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Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
Na svojom prvom zasadnutí sa zilo
Obecné zastupite¾stvo v Liptovskej
tiavnici dòa 4.2.2000. Zasadania sa
zúèastnilo 9 poslancov. Dvaja sa pre
nemoc ospravedlnili. Starosta obce
oboznámil poslancov OZ s programom,
ktorý bol jednohlasne schválený. Privítal
zástupcov mládee obce. Vedúcej Klubu
mládee Eve Kováèovej bol odovzdaný
k¾úè od priestorov v spodnej èasti kultúrneho domu, v ktorých si mládeníci
upravia priestory pre svoju èinnos.
O èinnosti mládee a nájme priestorov
bude medzi obcou a mládeou podpísaná
zmluva. Starosta obce privítal na zasadaní
OZ velite¾a DPZ Liptovskej tiavnica Jána
Hrabuu, ktorý podpísal hmotnú
zodpovednos za poiarne vozidlo AVIA
20, ako platený vodiè a údrbár. Ján
Hrabua informoval poslancov OZ

o potrebe prístavby garáe k poiarnej
zbrojnici pre poiarnu striekaèku
z dôvodu malého priestranstva. Poslanci
OZ uloili zabezpeèi projektovú
dokumentáciu na prístavbu garáe do
30.11.2000, zodpovedný starosta obce.
Hlavným bodom zasadnutia bola správa
o plnení rozpoètu obce za rok 1999, ktorú
predniesla ekonómka OcÚ Miroslava
Kaèaljaková. Podrobne informovala
o príjmovej a výdavkovej èasti rozpoètu.
Obec za rok 1999 dosiahla príjem
2 218 936,43 Sk, èo z roèného plánovaného príjmu 2 126 000 Sk predstavuje
104,37%. Obec z plánovaných roèných
výdavkov 2 126 000,- Sk vyèerpala 2 081
730,41 Sk, èo predstavuje 97,92%
èerpanie. Výsledok hospodárenia za 12/
99 bol 137 206,02 Sk. Obec k 31. 12. 1999

Úhyn rýb

Nepríjemný zápach íriaci sa z obecného potoka vnikol do bytov rodinných
domov aj cez zatvorené okná. Poh¾ad
na pretekajúci potok bol alostný:
Mnostvo uhynutých rýb plávalo po
jeho povrchu - silné zneèistenie vody
s následkom úhynu rýb.
Vïaka obèanom záchranárske práce
sa rozbehli ve¾mi rýchlo. Chytali
postihnuté ryby a premiestòovali ich do
èistej vody v domácnostiach, aby aspoò
sèasti eliminovali dôsledky tejto ekologickej katastrofy. Záleitos bola
okamite hlásená Slovenskému rybárskemu zväzu v Ruomberku.
Pokr. na str. 3

Pokr. na str. 2

Príhovor starostu obce
Duan Lauko
Váení spoluobèania, je to u tri
mesiace, èo ste naposledy vo svojich
rukách drali obecné noviny tiavnické to
i to. Èas naozaj neúprosne letí a ani sme
si to poriadne neuvedomili a po silnej
a dlhej zime je tu opä jar. Jar, na ktorú sa
vetci teíme spolu s prebúdzajúcou sa
prírodou. Tak ako po iné roky aj tento rok,
chcem vyui jarné mesiace, ale tie leto
na uskutoènenie niektorých investièných
zámerov, ktoré si obec naplánovala na
realizáciu v tomto roku.
Ako starosta obce Vás chcem oboznámi
so stavbou, ktorá sa zaène realizova
v naej obci u o nieko¾ko dní. Ide
o pokraèovanie budovania kanalizaèného
zberaèa v naej obci.
Obci sa podarilo získa finanèné pro-

