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Biskup Frantiek Tondra exluzívne pre TO I TO:

Kostol v obci je, bude tu aj fara?
Duan Dírer
Pri príleitosti vysvätenia nového kostola, nau obec navtívil Mons. Prof. ThDr.
Frantiek Tondra. Napriek tomu, e bol
v tento deò ve¾mi vyaený, podarilo sa
mi uskutoèni s ním pre ná èasopis krátky rozhovor. V nasledovných riadkoch si
ho môete preèíta:
Otec biskup, v súèasnosti sledujeme trend
intenzívnejej výstavby kostolov v porovnaní s minulosou. Aký je vá postoj
k tejto skutoènosti?
Myslím, e u sa to spomalilo, najviac
sa stavalo hneï po osemdesiatom deviatom, lebo cenové relácie boli ete ove¾a výhodnejie, materiál bol lacnejí, ¾udia mali

viacej peòazí. A vetci, ktorí chceli a pustili sa do stavieb - tie u sa za tých pár
rokov postavili. Take teraz sa u menej
stavia. Aj v naej diecéze máme v súèasnosti rozostavané tri kostoly, ale vidím, e
¾udia majú vô¾u, a keï vidia potrebu, e
treba kostol postavi, tak sa do toho dajú.
Ja niekedy musím architektov brzdi,
pretoe navrhujú ve¾mi exkluzívne stavby, ktoré sú ve¾mi drahé. Ja na nich tlaèím,
aby boli jednoduchie, aby boli lacnejie,
pritom samozrejme pekné, ale nie zas a
tak prehnané, èo sa týka architektúry.
Liptovská tiavnica má od dneného dòa
vlastný kostol. Miestni veriaci majú
záujem ma aj vlastného duchovného
otca. Ako vidíte monos povýenia naej
Pokr. na str. 5
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Veselé Vianoce a astný Nový rok
Vám elá
Redakcia

Advent konèí, sviatky zaèínajú
Duan Dírer
Váení spoluobèania, rád by som Vás
oslovil v tomto sviatoènom èase, keï èaro
Vianoc, tedrého veèera, vôòa stromèeka, sviatoèná nálada a koledy na nás u
zaèínajú pôsobi.
Sviatky pokoja, radosti a mieru vnímame rôzne. Najväèie èaro vak prináajú
naím deom, ktoré sa na ne teia a stále
sú pre ne nieèím tajomným a zvlátnym.
Pre nás dospelých prináajú Vianoce skôr
nápor za zháòaním darèekov, pre nae
enièky prináajú ve¾ké upratovanie,
a vetci vlastne niè nestíhame. Skúsme si
nájs chví¾u pre seba, oddýchnu si,
neponáh¾a sa stále za nieèím, a by
spokojní s tým, èo sa nám podarilo urobi.
Nepotrvá dlho, u len nieko¾ko dní,
a rozlúèime sa so starým rokom a

privítame nový. Táto udalos bude pre nás
vetkých navye nieèím výnimoèná.
Definitívne sa rozlúèime s jednotkou, ktorou sa zaèínal rok písa, na jej miesto príde
dvojka. Zaène rok 2000, to magické èíslo,
ktoré v nás vyvoláva rôzne predstavy
a oèakávania. Tie sa vak s blíiacim sa
novým rokom menia v skutoènos. Aká
bude? Bude nieèím podobná naím predstavám (napríklad) spred desiatich rokov?
Alebo dvadsiatich? To magièno sa, myslím, èoraz viac vytráca. Namiesto toho sa
snaíme pochopi, preèo bude opä nieèo
drahie, preèo si máme ete viac "uahova
opasky".
Mám jednu mylienku. Skúsme aspoò
v tieto dni na pochmúrne skutoènosti dneka "zabudnú". Pozerajme sa na veci vôkol
seba "ruovými okuliarami". Skúsme jednoducho pozitívne myslie. Mono to v nás

aj po uplynutí nastupujúcich sviatoèných
dní ostane, mono naèerpáme to¾ko síl
a dobrých mylienok, e v ten nový rok,
rok Milénia, zaèneme s plným elánom
a ve¾kou chuou svoje túby a predstavy
premieòa v skutoènos.
Ja Vám vetkým za seba, ale
aj za celú redakènú radu, prajem poèas nasledujúcich dní ve¾a
príjemných chví¾
strávených
v kruhu svojich
blízkych, a do nového roku Vám
04
elám len to najlepie.
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Posedenie s
dôchodcami

D

òa 28.11.1999 o 15:00
hodine sa v miestnom
kultúrnom dome konalo u
tradièné "Posedenie s dôchodcami". Do slávnostne
vyzdobenej sály kultúrneho
domu sa zilo 150 pozvaných dôchodcov. Vítala
ich Teslácka dychovka
z Liptovského Hrádku,
ktorá sa postarala nielen
o dobrú náladu, ale aj o kultúrny záitok vetkých prítomných.
Naich spoluobèanov pozdravil svojim príhovorom
starosta obce. Za tónov hudby od starostu obce prijalo
blahoelanie a vecné dary
14 jubilantov, ktorí sa v roku
1999 doili krásneho okrúhleho jubilea 75, 80 a 85
rokov.
Dòa 21.4.1999 sa doila
naa najstaria obèianka
p. uèite¾ka Anna Gluchová
krásnych 90 rokov. Náho
spoloèného stretnutia sa
nezúèastnila, preto jej touto
cestou vyslovujeme svoje
blahoelanie a prajeme jej
zdravie a spokojnos do
ïalieho ivota.
iaci Z v Liptovskej
tiavnici, pod vedením
svojich uèiteliek, prili
pozdravi kultúrnym vystúpením svojich starých rodièov. Po kultúrnych vystúpeniach bola podávaná
slávnostná veèera, po ktorej
sme sa spokojní rozili do
svojich domovov.
<

Príhovor starostu obce
Duan Lauko
Mnohí z nás si ani neuvedomujú, e nadiiel èas príchodu
najkrajích sviatkov roka,
sviatkov Vianoc. A naozaj, ete
pár dní a je tu ten dlho oèakávaný, prelomový rok, rok
2000.
Vdy na konci roka zvykneme hodnoti rok predolý.
Dovo¾te aj mne ako starostovi
obce pár slovami zhodnoti rok
1999.
Tento rok z môjho poh¾adu
vyznieva skôr ako rok skromnosti a nie ako rok hojnosti. To
znamená, e obec realizovala
len najsúrnejie veci, ktoré bolo
neodkladné urobi. Nebudem

rozobera jednotlivé akcie,
avak za najväèí úspech uplynulého roku povaujem dostavbu a kolaudáciu kostola v naej
obci. Pri tejto príleitosti chcem
poïakova vetkým, ktorí
akouko¾vek svojou pomocou
prispeli k vybudovaniu tohto
diela.
Za najväèí neúspech povaujem, e obci sa nepodarilo
zrealizova ïaliu èas odkanalizavania obce, ktorá je projekène schválená, avak pre
nedostatok financií v tátnom
fonde nám nebola vyplatená
dohodnutá suma 1,5 mil. Sk.
Pevne verím, e spomínanú
akciu sa podarí zrealizova v r.
2000.

