upnutí 
na minulosť, čoskoro 
zistíme, že v skutočnosti 
už nič nebude také ako 
v minulosti. Čas sa nedá 
zastaviť. Roky plynú. 
Život letí, deti rastú, 
dospelí starnú. Nič nie 
je tak, ako bolo. Ten, kto 
hľadá včerajšok, stratil 
dnešok.

Vážení spoluobčania!
Najkrajšie sviatky v roku - Via-

noce sa v týchto dňoch stávajú 
minulosťou a súčasťou našich 
spomienok, v ktorých rezo-
nujú asi podobné zistenia. 
Je tu nový rok, do ktoré-
ho sme si stanovili nové 
predsavzatia a  ciele 
a  veríme, že sa v  ňom 
naplnia všetky túžby 
a očakávania v osobnom 
aj pracovnom živote. Ale 
naozaj máme na čo spomí-
nať. Naše Štiavnicke Vianoce 
boli naozaj krásne a výnimoč-
né na duchovné i kultúrne vyžitie 
zachovávajúc pritom kontinuitu 
tradičnej jedinečnosti, ktorá sa 
dedí z generácie na generáciu. 
Poskytli však dostatok priestoru 
- hlavne deťom počas prázdnin 
i na to športové a relaxačné. A tak 
môžeme ísť spoločne ďalej.

Určite sa však chcem aspoň na 
chvíľu vrátiť aj do toho „predvia-
nočného“ obdobia, keď sme aj 
u nás v obci vstúpili do ôsmeho 
volebného obdobia našej miest-
nej územnej samosprávy. A aj keď 
trošku meškáme s vydaním nášho 
Obecného spravodajcu, verím, že 
je tu ešte vhodný čas a priestor 
na poďakovanie. Áno. Z úprim-
ného srdca sa Vám všetkým, ktorí 
ste mi dali dôveru a hlavne svoj 
hlas chcem poďakovať za to, že 
môžem byť Vašou starostkou 
už po piatykrát. V  mnohom je 

šanca na pokračovanie, ale je tu 
aj nová sila, snaha a dôvod na 
posun Spišského Štiavnika medzi 
moderné a úspešné obce nášho 
Slovenska. Vždy som sa snažila 
byť Vám nablízku pri Vašich 
problémoch, starostiach, ale aj 
radostiach. Snažím sa všetky 
Vaše rozumné návrhy, postrehy 
i rady na zlepšenie nášho spo-
ločného života vnášať do mojej 
každodennej práce, do roko-
vaní obecného zastupiteľstva. 
Všetky Vaše problémy a starosti 
riešiť pomocou kompetentných 
orgánov a inštitúcií vrátane tých 
obecných včas, zodpovedne 
a  vhodnou intervenciou pred-
chádzať rôznym nepriaznivým 
spoločenským javom. V každom 

občanovi sa snažím nájsť poten-
ciál a živú inšpiráciu pre vytvo-
renie veľkej štiavnickej rodiny 
a pre každého chcem byť dobrou 
starostkou, na ktorú sa dá spo-
ľahnúť. Svoju prácu od samého 
začiatku vnímam predovšetkým 
ako službu tejto veľkej rodine, 
ktorá ma k  dnešnému dňu 
2678 plnohodnotných členov. 
Výsledky novembrových volieb 
ukázali, že tímová predvolebná 
práca s  ľuďmi - kandidátmi na 
post poslancov, s ktorými sme sa 
predstavili na spoločnom plagáte 
so spoločným volebným prog-
ramom nebola náhodná a  pri-
niesla očakávané výsledky. Je to 
pre nás vzájomný záväzok, ktorý 

musíme rešpektovať a hneď po 
zložení sľubu na slávnostnom 
obecnom zastupiteľstve dňa 30. 
11. 2018 sme sa pustili do práce. 
Poslanci si rozdelili poslanecké 
obvody, zverejnili svoje emailo-
vé adresy, schválili sme pracov-
né komisie, doplnili krízový štáb, 
delegovali členov do školských 
rád, pustili sme sa do novelizá-
cie našich interných predpisov, 
Všeobecne záväzných nariadení, 
štatútu obce a vniesli množstvo 
nových nápadov a návrhov do 
práce obecného zastupiteľstva. 
Ak budeme naďalej pracovať 
spolu - obecné zastupiteľstvo ako 
kolektívny orgán bez prvkov indi-
vidualizmu, musíme pochopiť, 
že kompromis nie je prejavom 
slabosti a ústupkov, ale schop-
nosti nájsť spoločnú reč. Viem, že 
iba tak si vybudujeme vzájomný 

rešpekt a vy nám budete veriť. 
To si však vyžaduje hmata-

teľné výsledky, ktoré pri 
takomto spôsobe a  sys-

téme práce určite prídu. 
Všeobecné spochybňo-
vanie, ohováranie a zne-
važovanie však neskon-
čilo zverejnením voleb-
ných výsledkov. V určitej 

forme naďalej pretrváva 
medzi niektorými ľuďmi. 

Nedáme sa však odradiť, 
nedáme sa znechutiť, aj keď 

to veľmi bolí. Viem, že spolu 
zodpovedným prístupom a pre-
cíznou prácou dokážeme dopriať 
občanovi aj v našej obci kvalitné 
služby. Viem, že sa nemusí napl-
niť všetko, čo sme si naplánovali, 
možno že budú aj iné možnosti 
a výzvy, o ktorých dnes ešte ani 
nevieme, však nič je isté ani na 
našej vrcholnej politickej scéne, 
či v štruktúrach EÚ, ale usilov-
nosťou a kvalifikovaným prístu-
pom sa k tomu môžeme aspoň 
priblížiť. Ale najdôležitejšia je tu 
predovšetkým vzájomná dôvera, 
ktorú si nedáme ničím narušiť. Už 
v tomto roku budeme sledovať 
všetky vyhlásené výzvy pros-
tredníctvom jednotlivých Minis-
terstiev, ale aj priamo z fondov 
EÚ. Máme pripravené investičné 
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Nové zastupiteľstvo

Hviezdičky z MŠ

Dôchodci 
Katarínske posedenie

Skauting nás baví

Naši hasiči...

(pokračovanie na strane 2)
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Spoločenská 
kronika
IV. ŠTVRŤROK 2018

Novorodenci
• Alexandra Pačajová
• Tomáš Pačaj
• Natália Pačajová
• Jakub Paluba
• Timea Horváthová
• Dávid Lacko
• Peter Pačaj
• Jasmína Pačajová
• Kevin Žiga
• Vanesa Štajerová
• František Pačaj

Blahoželáme jubilantom

60 rokov
• Katarína Slivková, Mar. nám.
• Ľudmila Mertová, Mlynská
• Ján Výrostek, Lúčna

65 rokov
• Katarína Rusnáková, Priečna
• Anna Martinková, Kvetná
• Mária Mencáková, Priečna
• Terézia Chovanová, Kvetná
• Anton Rozbory, Mar. námestie
• Ladislav Badzík, Hlavná

70 rokov
• Terezia Gajanová, Mar. nám.
• Alžbeta Korheľová, Lúčna
• Martin Martinko, Kvetná
• Martin Slivka, Hlavná
• Justína Javorská, Hlavná
• Marta Dulovičová, Lúčna
• Ondrej Paukovič, Lúčna
• Mária Slodičáková, Priečna
• Anna Javorská, Kvetná

75 rokov
• Albín Kéri, Priečna

80 rokov
• Ing. Eduard Kušnierik, Hlavná

Prajeme im pevné zdravie!

Opustili nás
• Žofia Pemčáková
• Manuela Pačajová
• Valentín Krajč
• Peter Jakubec
• Ján Bombara
• Anna Martinková

Demografické údaje
K trvalému pobytu sa v IV. štvrťroku 
2018 prihlásili šiesti občania, odsťa-
hovalo sa jedenásť obyvateľov.
K 31. 12. 2018 bolo v našej obci 2678 
obyvateľov. Narodilo sa 49 detí, 
zomreli dvadsiati obyvatelia našej 
obce.

(O.R.)

Voľby v našej obci
Dňa 10. novembra 
2018 sa konali voľby 
do orgánov samosprávy 
obcí. V našej obci sme 
mali jeden volebný obvod 
a dva volebné okrsky.