striedky zo tátneho fondu ivotného
prostredia v objeme 1 500 000,- Sk a
z SCP a. s., v objeme 3 000 000,- Sk. Aj
touto cestou sa chcem poïakova vedeniu
SCP a. s., za obdrané finanèné prostriedky.
Odkanalizovacie práce sa zaènú pri
miestnej kaplnke a budú pokraèova
smerom na vyný koniec, pravdepodobne
bez preruenia práce. Tu chcem podotknú,
e tieto práce budú prebieha na najaom
úseku. Poèas výstavby bude pravdepodobne
tátna cesta cez obec uzatvorená a tie
autobusy budú premáva len do dolnej èasti
obce. Pri tejto príleitosti Vás, váení
spoluobèania, chcem poprosi a vyzva
k trpezlivosti a zhovievavosti poèas práce.
Urèite sa vyskytnú problémy oh¾adom
dopravy, zásobovania, pokodenia alebo
úplného znièenia èasti miestnej komuni-

kácie, avak pri výstavbe takého plánu sa
týmto ved¾ajím problémom zabráni
nedá. Ak chceme, aby bolo toto dielo
dokonèené, musíme vetci prejavi
maximálnu trpezlivos a svornos.
Ïalej chcem oslovi obèanov obce
bývajúcich v miestach, kde sa vybuduje
kanalizácia, aby sa promptne a bez
zbytoèných výhovoriek na kanalizáciu
pripájali. Viem, e v dnenej akej dobe
to nie je ¾ahké, ale poèas prác, keï bude
cesta rozkopaná a hlavné kanalizaèné
potrubie obnaené, to bude urèite lacnejie
a technicky jednoduchie.
Váení obèania, záverom môjho príspevku Vám chcem poïakova za pochopenie
uvedených problémov. K nadchádzajúcim
Ve¾konoèným sviatkom Vám prajem ich
príjemné preitie v kruhu svojich príbuzných a blízkych.
<
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Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
Pokr. zo str. 1

vykazovala zostatok finanèných prostriedkov vo výke
1 829 055,94 Sk. Ïalej ekonómka OcÚ predniesla správu
o inventarizácii majetku obce
Liptovská
tiavnica
k 31.12.1999, ktorú vykonali

Matrika obce

Narodení
mijak Luká, Blanová
Dominika, várny Peter,
Václavíková Lívia, Tkáèik
Dominik, Prokop Daniel,
Strelka Patrik, Strelka Erik,
Sliacky Martin, Kostolný
Andrej, Kaèaljaková Laura,
ida Filip, Jacko Samuel,
Omasta Branislav, Ondrejková Jana, Dvorská Zuzana,
Prílepok Ivan, Németh
Adam, Bencová Alica.
Zomreli
Zvadová Mária - 79 r.,
Debnárová O¾ga - 72 r.,
Miurdová Mária - 78 r.,
Lauková Mária - 65 r.,
Menderová Borika - 94 r.,
Kaèalková Mária - 79 r.
Uzavreli manelstvo
Marián áèok & Eva Dvorská, Ing. Radovan Poprac &
Katarína estáková, Ing.
Ján Németh & Ing. Iveta
Mrvová, Peter Laco & Lucia
Tholtová, Róbert Hrabua &
Veronika Husáková, Ing.
Ján Kaèalka & Slávka Slabíková, Frantiek Dvorský
& Miriam Kuniaková, Július Seman & Monika
Meková.
<

SCP

RUOMBEROK
Výrobca papierov
do Vaich tlaèiarní
a kopírok.

inventarizaèné komisie na to
urèené. Vetok majetok nachádzajúci sa v inventárnych
knihách sa nachádza v priestoroch na to urèených. Pri
inventarizácii nebol zistený
rozdiel medzi úètovným
a fyzickým stavom. Obecné
zastupite¾stvo prerokovalo
VZN obce o miestnych poplatkoch, ktoré sa vyberajú v zmysle zákona è. 544/90 Zb.
o miestnych poplatkov v znení
neskorích zmien a doplnkov.
Tieto miestne poplatky zahàòajú poplatok za uívanie
verejného priestranstva, poplatok za psa, poplatok zo vstupného, poplatok z predaja
alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, poplatok
z reklamy a poplatok za zábavné hracie prístroje. Bol podaný
návrh na zvýenie poplatku
z predaja alkoholických nápojov z 5% na 6% a zníenie
poplatku za druhého psa na