Váení spoluobèania, dovo¾te, aby som sa Vám vetkým
poïakoval za spoluprácu poèas
roku 1999.
K nastávajúcim vianoèným
sviatkom Vám vetkým prajem
sviatoènú rodinnú pohodu
v kruhu svojich blízkych.
V roku 2000, nazývanom aj
rok milénia, Vám vetkým,
váení spoluobèania prajem
ve¾a pracovných i rodinných
úspechov. Prajem si, aby vetci
obèania naej obce vychádzali
v oblasti medzi¾udských vzahov ako najlepí priatelia a aby
sme týmto spôsobom dokázali,
e sme generácia ¾udí, ktorá si
zaslúi doi sa nastávajúceho
tretieho tisícroèia.

achový turnaj
Frantiek Belko
ach má v naej obci bohatú
tradíciu. Hral sa u pred viac
ako 100 rokmi. Nai achisti
boli majstrami okresu v drustvách jednotlivcov a mali sme
aj dorasteneckého majstra.
V tomto roku sa opä podarilo na túto tradíciu nadviaza.
Dòa 23. októbra 1999 sa
v zasadaèke kultúrneho domu
uskutoènil 1. roèník achového
turnaja o putovný pohár starostu obce.
Turnaja sa zúèastnili siedmi

s kadým". No aj tak nebola nú- umiestnil p. Vulpíny so 6,5
dza o kvalitné výkony.
bodmi a tretie miesto obsadil
V kategórii muov sa bojo- p. Ing. Lukáè, taktie získal

SCP

RUOMBEROK
Výrobca papierov
do Vaich tlaèiarní
a kopírok.
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mui a traja dorastenci z Liptovskej tiavnice. Keïe úèas
bola menia ako sa oèakávalo,
hralo sa systémom "kadý

valo o 1. miesto a do posledného zápasu. Po tuhom boji zvíazil p. Miura so siedmymi
bodmi, na druhom mieste sa

6,5 bodu.
V kategórii dorastencov jasne dominoval Anton Balala,
pred Tomáom Cibulkom
a Dávidom Debnárom.
V priebehu turnaja sa podávalo obèerstvenie a za umiestnenie boli udelené vecné ceny.
Treba vyzdvihnú porozumenie
p. starostu na prácu pre rozvoj
achu po stránke morálnej
a materiálnej. U teraz sa vetci teíme na budúci roèník a dúfame, e obsadenie bude kvalitnejie a vo väèom poète
zúèastnených.
<
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Zo zasadnutia OZ

Vianoce sú tu

Ïalie zasadnutie Obecného
zastupite¾stva obce Liptovská
tiavnica sa konalo 8.10.1999.
Starosta obce privítal vetkých
prítomných a dal hlasova za
zmenu programu OZ z dôvodu
pozvania obèanov, ktorí nevyváajú komunálny odpad organizovaný obcou. Návrh zmeny
programu bol jednohlasne
schválený. Pozvaní obèania
boli oboznámení s VZN obce
è. 11/93 o zabezpeèení zdravého ivotného prostredia pri nakladaní s komunálnym odpadom, ochrane ivotného
prostredia pri nakladaní s komunálnym odpadom, ochrane
verejného poriadku a zelene na
území obce Liptovská tiavnica. Starosta obce dal monos
obèanom, aby sa vyjadrili
k danému problému. Po vzájomnej rozprave bolo prijaté
uznesenie, v ktorom sa ukladá
zasla písomné upozornenie
obèanom, ktorí ete nie sú
zapojení do vývozu komunálneho odpadu v obci, aby tak
urobili do stanoveného termínu. V prípade nedodrania
dohodnutého termínu, bude vec
postúpená Okresnému úradu

Elena Vlnieková

v Ruomberku, odbor právny
na prejednanie. Zasadnutie OZ
pokraèovalo ïalej pod¾a schváleného programu. Hlavná kontrolórka obce p. Daniela uhajdová
preèítala
správu
z kontroly pokladne Obecného
úradu v Lipt. tiavnici. Kontatovala, e kontroly pokladne
boli uskutoèòované priebene
v mesiacoch január a september 1999. Kontrolované boli
doklady o príjme a výdaji
pokladniènej hotovosti a neboli zistené iadne nedostatky.
V nasledujúcom bode ekonómka úradu preèítala správu o plnení
rozpoètu
obce
k 30.9.1999.
Obec k 3. tvrroku dosiahla
príjem 1 600 214,87 Sk, èo
z roèného plánovaného príjmu
2 126 000 Sk predstavuje plnenie na 75,27%. Obec k 3.
tvrroku vyèerpala 1 296
219,03 Sk, èo z roèného plánovaného rozpoètu predstavuje
60,97%-tné èerpanie rozpoètu.
Obec vykazovala k 30.9.1999
zostatok finanèných prostriedkov vo výke 2 088 463, 61 Sk.
V ïalom bode sa poslanci OZ
Pokr. na str. 5
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Nikdy èlovek necíti svoju
osamelos tak, ako na tedrý
Vianoce si dodnes zachova- veèer. Nikdy inokedy èlovek
li èaro, ktorému pod¾ahneme necíti spolupatriènos so svotakmer vetci. Tí èo sa mu vy- jou rodinou tak, ako na Vianomykajú, majú ivot ove¾a chu- ce. Vianoce sa stali sviatkami
dobnejí. Vo veobecnosti po- ¾udskej i kresanskej spoluhàdanie tradíciami je jednou patriènosti. Obdarúvame sa
z príèin problémov dnenej darèekmi a aj ich výber odhadoby.
¾uje èo je v rodine hodnotou.
Vianoce sú pre nás príleitos- Ale aj celkové preívanie Viaou uvedomi si niektoré sku- noc je dôsledkom postoja
toènosti. Preèo vlastne slávime k ivotu.
Vianoce? Je to oslava dvetisíc
V pokoji Vianoc, v rodinnom
rokov starej
kruhu so
udalosti, pri Na Vianoce, keï svet zaplesá,
svojimi
ktorej ¾ud- nech sa sklonia aj k Vám nebesá, b l í z k y m i ,
stvo v naro- obdaria Vás svätým pokojom.
máme na to
dení Jeia
najlepiu
dostalo ve¾- Rados, sila z tohoto pokoja
príleitos.
ký
dar. v novom roku nech Vás vyzbroja NepremárV dvetisíc- túbou zaèa ivot po novom.
nime ju!
roèných deInak pokoj
jinách zasahuje generácie ¾udí budeme h¾ada márne.
dobrej vôle a ovplyvòuje ich
Keï zapálime sviecu ivota
svojim pokojom i svojou lás- na tedroveèernom stole, dbajkou.
me na to, aby jej plamienok
Ak túime po dobre a láske, svetla svietil vdy správnym
mali by sme ju v prvom rade smerom na ceste dobra, pravdy
nájs v sebe a odstráni bariéry, a krásna. spomeòme si i na
ktoré nám bránia rozda ju. tých, ktorí tieto chvíle preívajú
Da lásku sebe môeme iba tak, sami, hoc spojení s Bohom aj
e ju dáme iným.
s nami nevidite¾nými putami.

