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Milí spoluobčania

„Najväčšia vzdialenosť je v skutočnosti tá, ktorá leží medzi vašou víziou o sne a vašim stavom bdelosti
a tá, čo je medzi želaním a skutkom.“
(Chalile Džibran)
Zámerne tento príhovor začínam
témou „vzdialenosť“. Máme leto,
neskutočne horúce leto a to je
čas predurčený na prekonávanie vzdialeností. V dnešnej dobe
sa bežný človek dokáže dostať
na miesta, o ktorých v minulosti
ľudia iba snívali. Či už sú to cesty
do rôznych prímorských, horských destinácií, alebo dá človek
prednosť duchovnu pri návšteve
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pútnických miest, musí prekonať
určitú vzdialenosť a práve tá cesta
nie je vždy pohodlná. Po dňoch
strávených niekde ďaleko sa o to
žiadanejším stáva DOMOV. Často
už na hraniciach Slovenska cítime
a tešíme sa, že sme doma. Viem,
že druhý štvrťrok roku 2019 nám
ubehol veľmi rýchlo, ale bol preplnený udalosťami, akciami, možno
rodinnými stretnutiami, pre ktoré
sa naozaj oplatilo byť aj doma.
Lebo dobrý domov si treba vytvoriť, pretože sa nedá kúpiť ako dovolenka. Skutočný domov je tam,
kde vládne pohoda, láska a pokoj.
Aj my na obecnej pôde sa snažíme
vytvárať to najlepšie prostredie,
aby každý našiel v Spišskom Štiavniku ten pravý domov. Iste uznáte,
že v našich podmienkach to nie
je vždy jednoduché a keď k tomu
pridáme útoky, udania a nezmyselné opakujúce sa sťažnosti, ako
aj čas strávený vybavovaním
nespočetných žiadostí v zmysle
zákona o slobodnom prístupe
k informáciám, zamýšľam sa často
nad mojím osobným vnímaním

vzdialeností. Počas rokov strávených v službe ľuďom pozorujem,
že najväčšia vzdialenosť dokáže
vzniknúť medzi ľudskými srdcami.
Vrátim sa k citátu v úvode, ktorý je
hodný zamyslenia, ale nemôžem
s ním úplne súhlasiť. Zo života vieme, že človek, ktorý niečo naozaj
veľmi chce, o niečom veľmi sníva,
snaží sa tú vzdialenosť od želania
k skutku čo najviac skrátiť. Vzdialenosť medzi želaním a skutkom
závisí individuálne od každého
človeka a určite nemusí byť tá najväčšia. Avšak vzdialenosť medzi
ľuďmi sa niekedy javí ako neprekonateľná. A pritom cesta k sebe
môže byť tá najkratšia – možno
niekedy nás delí jedna stena, jedny dvere, jeden plot, jedna ulica...
často práve tak, prekonaním týchto vzdialeností, môžeme nájsť
ten pravý domov. Milí spoluobčania, prajem vám všetkým krásne,
pohodové prázdniny, príjemné
chvíle strávené počas dovolenky,
a hlavne šťastný návrat DOMOV!
Bc. Mária Kleinová

Oslavy 70.výročia organizovaného športu
Pozývame vás na oslavy 70. výročia organizovaného športu v obci Spišský Štiavnik, ktoré sa uskutočnia
v dňoch 13. - 15.septembra 2019 za účasti partnerských obcí zo zahraničia. K oslavám pripravujeme
rozsiahlu publikáciu o športe v Spišskom Štiavniku
- autormi sú JUDr. Vladimír Hudzík, Ľuboslav Maľučký a Ing. Daniel Martinko. Počas osláv nás čaká pestrý kultúrny program i športové podujatia podporené z prostriedkov EÚ. Vytvorme všetci v našej obci
jedinečnú atmosféru hodnú takéhoto významného
výročia a zapojme sa svojou pomocou i účasťou.
Bc. Mária Kleinová,
starostka obce
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II. ŠTVRŤROK 2019
Novorodenci
• Jasmína Ščuková
• Timea Pačajová
• Klaudia Rusnáková
• Martina Šarišská
• Roman Lacko
• Peter Pospíšil
• Sofia Štajerová
• Oliver Vnenčák
• Mária Žigová
• Adam Pačaj
• Róbert Mižigár
• Pavol Proner
• Benjamín Janičo
• Šimon Doležal
• Tobiáš Gura
• Filip Hlaváč
• Damián Horváth

Oslávili sme Božie telo
Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorý sa slávil 20. júna, sprevádza tradícia
procesií. Táto slávnosť má aj v Spišskom Štiavniku dlhoročnú tradíciu. Veriaci na čele
s kňazom v slávnostnom sprievode nesú monštranciu s Oltárnou sviatosťou po uli
ciach našej obce. Prvoprijímajúce deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov. Sprievod sa zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové
strany. Aj v našej obci sa konala po svätej omši, ktorú celebroval duchovný otec farnosti Daniel Šalát, procesia k štyrom oltárom rozmiestneným na tradičných miestach v obci.
Martina Mizerová

Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Anna Špinerová, Priečna
• Marta Javorská, Lúčna
• RNDr. Magdaléna Palgutová,
Mlynská
• Rudolf Galas, Priečna
• Marta Dlugošová, Hlavná
• Monika Maľučká, Kvetná
• Margita Žigová, Priečna
• Valéria Javorská, Lúčna
65 rokov
• Marta Brachňáková, Kvetná
• Mária Žigová, Priečna
• Ján Rusnák, Priečna
• Pavel Černický, Priečna
• Michal Vozák, Hlavná
• Júlia Rejničová, Slnečná
• Rudolf Šavel, Mlynská
• Mária Chovanová, Mlynská
70 rokov
• Anna Lapšanská, Hlavná
• Stanislav Korheľ, Lúčna
• Ján Palguta, Slnečná
• Alena Paukovičová, Lúčna
• Gabriel Valtoš, Slnečná
75 rokov
• Oľga Chripková, Priečna
• Darina Mičková, Kláštorná
• Anna Čonková, Priečna

Oltáriky v našej obci (Autor foto: M. Mizerová)

Veľká noc u nás
Najväčšie a najvýznamnejšie sviatky pre kresťanov sme oslávili aj v našej farnosti.
18. apríla 2019, počas Zeleného štvrtku, sa slávila svätá omša, pri ktorej duchovný otec
umýval nohy dvanástim mužom. 19. apríla 2019, vo Veľký piatok, v deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista, sa veriaci stretli v dopoludňajších hodinách pri rozjímaní o utrpení Ježiša Krista. Jednotlivé zastavenia krížovej cesty boli v obci na Mlynskej
a Kvetnej ulici. O rozmiestnenie zastavení sa postarali naši skauti. 20. apríla 2019, počas
Bielej soboty, veriaci, celé rodiny a štiavnickí hasiči, bdeli pri Božom hrobe. Vo Veľkonočnú nedeľu sme svätou omšou oslávili Kristovo vzkriesenie a víťazstvo nad smrťou.
Martina Mizerová

80 rokov
• Monika Galasová, Priečna
• Magdaléna Dulovičová, Lúčna
85 rokov
• Javorská Anna, Hornádska
Prajeme im pevné zdravie!
Opustili nás
• Štefan Házy
• Anna Odrobinová
• Marcel Javorský
• Rudolf Galas
Demografické údaje
K trvalému pobytu sa v II. štvrťroku
2019 prihlásili traja občania,
odsťahovali sa štyria obyvatelia.
or

Krížová cesta (Autor foto: M. Mizerová)
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Prvé sväté prijímanie s oneskorením...
V našej farnosti prijalo túto
nádhernú sviatosť 50 detí
z tretieho, štvrtého a piateho ročníka na dvoch svätých
omšiach. Polhodinové meškanie detí a rodičov, ktorí mali
prísť na svätú omšu o 8:30
hod., narušilo celý priebeh
slávnostného nedeľného dopoludnia. Na farský dvor
prišli načas len tri rodiny...
Bola som súčasťou veľkých
príprav na tento deň. Najprv
sa rodičia dohodli na sume,
ktorú použijú na výdavky.
A to bol prvý kameň úrazu.
Niektorí rodičia zaplatili až
terénnej sociálnej pracovníčke... Tablá detí by bez fotiek
nemali zmysel. Preto sme
v jeden deň odfotili všetky
deti. Blúzky a košele sa požičiavali... Tablá navrhli aj vyrobili pani učiteľky. Boli to dve
skupiny detí, rôzne ročníky,
teda aj tablá boli rôzne. Na

to, aby deti mohli prijať túto
sviatosť, museli absolvovať
katechetickú prípravu na vyučovaní náboženskej výchovy. O to sa postarali duchovný otec a pani katechétka.
Prosby a čítania, ktoré deti
prednášali na svätých omšiach, trénovali triedne učiteľky aj na hodinách čítania.
Detský spevokol a prvoprijímajúce deti nacvičovala ďalšia pani učiteľka. Prípravu na
spoveď a samotnú spoveď
som absolvovala so žiakmi
IV. a V. triedy ja. Posledný odkaz pre rodičov pred veľkým
dňom, ktorý obsahoval program soboty a nedele s presnými časmi, dostali všetci žiaci IV. a V. triedy. A už sa čakalo
na vytúženú nedeľu 26.mája
2019. Škoda len, že sa nepotvrdil citát od francúzskeho kráľa Ľudovíta XVIII.:
,, L‘exactitude est la politesse

des Rois et le devoir de tous
les gens de bien .“, čo v preklade znamená: ,, Dochvíľnosť
je cnosťou/výsadou kráľov
a povinnosťou všetkých dobrých ľudí.“ Touto cestou sa
chcem poďakovať za vynaložené úsilie: duchovnému otcovi Danielovi Šalátovi, pani
katechétke Stanislave Šomšákovej, pani Anne Dubňanskej, pani učiteľkám: Monike
Korheľovej, Lívii Višňovskej,
Marcele Lindemanovej, Lívii
Šavelovej a Michaele Parákovej. Vďaka patrí aj všetkým rodičom, ktorí sa postarali o čistý chrám, uprataný kostolný
dvor, kvetinové dary, kvetinovú výzdobu a dary,
ktoré niesli deti pred oltár.
Martina Mizerová,
bývalá triedna IV.A