Zvolení poslanci

Ing. Matúš Korheľ 753 hlasov poslanec6@spisskystiavnik.sk

Ing. Martin Hudzík 748 hlasov poslanec5@spisskystiavnik.sk

Mgr. art. Marcel Dulovič 738 hlasov poslanec3@spisskystiavnik.sk

Róbert Martinko 726 hlasov poslanec8@spisskystiavnik.sk

Ing. Daniel Martinko 702 hlasov poslanec7@spisskystiavnik.sk

Ing. Mgr. Štefan Bukovič 701 hlasov poslanec1@spisskystiavnik.sk

Mgr. Peter Parák 697 hlasov poslanec9@spisskystiavnik.sk

Mgr. Katarína Galasová 655 hlasov poslanec4@spisskystiavnik.sk

Ing. Michal Burda 463 hlasov poslanec2@spisskystiavnik.sk

Komisie pri Obecnom zastu‑
piteľstve

Komisia pre ochranu verej‑
ného záujmu pri výkone fun‑
kcie verejných funkcionárov 
pri OZ

Ing. Matúš Korheľ
Mgr. Katarína Galasová
Ing. Mgr. Štefan Bukovič

Komisia pre riešenie sťažnos‑
tí a petícií občanov

Róbert Martinko
Dušan Lacko
Ján Koňa
Ing. Milan Maliňák
JUDr. Diana Králiková
Ing. Michal Burda

Novozvolení poslanci OZ (Autor foto: M.Javorský)

Počet zapísaných voličov 
v zozname našej obce bol 1761. 
Na hlasovaní sa zúčastnilo 1346 
voličov. Počet platných hlaso-
vacích lístkov odovzdaných pre 
voľby do obecného zastupiteľ-
stva bol 1311 a počet platných 
hlasovacích lístkov odovzdaných 

pre voľby starostu obce bol 1315.
Na post starostu obce kandi-

dovali traja občania. Za starostku 
obce bola zvolená Bc. Mária Klei-
nová s počtom hlasov 670.

Za poslancov do obecného 
zastupiteľstva kandidovalo 21 
občanov.

Komisia pre výstavbu, život‑
né prostredie a územné pláno‑
vanie

Ing. Mgr. Štefan Bukovič
Ing. Martin Mrava
Mgr. art. Marcel Dulovič
Ján Kalakaj
Ing. Martin Mrava ml.
Ing. Ondrej Galovič

Komisia pre kultúru, šport 
a školstvo

Ing. Daniel Martinko
Ing. Gabriel Chripko
Róbert Martinko
Mgr. art. Marcel Dulovič
Jaroslav Lacko
Mgr. Peter Gőmőry
Ľuboslav Maľučký

Komisia pre financovanie, 
spravovanie obecného majet‑
ku, obchodu a služieb

Ing. Martin Hudzík
Mgr. Peter Parák
Ing. Matúš Korheľ
Daniela Martinková
Cyril Žiga
Ján Kalakaj
Ing. Mgr. Štefan Bukovič

Sociálna komisia
Mgr. Katarína Galasová
Ing. Michal Burda
Bc. Katarína Galovičová
Daša Pačajová
Ján Rusnák

O.R.

projekty v oblasti školstva, dopra-
vy, športu, kultúry i v sociálnej 
oblasti. Veríme, že to spolu zvlád-
neme a že na našich stránkach 
Obecného spravodajcu budeme 

publikovať vzájomné úspechy. 
Ten súčasný je bohatý hlavne 
príspevkami v našej kultúrnej či 
spoločenskej oblasti, ale určite 
sa oplatí prečítať ho celý.

Zaželajme si preto na prahu 

nového roka predovšetkým veľa 
pevného zdravia, šťastia a Božie 
požehnania do všetkých našich 
spoločných diel.

(pokračovanie zo strany 1)
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Z obecného 
zastupiteľstva
» Ustanovujúce zasadnutie 
OZ/30. 11. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Spiš-
skom Štiavniku
A) Zobralo na vedomie
1. výsledky voľby staros-
tu a volieb obecného zastupi-
teľstva,
2. vystúpenie novozvole-
nej starostky,
3. oznámenie  sta-
rostky o  poverení poslanca 
Ing. Matúša Korheľa zastupo-
vaním starostky v zmysle § 13 b 
zákona o  obecnom zriadení 
369/1990 Z.z.
B) konštatovalo, že
1. novozvolená starostka 
obce Bc. Mária Kleinová zložila 
zákonom predpísaný sľub sta-
rostu obce,
2. zvolení poslanci obec-
ného zastupiteľstva: Ing. Michal 
Burda, Mgr. art. Marcel Dulo-
vič, Mgr.  Katarína Galasová, 
Ing. Matúš Korheľ, Ing. Daniel 
Martinko, p. Róbert Martinko, 
Mgr. Peter Parák zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca obec-
ného zastupiteľstva.
OZ určilo a schválilo do návr-
hovej a  mandátovej komisie 
Ing. Matúša Korheľa a Mgr. art. 
Marcela Duloviča, za overovate-
ľov zápisnice Mgr. Petra Paráka 
a p. Róberta Martinka. Mandá-
tová a  návrhová komisia OZ 
konštatovala, že bolo prítom-
ných 7 z  9 poslancov (77  %) 
a OZ bolo uznášania schopné.
OZ schválilo program OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Spiš-
skom Štiavniku poverilo pos-
lanca p.  Róberta Martinka 
zvolávaním a vedením zasad-
nutí zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 
3 tretia veta, ods. 5 piata veta 
a ods. 6 tretia veta zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších pred-
pisov.
OZ v Spišskom Štiavniku
A) zriadilo
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústav-
ného zákona č. 357/2004 Z.z. 
o  ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších 
predpisov

Poplatky za komunálny odpad a DzN na rok 2019
Žiadame poplatníkov, aby na 

obecný úrad Spišský Štiavnik 
predložili doklady, preukazujúce 
vrátenie, zníženie alebo odpus-
tenie poplatku za komunálny 
odpad:

1) Ak poplatník požiada 
v  zmysle nariadenia a  predlo-
ží podklady uvedené v  ods. 1, 
správca dane vráti poplatok 
alebo jeho pomernú časť:
a) fyzická osoba potvrdenie 
o  zrušení trvalého alebo pre-
chodného pobytu,
b) fyzická osoba list vlastníctva, 
zrušenie nájomnej zmluvy  – 
výpoveď, ktoré preukážu zruše-
nie oprávnenia užívať byt, neby-
tový priestor, pozemnú stavbu 
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý 
nie je stavbou, alebo záhradu, 
vinicu, ovocný sad, trvalý trávny 
porast na iný účel ako na podni-
kanie, pozemok v zastavanom 
území obce okrem lesného 
pozemku a pozemku, ktorý je 
evidovaný v katastri nehnuteľ-
ností ako vodná plocha,
c) právnická osoba list vlast-
níctva, zrušenie nájomnej 
zmluvy – výpoveď, ktoré preuká-
žu zrušenie oprávnenia užívať 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území obce na iný účel ako 
na podnikanie,
d) podnikateľ list vlastníctva, 
zrušenie nájomnej zmluvy  – 
výpoveď, ktoré preukážu zruše-
nie oprávnenia užívať nehnuteľ-
nosť nachádzajúcu sa na území 
obce na účel podnikania.

2) Ak poplatník požiada 
v  zmysle nariadenia a  predlo-
ží podklady uvedené v  ods. 2 

správca dane zníži alebo odpustí 
poplatok alebo jeho pomernú 
časť:
a) potvrdenie zamestnávateľa 
alebo doklad, ktorý oprávňuje 
poplatníka na prechodný alebo 
trvalý pobyt v zahraničí alebo 
čestné vyhlásenie, alebo potvr-
denie o inom pobyte v zahraničí,
b) potvrdenie zamestnávateľa 
alebo doklad, ktorý oprávňuje 
poplatníka na prechodný alebo 
trvalý pobyt v na území Sloven-
skej republiky – mimo trvalého 
bydliska,
c) potvrdenie o ubytovaní štu-
denta na internáte, v ubytovni 
alebo v inej nehnuteľnosti alebo 
potvrdenie o  prechodnom 
pobyte - poskytne sa najnižšia 
sadzba 2,41 €/ročne,
d) potvrdenie o  hospitalizácii 
v zdravotníckom zariadení,
e) potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
f) potvrdenie o výkone trestu 
odňatia slobody,
g) potvrdenie obce o vykoná-
vaní dobrovoľníckej činnosti 
v prospech obce,
h) potvrdenie obce o trvalom 
pobyte poplatníka (bezdomov-
ca) prihláseného na Obecnom 
úrade obce Spišský Štiavnik,
i) čestné vyhlásenie o príleži-
tostnom užívaní nehnuteľnosti.