Z Vianoènej symboliky - tedrý veèer
Mária Grafová
Vianoce sú sviatkami, ktoré
boli od pradávna opradené
mnostvom obyèají, zvyklostí,
èi dávnych magických úkonov.
Sviatoèné obdobie Vianoc trvá
od 24.12. do 6. januára, prièom
jadro vianoèných sviatkov tvoria 24. a 26. december - tedrý
deò, Narodenie Pána (Boie
narodenie), deò sv. tefana.
Kadý tento deò mal vlastnú
atmosféru a platili preò iné
pravidlá.
tedrý deò mal zvlátne postavenie, pomocou rôznych
magických úkonov sa urèovali
najhlavnejie a najdôleitejie
udalosti nasledujúceho roka,

vetilo sa zdravie rodiny, svadba, smr, prírastok dobytka,
úroda, znáka vajec.
Najviac obyèají a zvykov sa
spája so tedrou veèerou. Na
tedroveèernom stole prikrytom
bielym obrusom nesmela chýba horiaca svieèka (symbol
svetla), oblátky, med, jabåèka,
orieky, ba aj zrno z kadého
druhu obilia. Nohy stola boli
zviazané reazou (aby sa rodina drala pohromade), pod stolom zviazaná slama, na znak
toho, e sa Jeiko narodil na
slame v chudobnej mata¾ke.
Veèeru zaèínal spravidla
otec, ako hlava rodiny. Zavesil
vyzdobený stromèek nad stôl,
zapálil svieèku, zavinoval,

zaèal modlitbu a napokon medoval rodinu (vetkým deom
urobil kríik na èelo a podal
kadému oblátku s medom).
Bohatý tedroveèerný stôl
mal symbolizova hojnos po
celý rok. Po oblátke s medom
nasledovala polievka zo suených sliviek a hruiek, potom
kapusta pre zdravie, zemiaky
s mliekom, krupièková (Jeikova) kaa, makové ú¾ance,
aby boli klasy dlhé. Kadý si
rozkrojil jabåèko a sledoval, èi
bola z jadierok ruièka alebo
kríik. Ruièka znamenala
zdravie, kríik choroby, smr.
S jabåèkom sa vetci delili pre
svornos a lásku v rodine.
Po veèeri chodili mládenci aj

devy popod okná a spievali koledy, vinovali vine.
A mi chlapci malí,
raïi bi zme bra¾i,
ko¾eïièku na ruèièku,
kebi se nám da¾i.
Chodenie po spievaní, koledy, vine, zvuky trúb, píal,
gájd, huslí, harmoník, praskot
bièov dávali tedrému veèeru
zvlátne èaro.
Spracované pod¾a knihy Vianoèné ¾udové koledy vine a hry,
Ondrej Demo, Matica slovenská,
Martin a Prebudená pieseò, Bratislava, 1999

<

4

4/99

DOKUMENT

TIAVNICKÉ TO I TO

Vysvätenie nového kostola
Snaha tiavnièanov postavi
v obci kostol siaha do zaèiatku
minulého storoèia. Zmieòuje sa
o tom tiavnický rodák, èlovek
tudovaný a v oblasti histórie
rozh¾adený, poverený archivár
Liptovskej stolice p. Jozef
Ladislav Tholt v kronike naej
obce z r. 1939.
Snaení a pokusov postavi
kostol v naej obci bolo viacero a my dodnes nepoznáme
vetky podrobnosti, preèo sa
tento zámer do dnených èias
nepodaril. Staria generácia,
ktorá preila druhú svetovú
vojnu si urèite pamätá, e
priestranstvo pred terajím
kultúrnym domom, kde stojí
smrek, osvetlený v èase Vianoc
iarovkami, bolo zaloené tisícami tehál, ktoré tiavnièania
pripravovali na stavbu kostola.
Finanèné prostriedky v tom
èase, ako milodary zbieral na

v rokoch 1956 - 57. Potom prilo obdobie, keï vládnúca moc
nemala záujem podporova
náboenské cítenie,
skôr opak bol pravdou. Tak sa stalo, e
na príkaz a rozhodnutie vtedajieho
ONV bola postupne
vetka tehla zo tiavnice odvezená ako
reparaèný materiál
na opravy a stavby
v okolitých obciach,
ktoré boli postihnuté
prechodom frontu.
História sa teda opakovala. Kostol v Liptovskej tiavnici sa
nezaèal stava a nepostavil sa. A do
dnených èias, ktoré ijeme my,
ktoré poniektorí doívame
a ktorých sa viacerí, èo ivili
mylienku kostol v obci postavi, ia¾ nedoili.
Keï NR SR v roku 1992 vrá-

východnom fronte tiavnièan,
ná rodák, kòaz v slubách
slovenskej armády, stotník
Anton Svieený. Cez vojnové
roky sa vak so stavbou kostola
nezaèalo. Nezaèalo sa ani po
skonèení druhej svetovej vojny

tila v rámci "zmiernenia krívd
spáchaných cirkvám v predchádzajúcom období" nehnute¾nosti, povedali sme si: "Ak
nie teraz - vari u nikdy!" Bol
to elán, bol to záujem, bola to
ochota, chýbali vak financie.

Ladislav Slanicay

Toto nás vak neodradilo. ha podpori stavbu aj vlastnými
Nestratili sme chu, nestratili rukami vydrala vari desiatim
sme nádej ani vieru, e vec sa èi pätnástim rodinám, ktoré si

musí podari, ba ani vtedy sme
nezúfali, keï prvé finanèné
prostriedky, zozbierané z milodarov, sme pouili na zabezpeèenie projektovej dokumentácie.
Návrhov, kde a aký kostol
postavi bolo viacero. Radových obèanov, veriacich,
vak moderné architektonické
návrhy nedokázali oslovi.
O tom, ako má vyzera kostol,
sme mali iné predstavy. Aj návrhy na výber staveniska boli
rôzne. Po doporuèení architektov i zástupcu spiskej diecézy,
výbor pre výstavbu kostola nakoniec rozhodol. Rímskokatolícky kostol v Liptovskej
tiavnici sa postaví na parcele,
ktorá je majetkom cirkvi v strede obce pod katie¾om, pod¾a
architektonického návrhu Ing.
Arch. Mariána Dúhu a Ing.
Arch. Izabely Dúhovej.
So stavbou sme zaèali v máji
1995. Podstatnú èas zemných
prác previedol p. ¼udovít
Omasta so svojim strojovým
parkom. Od základov sme sa
"odlepili" pomerne rýchlo vïaka veobecnému záujmu veriacich. Boli dni, keï sa brigády
na stavbe kostola zúèastnilo aj
40 brigádnikov. ia¾, tak ako
pribúdali mesiace, ba aj roky
výstavby, opadol záujem a sna-