Deti pri 1.sv.príjimaní (Autor foto: M. Javorský)

www.spisskystiavnik.sk/obecne-noviny

Z obecného
zastupiteľstva
6.
zasadnutie
OZ/12.6.2019
OZ
schválilo
program
OZ
s nasledovným rozšírením programu o nasledujúce body: 5c
– Zmena zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Spišský Štiavnik 17 – Zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenia
číslo 2 18 – Zelené obce - zapojenie sa do projektu 19 – Stretnutie
podnikateľov z areálu bývalého
poľnohospodárskeho družstva 20
– Príspevok DPO SR Poprad 21 – Informácia o ponuke odpredaja pozemku parc.č. 278 S. H. v rozlohe 540 m2
OZ schválilo do návrhovej a mandátovej komisie Ing. Martina
Hudzíka a Ing. Michala Burdu, za
overovateľov zápisnice taktiež
Ing. Martina Hudzíka a Ing. Michala Burdu. Mandátová a návrhová
komisia OZ konštatovala, že bolo
prítomných 8 z 9 poslancov (88
%) a OZ bolo uznášania schopné.
OZ schválilo kontrolu plnenia
uznesení, v platnosti ostávajú
nesplnené uznesenia 93/2015,
46/2018,
51/2019,
53/2019.
OZ schválilo prípravu VZN o chove včiel v intraviláne obce Spišský
Štiavnik.OZ zobralo na vedomie
správu o záverečnom účte kontrolóra obce a schválilo záverečný účet
obce za rok 2018 s výhradami. OZ
schválilo zmenu zásad hospodárenia obce s finančnými prostriedkami obce Spišský Štiavnik v časti VII,
§ 22, ktoré sú účinné od 1.3.2016,
v nasledujúcom znení: starosta
obce je oprávnený vykonať rozpočtové opatrenie uvedené v odseku
1. písmeno a/ § 20 týchto zásah do
sumy 3000 € medzi položkami jedenkrát za mesiac v rámci schváleného rozpočtu bez zmeny funkčnej
kvalifikácie s povinnosťou informovať OZ na najbližšom zasadnutí.
Celková výška schválených príjmov
a výdavkov musí zostať nezmenená. Účinnosť nadobúda od dňa
podpisu uznesenie starostkou obce.
OZ delegovalo Ing. Matúša
Korheľa a Ing. Mgr. Štefana Bukoviča na zasadnutie Mikroregiónu Pramene Hornádu a
Čierneho Váhu dňa 20.6.2019.
(pokračovanie na strane 4 )
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(Pokračovanie zo strany 3)
OZ sa uznieslo na VZN č. 3/2019
o určení výšky príspevku v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik. OZ schválilo zásady
odmeňovania poslancov OZ obce
Spišský Štiavnik. OZ schválilo Plán
odpadového hospodárstva obce
Spišský Štiavnik na roky 2016 -2020.
OZ poverilo starostku obce vstúpiť
do jednania s pánom M.M s ohľadom kúpy pozemku na výstavbu
Zberného dvora č.p. 812/31, 32, 33.
OZ navrhlo zámer o zverejnenie
odpredaja pozemku podľa správy
stavebnej komisie. (Zápisnica zo
zasadnutia komisie pre výstavbu
zo dňa 14.5.2019 je k nahliadnutiu
na obecnom úrade, alebo na internetovej stránke obce www.spisskystiavnik.sk) OZ poverilo starostku
obce na vypracovanie porealizačného projektu zamerania autobusovej
zastávky a priľahlých obecných
parciel na základe skutočného stavu a následne zápisu do katastra
nehnuteľnosti. OZ zobralo na vedomie žiadosť P. T. a E. T. Žiadosťou sa
bude zaoberať po splnení porealizačného zamerania podľa bodu 13.
OZ na základe pripomienok doporučilo žiadateľovi L. Š. s manželkou, prepracovať geometrický plán
číslo 28/2018 žiadateľa, tak, aby
bolo jasné, že vlastníkom parciel
je výhradne obec Spišský Štiavnik.

DEŇ RODINY v materskej škole, alebo Ako si vrabec
ČIMO vybojoval svoju lásku ČIN ČIN....
V tomto školskom roku sme
sa v našej škôlke okrem iných
aktivít a cieľov zameriavali
hlavne na výchovu detí k láske k prírode, ľuďom a RODINE. Preto sme už začiatkom
roka naplánovali na jún akciu DEŇ RODINY spojenú
s vystúpením pod názvom
Čin Čin. Veľmi sme sa na to
tešili, lebo všetci vieme, že
rodina je základnou bunkou
spoločnosti a že z krásnych,
zdravých rodín vychádzajú
úspešní, dobrí, slušní ľudia. A keďže aj naša škôlka
je jednou veľkou rodinou,
ktorá častokrát nahrádza tú
biologickú, s veľkou chuťou

sme sa pustili do práce. Deti
spolu s pani učiteľkami dokázali za celkom krátky čas
popri všetkých iných povinnostiach nacvičiť predstavenie o vrabcovi Čimovi a jeho
láske Čin od spisovateľky
Ľudmily Podjavorinskej. Deti
stvárňovali príbeh tancom,
spevom, divadelným prevedením a hlavne prednášaním krásnych textov tejto
známej autorky. Veľmi ich to
bavilo, aj keď proces prípravy takéhoto predstavenia je
celkom náročný. No oni ukázali, že dokážu vydržať až do
konca, čo je znakom šikovnosti a zrelosti. V každom

dieťati drieme kúsok talentu,
ktorý keď sa objaví a pravidelne zalieva ako vzácna
kvetina môže v budúcnosti
slúžiť na pohladenie duší
iných ľudí. A my sme tieto
talenty objavili dúfajúc, že
budú naďalej kvitnúť do
krásy. A taktiež ako vrabec
Čimo napriek svojej živelnosti a nezbednosti dokázal
zabojovať a dosiahnuť svoj
cieľ, čím získal svoju milovanú Čin za manželku, tak
aj naše deti budú nestále
bojovať o to čo je v živote
dôležité a budovať nádherné, zdravé a živé RODINY...
I.D.