Daň z nehnuteľnosti
Občania ZŤP majú úľavu 20 % 

na stavby na trvalé bývanie,
občania nad 70 rokov majú 

úľavu 50 % na stavby na trvalé 
bývanie (všetci vlastníci stavby 
musia mať nad 70 rokov)

H a r m o n o g ra m  z b e r u 

odpadu v obci Spišský Štiavnik
• komunálny odpad - každý 
párny utorok
• elektroodpad 30.  3.  2019, 
21. 9. 2019
• mobilná zberňa na nebez-
pečný odpad 4. 2.–11. 2. 2019, 
8. 7.–15. 7. 2019

Miesto a čas zápisu dieťaťa 
v základnej škole

Zápis dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole v školskom roku 
2019/2020 sa koná v Základnej 
škole, Slnečná 422, Spišský Štiav-
nik, v budove školy v dňoch:
• 2. 4 2019 (utorok) v čase od 
14.00 hod. do 17.00 h
• 3. 4. 2019 (streda) v čase od 
14.00 hod. do 17.00 h
• 4. 4. 2019 (štvrtok) v čase od 
14.00 hod. do 17.00 h

Miesto a čas zápisu dieťaťa 
v materskej škole

Zápis dieťaťa na plnenie 
školskej dochádzky v materskej 
škole v školskom roku 2019/2020 
sa koná v Materskej škole, Hor-
nádska 239, Spišský Štiavnik, 
v dňoch:
• 2. 5. 2019 (štvrtok) v čase od 
8.00 hod. do 15.00 h
• 3. 5. 2019 (piatok) v čase od 
8.00 hod. do 15.00 h
• 6. 5. 2019 (pondelok) v čase od 
8.00 hod. do 15.00 h
• 7. 5. 2019 (utorok) v čase od 
8.00 hod. do 15.00 h
• 9. 5. 2019 (štvrtok) v čase od 
8.00 hod. do 15.00 h
• 10. 5. 2019 (piatok) v čase od 
8.00 hod. do 15.00 h

Trojkráľová vianočná bodka
Už deviatykrát sme sa 
mohli potešiť prekrásnou 
hudbou a spevom 
mladých umelcov, 
ktorí do našej malebnej 
dedinky zavítali vďaka 
našej rodáčke Pavle 
Hudzíkovej.

Ani veľmi chladné počasie 
neodradilo návštevníkov tohto 
pravidelného koncertu, ktorý sa 
konal 6. januára 2019 vo farskom 
kostole v Spišskom Štiavniku.

Tohtoročný koncert bol výni-
močný, lebo koledy a vianočné 
piesne boli sprevádzané cim-
balovou hudbou. Mladí umelci 
nám predstavili piesne aj z iných 
regiónov Slovenska. Umelecký 
zážitok umocňoval aj Peter Cyp-

Účinkujúci koncertu (Autor foto: M. M.)

rich, konferencier a  účinkujúci 
v jednej osobe, ktorý prostredníc-
tvom hovoreného slova a básní 
Milana Rúfusa uvádzal skladby 
a spev účinkujúcich.

Všetci umelci podali bezchyb-
ný výkon, ktorý štiavnickí diváci 
ocenili mohutným potleskom 
a záverečným standing ovation.

Už teraz sa tešíme na desiate 
stretnutie priaznivcov vážnej 
a folklórnej hudby.

Martina Mizerová

(pokračovanie na strane 4)
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B) zvolilo
a) predsedu komisie 
Ing. Matúša Korheľa,
b) č lenov komisie : 
Mgr.  Katarínu Galasovú, 
Ing. Mgr. Štefana Bukoviča.
C) zriadilo
komisiu pre riešenie sťažností 
a petícií občanov
D) zvolilo
c) predsedu komisie 
p. Róberta Martinka,
d) č lenov komisie : 
p.  Dušana Lacka, p.  Jána 
Koňu, Ing.  Milana Maliňá-
ka, JUDr.  Dianu Králikovú, 
Ing. Michala Burdu.
E) zriadilo
komisiu pre výstavbu, životné 
prostredie a územné plánova-
nie
F) zvolilo
e) predsedu komisie 
Ing. Mgr. Štefana Bukoviča,
f ) č lenov komisie : 
Ing.  Martina Mravu, Mgr.  art. 
Marcela Duloviča, p. Jána Kala-
kaja, Ing.  Martina Mravu ml., 
Ing. Ondreja Galoviča.
G) zriadilo
komisiu pre kultúru, šport 
a školstvo
H) zvolilo
g) predsedu komisie 
Ing. Daniela Martinka,
h) č lenov komisie : 
Ing. Gabriela Chripka, p. Róber-
ta Martinka, Mgr. art. Marcela 
Duloviča, p.  Jaroslava Lacka, 
Mgr. Petra Gőmőryho.
I) zriadilo
komisiu pre financovanie, spra-
vovanie obecného majetku, 
obchodu a služieb
J) zvolilo
i) predsedu komisie 
Ing. Martina Hudzíka,
j) č lenov komisie : 
Mgr. Petra Paráka, Ing. Matúša 
Korheľa, p. Danielu Martinkovú, 
p. Cyrila Žigu, p. Jána Kalakaja, 
Ing. Mgr. Štefana Bukoviča.
K) zriadilo
sociálnu komisiu
L) zvolilo
k) predsedu komisie 
Mgr. Katarínu Galasovú,
l) č lenov komisie : 
Ing. Michala Burdu, Bc. Katarínu 
Galovičovú, p. Dašu Pačajovú, 
p. Jána Rusnáka.
Obecné zastupiteľstvo v Spiš-
skom Štiavniku určilo v súlade 
so zákonom NR SR č. 253/1994 
Z.z. o právnom postavení a pla-
tových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov mesačný 
plat starostky Bc. Márie Kleino-
vej t.j. základný plat podľa počtu 
obyvateľov + 15 % navýšenie.
OZ schválilo vyplatenie náhrady 
platu starostky Bc. Márie Kleino-

Pozdrav od žiarivých HVIEZDIČIEK z MŠ
V celom predvianočnom 
období sme sa s deťmi 
rozprávali o miliónoch 
hviezd vo vesmíre, 
ich žiarení, farbách, 
o mliečnej dráhe 
a tajomstvách ukrytých 
vo veľkej diaľke…

Deti (hviezdičky) sa chopili 
svojej úlohy veľmi zodpovedne 
a s veľkým nasadením tancovali, 
spievali, rozprávali, hľadali, vytvá-
rali cesty, až od samej radosti 
v tom šírom vesmíre zablúdili…

Všetko sa zdalo byť stratené. 
Hviezdy zblúdené v obrovskom 
vesmíre a žiadna cesta pred nimi. 
No predsa len sila priateľstva zví-
ťazila. Našla sa ešte jedna, ktorá 
presne vedela, kde leží naša zem 
a všetky malé hviezdičky spolu 
s Kométou doviedla v správny čas 
na správne miesto…

Týmto Vianočným príbehom 
sme deťom chceli priblížiť silu 
jednoty, pomoci a toho, že nikdy 
nič nie je úplne stratené. Že v sile 
priateľstva dokážu zvládať aj tie 
najťažšie chvíle a nachádzať aj tie 
najzblúdenejšie cesty života. Veď 
o tom by mali byť Vianoce. O jed-
note a láske medzi ľuďmi. A vtedy 
bude celý vesmír tancovať…

I.M.

Hviezdičky z MŠ (autor foto: I.M)

Potešili sme seniorov
MS SČK pripravil 
v decembri 
deväťdesiatosem kusov 
Mikulášskych balíčkov 
pre všetkých našich 
občanov nad 75 rokov.

Podarilo sa nám to aj za pomoci 
našich sponzorov – Obecného 
úradu v  Spišskom Štiavniku, 
Mariána Jendrála a  Tomasza 
Kobielu, za čo im patrí srdečná 
vďaka. Tiež patrí vďaka Miške 
Parákovej, ktorá nám so svojimi 
mladými hasičmi pomohla balíč-

ky doručiť k  našim seniorom 
do domácností. Myslíme, že aj 
táto malá pozornosť od MS SČK 
našich starkých v predvianočnom 
období potešila.

Mária Mencáková

Bol jeden vesmír vzdialený 
a kým ľudia žili na zemi, vo 
veľkej diaľke plno hviezd 

býva, každá tam žiari a tajom‑
stvo skrýva.

Týmto sme ich vtiahli do príbe-
hu HVIEZD, ktoré dostali dôležitú 
úlohu, a to ukázať správnu cestu 
KOMÉTE, aby včas stihla zažiariť 
a tým oznámiť nám ľuďom najk-
rajšiu správu zo všetkých správ…

Tajomný príbeh o jednej 
z hviezd,

ktorá vždy prichádza 
k ľuďom na svet.

Iba raz v roku, od dávnych 
čias,

ona je najkrajšia zo všet‑
kých krás.

My hviezdy jej máme pri‑
praviť cestu,

by sa včas dostala k správ‑
nemu miestu.

Musí ísť oznámiť tú správu 
správ,

že na svet prichádza najväč‑
ší KRÁĽ.

Ako tak všade lietali,
vodili hviezdu cestami,
zapáčil sa im šíri kraj,

tak celý vesmír tancoval.
O chvíľu však všetky blúdili,

tú správnu cestu stratili.
Prestali žiariť, veriť hneď,

že nájdu v správny čas, ten 
ľudský svet.

(pokračovanie zo strany 3)

(pokračovanie na strane 5)
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vej za nevyčerpanú dovolenku 
za rok 2018 v rozsahu 10 dní.