150,- Sk. Starosta obce informoval poslancov o obdraní finanèných prostriedkov zo F
P SR vo výke 1,5 mil. Sk
z roku 1998. Kanalizaèné práce
by sa mali zaèa, pod¾a priazne
poèasia, v mesiaci marec,
prípadne apríl. Práce vykoná
firma DOMINO, Jozef Pochyba, Ruomberok, nako¾ko sa
jedná o pokraèovanie etapy
zberaè A. Vzh¾adom k tomu,
e práce budú vykonávané na
najaom úseku obce, starosta
navrhol zriadi komisiu pre
prípravné práce pre vybudovanie splakovej kanalizácie
km 1 650 a 1 879. Komisia
bude pracova v zloení:
predseda Ján Ondrejka (è. 16),
èlenovia: Ing. Bohu Poprac,
Ing. Vladimír Tholt, Ferdinand Jacko a Ján Kaliarik.
Ïalej boli poslanci oboznámení s potrebou obnovy projektovej dokumentácie Kanalizácia, zberaè A km 1 879 a

2 678, pretoe jej vypracovanie
nezodpovedá dneným poiadavkám. Starosta obce informoval o oslavách Svetového
stretnutia Liptákov 2000,
v rámci ktorých si naa obec
pripomenie 700. výroèie od
prvej písomnej zmienky o obci
a to dòa 24.6.2000. Pri tejto
príleitosti budú Otcom biskupom vysvätené symboly obce.
Bola vymenovaná komisia,
ktorá zabezpeèí prípravu
a priebeh osláv. V diskusii
starosta obce informoval poslancov o sanosti obèanov na
zneèisovanie
potoka
tiavnièanka. Bol prednesený
a prijatý návrh na zvýenie
nájmu za dom smútku z 200 na
300 Sk za pohreb. Zasadanie
ïalej pokraèovalo rieením
poiadaviek obèanov a prípravnými prácami do ïalieho
obdobia.
<

Rozpoèet obce na rok 2000
Príjmy (tis. Sk)
Stoèné
45
Úroky termínovaného vkladu
200
Úroky bených úètov
6
Nájom za kultúrny dom
6
Vyhlásenie v miestnom rozhlase
1
Cintorínske poplatky
3
Nájom za dom smútku
2
Za sluby spojené s TKO
40
Daò z príjmu fyzických osôb (FO)
900
Daò z nehnute¾ností - pozemky FO
38
Daò z nehnute¾ností - stavby FO
67
Poplatky za psov
12
Poplatky z predaja alkoholu
25
Poplatky za verejné priestranstvo
3
Správne poplatky
3
Daò z príjmu právnických osôb (PO)
110
Daò z nehnute¾ností - pozemky PO
210
Daò z nehnute¾ností - stavby PO
74
Cestná daò
56
Nájom za kanceláriu OcÚ
9
Úèelová dotácia zo R SR
250
Rozpoètové príjmy spolu:
2 060
Investièné výdavky (tis. Sk)
karpa Nová ulica
Výstavba miestnych komunikácií

20
35

Výstavba parkoviska pri KD
Nová trafostanica
Príprava projektovej dokumentácie
Investièné výdavky spolu:

120
100
98
373

Neinvestièné výdavky (tis. Sk)
Oprava miestnych komunikácií
20
Poplatky banke
6
Poiarna ochrana
81
kolenia
5
Príspevok TJ Drustevník L. tiavnica 130
Kultúrny dom
109
Kninica
20
Ostatná èinnos v kultúre
87
Verejné osvetlenie
140
Pohrebníctvo
23
Verejnoprospené práce
54
Verejná zeleò
25
Èistenie a obsluha miest. komunikácií
20
Odstraòovanie TKO
90
Èlenské príspevky
10
Príspevok Z
50
Èlenovia obecného zastupite¾stva
20
Správa obecného úradu
797
Neinvestièné výdavky spolu:
1 687
<
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LESY A PRÍRODA