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom
Štiavniku
A. zobralo na vedomie žiadosť
starostky obce Spišský Štiavnik,
Žiadosť o nenávratný finančný
príspevok (ďalej ŽoNFP) a) kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1, b)
názov ŽoNFP: „Novostavba materskej školy v obci Spišský Štiavnik“
B. konštatovalo, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja a s Územným
plánom obce Spišský Štiavnik.
C. schválilo
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy
OPLZ-PO6-SC612-2018-1, za účelom
realizácie projektu „Novostavba materskej školy v obci Spišský Štiavnik“,

(pokračovanie na strane 5 )

Deň rodiny v škôlke (Autor foto: M. Javorský)
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English week v škole
Tento školský rok sme zavŕšili
tzv. týždňom anglického jazyka, pomenovaným „ENGLISH WEEK 2019“, ktorým
sme sa preniesli na anglický
vidiek a do hlavného mesta
LONDÝN v roku 1838, čiže do
prvej polovice 19. storočia.
Pre žiakov prvého a druhého stupňa sme pripravili
niekoľko zaujímavých aktivít
spojených so súťažami. Žiaci
sa zapojili do prípravy kulís,
vyrábali papierové kvetiny
a piekli podľa anglických
receptov. Najlákavejšími sa
stali anglické COOKIES s čokoládou, ktoré chutili naj-

(Pokračovanie zo strany 4)

lepšie s anglickým čajom
– čiernym čajom s mliekom
a cukrom. Pripravené boli aj
aktivity, ako napríklad súťaž
,,Kto chce byť milionárom“
(o Anglicku a v angličtine),
najportrét Charlesa Dickensa alebo kresby mesta Londýn – včera a dnes. Najviac
žiakov sa zapojilo do prípravy divadelného predstavenia OLIVER TWIST, podľa
románu Charlesa Dickensa. Žiaci a žiačky druhého
stupňa vytrvalo precvičovali dialógy, piesne a tance,
z ktorých vzniklo krásne divadelné predstavenie. Pred-

premiéra tohto vystúpenia
sa uskutočnila v škole pre
žiakov ZŠ Spišský Štiavnik.
V stredu večer (26. júna
2019) o 18.00 hodine bola
premiéra vystúpenia OLIVER
TWIST v sále Urbárskeho
domu v Spišskom Štiavniku,
ktorá sa konala pre rodičov
a priateľov žiakov Základnej
školy Spišský Štiavnik. Veríme, že sa rodičia tešili zo
svojich malých aj veľkých
talentov a podporia nás aj
na budúci rok, kedy sa môžu
tešiť na ďalšie predstavenie.
Mgr. Jurina Krafčíková

b) zabezpečenie realizácie projektu
obcou po schválení Žiadosti o NFP,
c)
spolufinancovanie
projektu vo výške 5% z celkových
oprávnených
výdavkov,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré predstavujú
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami
projektu.
OZ zobralo na vedomie žiadosť K. J.
o odkúpenie pozemku a doporučilo starostke obce pripravit podklady na odpredaj parciel 107/2,3,4.
OZ schválilo príspevok na poskytovanie sociálnej služby pre pani
M.J. od 1.3.2019 vo výške 51,14
€ mesačne do konca roku 2019.
OZ doporučilo starostke obce
spracovať zámer odpredať budovu Domova dôchodcov, Kláštorná 202 a priľahlých pozemkov v zmysle vypracovaného
znaleckého posudku podľa zákona
138/1991 § 9/a o majetku obce.
OZ schválilo rozpočtové opatrenie číslo 2, podľa prílohy.
OZ doporučilo starostke obce
vstúpiť do jednania v projekte
Zelené obce za účelom revitalizácie zelene v obci Spišský Štiavnik.
OZ súhlasilo s použitím erbu obce
na hasičskej zástave ÚzO DPO
SR Poprad a schválilo príspevok
vo výške 100 € z príspevkového
rozpočtu DHZ Spišský Štiavnik.

Žiaci pri vystúpení (Autor foto: Archív ZŠ)

Zo školských lavíc
Na hodine
Učiteľ: Čo je mlieko a prečo je mlieko žltkastej farby? (Je to biela kvapalina so žltkastým
nádychom od rozptýleného tuku.)
Žiak: Je to žĺtok + bielko a preto je žltkastej farby.
Učiteľ: Ako sa hovorí kvetu keď sa ťahá? (ťahačka)
Žiak: Plazačka ako had.
Učiteľ: Ako sa hovorí stroju na vyprážanie mäsa a hranolčekov? (fritéza)
Žiak: Pritéza ale aj pinzeta.