»  2 .  z a s a d n u t i e 
OZ/14. 12. 2018
OZ konštatovalo, že zvolení 
poslanci obecného zastupi-
teľstva: Ing.  Martin Hudzík, 
Ing. Mgr. Štefan Bukovič zložili 
zákonom predpísaný sľub pos-
lanca obecného zastupiteľstva.
OZ určilo a schválilo do návr-
hovej a  mandátovej komisie 
Ing.  Mgr.  Štefana Bukoviča 
a Ing. Daniela Martinka, za ove-
rovateľov zápisnice Mgr. Katarí-
nu Galasovú a Mgr. Petra Paráka. 
Mandátová a návrhová komisia 
OZ konštatovala, že bolo prí-
tomných 8 z 9 poslancov (88 %) 
a OZ bolo uznášania schopné.
OZ schválilo program OZ 
a zobralo na vedomie kontro-
lu plnenia uznesení zo dňa 
27. 8. 2018, pričom v platnosti 
ostáva uznesenie č.  93/2015 
- kuka nádoby (v  neskoršom 
znení 46/2018) a plnenie uzne-
sení z  30.  11.  2018, pričom 
do komisie pre kultúru, šport 
a školstvo deleguje p. Ľubomíra 
Malučkého.
OZ zobralo na vedomie stano-
visko kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2019, kon-
trolór obce odporúčil schváliť 
poslancom rozpočet obce na 
rok 2019 v navrhovanej štruk-
túre ako vyrovnaný.
OZ schválilo rozpočet na rok 
2019 a  zobralo na vedomie 
výhľadový rozpočet na roky 
2020 a 2021.
Obecné zastupiteľstvo v Spiš-
skom Štiavniku na svojom 
zasadnutí dňa 14.  12.  2018 
uznesením č. 18 b/2019
Schválilo
a/ Predloženie žiadosti 
o poskytnutie dotácie v pôsob-
nosti Ministerstva vnútra SR 
v súvislosti s výzvou na pred-
kladanie žiadostí na podporu 
sociálnych a kultúrnych potrieb 
a riešenia mimoriadne nepriaz-
nivých situácií rómskej komuni-
ty v roku 2019 na aktivity pod-
porované v rámci výzvy číslo 
USVRK -KUS-2018/001489-001 
na projekt s názvom „Pohybom 
ku zdraviu“, pričom ciele projek-
tu sú v súlade s platným prog-
ramom rozvoja obce Spišský 
Štiavnik a s platným územným 
plánom obce Spišský Štiavnik.
b/ zabezpečenie realizácie 
projektu po schválení žiadosti 
o NFP,
c/ zabezpečenie povinného 
spolufinancovanie projektu 
obcou Spišský Štiavnik mini-
málne vo výške 5  % z  celko-
vých oprávnených výdavkov 

Darovali „niečo zo seba“
Čo by to tak mohlo 
byť? Napriek tomu, že 
týmto elixírom života 
disponuje každý z nás 
v litroch, nie každý 
môže, či je ochotný 
sa s touto vzácnou 
tekutinou podeliť. Áno, 
je to krv.

Človek si už odpradávna uve-
domoval dôležitosť krvi. Spo-
čiatku bola opradená rúškom 
tajomstva, mystiky, zvedavosti, 
úzkosti a rešpektu. Už 400 rokov 
pred naším letopočtom ju sta-
rogrécki filozofi stotožňovali so 
životom. Ľudia v nej dlho videli 
dušu človeka, pretože ak niekto 
stratil veľa krvi, zomrel, odišla 
z  neho duša. Považovali ju za 
zázračnú, nadprirodzenú teku-
tinu, životný elixír a všemocný 
liek. Krv v minulosti nechýbala 
v kultových ceremóniách. Púš-
ťanie žilou bolo uznávanou lie-
čebnou metódou. Ale vráťme 
sa do súčasnosti. Potreba krvi je 
veľká. Približne 180 000 transfúz-

nych jednotiek červených krvi-
niek sa každoročne spotrebuje 
iba na Slovensku. Obete úrazov 
a nehôd, ľudia podstupujúci ope-
rácie, pacienti liečiaci sa na leuké-
miu, nádorové ochorenia, ocho-
renia krvných buniek, tí všetci 
potrebujú krv. Celosvetovo je za 
jeden rok pacientom podaných 
viac ako 26,5 milióna jednotiek 
krvných zložiek. Darovanie krvi je 
skutočným „darom života“, ktorý 
zdravý jedinec môže poskytnúť 
ľuďom chorým a po úrazoch. Je 
to veľmi prospešný, bezpečný 
a  jednoduchý humánny krok. 
Interval darovania je pre mužov 
každé 3 mesiace a pre ženy každé 
4 mesiace. Celý proces darova-
nia krvi trvá od registrácie až po 
odchod domov približne hodinu 
a samotný odber len 5 - 15 minút, 
počas ktorých daruje darca 
450 ml krvi. Krv je ďalej spraco-
vaná (rozdeľovaná) na jednotli-
vé zložky, ktoré môžu pomôcť 
zachrániť ľudské životy. Červené 
krvinky, prenášače kyslíka, za-
chraňujú životy pacientov počas 
operácií a po úrazoch. Plazma, 
tekutá zložka krvi, je určená pre 
pacientov trpiacich poruchami 

zrážania krvi. Tretia zložka, krvné 
doštičky, zastavuje krvácanie pri 
rezných poraneniach a pri otvo-
rených krvácaniach. Často sa 
podávajú pacientom liečiacich 
sa na nádorové ochorenia a aj 
pacientom po transplantácii.

Aj v našej obci sú ľudia, ktorým 
nie je tento humánny čin cudzí. 
Členovia Miestneho spolku čer-
veného kríža Spišský Štiavnik 
začali rok 2019 krásnou akciou. 
Sviatok Troch kráľov sa stal dňom, 
kedy už po tretíkrát mohli naši 
občania a priatelia darovať „Štiav-
nickú kvapku krvi“. Krásne vianoč-
ne vyzdobené priestory tunajšej 
ZŠ už od deviatej vítali dobrovoľ-
ných darcov krvi. A tí prišli.

Ba prišli aj prvodarcovia. Do 
jedenástej hodiny darovalo krv 
18 darcov, ktorým patrí veľké 
poďakovanie. Poďakovanie 
máme odovzdať aj od p. primá-
ra Národnej transfúznej stanice 
v Poprade MUDr. Pavla Repov-
ského, za pekný počet darcov 
a pokojný priebeh odberu. Dodal, 
že sa už tešia na budúci rok.

Tak dovidenia v roku 2020…
MM

Odber krvi (Autor foto: M. Mencáková)

Odber krvi (Autor foto: M. Mencáková)

(pokračovanie zo strany 4)

(pokračovanie na strane 6)
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projektu. Spôsob povinného 
spolufinancovania projektu 
bude z vlastných zdrojov obce 
Spišský Štiavnik,
výška požadovanej dotácie 
13 670,00 €
5 % spolufinancovanie 
724,46 €
výdavky na projekt spolu 
14 394,46 €
d/ zabezpečenie financovania 
neoprávnených výdavkov pro-
jektu predstavujúcich rozdiel 
medzi celkovými výdavkami 
projektu a  celkovými opráv-
nenými výdavkami projektu 
z vlastných zdrojov obce Spiš-
ský Štiavnik.
OZ sa uznieslo na VZN č. 1/2019 
o mieste a čase zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej 
dochádzky.
OZ schválilo Sadzobník poplat-
kov na rok 2019.
OZ zobralo na vedomie Návrh 
plánu kontrolnej činnosti na 1. 
polrok 2019.
Tiež zobralo na vedomie a nes-
chválilo žiadosť o finančný prís-
pevok M. P., Spišský Štiavnik.
OZ uložilo sociálnej komisii 
pripraviť návrh VZN o poskyto-
vaní sociálnej pomoci občanom 
obce Spišský Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie a schvá-
lilo žiadosť o finančný príspevok 
P. H., Spišský Štiavnik vo výške 
200 € na Vianočný koncert.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
o finančný príspevok Š. H., Spiš-
ský Štiavnik.
OZ schválilo zverejnenie 
Zámeru odpredaja pozemku 
v  zmysle osobitného zreteľa 
L. Š. a  manželka M.Š, Spišský 
Štiavnik v súlade s § 9 a/ odst. 8 
písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení 
- odpredaj nehnuteľnosti maje-
tok obce: parcela č.  2199/28 
zastavané plochy a  nádvoria 
o výmere 221 m2 v k.ú. Spišský 
Štiavnik.
Odôvodnenie:
Jedná sa o  priľahlú plochu 
k  rodinnému domu na ulici 
Priečnej - prípad hodný osobit-
ného zreteľa. Tento zámer bude 
zverejnený najmenej 15  dní 
pred schvaľovaním prevodu 
majetku obecným zastupiteľ-
stvom na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke obce www.
spisskystiavnik.sk.
OZ schválilo do Rady školy pri 
Základnej škole Spišský Štiavnik 
poslanca obecného zastupiteľ-
stva Ing. Mgr. Štefana Bukoviča 
v zmysle zákona č. 593/2003 Z.z.
OZ schválilo do Rady školy pri 
Materskej škole v  Spišskom 
Štiavniku poslanca obecného 
zastupiteľstva Mgr. art. Marce-

Činnosť klubu dôchodcov - Vianočná výstava
Klub dôchodcov 
v Spišskom Štiavniku 
v krásnom adventnom 
čase usporiadal v dňoch 
14. – 16. decembra 
vianočnú výstavu 
spojenú s burzou.