Kataster Liptovskej tiavnice
Ladislav Slanicay
Èlánok v poslednom èísle
"tiavnického to i to" o katastri
Liptovskej tiavnice sme skonèili trochu nostalgicky: "...
niekdajej Ve¾kej, dnes Liptovskej tiavnice..." Je vari na
mieste otázka, preèo sa toto
prídavné meno v názve naej
obce objavilo. Potrebovali sme
sa azda bezdôvodne ako ve¾kí
dosta do povedomia okolitých
obcí, alebo si tiavnica tých
èias v skutoènosti toto pomenovanie v názve obce zasluhovala? S pomenovaním obce
"Ve¾ká" sa stretávame u okolo
roku 1500 a konkrétne pomenovanie "Welka Styawnica" je
v písomnostiach zaznamenané
u v roku 1773.
Preèo teda asi "Ve¾ká"?
Urèite nie preto, e by v tých
èasoch bola ve¾ká, èo do poètu
obyvate¾ov. Materiály, ktoré sú
nám k dispozícii svedèia o tom,
e naa obec mala v tyridsiatych rokoch len 182 domov
a len 787 obyvate¾ov. Po roku
1940 to bolo u 862 obyvate¾ov.
Poètom obyvate¾ov teda
tiavnica ve¾ká nebola. Bola

vak ve¾ká svojím chotárom,
katastrom, ktorý sa ete v roku
1636 rozkladal na ploche 3242
(!) ha. Ani toto èíslo samo
o sebe ve¾a nehovorí, pokia¾ ho
neporovnávame s katastrálnym
územím vtedajích okolitých
obcí. Susedná obec Ludrová
v podobe, akej ju poznáme
dnes, neexistovala. V tom èase
ju tvorili dva celky: Villa
Ludrová, ktorá patrila administratívne ku k.ú. Ruomberok
a Zemianska Ludrová, ako
celok administratívne patriaci
k Liptovskej tiavnici, ktorý
vak mal samostatný kataster.
Tento pozostával z 97 ha po¾nohospodárskej pôdy, na ktorej
ilo 180 obyvate¾ov. Obec
tiavnièka mala v spomínaných rokoch u tie svoj kataster a na ploche 189 ha. Èísla
sú dostatoène hodnoverné,
nako¾ko sú uvádzané Plánovacím a tatistickým úradom
v Bratislave. Obec Liptovská
tiavnica bola svojim katastrom skutoène ve¾ká!
Potom prilo nie sedem neúrodných rokov, ale padesiatroèie, ktoré pre kataster Liptovskej tiavnice (jej názov je u

od roku 1927) znamenalo
meniu pohromu.
Nie je zistené, v záujme koho
a èoho sa tak stalo, no skutoènosou je, e kataster Liptovskej tiavnice bol z vetkých
svetových strán "upravený",
pochopite¾ne v neprospech
obce.
Vysvet¾ovanie geodetov,
preèo sa tak stalo, je nepresvedèivé, lebo ani jeden prípad,
týkajúci sa úprav katastra obce
nepridal na výmere katastra
v prospech Liptovskej tiavnice, ale vdy naopak - ubral.
Pozoruhodné a zaujímavé!
Zaujímavé je aj to, e pokia¾ sa
takéto a podobné úpravy robili
predtým, robili sa vdy v réii
tátnych orgánov.
Dnes, keï sa obec domáha
nápravy, má, alebo musí si
z vlastných prostriedkov hradi
nákladné vyhotovenie geometrických plánov, èo v dnenej
dobe predstavuje nie desiatky,
ale stovky tisíc korún. Je preto
aj na poslancoch Obecného
zastupite¾stva aby celú záleitos okolo oklieteného katastra zodpovedne posúdili a nie
menej zodpovedne rozhodli.