OZ zobralo na vedomie ponuku
S. H. podanú p. Burdom na odpredaj pozemku p.č. 278 o rozlohe
540 m2 do vlastníctva obce a odporúča sa žiadosťou zaoberať finančnej komisii v sume 40 €/1m2.
OZ schválilo predloženie žiadosti
v rámci výzvy pre opravy budovy garáže vo vlastníctve obce za účelom
zriadenia skladu požiarnej techniky
a spolufinancovanie vo výške 5 %
z celkových oprávnených nákladov.
Za správnosť výpisu OR
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Stravovanie v školskej jedálni od septembra 2019
Podľa zákona č. 544/2010 Z.z.
o dotáciách v pôsobnosti MPSVR
SR, dieťa má nárok na stravu za
poplatok znížený o sumu 1,20
€ (dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa)
iba v prípade, ak sa zúčastní
vyučovania v základnej škole
a odobralo stravu. Na základe
uvedeného zákonný zástupca
dieťaťa berie na vedomie, že je
povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa
zo stravy včas odhlásiť, alebo
uhradiť plnú výšku príspevku
na stravovanie za jedlo, ktorý
je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov podľa finančného pásma (viď bod 1.c).
1. Príspevky na stravovanie
v ŠJ pri ZŠ:
a) Jednorazový príspevok, ktorý
slúži na úhradu neodhlásenej
stravy (ďalej len záloha) vo výške 20 € na jedno dieťa, 40 € na
dve deti a 50 € na tri deti a viac
sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t.
j. pred začiatkom školského
roka vopred, najneskôr do 25.
dňa v mesiaci august), a bude
zúčtovaný po ukončení školskej
dochádzky dieťaťa. Pri dodržaní
podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR
bude jednorazový príspevok na
stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej
výške. V prípade nedostatočnej výšky zálohy a neuhradenia režijných nákladov nebude
stravníkovi poskytnutá strava.

Rozlúčili sme sa s našimi deviatakmi
Skončil ďalší školský rok
a my sme sa v našej škole
rozlúčili s našimi najstaršími žiakmi, našimi deviatakmi. Na záver nám
pripravili nádherný rozlúčkový program, kde sme
si zaspomínali, zasmiali
sme sa, i poplakali si. Bola
to dobrá trieda. Za tých
deväť rokov, ktoré sme
spolu strávili, sme zažili

smiešky, ale aj huncútstva.
Tak, ako so všetkými. Sledovali sme ich malé krôčiky do prvej triedy a teraz
sme s hrdosťou pozerali
na mladých, sebavedomých ľudí, ktorí opúšťajú
brány našej školy. Veríme,
že si odnášajú nielen encyklopedické vedomosti,
ale aj morálne hodnoty,
ktoré sme sa do nich sna-

žili vštepovať. Prajeme im,
aby ich ďalšie kroky boli
správne, aby ich nezdolal
prípadný neúspech, ale
naopak, motivoval ich
k zdolaniu ďalších výziev,
ktoré im život bude klásť.
My vás, milí deviataci budeme sledovať a tešiť sa
z každého vášho úspechu.
kolektív učiteľov ZŠ

Deviataci s učiteľmi a p. riaditeľkou (Autor foto: Archív ZŠ)

Ocenenie nášho člena
Územný spolok SČK Poprad v zasadačke MÚ, 22. mája 2019 slávnostne odovzdával vyznamenania a poďakovania za prácu ľuďom s obetavým „červenokrížskym srdcom“ pri príležitosti
Svetového dňa Červeného kríža a 100. výročia založenia Československého Červeného kríža. Medzi ocenenými za aktívnu prácu v MS SČK v Spišskom Štiavniku bol aj náš člen Ľuboslav Muľučký, za čo som mu ako predsedníčka nášho spolku spolu s Ing. Danielom
Martinkom (v mene našej starostky) vyslovili úprimné poďakovanie a odovzdali darček.

b) Príspevok na réžiu schválený
VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej
Mária Mencáková
pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik vo výške 2 € na mesiac sa
uhrádza takisto vopred pred
nástupom dieťaťa na stravovanie a to v dvoch platbách na
I. polrok – 10 € do 25. augusta 2019 a na II. polrok – 10 €
do 25. januára 2019. V prípade neuhradenia príspevku na
réžiu nebude možné prihlásiť
dieťa/žiaka na stravovanie.
c) Výška príspevku na nákup
potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov –
(Autor foto: Ing. D. Martinko)
finančné pásma schválené VZN
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Deň narcisov

č. 3/2019 o určení výšky príspev
kov v školách a školských zaria
deniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik
Stravník - žiak v ZŠ I. stupeň :1,08 €
Stravník - žiak v ZŠ II. stupeň :1,16 €
2. Spôsob úhrady
Platbu je možné realizovať
v hotovosti u vedúcej ŠJ, alebo priamo na účet s tým, že
variabilný symbol, ktorý je
potrebné zadať pri tejto platbe si vyžiadate u vedúcej ŠJ.

Žiaci a učitelia ZŠ, ktorí prispeli do zbierky (Autor foto: archív ZŠ)
Stalo sa nepísaným pravidlom, že sa naša obec zapája do zbierky na Ligu proti rakovine, známou tiež ako Deň narcisov. Aj v tomto roku sa žiaci aj zamestnanci základnej školy nevedeli dočkať kedy bude ich hruď zdobiť žltý kvietok. Pridali sa aj všetci ostatní občania, ktorých naša skupinka 11.4.2019 oslovila
v predajniach, na úradoch, v materskej škole, či v dome opatrovateľskej služby. Dokopy
sme na ČK do Popradu odovzdali sumu 210,51€. Všetkým, ktorí prispeli srdečne ďakujeme.
A.H.

(Autor foto: archív ZŠ)

Ospravedlnenky žiakov
• Ja chcem chodiť do školy, len doktor ma nechce pustiť.
• Pani učiteľka ospravedlňte moju dcéru, že nebola v škole, bolelo ju brucho, pochopte veď
aj vy ste žena.
• Pani učiteľka tie dni čo nebola dcéra v škole jej ospravedlňte z dôvodu rodinných dôvodov.
• Prepáčte pani učiteľka, že dcéra nebola v škole, ale bola pri otcovi, bolelo ho brucho a ja som
naháňala prácu na úradoch.