Naše šikovné členky zapojili 
všetky zmysly a usilovne praco-
vali a vymýšľali rôzne dekorácie 
a  ozdoby. Na výstave ste tak 
mohli vidieť vianočné ikebany, 
háčkované ozdoby, ozdoby zo 
šišiek, perníčky, drevených anje-
lov a rôzne iné dekorácie. Veľmi 
nás potešilo, keď občania prišli vo 
veľkom počte pozrieť naše dielka 

a zakúpili si niečo pre potešenie. 
Neobišli nás ani deti zo školy 
v sprievode pani učiteliek.

Veríme, že sa nám podarilo 
prispieť troškou radosti k blížia-
cim sa sviatkom Vianoc a zasta-
viť sa v uponáhľanom čase. Už 
teraz rozmýšľame a pripravujeme 
námety na ďalší ročník výstavy.

Katarína Zavadská

Vianočné ozdoby a dekorácie (Autor foto: M. Mencáková)

Kultúrne vystúpenie (autor foto: M. Mencáková)

Aj v roku 2018 sme 
pripravili v novembri 
Katarínske posedenie, 
na ktorom sa zišli skoro 
všetci členovia nášho 
klubu.

Pozvali sme aj vzácnych hostí – 
p.  farára Mgr.  Daniela Šaláta, 
p. starostku Bc. Máriu Kleinovú, 
predsedu urbárskeho pozemko-
vého spoločenstva Ing. Marcela 
Martinku a členov klubu dôchod-

cov zo Stráž. Všetkých členov 
i  hostí privítala predsedníčka 
klubu Mária Maliňáková. Mária 
Chripková predniesla slová bla-
hopriania pre našich jubilantov, 
ktorí sa v druhom polroku 2018 
dožili okrúhleho jubilea. Čle-
novia speváckeho zboru nám 
posedenie spríjemnili peknými 
pesničkami a  naše „herečky“ 
Mária Chripková, Agnesa Palgu-
tová, Helena Brotková a  Kata-
rína Zavadská nám zahrali dve 
humorné scénky. Hostia zo Stráž 

nám spríjemnili posedenie svojim 
kultúrnym programom. Takto 
naladení po dobrej večeri sme si 
spoločne zaspievali a v družnej 
debate prežili pekný podvečer. 
Samozrejme nechýbala hudba, 
o ktorú sa postaral Adam Pemčák.

Večer sme sa rozišli oddýchnu-
tí a pookriatí na duši, že sme sa 
všetci stretli a upevnili naše pria-
teľské vzťahy.

Katarína Zavadská

Klub dôchodcov - Katarínske posedenie

(pokračovanie na strane 7)

(pokračovanie zo strany 5)
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la Duloviča v  zmysle zákona 
č. 593/2003 Z.z.
OZ schválilo zmenu Rokovacie-
ho poriadku obecného zastu-
piteľstva v Spišskom Štiavniku.
OZ schválilo zverejnenie 
zámeru na prenájom časti 
nehnuteľného majetku vo vlast-
níctve obce Spišský Štiavnik
Obec Spišský Štiavnik, ako 
výlučný vlastník nehnuteľností, 
tvoriacich areál športu a teles-
nej kultúry, nachádzajúci sa 
na parcele KN -C č. 812/5, kata-
strálne územie obce Spišský 
Štiavnik, umiestnený v severo-
východnej časti obce Spišský 
Štiavnik, zverejňuje svoj zámer 
prenajať časť nehnuteľného 
majetku  – nebytový priestor 
v účelovej budove umiestne-
nej na parcele 812/5, katastrál-
ne územie Spišský Štiavnik, 
doterajšiemu prevádzkovate-
ľovi, R. Š., Spišský Štiavnik, Ičo: 
41880579, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Obec Spiš-
ský Štiavnik predpokladá svoj 
zámer uskutočniť a  prenajať 
nebytový priestor v  súlade 
so zákonom č.  369/1990 Zb. 
o  obecnom zriadení v  znení 
neskorších predpisov, záko-
nom č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpi-
sov a zásadami hospodárenia 
s majetkom obce Spišský Štiav-
nik zo dňa 18. 2. 2011 a to pre 
účely zabezpečenia - prevádz-
ky občerstvenia s  osobitným 
vchodom v  účelovej budove 
športového areálu v Spišskom 
Štiavniku - ktorá slúži ako 
kultúrno -spoločenské zázemie 
spojené s  rozvojom športu 
a telesnej kultúry či už členskej 
základni telovýchovnej jednoty 
Spišský Štiavnik, ostatnej širokej 
verejnosti a tiež pre účely orga-
nizovania verejných podujatí. 
Cena za prenájom je stanove-
ná vo výške 50,00 € mesačne, 
pričom celková plocha prena-
jatého nebytového priestoru 
pozostávajúceho z častí, predaj-
ňa 68,54 m2, chodba o rozlohe 
4,65 m2, hygienické zariadenie 
o rozlohe 6,90 m2 je 80,09 m2. 
Prenajímateľ plánuje prenajať 
predmetný nebytový priestor 
v súlade so zachovaním dote-
rajšieho využitia na verejnosti 
prospešný účel zabezpečenia 
zázemia pre športové aktivity 
členskej základne telový-
chovnej jednoty obce Spišský 
Štiavnik poskytujúcej okrem 
pestovania telesnej kultúry aj 
zážitkové vyžitie ostatnej širo-
kej verejnosti.
V nadväznosti na vyššie uve-
dené, prenajímateľ vyzýva 
občanov obce Spišský Štiavnik 

Milión detí sa modlilo ruženec
18. októbra 2018 sa 
deti našej školy v rámci 
náboženskej výchovy 
zjednotili v modlitbe 
sv. ruženca za pokoj, 
mier a jednotu vo svete

Cieľom bolo povzbudiť deti, 
aby modlitbou bojovali za pokoj 
ľudského srdca a mier vo svojej 
krajine.

Naši žiaci boli účasťou nadše-
ní, vyrábali spoločne ruženec, 
obliekli sa do bielych tričiek, vzali 
do rúk jednotlivé zrnká ruženca 
a  nahlas sa modlili. Celá táto 
krásna akcia bola pod vedením 

p.  farára Mgr.  Šaláta a  učiteľky 
katechétky Mgr.  Šomšákovej. 
Časť modlitby „Zdravas Mária“ 
spievali so sprievodom p. učiteľky 
Lívii Šavelovej.

Veríme, že sme prispeli 
k  zmene aj my, veď úprimné 
detské modlitby majú najväčšiu 
silu.

sb

Deti pri ruženci (foto: archív ZŠ)

Znovu sme testovali našich žiakov
Tretí októbrový týždeň 
sa na našej škole niesol 
v znamení pohybovej 
aktivity žiakov prvých 
ročníkov spojenou 
s povinným testovaním 
ich pohybových 
predpokladov.

Celkovo 67 žiakov bolo otes-
tovaných v  9-tich disciplínach, 

v  ktorých žiaci ukázali svoje 
zdatnosti. Prváčikovia prejavi-
li nesmiernu radosť, že môžu 
ukázať, čo v nich je a snažili sa 
dosiahnuť tie najlepšie výkony. 
Teraz už len netrpezlivo čakáme 
na celkové vyhodnotenie, ktoré 
by nám a  rodičom mali ozrej-
miť na aký šport má ich ratolesť 
talent.

Testovanie žiakov 5. roční-
kov ZŠ pod názvom Testovanie 
5-2018 sa uskutočnilo 21. novem-
bra 2018 na všetkých základných 

školách Slovenskej republiky 
z predmetov matematika, sloven-
ský jazyk a literatúra. Testovania 
sa zúčastnili žiaci 5. ročníka ZŠ, 
vrátane žiakov so špeciálnymi 
výchovno -vzdelávacími potreba-
mi, okrem žiakov vzdelávaných 
podľa vzdelávacích programov 
pre žiakov s mentálnym posti-
hnutím. Na našej škole dohliadala 
na priebeh testovania aj Štátna 
školská inšpekcia.

zm

Žiaci pri testovaní (Autor foto: archív ZŠ) (pokračovanie na strane 8)

(pokračovanie zo strany 6)
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Skauting nás baví…
Koniec jesene a začiatok 
zimy sme žili akciami, 
ktoré tak celkom 
nesúvisia so skautingom, 
ale presne zapadajú do 
toho, o čo sa snažíme.