Po¾ovníctvo ako súèas ochrany prírody
V tomto èísle by sme vám
chceli predstavi po¾ovnícku
organizáciu PZ Salatín, ktorá
sa stará o zver za "hranicami"
naej obce - v lesoch a na
poliach. V krátkosti Vás oboznámime s jej vznikom, polohou, rozlohou a èinnosou.
Na základe platnosti nového
zákona z 1. januára 1994
o po¾ovníctve dolo k reorganizácii celého systému po¾ovníctva v SR. Táto reforma sa
dotkla aj vetkých po¾ovníckych zdruení v naom okrese.
Bývalé PZ Ostrô-Salatín sa tak
rozdelilo na základe vlastníckych vzahov na dve zdruenia a to na PZ Brankov a PZ
Salatín.
Výmera po¾ovného revíru PZ
Salatín je 4677,56 ha, z toho

3004 ha lesa a 1663 ha po¾nohospodárskej pôdy. Tento revír
sa nachádza v Národnom parku
Nízke Tatry (NAPANT) a zasahuje doò aj èas tátnej
prírodnej rezervácie Salatín.
Majoritným vlastníkom lesa
tohto zdruenia je Pozemkové
spoloèenstvo majite¾ov lesov
(PSML) Liptovská tiavnica
(1372,78 ha), ktoré sa na èele
s Ladislavom Slanicayom významnou mierou zaslúilo
o vznik PZ. Ïalími prenajímate¾mi sú: Urbariát Sliaèe 625,85 ha, Urbariát Liptovská
Lúna - 557 ha, Lesy, .p., OLZ
Ruomberok - 354 ha, Urbariát
Ivachnová - 104 ha, PD Ludrová - 621 ha, PD Lisková Sliaèe - 1042, 93 ha. Revír PZ
Salatín spadá do katastrov obcí

Liptovská tiavnica, Sliaèe,
Ivachnová, rozprestiera sa od
Ludrovskej doliny po Partizánsku ¼upèu.
Hranica PZ Salatín sa tiahe
od rieky Váh - potokom Ludrovianka na Èervenú Maguru,
odtia¾ smerom východným na
Salatín, smerom na sever na
Sliaèanskú Maguru, potom
hrebeòom po Ivachnovú, ïalej
rieèitím Váhu po cestnú odboèku do Sliaèov a hranicou
liskovského chotára naspä po
tiavnièku.
Zdruenie zakladalo 37 èlenov. V súèasnosti v òom pracuje 45 èlenov pod vedením 9èlenného výboru na èele
s predsedom Vítom Balkom a
po¾ovným hospodárom Jurajom voom.
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Pokr. zo str. 1