3. Odhlasovanie zo stravovania
Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod.
v predchádzajúci pracovný deň.
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej
výrobnej praxe - HACCP a pod.)
nie je možné odhlásiť stravu
ráno v daný stravovací deň.
V prvý deň choroby dieťaťa
je možné neodhlásenú stravu
odobrať do obedára v čase od
11.30 - 12.00 hod, ale v takomto
prípade stravník uhrádza plnú
výšku príspevku na stravovanie za jedlo ( I.stupeň – 1,08
€, II.stupeň – 1,16 €) ktorý je
uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov podľa finančného pásma. Ďalšie dni
neprítomnosti dieťaťa/žiaka na
výchovnovzdelávacom procese
v škole je potrebné dieťa/žiaka
zo stravovania odhlásiť podľa
prvej vety bodu 3. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú
stravu sa finančná ani vecná
náhrada neposkytuje. Spôsob
odhlasovania zo stravovania:
-telefonicky
-osobne v ŠJ pri ZŠ
Vedúca
Školskej
jedálne
pri Základnej škole v Spišskom Štiavniku oznamuje rodičom, že svoje deti môžu
prísť prihlásiť na stravovanie
v školskom roku 2019/2020
od 1. júla 2019 do 12. júla
2019 a od 19. augusta
2019 do 23. augusta 2019
v čase od 7:00 hod. do 12:00
hod. v pracovných dňoch.
Zápisný lístok je k dispozícii
u vedúcej ŠJ alebo na webovej stránke základnej školy.
ZŠ Spišský Štiavnik
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51. ročník Štiavnickej podkovy
Priaznivci koní sa opäť po roku zišli v Spišskom Štiavniku, kde v nedeľu 16. júna 2019 sa konal 51. ročník Štiavnickej podkovy a zároveň Deň obce Spišský Štiavnik.
Starostka obce, riaditeľka pretekov Bc. Mária Kleinová slávnostne otvorila
preteky
v športovom
areáli o 13,00
hod. Súťaž odborne sledoval
hlavný rozhodca J. Kuchár a
rozhodcovia
G. Kopecká, J.
Augustín a J.
Gvušč. Tohto
roku bola súťaž
obohatená o
Skok talentov
– HOBBY súťaž do 18 rokov. V nej zvíťazila Tamara Dorková
na koni Michel z JK Poprad Švábovce. Druhá sa umiestnila
Alexandra Jašková na koni Warisa zo SLOVAK JUMPING ACADEMY Prešov a na treťom mieste Šarlota Háberová na koni HP
FEFE MAY z JK JMC Lužany pri Topli. V druhej súťaži Skok ZM
(dvojfázové skákanie) sa na prvej priečke umiestnila Viktória
Bendíková na koni Kortus z JK Koprivňák Rafajovce, druhé a
tretie miesto získala domáca jazdkyňa Pavla Hudzíková na koňoch Tiketa a Bejly z JO TJ Spišský Štiavnik. V tretej súťaži Skok
Z prvé miesto získala Mária Ludvigová na koni Almon z JK Mirage Spišská Nová Ves, druhé miesto obsadila Simona Krkošová na koni Elvis z JK Haniská Prešov a tretie miesto patrilo
opäť našej jazdkyni Pavle Hudzíkovej na koni Tiketa z JO TJ
Spišský Štiavnik. V hlavnej súťaži ZL o Štiavnickú podkovu bojovalo deväť jazdcov. Triumf získal Štefan Zeman na koni Ruth

Pavla Hudzíková (Autor foto: M. J.)

Star z JK Slávia Spišská Nová Ves, druhú priečku obsadila Daša
Fabianová na koni Caruso z JK Haniská Prešov a tretie miesto
patrilo Márii Ludvigovej na koni Almon z JK Mirage Spišská
Nová Ves. Veľkým prekvapením tohtoročného podujatia bola
návšteva
p.
Borisa Kollára
– poslanca Národnej rady SR,
ktorý sa zhostil
dekorovania
víťazov a odovzdávania cien
spolu so starostkou obce.
Tohto roku sa
súťaže zúčastnilo 42 jazdcov
z osemnástich
klubov, čo je
rekordný počet. Prialo nám aj počasie a to sa prejavilo na
peknej účasti návštevníkov. V prestávkach si diváci mali možnosť pozrieť vystúpenie dravcov Sokoliarov majstra Vagana
zo Starej Ľubovne a vystúpenie Tatranského siláka zo športového klubu Strongman Poprad, ktorý do svojho vystúpenia zapojil aj divákov. Deti mali možnosť zastaviť sa a zúčastniť hier v skautskom mestečku, ktoré nám pripravili domáci
skauti pod vedením Ing. Ondreja Galoviča a tiež povoziť sa
na poníkoch. Nechýbali stánky s občerstvením, ktoré nám
už tradične ponúkal Dobrovoľný hasičský zbor a Červený
kríž Spišský Štiavnik. Vstupné, ako každý rok, mali pod dozorom naše aktívne členky Klubu dôchodcov. Dúfame, že o
rok sa znova zídeme na ďalšom ročníku Štiavnickej podkovy.
OR