dokázali popri svojich starostiach a povinnostiach nájs èas
aj pre túto stavbu.
Stavbu kostola sme financovali v prevanej miere z milodarov veriacich. Aj touto cestou vïaèíme vetkým, ktorí
spoloènú snahu, postavi kostol
pochopili a pod¾a svojich
moností podporili. Prejavenú
tedros nezotrie ani èas
a veríme, odmení Ten, ktorému
na slávu, vïaku i chválu sme
tento stánok postavili.
Kostol sme stavali nieèo viac
ako tyri roky. Vysvätili sme ho
pred nieko¾kými dòami aj keï
nie ako stavbu úplne dokonèenú. V budúcich rokoch bude
potrebné okrem dokonèenia
niektorých prvkov v interiéri
vykona ve¾a práce v okolí kostola, vybudova oplotenie, upravi plochy zelene, vysadi
okrasné dreviny, dobudova
odvodnenie okolia kostola
a iné.
Sme vïaèní za to, e sa naej
generácii podarilo vybudova
v Liptovskej tiavnici to, o èo
sa usilovali u predchádzajúce
generácie a e naa obec u
nepatrí medzi tie, ktoré si
nedokázali postavi kostol.
Nech slúi nám i naim potomkom.
<
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Zo zasadnutia obecného zastupitelstva
Pokr. zo str. 3

zaoberali prípravou akcií "Posedenie s dôchodcami", ktoré sa
má kona 28.11.1999 o 15:00
h a "Stretnutie s Mikuláom",
ktorý je urèený na 5.12.1999
o 15:00 h. Prípravu a priebeh
obidvoch akcií zabezpeèia pracovníci obecného úradu v spolupráci s poslancami OZ a ZR
pri Z v Lipt. tiavnici. Program OZ pokraèoval schválením návrhu Doplnku è. 1/99
k Veobecne záväznému nariadeniu obce è. 2/99 Trhový poriadok obce Liptovská tiavnica, zriadením pracovného
miesta na dohodu o pracovnej
èinnosti na zimnú údrbu
miestnych komunikácií, informáciou o poloení dlaby na
miestne parkovisko pri kultúrnom dome, informáciou, e ku
koncu roku 1999 bude vyasfaltovaných 100 m K III. tr. pri
odboèke k PD - dvor Lipt.
tiavnica. V diskusii starosta

obce odpovedal na pripomienky poslancov OZ a ïalej informoval o postupe prác a spôsobe
rieenia ïalích plánovaných
akcií. V závere poslanci schválili predloený návrh na uznesenia a zasadnutie OZ bolo
ukonèené.
Poslanci OZ sa opä stretli
na svojom pracovnom zasadnutí dòa 19.11.1999, na ktoré
prili aj zástupkyne mládee
obce Eva Kováèová ml. a Romana Grebáèová. Mláde potrebuje priestory, kde by sa
mohli stretáva a vykazova
svoju èinnos. Poslanci OZ
súhlasili, aby zariadené priestory v spodnej èasti kultúrneho
domu boli prenajaté mládei.
Mláde obce na svoje prvé
stretnutie prizve starostu obce
a predsedu kultúrnej komisie,
kde budú stanovené podmienky spolupráce. Zasadnutie
pokraèovalo schváleným programom. Boli zriadené tri in-

ventarizaèné komisie pre inventarizáciu majetku obce Liptovská tiavnica k 31.12.1999
a to:
1. inventarizaèná komisia pre
obecný úrad a dom smútku
2. inventarizaèná komisia pre
miestnu ¾udovú kninicu a kultúrny dom
3. inventarizaèná komisia pre
PO a CO.
Poslanci OZ ïalej prerokovali VZN obce è. 3/99 o dani
z nehnute¾nosti na rok 2000.
Po rozprave, v ktorej poslanci
navrhli nemeni sadzby dane
z nehnute¾nosti, bolo VZN
obce è. 3/99 o dani z nehnute¾nosti na rok 2000 schválené bez
zmien. V nasledujúcom bode
bola podaná informácia o príprave akcie "Svetové stretnutie
Liptákov", ktorá sa uskutoèní
v mesiacoch máj a jún 2000, do
ktorej sa zapojila aj obce Lipt.
tiavnica. Pri príleitosti blíiacej sa konsekrácie kostola

poiadal starosta obce poslancov o pomoc organizaène zabezpeèi túto, pre obec, významnú udalos.
Bolo ukonèené miestne parkovisko pri kultúrnom dome
o celkovej ploche 378 m2, ktoré
bude slúi vetkým obèanom.
Dôleitým bodom programu
OZ bola rozprava o posilnení
elektrickej siete. Obec Lipt.
tiavnica a SEZ, .p. ilina
podpísali zmluvu o zdruení finanèných prostriedkov 200 000
Sk na poloenie vzduného kábla od trafostanice pri cintoríne
do stredu obce. Z dohodnutej
sumy, ktoré má zdrui obec vo
výke100 000 Sk, uhradí Rím.kat. farský úrad Ludrová 80
000 Sk. Predmetný kábel bol
dimenzne zväèený a bude
slúi aj na posilnenie celej elektrickej siete v obci. Po rozprave poslancov bol schválený
návrh na uznesenia a zasadnutie OZ bolo ukonèené.

Kostol v obci je, bude tu aj fara?
Pokr. zo str. 1
tak narástla, e by to bolo primerané na jedného kòaza, tak
obce na farnos?
To je u aie poveda, nepoviem, e nie.
nemôe by v kadej obci fara, V kadej farnosti sa okrem

lebo niet na to kòazov a myslím, e ich ani to¾ko nebude.
Kòaz musí ma istý poèet veriacich, aby mal náplò práce.
Take o tom som vôbec nerozmý¾al, ani nejaké návrhy
o tom neboli. To jedine keby
obec - je blízko Ruomberka,
a je tu rozvinutá výstavba, keby

krýva chyby, ale prístup aby
bol vrúcny, aby bol otvorený pre
kadého, aby mal pre kadého
èas, aby vyhovel pod¾a monosti vetkým veriacim. Samozrejme nie zas premrtené poiadavky, alebo nesprávne
poiadavky. Otec musí by
niekedy aj prísny na deti, ale
tam, kde sú deti posluné, kde
deti majú úctu voèi rodièom,

pre veriacich do nastávajúceho jubilejného roku 2000?
No, poviem to tak - aby zodrali prah na vchode do kostola. To znamená, aby ten kostol
radi navtevovali, ale kresan
nie je kresanom len v kostole,
ale mal by by kresanom
vade, aj doma, aj vo verejnom
ivote, aj v politickom, aj v ekonomickom, vade kde sme,

pozitívnych javov objavujú aj
negatívne. Ako by mal vyzera
celkový vzah duchovného
otca a veriacich? Kým by pre
nich mal by ich duchovný
otec?
Tým èo hovorí tento názov - tak ja si myslím, e tam niet máme by svetlom.
otcom. To neznamená, e sa problém vo vzahu medzi nimi.
bude vdy len usmieva a za- A na záver - aký je Vá odkaz Ïakujem za rozhovor.
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Kataster obce Liptovská tiavnica
Ladislav Slanicay
O vlastníkoch lesov, ich
výmerách v rámci PSML v Liptovskej tiavnici sme sa u
zmienili. Doteraz vak nepadla
zmienka o tom, kde sa územie,
ktoré podielnici PSML, teda
bývalí urbarialisti i èlenovia
troch tiavnických komposesorátov vlastnia.
Zjednoduene by sa dalo poveda, e celé toto vlastníctvo
sa nachádza v katastrálnom
území obce Lipt. tiavnica.
Avak nie vetky lesné porasty,
vetka lesná pôda v katastrálnom území naej obce patrí
Pozemkovému spoloèenstvu
majite¾ov lesov v Liptovskej
tiavnici. Hlavne staria generácia vie, e pomerne dos
lesnej pôdy, tie pasienkov,
patrí do vlastníctva lúòanského urbariátu. Ako k tomu dolo, e do katastra Liptovskej
tiavnice sa "nasahovali" urbárnici z Liptovskej Lúnej,
podrobnosti nepoznáme. Údajne to bol regulárny právny akt,
predaj a kto dal viac, ten bral...
Vráme sa ale k územiu,
k jeho popisu, pre oivenie