Aj keï záchranárske práce mali len malý úèinok, treba tu hlavne oceni
uvedomelos a humánnos
obèanov pri záchrane náho
vodného bohatstva. A neboli
to len dospelí, ale aj deti,
ktorí sa podie¾ali na záchranných prácach. Vetkým patrí poïakovanie.
To, èo som v osudný deò
videl, bude pretrváva
v mojej pamäti do konca
ivota. V úseku cca 100 m
od Z bola hladina potoka
pokrytá nespoèetným mnostvom uhynutých rýb rôznej
ve¾kosti. A vtedy som si
uvedomil, èo ná malý potok
vo svojich útrobách skrýva
a ko¾ko ivota je v òom
ukryté.
Odpusti, alebo prepáèi
sa dá èloveku mladému,
ktorý vykoná nieèo z nevedomosti, ale odpusti èloveku, ktorý vedome takýto èin
spácha, to sa prepáèi ani
odpusti nedá. Vetci vieme,
e èinu sa dopustil len
nezodpovedný obèan, ktorý
nemyslel na dôsledok svojej
práce. Je preto povinnosou
nás obèanov zabráni
¾ahostajným a nezodpovedným ¾uïom v páchaní takýchto ekologických katastrôf.
Veï
podobne
zneèistený potok bol u
viackrát, len nie s takými
ve¾kými dôsledkami.
K zabráneniu ïalieho
vzniku a zlepeniu ivotného prostredia by pomohlo
vybudovanie kanalizácie, èo
vak vzh¾adom na nedostatok finanèných prostriedkov
je zatia¾ v nedoh¾adne.
Chráòme si preto sami prírodu, vodu, lebo bez chleba
je ako i, ale bez vody ani
zem chleba nevydá...
Jozef Tkáèik
Základnou èinnosou PZ je
naplnenie plánu chovu a lovu
zveri. S plánu chovu vyplýva
Plán starostlivosti o zver, ktorý
pod¾a rozlohy revíru a poètu
Pokr. na str. 7
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V Banskej Bystrici Karneval
Elena Vlnieková
17.2. sme sa vybrali na detské
divadelné predstavenie do
bábkového divadla v Banskej
Bystrici. Niektorí rodièia mali
obavy pusti svoje deti s nami,
pretoe poèasie bolo naozaj vrtkavé a prechod cez Donovaly
dos neistý. iaci, ktorí sa tohto
výletu zúèastnili, mali nakoniec
vzruujúci záitok najmä z cesty, ale páèilo sa im aj divadelné predstavenie Prabájky, ktoré
bolo zvlátne tým, e herci sa
popri normálnej reèi vyjadrovali aj posunkovou reèou.
Nemenej zaujímavá bola
návteva Múzea SNP, kde
okrem tradiènej výstavy bola
výstava technickej hraèky. Deti
sa mohli vystavovaných
hraèiek dotýka, manipulova
s nimi a tak vnika do tajov fyzikálnych a matematických
zákonov.
A ako výlet videli deti? Tu sú
úryvky ich slohových prác.
Nastúpili sme do autobusu.
Ja s Ivanom sme boli celkom
vzadu a trinásti ete pri nás.
Cestovali sme aspoò hodinu.
Ivan mi povedal: - Ten výlet je
super. Potom som sa napil
dúsu. Celý som ho nevypil
a tak som si ho dal do ruksaku.
Viete èo sa stalo? Úplne celý sa
mi vylial. Potom Jano Ondrejka rozdával chrumky. Potom
prila uèite¾ka a dala nám po
uoch, lebo sme krièali a jedli.
Ili sme cez Donovaly a vetci
natàèali nosy ku oknu. Jano
najviac. A zrazu vidím - Bystrica. Vetci len tak frèali. Mio
Ondrejka sa opýtal: - Ko¾ko je
hodín? Ete máme hodinu èas!
Ja sa pýtam: - Kde sme to?
Mio krièí: - V Bystrici! A potom sme li do divadla. Keï sa
divadlo skonèilo, li sme skoro
vade. A u sme li domov.
Matú ika, 3.roèník
Keï divadlo zaèalo, vybehla
Tafy a zaèala tancova. Keï sa
zaèala otvára opona, nevedel
som, èo je za òou. No potom
ila Tafy so svojím oteckom

chyta ryby. Oteckovi sa zlomil Elena Vlnieková
otep. Najviac sa mi rátalo, keï
ili herci cez nás, prekraèovali
A opä je tu. Èas faiannás. My sme boli stromèeky, ale gových zábav, plesov, karnevaaj hríbiky.
lov. Aj my sme ostali verní
Matú Kubovèík, 3.roè. tradícii a tak sa ná karneval
uskutoènil v sobotu 12. februPotom sme li k tankom ára. Celý týdeò pred ním nai
a húfniciam. Hneï pri nich iaci usilovne pripravovali výzbola aj výstava hraèiek. Bola dobu, lepili reaze, ma¾ovali
tam blesková gu¾a, olejové masky. Tak aby boli èo najkrajtekutiny, rôzne drevené hraèky ie, najpestrejie, najzaujía ve¾ký ventilátor, ktorý mi tr- mavejie.
hal hlas, keï som doò hovoril,
Deò D nastal. Po poèiamal som ho ako mimozeman. toèných nemalých problémoch
Matú Záhradník, 4.roè. s technikou a zvukovou apa-