GODZONE TOUR 2018
Poprad 12. november 2018, 

Aréna Poprad. GodZone je viac, 
ako koncert. Je to viac, ako mod-
litbové stretnutie.

Sú to aj svedectvá ľudí, ktorí sa 
dostali z rôznych závislostí. Prijať 
život s  Ním je ako skočiť dole 
hlavou do tobogánu. Nevieme, 
čo nás čaká, ale nuda to nebude.

Bolo tam dosť veľa mladých 
ľudí zo Štiavnika, ktorí chcú patriť 
do generácie KIOBK. Tí odvážnejší 
si zobrali aj úlohu X - zapečatenú 
obálku s nejakou úlohou, napí-
sať list, naučiť sa hrať na hudob-
ný nástroj, každý deň povedať 
vtip…

Betlehemské svetlo
Jednorazová charitatívna akcia 

z roku 1986 dala vzniknúť novo-
dobej tradícii, ktorá sa rozšírila do 
celého sveta.

Predpoludnie štedrého dňa už 
tradične skautíci venujú roznáša-
niu Betlehemského svetla. Sve-
tielko, ktoré putuje z Betlehema 
zo sviečky na sviečku, z rúk do rúk 
a doputuje až k naším domom. 
Dúfam, že aj do našich sŕdc.

Svetielko putuje z Betlehema 
lietadlom do Rakúska a odtiaľ na 
všetky strany, dokonca lietadlom 
cez Atlantický oceán do Severnej 
a Južnej Ameriky.

Sme hrdí na to, že toto svetlo 
putuje cez Slovensko do Poľska 
a na Ukrajinu, potom pokračuje 
do Pobaltských krajín, do Ruska 
až Ďaleko na Sibír. A to všetko 
od jednej lampy, ktorá v Bazilike 
Narodenia Pána horí už asi tisíc 
rokov.

Až sa mi neodbytne do uší derú 
slová z 9. kapitoly knihy proroka 
Izaiáša:

Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie 
veľké svetlo, nad tými, čo bývajú 
v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. 
Rozmnožil si plesanie, zväčšil si 
radosť; budú sa tešiť pred tebou, 
ako sa tešia pri žatve, tak, ako ple-
sajú, keď si delia korisť…

Niečo veľké sa chystá…
To, čo ste videli na jasličkovej 

pobožnosti na Božie narodenie, 
to bol len odvar z toho, čo sa dialo 
predtým.

Do Vianoc zostával asi mesiac, 
a naše deti ešte nikto nevolal na 
nácvik jasličkovej pobožnosti. Tak 

sme po omši odchytili pani uči-
teľku Sisi, že čo je vo veci. Najprv 
pregúlila očami a vychrlila prúd 
výhovoriek, že nič z  toho. Na 
druhý deň nám volá, že ideme 
na vec, ale potrebuje manželský 
pár. Neboj sa, Martinka, máš tam 
len tri vety.

Tamtamy sa rozozvučali na 
facebooku, partia detí sa dala 
dokopy.

Tak sme si zavarili. Budú nácvi-
ky, ale čo s malým Gabom?

Mali sme scenár, režiséra, cho-
reografa, zopár pesničiek, tridsať-
päť účinkujúcich a netušili sme, 
čo bude nasledovať. Sisi začala 
nacvičovať divadlo s ôsmimi dej-
stvami a zrazu Ivane z toho vzni-
kol muzikál so šiestimi dejstvami.

-Oponu! Potrebujeme oponu!
-Čo ti šije? Ako do kostola 

dotrepeme oponu? A  kde ju 
zoberieme?

-Aha. No nič. Urobíme to pri-
znane, bez opony.

Nakoniec to baby vymysleli 
tak, že aj keby bola opona, tak ju 
nechceme.

Brávali sme jedenapolročné-
ho Gabriela so sebou. Príjemné 
prekvapenie bolo to, ako ho deti 
zobrali medzi seba. Nenudil sa, 
keď mal tridsať neokukaných 
pestúnov.

Boli medzi nimi tanečnice, 
speváčky a herci s takmer profe-
sionálnymi životopismi. Talenty 
overené aj talenty čerstvo obja-
vené. Decká vydali svedectvo. 
Nie svojimi rečami, ale svojím 
postojom k životu.

Napríklad Peťa, ktorá veľmi 
chcela vystupovať, ale v nedeľu 
popoludní odchádza na internát 
a príde až v piatok podvečer. Ako 
to zosúladiť? Najprv sme ju chceli 
z organizačných dôvodov vylúčiť 
z partie, ale nakoniec to zvládla. 
Čo dievčatá cvičili cez týždeň, 
cez víkend ju doučili. A v nedeľu 
večer po nácviku ju otec zaviezol 
do Levoče. Auto, benzín aj ochota 
sa našli.

Potom Veronika. Ako sa 
v nedeľu večer dostane do Pop-
radu?

Najviac ma však povzbudila 
Sima. No poviem vám, ja ako 
ufrflaný a furt nespokojný Slo-
váčisko by som sa mal pred ňou 
hanbiť. Hocikto s jej hendikepom 
by sa už dávno stal majstrom 
sveta vo fňukaní. Ona namiesto 
toho s pôvabným úsmevom ako 
prvá vypochoduje na javisko. 
No keď už ona nemá problém 
tancovať, tak skoro všetky naše 
výhovorky, že sa niečo nedá, sú 
malicherné.

Občas pán farár má kázeň na 
tému dar: dieťa ako dar a  byť 
darom jeden druhému navzájom. 

Toto sme zažili. Naozaj tie vaše 
deti, tie hodiny príprav strávené 
s nimi boli balzamom pre dušu. 
V našej dedine žije toľko skvelých 
detí? Tak to s tým svetom ešte nie 
je také zlé.

Vianoce nie sú sviatky 
obžerstva, márnivosti a  stresu, 
ale radosti, pokoja a mieru. Časť 
adventného času sme strávili 
prípravou tohto vystúpenia spolu 
ako rodina v kruhu perfektných 
ľudí. Má niekto lepší nápad?

Dobrá novina
Druhý sviatok vianočný. Na 

scénu prichádza Dobrá novina. 
Sedem tímov chce navštíviť 
s  požehnaním každú rodinu, 
každý dom.

Zbierka z Dobrej noviny tohto 
roku poputuje najmä do Ugandy.

Mne osobne dáva zmysel to, že 
nie všetky peniaze sa používajú 
na okamžitú spotrebu, ale aj na 
investície, ktoré miestnym komu-
nitám pomáhajú k  finančnej 
sebestačnosti. Napríklad roku 
2016 z Dobrej noviny podporili 
výstavbu mlynu na kukurice, 
vďaka ktorému si dnes dokážu 
zarobiť dostatok prostriedkov na 
podporu vzdelávania miestnych 
detí z chudobných rodín.

Minulé Vianoce sme Dobrú 
novinu podporili sumou 
2 117,14 €. Tieto Vianoce sme 
vyzbierali sumu 2 378,90 €.

Aj vďaka Vám, boli tieto Viano-
ce jedny z najkrajších, aké som 
zažil. Aké budú na budúci rok? 
Zase len také, aké si urobíme. 
Stojí to na ochote a niekedy na 
nenápadných skutkoch každého 
z nás.

Ovič
1. Oddiel Gumkáčiek

a  ostatných obyvateľov obce 
Spišský Štiavnik, ktorí spĺňajú 
zákonnú definíciu na základe 
ktorej sa majú právo podieľať na 
veciach verejných v obci Spiš-
ský Štiavnik, aby v lehote 15 dní 
od zverejnenia tohto zámeru 
predložili obci Spišský Štiavnik 
svoje pripomienky k vyššie uve-
denému zámeru.
Predmetný zámer na prenájom 
časti nehnuteľného majetku 
bude prerokovaný a schvaľo-
vaný za predpokladu splnenia 
oznamovacej povinnosti, na 
najbližšom zasadnutí obecné-
ho zastupiteľstva obce Spišský 
Štiavnik, pričom na prijatie 
rozhodnutia v  danej veci je 
potrebné získať 3/5 väčšinu 
hlasov všetkých poslancov.
OZ schválilo návrh uznesenia 
na základe Zásad odmeňovania 
poslancov, článok 4, odst. 1 a 5 
odmeny členom komisií z radov 
občanov obce takto:
Ing. Martin Mrava, 200 €,
Ing. Martin Hudzík, 150 €,
Ing. Milan Maliňák, 250 €,
Mgr. Peter Gőmőry, 250 €,
p. Róbert Martinko, 150 €,
Ing. Daniel Martinko, 100 €
a v zmysle čl. 4., odst. 4 odmenu 
veliteľovi obecného hasičského 
zboru p. Kamilovi Slodičákovi 
vo výške 1000 €.