Sokoliari (Autor foto: M. J.)
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Občerstvenie na
Štiavnickej podkove
Dňa 16. 6. 2019 sa konal už 51. ročník Štiavnickej podkovy,
kde sa na občerstvení všetkých prítomných podieľal aj náš
spolok ČK – v stánku sme ponúkali langoše, šišky, placky a pre deti sme mali pripravenú plnú krabicu „Mačky vo
vreci“. Na múčnych dobrotách si pochutnali aj prítomní športovci a ešte do ukončenia podujatia bol stánok
vypredaný. Ďakujem členom za pomoc pri príprave.
Mária Mencáková

Obsluhujúci personál (Autor foto: M. Mencáková)

Keď nosíš slnko v sebe, nájdeš ho všade...
...azda týmto heslom sa riadilo 42 účastníkov výletu do Bachle- nás prekvapila naša pozorná pani starostka. Srdce záhraddovej doliny na Chodník korunami stromov, ktorý zorganizo- kára sme pohladili cestou domov zastávkou v záhradnom
val Miestny spolok Slovenskécentre v Spišskej Belej, kde
ho červeného kríža. Počasie
sme nie len pookriali, ale
sa naplánovať nedá a to sme
čo to aj nakúpili na skrášlezažili na vlastnej koži – zima
nie našich okien či záhrad.
a hmla 15.mája nás nepríjemUrčite v mene všetkých zúne prekvapili. No aj napriek
častnených patrí obrovské
tomu sme si nedali ukradnúť
ĎAKUJEME našej predsedúsmev, smiech a radosť zo
níčke MS SČK, pani Marke
spoločne strávených chvíľ,
Mencákovej, ktorej starostz nových zážitkov či spoználivosť, láskavosť, obetavosť
vania nových miest. A hoci
a pozornosť v nenápadných
sme nezažili pocit, keď zo
a skrytých skutkoch je nepreznámeho chodníka možno
hliadnuteľná a pre ňu tak typozorovať neskutočné, faspická. Sme radi, že ju máme
Účastníci výletu (Autor foto: M. Mencáková)
cinujúce výhľady na široké
a tešíme sa na ďalšie podujaokolie, akosi sme boli radi, že sme všetci spolu – členovia tia organizované pod hlavičkou SČK. Najbližšie to bude gui nečlenovia MS SČK, i naši aktívni dôchodcovia. Po výle- lášová sobota na miestnom ihrisku približne v polovičke aute v Bachledovej doline sme sa zohriali v Ždiari v útulnom gusta, na ktorú už teraz pozývame všetkých členov MS SČK.
penzióne pri teplom obede, ale aj chutnom dezerte, ktorým
LŠ

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka XXVII. ročník 2019
Slovenský Červený kríž usporiadal celoslovenskú súťaž dobrovoľných záchrancov v poskytovaní prvej pomoci - Memoriál
MUDr. Vladimíra Harineka, XXVII. ročník 21.- 22. jún 2019 v Poprade. Jednotlivé stanovištia boli rozmiestnené v širšom centre mesta Poprad. Memoriál je venovaný pamiatke obetavého lekára – záchranára, ktorý si uvedomoval dôležitosť výučby prvej pomoci u laickej verejnosti a aktívne spolupracoval so SČK. Cieľom súťaže bolo preveriť teoretické aj praktické
vedomosti družstiev, ich pripravenosť na krízové situácie a podporiť ich vo vzdelávaní v tejto oblasti. Súťaž a jej súťažiaci každoročne potvrdzujú rozhodnutie MUDr. Harineka naučiť prvú pomoc každého, kto má záujem. Veď poskytnúť prvú
pomoc sa dokáže naučiť každý. Za náš MS SČK sa zúčastnili toho podujatia Ing. Lýdia Jančíková (dobrovoľníčka) a Ján
Javorský ako figurant, ktorý celú sobotu pomáhal pri príprave a realizácii tohto podujatia, patrí im veľké poďakovanie.
M.M.
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Spišský Štiavnik má najlepších mladých hasičov
Podtatranská hasičská
liga pokračovala v nedeľu
19.5.2019 druhou súťažou. Organizátorom bol Dobrovoľný hasičský zbor Spišský Štiavnik, patriaci medzi najstaršie v okrese Poprad, ktorý si v roku 2017 pripomenul už 135. výročie svojej činnosti (rok založenie 1882).
Na miestnom športovom ihrisku sa konal už osemnásty
ročník súťaže hasičských družstiev O putovné poháre starostky obce Spišský Štiavnik. V siedmych kategóriách (muži
do 35 rokov, muži nad 35 rokov, ženy, dorastenci, dorastenky, žiaci a žiačky) svoju šikovnosť a súhru predviedlo spolu
29 tímov. V úvode sa predstavili mladí hasiči (6 až 16-roční) v požiarnom útoku s vodou a pripísali si ďalšie body
do tabuľky Podtatranskej hasičskej ligy. V tomto roku sa
v disciplíne požiarny útok s vodou stretnú ešte osemkrát.
V kategórii chlapcov zvíťazil Spišský Štiavnik pred Kravanmi a Gánovcami. Aj medzi dievčatami dominoval domáci
Spišský Štiavnik pred Gánovcami a Vikartovcami. Ocenenia
a najväčšieho aplauzu sa dostalo najmladším účastníkom
súťaže Radke Frisovej zo Spišského Bystrého a Patrikovi Goldbergerovi z Gánoviec. Nasledovalo zápolenie dospelých
a dorastu. Medzi mužmi do 35 rokov bol najlepší Svit (18,94
s). Druhý skončil Spišský Štiavnik (20,55). Tretia priečka patrila Spišskej Teplici (21,13). V kategórii žien prvý bol Spišský Štiavnik II (20,23), druhá skončila Šuňava (22,78) a tretie
Spišské Bystré (24,90). Ďalšie družstvo žien zo Spišského
Štiavnika obsadilo pekné štvrté miesto (25,10). Medzi dorastencami zvíťazila Hranovnica, ktorá dosiahla i najlepší čas
zo všetkých zúčastnených družstiev (18,74), druhé miesto
patrilo Batizovciam (47,18). Tretie boli Kravany (77,21). Medzi dorastenkami sa z víťazstva tešilo Spišské Bystré (21,87).
Striebro získala Spišská Sobota (43,82). Predstavili i hasičské družstvá mužov nad 35 rokov. Tentoraz to najlepšie dokázala Šuňava (20,50) pred Batizovcami (23,11) a Spišským
Štiavnikom (63,34). Všetky súťažné družstvá sa dobre popasovali s disciplínou požiarny útok s vodou, za čo najlepšie tri
tímy vo všetkých kategóriách prevzali vecné ceny. Domáci
hasiči venovali ceny i za najrýchlejšie zostreknutie terča u žien a dorasteniek bola najlepšia prúdarka Sofia Burdová
zo Spišského Štiavnika (19,32), u mužov a dorastencov Róbert Gabrik ml. z tímu Hranovnice (18,10). Mladých hasičov,
dorast i dospelých na slávnostnom nástupe ocenila starostka obce Spišský Štiavnik Bc. Mária Kleinová, ktorá odovzdala víťazom i krásne putovné poháre. Poďakovala všetkým
súťažiacim, rozhodcom i organizátorom – Dobrovoľnému
hasičskému zboru Spišský Štiavnik pod vedením predsedu
DHZ Róberta Martinku a veliteľa DHZ Kamila Slodičáka za
dobre pripravenú akciu. Územná organizácia DPO SR Poprad vyslovuje poďakovanie p. starostke obce Bc. Márii Kleinovej za podporu dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci.
Ondrej Klimo
člen výboru ÚzO DPO SR Poprad