zaèala rodièovská zábava vystúpením starích fených maoretiek. Sála sa pomaly
zapåòala taneèníkmi. Do tanca
vyhrávali dvaja ikovní muzikanti skupiny MIX z Ruomberka. Taneèný parket neostal
ani na chví¾u prázdny. Zabávali
sa mladí aj tí skôr narodení.
tedrá tombola poteila viacerých astlivcov, ostatní môu
dúfa nabudúce. Mnohým vydrala dobrá nálada a do skorého rána.
Na úspechu tejto februárovej
soboty majú ve¾kú zásluhu obe-

V bábkovom divadle sa mi
náramne páèilo. Ale to bábkové divadlo bolo tým zaujímavé,
e sa v òom rozprávalo aj posunkovou reèou. Nejaké slovíèka som sa aj nauèil.
Miko Cibulka, 3.roè.
Najskôr sme ili do bábkového divadla. Vystupovali tam
herci, ktorí mali na sebe slamu
a kusy látky ako v praveku. Hovorili posunkovou reèou. Vymysleli list, písmenká a to
preèo má slon dlhý chobot.
S posunkovej reèi som sa aj
nieèo nauèila, ako sa povie dobrý deò, dávno, otecko, mamièka, cesta, voda, ryby, otep.
Monika Svieená, 3.roè. ratúrou, sa mohla zaèa celá
paráda. Kultúrny dom bol zapliaci, ktorí neboli na výlete, nený princeznami, zvieratkatie preili zaujímavý deò. Tre- mi, kovbojmi... Vetky masky
tiaèka Mika Uhrinová o òom boli pekné a vetky boli odmenapísala.
nené sladkou odmenou. Masky
Bolo sychravé ráno. Èakal sa zvàtali v rezkom rytme, aby
nás zaujímavý výlet. Vozi sa sa podchví¾ou pobavili pri vena psoch Hasky. Obliekli sme selých súaiach. Spestrením
sa a s pani uèite¾kou Lilgeovou programu bolo aj vystúpenie
sme ili von. Vetci krièali: malých maoretiek a netrpezliHurá! Hurá! Hurá! Nakoniec vo oèakávané losovanie bohatej
sme prili k medokýu, kde nás tomboly. Poteili sa hlavne tí,
èakal ujo Lilge so psíkmi ktorí si domov odnáali jednu
Askonom a jeho mamièkou zo sto pripravených cien. HoAskiou. Boli to milí psíci, utia- diny utekali a bol tu záver vyhnu a 200 kilogramový dareného podujatia.
náklad. Najprv si dve deti sadMyslím, e spokojné boli deti
li dopredu na sane a vzadu bol aj rodièia, hlavne tí, ktorí sa
niekto vysoký, ten sa volal pso- odváili a zatancovali si spolu
vod. Kadý sa vozil. Jednodu- so svojimi ratolesami.
cho to bolo SUPER.
Faiangové radovánky sa
< vak ete neskonèili. Veèer sa

taví rodièia z výboru ZR pri
Z v Liptovskej tiavnici, bez
ktorých pomoci by nebolo
moné takéto podujatie pripravi. Stále tí istí, vdy ochotní pomôc, priviez, zaobstara. Patrí im vïaka za námahu,
obetovaný vo¾ný èas aj za finanèný zisk, ktorý celý
odovzdali kole.
Vïaka patrí aj sponzorom,
ktorí svojou tedrosou prispeli do oboch tombol:
OcÚ Liptovská tiavnica, SCP
a. s. Ruomberok, Pozemkové
spoloèenstvo lesov, PBS Banská Bystrica, PD Ludrová,
O.P.O. Expres, Benzinol a. s. èerpacia stanica Roveò, OMV
a. s., firma Pokorný, Mäsovýroba tefan Revaj, Ondraíková
Jana, SOU papierenské, Basketbal a. s. SCP Ruomberok.
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KOLA