pamäti aj starej generácie a objasneniu tohto pojmu mladím,
ktorí mnohí asi ani nevedia, èo
to kataster je.
Pokúsim sa preto struène
popísa hranice územia, ktoré
aj dnes v úradných záznamoch
je oznaèované ako katastrálne
územie Liptovskej tiavnice.
Hranicu tohto územia na východnej strane tvorí potok, skôr
jarok zvaný "Zúbro". Pri
sliaèanskom smetisku, èi skládke komunálneho odpadu sa
lomí, prechádza stredom svahu
sliaèanských lazov a znova sa
lomí ku potoku, smerom na
zaèiatok porastu "Hate". Hranica katastra pokraèuje ïalej
hrebeòom Hatí, Zubihraiek,
Kriváòa, Blatnivej a Svieenej
a do Skalky, kde sa odde¾uje od
katastrálneho územia Liptovských Sliaèov a vstupuje do
susedstva s k. ú. Partizánska
Lupèa. Hranica k. ú. pokraèuje
ïalej, stále na východnej strane, do Konèitého, hrebienkom
poza "Frièovské skaly" a ku
kóte Salatína. Na tomto bode sa
hranica lomí a doposia¾
smerujúca na juh, otáèa sa na
juhozápad. Prechádza bokom

Stromy a ivot
obce. Vo viacerých prípadoch
proces vrátenia lesov pôvodNajstarie stromy v okrese ným vlastníkom ia¾ lesom
Ruomberok, nasvedèujú tomu viac ublíil ne pomohol.
mnohé publikácie týkajúce sa aba dreva je neraz nekonochrany prírody, rastú v naej trolovaná. tiavnické Spoloobci. Je tu ve¾a chránených èenstvo majite¾ov lesov sa
stromov nielen pre ich vek ale snaí o usmeròovanie aby
i pre vzácnos výskytu. Rastú dreva, ale máme tu aj vlastnítu lipy staré takmer 400 rokov, kov z iných oblastí a tak je práale aj najstarí a najmohutnej- ca lesníkov a ochranárov ve¾mi
í jaseò v naom okrese a vzác- aká. Je mi ve¾mi smutno,
ne stromy, ako krvavý buk, keï vidím, èo sa robí s naimi
brest, limba, borovice, tis. Tie- lesmi. Veï drevo je surovina
to druhy sú chránené na celom 21. storoèia. Sname sa preto
území Slovenska. Stromy pos- urobi vetko, aby lesy boli
kytujú úkryt aj pre spevavé "ivotaschopné a aby rástli".
vtáctvo a pre nás majú, vzh¾aLes si vyaduje sústavnú stadom na okolité fabriky, ktoré rostlivos a opateru, ináè neovzduie zneèisujú, ve¾ký prinesie úitok vo forme zdravýznam. Nemali by sme preto vého dreva a zdravého
zabúda ani na nae lesy, ktoré ivotného prostredia.
tvoria znaènú èas katastra
Preto navrhujem, aby v roku
Ján Vulpíny

Salatína, do lokality "Výrobiská" , a k potoku v "Ráztoke".
Tam sa opä lomí, úplne západným smerom, ide potokom
v dolinke "Ráztoka" a na lúku
pod Magurou, kde sa prudko
otáèa na kótu Magury, u smerom na sever, odtia¾ dolu, smerom na Javorie a odtia¾ jarkom
- zaèínajúcou Ludroviankou,
stále ludrovskou dolinou,
konkrétne potokom a nad obec
Ludrová. Tu sa opä otáèa
smerom na východ, obchádza
obec Ludrová. Tu sa otáèa, obchádza lokalitu "Èerená" a znova sa obracia smerom na západ,
prièom pribline v miestach PD
v Ludrovej naväzuje na potok,
ktorým pokraèuje, severným
smerom nad tiavnièku, kde sa
znova lomí smerom na východ
na kótu Háj a bez akejko¾vek
prirodzenej hranice v teréne
schádza ku tátnej ceste D18.
U nie ku Váhu, ako kedysi,
keï tento tvoril prirodzenú
hranicu katastrálneho územia
niekdajej Ve¾kej, dnes Liptovskej tiavnice.
(pokraèovanie v budúcom
èísle)

2000 v kadom dvore, záhrade
alebo sade kadá rodina, ktorá
môe, zasadila aspoò jeden
stromèek, a tak prispela ku
skvalitneniu ivotného prostredia.
Blíia sa Vianoce a stromèek
je jedným z ich symbolov. Vo
vyspelých krajinách sa drevené
vianoèné stromèeky nahrádzajú umelými. Aj u nás sú u
¾udia, ktorí chcú chráni prírodu a kúpia si umelý stromèek.
Ve¾kou prekákou pri ich kúpe
je vak vysoká cena, ktorá neprispieva k ochrane lesov.
Na záver mám ete jedno elanie. Bol by som rád, keby aj
¾udia v budúcom tisícroèí
mohli pri poh¾ade na nae lesy
prednáa báseò náho klasika:
"Pozdravujem vás lesy, hory,
z tej due pozdravujem vás..."

TIAVNICKÉ TO I TO

Ma rád a
odpúa ...

A

ni sme sa nenazdali
a máme pred sebou koniec roka. Kadý dobrý hospodár si na sklonku roka bilancuje svoju prácu, teda
hodnotí vetko na èo vynaloil úsilie k dosiahnutiu vytýèeného cie¾a. Robí to
kadý na svojom pracovisku, aby porovnal èi dosiahol
výsledky vynaloenej snahe.
Teí sa aj preto, e toto konal
pri zdraví a aj preto, e mohol pomôc tým, ktorí pomoc potrebujú. Vynaloil
vetko úsilie, aby svojich
príbuzných v akých chví¾ach poteil, pomohol,
pookrial kúskom srdca, nepatrnou èiastkou svojej
lásky. A tak je to dobré,
milosrdné a správne.
Z uvedeného vyplýva prejav lásky voèi svojim príbuzným, rodièom, deom a známym. Nemôeme sa od seba
deli, zaraïova sa medzi
tých najlepích. Veï v kadom èloveku je nieèo dobré.
Zlého sa treba vystríha.
Kadý èlovek koná pod¾a
svojho svedomia. Ak kráèa
zlým chodníkom, pomôme
mu, aby sa presunul na lepiu cestu. Pomocná ruka je
dobrá na kadom kroku.
Drme sa zásady "Miluj
blíneho svojho ako seba
samého".
Denne sledujeme úpadok
morálky. Starí, rodièia, napomínajme svoje dcéry, synov, aby dodriavali pravidlá spoloèenského ivota. Pri
konaní sledujme aj svoje
vystupovanie. Platí dobrá
zásada "skôr ako vysloví
slovo, premysli si èi je pekné, èi povzbudí, èi neznièí
sledované úsilie". Dobre je
dra sa výroku "skôr ako
zareaguje, odhoï hnev,
poèítaj do desa a potom sa
vyslov". Urálivé slovo
a hodenú skalu u nezachytí. Letí urèeným smePokr. na str. 7