(Autor foto: M. J.)
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Z futbalu
Príchodom leta si aj futbalisti môžu vydýchnuť od zápasového kolotoča a zregenerovať sa po náročnej sezóne. Taktiež prichádza na rad aj hodnotenie uplynulej
sezóny. Tú môžu naši futbalisti hodnotiť ako úspešnú.
Muži obsadili pekné druhé miesto a vďaka výsledkom
vo vyšších ligách je toto miesto postupové. Naše mužstvo bude hrávať v najbližšej sezóne 6. ligu, v ktorej
budú zápasy o niečo ťažšie, napínavejšie ale aj zaujímavejšie. Ani dorastenci sa nedali zahanbiť a tiež obsadili vo svojej súťaži 2. miesto za víťazným FAM Poprad
a treťou Hôrkou. Naši najmladší futbalisti do 11 rokov sa tiež vo svojej súťaži nestratili. U nich však ešte
nie sú až tak dôležité výsledky, ale radosť z hry, nový
kamaráti, skúsenosti a zážitky. Do novej sezóny ktorá
nám začne už čoskoro sme prihlásili rovnaké mužstvá
a pevne veríme, že opäť zabojujú o popredné priečky.
Nakoniec by sme Vás veľmi radi pozvali na tradičný
futbalový turnaj, ktorý sa u nás uskutoční 14. júla 2019.
Bližšie informácie nájdete na plagátoch a internete.
G.Ch.

Družstvo mužov (Autor foto: M. J.)

Gól v sieti TJ FO Výborna (Autor foto: M. J.)

Družstvo dorastnecov (Autor foto: M. J.)

Levočská púť

Levočskí pútnici nám opäť domov priniesli požehnanie z púte na Mariánskej hore. Je krásne, že táto pútnická tradícia pretrváva a verím, že k stabilným pútnikom sa pridajú aj ďalší. (Autor foto: L. Š.)
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Dôležité telefónne
čísla
Tiesňová linka 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
Porucha kanalizácie v obci:
0903 605 247

Kompostéry do našej obce
Oznamujeme, že z dôvodu veľkého záujmu o kompostovanie budú v tomto roku znovu dodávané kompostéry do jednotlivých domácností. V súčasnosti prebieha proces výberového konania, následne plánujeme dodať kompostéry do 60 domácností v obci, ktoré sú zapísané
v poradovníku na tento rok. Podmienkou prevzatia kompostéra je zúčastnenie sa školenia
ohľadom kompostovania, vyrovnanie nedoplatkov voči obci Spišský Štiavnik. S každým občanom obec uzatvorí nájomnú zmluvu. Distribúciu kompostérov včas oznámime reláciou
na stránke obce www.spisskystiavnik.sk ako aj v obecnom rozhlase. Predpokladaný termín
dodania je august - október 2019 /v závislosti od ukončenia procesu výberového konania/.
A.Z.
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Inzercia
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
Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku ponúka na predaj staré sedadlá z Urbárskej sály. K dispozícii je niekoľko desiatok troj a dvoj kresiel. Záujemcovia
sa môžu hlásiť v kancelárii urbárskeho spoločenstva alebo na telefónnom čísle 0908 212 932.
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