Za správnosť výpisu: OR

Voľby 
prezidenta 
Slovenskej 
republiky
Predseda Národnej rady SR 
vyhlásil voľby prezidenta SR 
a určil ich na sobotu 16. marca 
2019.
Ak ani jeden z kandidátov na 
prezidenta SR nezíska nadpolo-
vičnú väčšinu platných hlasov, 
druhé kolo volieb prezidenta SR 
bude v sobotu 30. marca 2019.
Volebné miestnosti - okrsok 1 
a okrsok 2 budú v Urbárskom 
dome v Spišskom Štiavniku.

A.Z.

Zvolili sme 
si nové 
zastupiteľstvo
Náš novozvolený „obecný par-
lament“ už pracuje od sklonku 
minulého roku, kedy svoju 
činnosť odštartovali slávnost-
ným ustanovujúcim obecným 

Do nového roku Vám 
želám
•  aby ste lásku vedeli dávať aj 

prijímať, 
•  aby ste sa viac usmievali 

a menej posmievali,
•  aby Vám hasiči vodou olievali 

rozpálené dievčatá na Veľkú 
noc, nie rozpálené strechy na 
domoch,

•  aby Vám auto žralo benzín, nie 
nervy,

•  aby poisťovne Vás presvied-
čali, aby ste im platili a nemali 
ste dôvod presviedčať pois-
ťovne, aby platili Vám,

•  aby ste nestretali hriešnikov, 
ale kajúcnikov,

•  a aby Vás dobrí ľudia milovali 
a zlí ľudia nenávideli

Ovič
*

(pokračovanie na strane 9)

(pokračovanie zo strany 7)
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Skauti pred roznášaním svetla (Autor foto: M. Martonová)

zastupiteľstvom. Zložili sľuby 
poslancov a  starostu obce, 
rozdelili si úlohy v jednotlivých 
komisiách a pustili sa do práce 
pre obec. Naša redakčná rada 
ich oslovila ako novozvolených 
zástupcov obce zvedavou 
otázkou, čo chcú dosiahnuť 
v obci počas svojho volebného 
obdobia. Dohodli sme si spo-
ločné stretnutie, kde som sa 
snažila dozvedieť ich priority. 
Hneď na začiatku rozhovoru 
všetci s veľkou pokorou poďa-
kovali všetkým svojim voličom, 
ktorí prišli voliť a dali im svoj 
hlas. Získanie mandátu treba 
brať ako vážny záväzok voči 
občanom našej obce a potre-
bu naplno sa vložiť do plnenia 
cieľov, ktoré si zastupiteľstvo 
obce naplánovalo a postupne 
bude realizovať. Najdôležitejšie 
je, aby sa Spišský Štiavnik stal 
dobrým miestom na život. Aby 
perspektívni mladí ľudia, ktorí 
tu žijú a chcú tu zostať žiť, mali 
na to podmienky a všestrannú 
podporu od obce. Aby sa Spiš-
ský Štiavnik stal obcou, kde 
bude možná kúpa stavebného 
pozemku a individuálna bytová 
výstavba. Na splnenie tohto 
cieľa je nevyhnutná komasácia 
(sceľovanie pozemkov). Ďalšou 
boľavou stránkou našej obce 
je rozostavaná budova nákup-
ného strediska Jednota na 
Kláštornej ulici, ktorú by chceli 
pre obec odkúpiť a využiť pre 
potreby občanov. V jej útrobách 
sa zriadi klub mladých, reštau-
rácia s možnosťou stravovania 
sa dôchodcov, zamestnancov, 
organizovania rodinných osláv 
a  spoločenských stretnutí. 
Ďalšou prioritou bude dobudo-
vanie ciest a chodníkov v celej 
obci a vybudovanie parkovis-
ka pred Jednotou a pri cinto-
ríne. Pre našich seniorov by 
radi zriadili prepravnú službu, 
tzv. sociálny taxík, ktorý bude 
poskytovať odvoz na lekárske 
vyšetrenia a  úrady prostred-
níctvom sociálnych pracovní-
kov. V sociálnej oblasti určite 
pomôže aj zriadenie sociálneho 
podniku, kde budú zamestna-
ní naši občania. Je potrebné 
dobudovať protipovodňové 
opatrenia a  v  tejto súvislosti 
sa naša obec zapojí do očaká-
vanej výzvy v  rámci protipo-
vodňových aktivít. Prioritou 
bude aj podpora cirkevného 
života v našej obci. V súvislosti 
so zmenami v legislatíve, bude 
nevyhnutné riešiť predškolskú 
výchovu pre všetkých našich 
najmladších a tým aj nedosta-
točnú kapacitu materskej, ale aj 
základnej školy. Ďalšou úlohou, 

Účinkujúci jasličkovej pobožnosti (Autor foto: M. Javorský)

Koledníci dobrej noviny (Autor foto: M. Javorský) (pokračovanie na strane 10)

(pokračovanie zo strany 8)
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ktorá čaká zastupiteľstvo je 
zabezpečenie stravovania 
všetkých žiakov ZŠ – tzv. „obedy 
zadarmo“. Začaté projekty bude 
potrebné dotiahnuť dokonca. 
Medzi takéto patrí ukončenie 
nadstavby bytovej jednotky na 
Priečnej ulici č. 283 a výstavba 
komunitného centra. Jednu zo 
svojich priorít sa našim zástup-
com obce už podarilo uskutoč-
niť a to je vybudovanie detské-
ho ihriska pri materskej škole. Je 
nevyhnutné efektívne využívať 
existujúce finančné prostriedky, 
pripraviť sa na čerpanie mož-
ných finančných prostriedkov 
z projektov, výziev a národných 
projektov. Samozrejme, naďalej 
bude obec podporovať šport, 
hasičstvo, kultúru a spolkovú 
činnosť.
Po podnetnom rozhovore 
plnom ambícií s našimi poslan-
cami a  starostkou obce, som 
dostala ešte jednu milú povin-
nosť. A  to odovzdať pozdrav 
od nášho nového zastupiteľ-
stva všetkým našim čitateľom, 
popriať im do nového roka 2019 
veľa zdravia, pokoja, rodinnej 
pohody a chuti zapájať sa do 
života obce.

mm

Cestopis 
z kraja 
kultúrnych 
pamiatok
V roku 2018 vyhlásila krajská 
organizácia cestovného ruchu 
Severovýchod Slovenska 
literárno -výtvarnú súťaž pod 
názvom Cestopis z  kraja kul-
túrnych pamiatok. Zapojiť sa 
mohli všetky deti, ktoré našli 
v sebe túžbu objavovať krásu 
Prešovského kraja. Súčasťou 
cestopisov bola vždy aj kresbič-
ka alebo fotografia navštívenej 
pamiatky. Súťaž sa konala pod 
záštitou známej a deťmi obľú-
benej slovenskej spisovateľky 
Gabriely Futovej, s ktorej pomo-
cou a jej odborným pohľadom 
vyberala porota výhercov 
súťaže v kategóriách : I. stupeň 
ZŠ - Cestopis s kresbou, Cesto-
pis s fotografiou, II. stupeň ZŠ 
- Cestopis s kresbou, Cestopis 
s fotografiou, Triedne práce I. 
stupeň, Triedne práce II. stupeň.

Rok 2018 sa už skončil a porote 
sa konečne podarilo dočítať 
všetky cestopisy, ktoré im 
poslali mladí cestovatelia. A že 
to bol teda oriešok! Potešilo 

V súťaži Štolcova Hranovnica sme zase bodovali
Dňa 14. 11. 2018 sa 
uskutočnil jubilejný 10. 
ročník recitačnej súťaže 
Štolcova Hranovnica, 
ktorej sa zúčastnili aj 
naši žiaci.

V oboch kategóriách – poézia 
i próza – ukázali naši reprezen-
tanti svoje recitačné umenie 
a v silnej konkurencii sa dokázali 
umiestniť na popredných mies-
tach. V kategórii próza – starší 
žiaci obsadila 2. miesto žiačka 
7.A  triedy Melánia Martonová, 

v kategórii próza – mladší žiaci 
obsadil 3. miesto žiak 3.A triedy, 
Radim Galovič. V  kategórii 
poézia  – mladší žiaci obsadi-
la 2.miesto Michaela Brtková 
z 3.A triedy. Našim žiakom blaho-
želáme a ďakujeme za úspešnú 
reprezentáciu.

kp

Výhercovia Štolcovej Hranovnice (Autor foto: archív ZŠ)

Talentované deti
V kinosále v obci 
Hranovnica sa v stredu 
12. decembra 2018 
uskutočnilo kultúrne 
podujatie s názvom 
„Talentované deti“.

Podujatie bolo výsledkom vzá-
jomnej spolupráce Občianskeho 
združenia Popoluška z Hranov-
nice a  terénnych sociálnych 
pracovníkov z obcí Hranovnica, 

Spišský Štiavnik, Jánovce, Lip-
tovská Teplička a  Vikartovce. 
Cieľom tejto peknej akcie bolo 
podporiť talentované deti z róm-
skych komunít a ukázať ich talent 
a  šikovnosť aj verejnosti. Našu 
obec Spišský Štiavnik reprezen-
tovali traja žiaci miestnej základ-
nej školy: Stanko Žiga v speve za 
doprovodu keyboardu a Vaneska 
Lacková s Kristínkou Pačajovou, 
ktoré predviedli pekný a ener-
gický moderný tanec. Účastníci 
susedných obcí sa prezentovali 

v speve, skupinovom tanci, hrou 
na gitare a  hrou na klávesové 
nástroje.