ANKETA
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Opýtali sme sa Vás
Frantiek Belko
V súèasnosti je ve¾a problémov s mládeou, údajne je
nevychovaná, jej správanie je
vraj èasto arogantné a tak sa
v tejto rubrike zameriavame
na rieenie týchto problémov.
Zaujímalo nás, èo by ste urobili vy pre nau mláde v týchto podmienkach.
Naa otázka:
Ako si predstavujete pomoc
mládei v naej obci?
Ku svojej odpovedi ste mohli
pripoji aj elanie pre spoluobèanov do nového milénia.
Vá názor na túto tému sme
zisovali na vzorke desiatich
respondentov. Odpovedali aj
mladí, ktorí si rieenie tejto
problematiky predstavovali
pomerne idealisticky.
R1 (chlapec, 17r.)
Treba zriadi klubovòu,
v zime lyiarske vleky, kino,
ihrisko a keby bolo toto vetko,
mladí by nesedeli v zastávke
a mali by èo robi...
- Spoluobèanom prajem vetko najlepie, ve¾a zdravia,
a usilovnosti a zlepenie vzahov v obci.
R2 (dievèa, 15r.)
Mláde je dnes nevychovaná
a nepáèi sa mi, e mladí si nièia
zdravie a fajèia, majú slabú
vô¾u na to, aby si odopreli cigaretu, (èes výnimkám, pozn.
red.), sú príli ovplyvnite¾ní
kamomi. Aby mali èo robi,
zriadila by som cukráreò alebo
nejaký podnik a v zime lyiarsky vlek...
- spoluobèanom prajem astie, zdravie, lásku, porozumenie, usilovnos o zlepenie
vzahov medzi sebou a mládei
aby sa polepila.
R3 (chlapec, 14r.)
Pod¾a mòa tu potrebujeme
klub, telocvièòu, slunú diskotéku, kde by sa nepredával
iadny alkohol a keby to vetko bolo, mladí by sa netúlali len
tak...
- Spoluobèanom prajem zdra-

vie a dlhý ivot.
R4 (ena, 20r.)
Myslím, e i mladí v naej
obci sa potrebujú kultúrne, vedomostne a portovo vyi.
Navrhujem 1x do mesiaca usporiada nejakú akciu, napríklad vystúpenie nejakej rockovo - folkovej skupiny, alebo
prednáka vysokokolsky vzdelaného èloveka na tému partnerských vzahov, o drogách
atï., prípadne premietanie
videofilmov... Som ochotná
pomôc pri realizácii tohto názoru.
R5 (ena, 30r.)
Je potrebné zriadi klub pre
mláde, nieèo podobné ako
bolo na vynom konci a ustanovi osobu, ktorá by mala nad
tým zodpovednos.
- Spoluobèanom prajem zdravie, Boie poehnanie, rodinnú pohodu, a aby mali snahu
zlepi vzahy medzi sebou.
R6 (mu, 25r.)
Je ve¾mi zloité zjednoti
záujmy to¾kých mladých ¾udí
a pod¾a môjho názoru je táto
otázka takmer nerieite¾ná. Aj
v naej obci sú urèité skupiny
mladých ¾udí, ktorí majú rozdielne záujmy, jedni vysedávajú v zastávke, iní doma pri
poèítaèoch (v súèasnosti sú
rôzne poèítaèové hry), mladých
u teraz nezaujímajú veci ako
vo¾akedy, teraz u len sadnú
si do zastávky a trochu si pofajèi. Tam je tým mladým asi
dobre, keï OcÚ dal postavi
novú èakáreò a teraz u je tam
dokonca aj odpadkový kô.
- Spoluobèanom prajem ve¾a
zdravia a ochotu výrazne zlepova vzahy medzi sebou, aby
v budúcnosti neboli na takej
prízemnej úrovni, na akej sú
teraz.
R7 (ena, 45r.)
Za hlavný zdroj zla pokladám krèmu, mladí, ktorí nechcú a nejdú do krèmy, sú zase
"nespratní" na ulici, èasto sa
správajú ako "zver". Kadý sa
zabáva svojim spôsobom, ale
ten jeho nie je práve najvhodnejí. Východisko vidím v zria-
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Pokr. zo str. 6

dení miestnosti, ktorá by im
vyhovovala.
- Obèanom prajem, aby boli
voèi sebe tolerantnejí a aby
menej ohovárali.
R8 (ena, 65r.)
Ja bývam tu dole, na ninom
konci, tu nie sú mladí, tam,
v strede obce to je, tam sa
choïte spýta, tu mladí nerobia niè zlé.
- Aby sme boli vetci zdraví.
R9 (ena, 50r.)
Vyhradila by som urèité
priestory, kde by sa hral stolný
tenis, rôzne spoloèenské hry,
mali by by èastejie zábavy, na
Vianoce koledníci, lebo kninica je raz za týdeò pre mladých
málo.
(Redakcia si vyhradzuje právo
na úpravu alebo neuverejnenie
vaich názorov, ak sa nebudú
týka témy, na ktorú sa pýtame)

rom a dokáe ve¾ké veci.
Znovu je tu dobrý príklad.
Nauème èo je to ma rád, èo
je odpúa, napráva. Nai
mladí preberú zakrátko veslo naej lode, budú chcie
pláva po èistej vode.
Zmútenú musia oèisti od
zla, urèi smer plavby pekného ivota. Doprajme im
astnú cestu.
Na ceste do krásneho
ivota prajme vetkým lásku, svornos, astie. Keï sa
budeme lúèi so starým
rokom, myslime na to, aby
sme v ïalom tisícroèí prenáali mylienku cti svojim
rodièom, otcom, manelom,
matkám a manelkám, deom a vetkým ¾uïom dobrej vôle.
Pokoj a astie vetkým
domovom. Pokoj astie
vetkým obèanom.
tefan Dírer

Vianoèné recepty
KAPOR NA VÝCHODNÝ SPÔSOB
500 g kapra, 3 ve¾ké cibule, 50 g zeleru, 50 g feferónok, 7,5 dl
svetlého piva, kúsok masla, so¾.
Cibu¾u pokrájame na
kolieska, zeler na kocky
a feferónky rozdrvíme.
Rozloíme ich na vymastený plech, posolíme a zalejeme pivom. Navrch
poloíme oèisteného a osoleného kapra, prikryjeme
a v rúre za obèasného polievania avou dusíme
cca 35 minút. Hotovú rybu
vyberieme, avu so zeleninou varíme, kým sa
neodparí na polovicu, potom ju prepasírujeme a
omáèku dochutíme maslom a so¾ou. Vylejeme na naservírovaného
kapra. Podávame s ryou alebo so zemiakovým pyré.
VIANOÈNÉ MEDOVNÍÈKY
200 g masla, 500 g medu, 250 g krupicového cukru, 1 balíèek
medovníkového korenia, 15 g kakaového práku, 1200 g hladkej múky, 1 balíèek práku do peèiva, tipka soli, 2 vajcia, na
polevu 2 bielka, 300 g prákového cukru, èervené, lté, modré
potravinárske farbivo, maslo na vymastenie plechu.
Pokr. na str. 9
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KOLA

Z tvorby naich iakov

Mikulá

Sneháèik
chádzal kultúrny program,
Jana Duková
Sneí, sneí,
ktorý pripravili iaci základsneh sa sype,
Mikuláku, dobrý strýèku, nej koly. Keïe väèina z nich
zasneil u celý dvor,
modlím sa ti modlitbièku . celý týdeò chor¾avela, imkeï ho bude ve¾ká kopa,
narodí sa nový tvor.
Rýchlo vonku - rýchlo bete,
snieiku sa vetci tete.
Snieik - dobrá nálada,
tri gule nám poskladá.
Sneháèik ná ete nahý,
do rúk sme mu metlu dali,
na hlavièku klobúèik,
parádny je Sneháèik.
Deti ve¾kú rados mali,
a na mamièku zavolali.
Poï mamièka medzi nás,
vytípe aj teba mráz.

spievali z plných hrdielok nae
deti. Sála sa naplnila mäkkým
svetlom svieèok a cez dvere
majestátne kráèal vetkými netrpezlivo oèakávaný Mikulá.
Spoloènos mu robil neodmyslite¾ný èert, ktorého úlohou
bolo bra do vreca zlé deti.
Takých ale medzi naimi
demi nenaiel, pretoe po
balíèky si prili len tí najlepí.
Rozdávaniu balíèkov pred-

Oèi z uhlia, ústa z dreva,
Sneháèik sa nám usmieva.
Bo má èierne gombièky,
provizovali sme jedna rados.
sa Majkine ruèièky.
Verím ale, e deom sa progMaruka Vomáèková
ram páèil.
10 rokov
Mikulá rozdával balíèky
vetkým deom od jedného do
Poïakovanie za túto peknú
desa rokov, pre kadého mal akciu patrí hlavne zastupite¾milé slovo a pohladkanie. Kde stvu Obecného úradu v Liptu sa na tvárièkách objavila aj tovskej tiavnici, tedrým
vystraená slzièka, ale prekva- sponzorom a obetavým rodipili hlavne tí najmení, ktorí èom, ktorí neváhali priloi
Mikuláovi smelo recitovali ruku k dielu pre rados a
pripravenú básnièku.
roziarené oèká svojich detí.

Vianoce v naej kole
Mária Grafová
Vianoèný èas svojou magickou silou pôsobí na kadého z
nás. Zrazu sme vetci lepí,
veselí, prístupnejí. Nae deti
sú zo dòa na deò netrpezlivejie, plné radostného oèakávania.
Atmosféra Vianoc neobchádza ani nau kolu. Prvé dotyky s týmto najkrajím sviatkom
v roku sme zaili pri peèení
medovníèkov. Vetci iaci usilovne miesili, va¾kali, vykrajovali a nakoniec zdobili toto
tradièné vianoèné peèivo, ktoré
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sme rozdelili medzi naich
dôchodcov a postihnuté deti
v akcii "Deti deom".
Vianoènú náladu posilnila aj
výzdoba koly a pomoc pri výzdobe Kultúrneho domu.
S demi sme pripravili krátky
program pre naich najstarích
obèanov a Mikuláa. V tomto
predvianoènom zhone stihli
tretiaci a tvrtáci absolvova
plavecký výcvik a získa mokré vysvedèenie.
iaci naej koly posielajú
vetkým srdeèný vianoèný
pozdrav.
<

Mikulá
Zail som u celý rok.
I vianoèný tichý krok.
Keï slnko u ochladí sa,
Mikulá k nám priblíi sa.
Zvonia, zvonia jeho sane,
krásne, pestré, ma¾ované.
Deti majú úsmev v tvári.
To¾ko vecí!
To sú dary!
Èi sa nám to iba marí?
To Mikulá - iadne èary!
Miko Cibulka
3. roèník
Vianoce
Vianoce sú tu raz - dva,
o týdeò a èi o dva?
Jedlièka uteká z horièky,
preèo asi, detièky?
Jeiko donesie darèeky,
teia sa Vierky aj Anièky.
Na Vianoce máme stromèek,
na stromèeku zvonèek.
pri zvonèeku gulièka
a v gulièke jamôèka.
Je taká malièká,
e sa tam nedostane ani myièka.
Monika Svieená
3. roèník

V kole býva
aj veselo
Aké spoluhlásky poznáme?
"Mäkké, tvrdé a obojhlásky."
Preèo píe tak rýchlo,
"Chcem skonèi skôr ako sa
minie atrament."
Kto tvorí obyvate¾ov
obce?
"¼udia, deti, puberáci,
dôchodcovia, dospelí."
Preèo chodí so pinavými
uami?
"Lebo iné nemám."
Naèo pouívame kompas?
"Aby nezvädli kvety."
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VIANOCE

Vianoèná výzdoba na okná
Nae okná môeme ozdobi
obrázkami s Vianoènou, alebo
zimnou náladou. Romantické
obrázky rozjasnia tváre nielen
okoloidúcich, ale poh¾ad na ne
urobí rados aj nám. Zvlá vtedy, keï obrázkami bude prechádza mesaèný alebo slneèný
svit a bude na stenách izby

vykres¾ova ich krásne tiene alebo vyreeme skalpelom paa odrazy.
pier, ktorý tam nepatrí. Tieto
èasti sú na vzoroch oznaèené
Tieto obrázky môeme vyrobi rafovaním. Hotové obrázky
nasledovným spôsobom.
potom pripevníme na zvolenej
okennej tabuli napríklad kúskaPrekreslíme si obrázky na mi prieh¾adnej lepiacej pásky.
biely alebo farebný papier
(zdroj: internet www.vianoce.sk)
a vystrihneme nonièkami,

Vianoèné recepty
Pokr. zo str. 7

Maslo, med, cukor, medovníkové korenie a kakao vloíme
do hrnca, pri miernej teplote za
stáleho mieania privedieme do
varu a necháme vychladnú.
Múku s prákom do peèiva preosejeme, pridáme so¾, vajcia
a zmieame s medovou masou.
Najprv vetko dobre zamieame varechou, potom na pomúèenej doske vypracujeme na
hladké cesto. Vytvarujeme
bo0chník, zabalíme do alobalu
a necháme cez noc odpoèíva.
Plech vymastíme maslom. Cesto rozva¾káme na pomúèenej doske na hrúbku 4 mm, vykrajujeme rôzne tvary a peèieme 15 minút
v rúre pri teplote 200 °C. Upeèené medovníèky necháme vychladnú. Bielka vy¾aháme na tuhý
sneh a pritom pomaly pridávame to¾ko prákového cukru, aby vznikla hustá poleva vhodná na
striekanie ozdôb. Polevu rozdelíme do troch nádob a kadú zafarbíme inou farbou. Z pergamenového papiera urobíme kornútiky, naplníme polevou, rotek odstrihneme a ozdobíme medovníèky.
(zdroj: internet www.vianoce.sk)
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Mláde