Veľké poďakovanie patrí štatu-
tárnej zástupkyni OZ Popoluška 
PhDr. Márii Pitoňák Zbojanovej, 
ktorá celé podujatie modero-
vala a tiež terénnym sociálnym 
pracovníkom a  ich zverencom 
za to, že spolu nacvičili program 
a  krásne reprezentovali svoje 
obce. Snáď bude podobných 
podujatí v budúcnosti viac.

Mgr. Lucia Bystrická, TSP

Dievčatá pri tanci (Autor foto: L.B.)

(pokračovanie zo strany 9)
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ich takmer 500 krásnych prác. 
Záujem detí o  spoznávanie 
Prešovského kraja bol veľký. 
Medzi najobľúbenejšie miesta 
patrili hrady, zámky, zrúcaniny, 
mestá, kostoly, múzeá, skan-
zeny a mnoho iného, čo patrí 
medzi naše kultúrne bohatstvo. 
Nás veľmi potešilo, že práca 
našej žiačky 7.A triedy Amálie 
Galovičovej pod vedením 
Mgr. Kataríny Podolinskej patrí 
medzi ocenené. V súťaži obsa-
dila krásne striebro.
Cestopis s fotografiou:
1. miesto - Petra Golecová, Bar-
dejov, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, 
Bardejov
Výhra: Rodinný vstup do well-
ness spa v Grand Hoteli Strand, 
Vyšné Ružbachy
2. miesto - Amália Galovičová, 
Na Slovensku po Prešovskom 
kraji, ZŠ Spišský Štiavnik
Výhra: Rodinný vstup do well-
ness Hotel SOREA, Tatranská 
Lomnica
3. miesto - Filip Ovšanka, Filipo-
ve potulky severným Spišom, 
ZŠ s MŠ Komenského, Poprad
Výhra: Rodinná vstupenka na 
Chodník korunami stromov 
Bachledka

Slávnostné vyhodnotenie 
súťaže, odovzdanie cien víťa-
zom a výstava tých najlepších 
sa uskutoční vo februári v Det-
skej knižnici Slniečko v Prešove. 
Súčasťou večera bude aj sláv-
nostné odovzdanie cien víťa-
zom ocenených prác a beseda 
s  obľúbenou spisovateľkou 
Gabrielou Futovou.
Amálke gratulujeme a  sme 
radi, že našu školu navštevujú 
aj takéto šikovné deti. Možno 
aj budúci spisovatelia.

mm

Vianočná 
kométa
16. decembra 2018 bola naj-
bližšie k Zemi. Kométu objavili 
v roku 1948, jej obežná doba je 
5,43 roka a priemer kometárne-
ho jadra je len málo nad jeden 
kilometer. Krátko periodická 
kométa 46 P/WIRTANEN patrí 
do Jupiterovej rodiny komét. 
Patrí medzi kométy s  veľkou 
aktivitou. Na niektorých mies-
tach bola viditeľná voľným 
okom alebo malým ďalekohľa-
dom.
Zážitok z pozorovania kométy 
bol v decembri umocnený aj, 
padajúcimi hviezdami“ mete-
orického roja Geminidy, ktorý 
trval od 7. do 17. decembra.
Pre rok 2018 mal roj predpove-

Hasiči bilancovali
Tak ako každý rok, tak 
si aj teraz naši hasiči 
dali počas prvých 
januárových dní 
stretnutie na svojej 
výročnej členskej 
schôdzi.

Je to akési ohliadnutie sa za 
rokom minulým a pohľad do roka 
nového. Náš dobrovoľný hasičs-
ký zbor so svojimi 98 členmi a 19 

deťmi organizovanými v krúžku 
pre hru Plameň, patrí k najväč-
ším organizáciám v obci. Ak sa 
chcú všetci hasiči a  ich hostia 
stretnúť, tak k tomu potrebujú 
poriadne veľký priestor a to je už 
tradične sála Urbárskeho domu 
v  Spišskom Štiavniku. Hasiči si 
vypočuli správy z  ich pestrej 
činnosti, zhodnotili čo sa im 
podarilo a naopak, pomenovali 
oblasti, kde sú rezervy a kde treba 
pridať. Po oficiálnej časti sa v tej 
neoficiálnej rozprúdila pestrá 

diskusia. Spriadali sa plány do 
novej sezóny v hasičskom športe, 
pripravovali sa preventívne pre-
hliadky našich domácností, ale 
aj množstvo iných tém prišlo na 
pretras. Veď náš hasičský zbor 
patrí k najaktívnejším v okrese 
a akosi sme si zvykli, že keď ich 
potrebujeme, prídu a  pomôžu 
bez nároku na odmenu. Uvidíme 
ich už v najbližších dňoch, kedy 
nás navštívia za účelom preven-
cie a poradenstva.

RM

Hasiči za stolno -tenisovými stolmi
Obdobie Vianoc je 
obdobie oddychu 
a rodinných stretnutí. 
Obdobím, keď je pohybu 
menej a stoly sú akési 
bohatšie.

Aj z  tohto dôvodu sa výbor 
DHZ Spišský Štiavnik pred 
tromi rokmi rozhodol pre svo-
jich členov a  priaznivcov zor-
ganizovať v tomto čase nejakú 
pohybovú aktivitu. Nápady boli 
rôzne, ale konečné rozhodnutie 

padlo na stolný tenis. Veď máme 
v  obci krásnu stolno -tenisovú 
herňu, tak prečo ju nevyužiť aj 
na nejaké hasičské podujatie? 
Na tomto turnaji nejde o víťaza, 
ale o  stretnutie s  priateľmi 
a zašportovanie si. Systém turna-
ja je každý s každým. Pre všetkých 
účastníkov je pripravený pravý 
hasičský punč bez rozdielu či 
sa aktívne zapoja do hry alebo 
prídu len tak trochu porozprá-
vať alebo povzbudiť ostatných. 
Ale aký by to bol turnaj, keby 
nemal svojho víťaza? Tohoroč-
ným víťazom a v poradí tretím 

držiteľom putovného pohára 
„Predsedu DHZ Spišský Štiavnik“ 
sa stal Tibor Kišš, ktorý vystriedal 
minuloročného víťaza Dominika 
Juraška.

Keď stolno -tenisové loptič-
ky stíchli, rakety sa odložili do 
svojich puzdier a turnaj spoznal 
svojho ďalšieho víťaza, program 
ešte nekončil. Ďalším a zároveň 
posledným bodom bolo posede-
nie v zrekonštruovanom hasičs-
kom klube pri dobrej klobáske. 
Veď ako by to bolo, keby sme 
vypotené kalórie nenahradili?

RM

Účastníci stolno ‑tenisového turnaja (Autor foto: Martin Šavel)
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danú hodinovú frekvenciu 120 
meteorov/hodinu.
So zemskou atmosférou sa roj 
stretával rýchlosťou 35 km/s. 
Farba Geminíd bola rôznoro-
dá, od zelenkavej, cez bežnú 
bielu, modrú až žltú. Geminidy 
prenikali najhlbšie do zemskej 
atmosféry.

Martina Mizerová

Inzerát
Prijímame objednávky na 6 – 
týždňové morky a moriaky typu 
Big6 určené na ďalší chov, ktoré 
budú k odberu začiatkom mája. 
Zároveň prijímame objednávky 
na jatočné morky (váha 9-12 kg) 
a moriaky (váha 15-20 kg), ktoré 
budú k odberu od septembra 
do novembra 2019.
Gazdovský dvor
Mgr. Peter Martinko
Kvetná 57/42
059 14 Spišský Štiavnik
e -mail: martinko57@gmail.com
mobil: 0904 972 359

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
• Poruchy verejnej kanalizácie 

-  0903 605 247
• 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
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Najkrajší vianočný stromček
V Spravodajcovi 
č. 4/2018 sme vyhlásili 
súťaž o najkrajší 
vianočný stromček.

Do súťaže sa zapojilo jedenásť 
obyvateľov, ktorí nám poslali 
krásne a zaujímavé stromčeky. 
Redakčná rada mala veľmi ťažkú 
úlohu. Po dlhej úvahe, sme za naj-
krajší vybrali stromček z Mater-
skej školy v Spišskom Štiavniku, 
ozdobený vlastnými detskými 
výtvormi. Všetkým súťažiacim 
ďakujeme za účasť.

Najkrajší stromček (Autor foto: K.Galovičová)

Nový obraz v kaplnke v Kaštieli (maľoval Ing. Ján Šavel)

Silvester 2018 v našej obci (autor foto: M. Javorský)
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