K

adý bol raz mladý. My
sme mladí teraz a sme
postavení pred hotovú vec.
Kadý nám vraví, èo nesmieme robi, ale nikto nám
nepovie, èo smieme. Kadý
sa sauje len na mláde,
aký sme neporiadni, e
ukradneme vetko, èo nie je
priviazané, ale to sú len
dohady starích. Viem, e
nevychádzame v ústrety
starím, ale nie je to len naa
vina. Je to vina nás vetkých, pretoe vy nedokáete
pochopi nás, mladých a my
nechápeme vás, starích. Je
samozrejmé, e kadá obec
má "grázlov", ale nie vetci
sme rovnakí.
Kadý vraví, e sme banda, ale taktie by ste si mali
uvedomi, e práve od tejto
"bandy" bude raz zálea
celá existencia. Verím, alebo aspoò dúfam, e príde
deò, keï sa budeme navzájom chápa.
Chceli by sme sa poïakova p. starostovi, e po dlhom zvaovaní nám umonil zrealizova zatia¾ jediné
východisko a to poskytnutie
priestorov pre mládenícky
klub. Je nám jasné, e to
nebude zadarmo, e oèakáva od nás nejaké protisluby.
Taktie by som chcela ete
zdôrazni, e mláde mono
budova a formova, ale
nezabúdajte, e nikdy na òu
nemono pôsobi násilím.
Eva Kováèová

Viete e ...

Tieto Vianoce nie sú posledné, v tomto tisícroèí,
keïe nové tisícroèie nezaèína 1.1.2000, ale 1.1.2001!
Hodiny na naom kostole odbíjajú:
 jedenkrát - o tvr,
 dvakrát - o pol,
 trikrát - o tritvrte,
 tyrikrát - o celej hodine
(potom nasleduje to¾ko
úderov, ko¾ko je hodín)

10
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Legenda:

Nai spisovatelia.

Slovenský humanistický básnik a vzdelanec nar. 1535 -1579. Jeho meno je
v prvej èasti tajnièky. Literárne dielo ktoré vytvoril patrí k základným hodnotám
naej humanistickej literatúry. Písal po latinsky. Vybrané spisy vyli v roku
1974 (M. Oká¾) pod názvom OPERA OMNIA s paralelným slovenským prekladom.
Literárny vedec, prekladate¾ a editor nar. 1913 - 1977. Jeho meno je v druhej
èasti tajnièky. Preloil vye 50 diel napr. Cervantes, Moliér, Hugo, Balzac a ve¾a
ïalích diel z románskych jazykov. Prednáal na KU dejiny literatúry. Jeho
význam pre kultúru Slovenska bol obrovský. Jeho matka bola z Liptovskej tiavnice.
Dramaturg a básnik narodil sa v roku 1941. Jeho meno je v tretej èasti tajnièky.
Vydal zbierky básní Praskanie krvi a Jesenné litánie. Jeho práce vysoko hodnotil básnik M. Rúfus. Jeho matka pochádzala z Liptovskej tiavnice.

VODOROVNE: A. Samotár ijúci v jaskyni - Nieèoho sa
stras - B. PRVÁ ÈAS TAJNIÈKY - C. Anna domácky Citoslovce smiechu - Turecký básnik - Rieka pri Omsku D. Polomer - Deom bez rodièov - Èeská obec znièená
faistami - E. Skratka TT - súèasný - Opusti po Anglicky
- F. Zdravas po latinsky - DRUHÁ ÈAS TAJNIÈKY - G.
Pre nás - Skratka starieho -  - Hlasno zvolala - Chem. zn.
bóru - H. elala - Slávny arg. futbalista - I. Chem. zn. kyslíka,
fosforu a vanádu - Banda - Ani vèera ani zajtra - Skratka
tureckej rep. - J. TRETIA ÈAS TAJNIÈKY - Chem. zn.
draslíka - Rebro po Anglicky - K. Národohospodárka - Opak
záporu - Znaèka pascala - L. Akad. titul - Skratka RZ Slávnostné peèivo - enské meno - Písmeno R - M. Obec
pri Hnúti - Administrtívni pracovníci - N. Slovko úcty v
Ázii - Islamský boh - Obyvate¾ Ilavy
ZVISLE: 1. Obyvate¾ Marsu - Vetko zjedla - 2. Panské
majetky - Priemer - Výkrik na niekoho - 3. Iste - Mne Ukáka tovaru - 4. Dbaj o nieèo - Dôchodcov príjem - 5. Bez
zvuku - Ve¾ké nádoby na hriatie vody - Fotelka v muskom
rode - 6 Osobné zámeno - Eso -Hebr. nab. pieseò - Zlý noèný
sen - 7. Hádete - ZME - Kruh okolo nieèoho - 8. Biblické
mesto (vzkriesenie mládenca) - Nár. front. skratka Najslávnejí lyiarsky skokan býv. ÈSSR - Èíslovka - 9.
Koncovka zdrobneniny - Slonie zuby - Rozpr. meno mravca
- Skratka KA - Chem. zn. hliníka - 10. Rieka v Rusku Odplata (¾udovo) - Znaèka auta - 11. Dozvedela sa Hodnostár na V - Skratka NV - 12. Chem. zn. ború, síry a
titánu - Obetavo pomáhajúci - 13. Otázka na spôsob Rímskych 101 - Meno zlej eny - Chem. zn. uhlíka a dusíka
- 14. Pozametané odpady - Divé kmene

Ján Vulpíny

Rébusy
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Vzor:

K LO
RE RE

¡ K
E 100

1)
- Predloka
- Dvere
- Prieèka

2)

3)

nie
e

500YICH

4)

B AV+

IA
noc

E

5)

6)

os os os os

Ý
no

365 dní

Duan Dírer

Rieenia z èísla 3/1999:

Tajnièka: Prvá èas - Náramovník krá¾ovský, Druhá èas - Pah¾uzovka biela
Rébusy: 1. príkaz (zákaz), 2. Bystrica, 3. predseda, 4. divadlo, 5. pivo, 6. Zuza
Výhercovia:
Tajnièka: Prilo 5 rieení, 5 správnych. 100 Sk získava: Tomá Cibulka, Lipt. tiavnica; Jozef Omasta, Lipt. tiavnica
Rébusy: Prili 4 rieenia, 4 správne. 50 Sk získava: Peter Lauko, Lipt. tiavnica; Martin Macko, Pietany
Rieenie rébusov a vylútenú tajnièku odovzdávajte v kancelárii Obecného úradu. Dvoch vylosovaných rieite¾ov
odmeníme sumou 100 Sk za vylútenú tajnièku a dvoch vylosovaných rieite¾ov sumou 50 Sk za vyrieené rébusy.
vydáva obec Liptovská tiavnica maximálne 6 krát do roka. éfredaktor:
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