O vode
Elena Vlnieková
"Pokia¾ sme nehladovali, nepoznáme cenu jedla."
Tatarské príslovie
Dovolím si málièko pozmeni toto príslovie: Pokia¾ sme
neboli smädní, nepoznáme
cenu vody.
22. marec je vyhlásený za
Svetový deò vody. Skúsme sa
pri tejto príleitosti zamyslie
nad touto, samozrejmou, zároveò vak nevyhnutnou súèasou náho denného ivota.
¼udia od pradávna ili v blízkosti vody, stavali si na jej brehoch obydlia, pretoe si uvedomovali jej nevyhnutnos pre
ivot rastlín, ivoèíchov
a èloveka. A do dnes patrí
medzi najdôleitejie podmienky ivota na Zemi. Voda je
kolískou ivota. Nekoneèný
kolobeh vody sa opakuje od
nepamäti. Na Zemi vak takmer nijaká nová voda nevzniká: tá, ktorá padá z oblohy
v podobe daïa, padala u miliónkrát v minulosti a spadne
ete nespoèetne mnoho ráz
v budúcnosti. Aj keï voda tvorí
viac ne 70% povrchu Zeme,
len 3% z toho je sladká voda,
ukrytá v ¾adovcoch, v atmosferickom obale Zeme, v potokoch
a riekach, v podzemných
vodách, bunkách ivých organizmov a v horninách. Jej obsah v atmosfére sa vymení raz
za 9 dní a vo vodných tokoch
kadých 12 dní. Keïe kolobeh
vody ostáva zachovaný, bude

jej dos pre ¾udí ? V èom je problém?
V plytvaní vodou a v jej
zneèisovaní, za ktoré èi u
priamo, alebo nepriamo je zodpovedný èlovek. Vypúanie
odpadových látok pri výrobnej
èinnosti saponátové prostriedky, vypúanie splakových
vôd, moèovka, siláne avy,
oleje, dade "obohatené"
o kodlivé kyslièníky, rôzne
soli... Zneèisovanie ivotného
prostredia je celosvetový problém. Zneèisovanie vôd, je
vlastne samonièenie ¾udstva,
pretoe pinením, zanáaním
a otravovaním, neníèíme len
vodu ale aj obrovské mnostvo
ivých organizmov, pre ktoré je
voda ivotným prostredím.
Voda je pre planétu tým, èím
je pre ¾udské telo krv. Èo sa
deje s èlovekom, ktorý má
pokodený cievny systém? To
isté sa stáva s krajinou s otrávenou vodou alebo s vyschýòajúcimi korytami vodných tokov,
chradne a hynie.
Denná spotreba vody na jednu osobu je v rôznych krajinách
rôzna. Závisí od ivotného
tandardu. Na Slovensku sa
vodou neetrí. Spotreba na osobu a deò je 250 - 350 l pitnej
vody. Na jej kvalitu sa kladú
ve¾ké nároky a jej výroba je
ve¾mi nákladná. Pitná voda
musí by chutná, opticky èistá
a má ma stanovenú teplotu
12°C. Èlovek potrebuje vodu
nielen v domácnosti, ale aj
v priemysle a v po¾nohospodárstve.
<
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Viete, e...

 za 3 min. sprchovania miniete zhruba 50 l vody
 kúpanie vo vani 160 - 200 l
 jedným slabo kvapkajúcim,
netesniacim kohútikom odteèie
170 l vody mesaène
 perlátory so stop ventilom na
umývadlových batériách vám
uetria 30 - 40% vody
 úsporné, pákové batérie môu
uetri 40% vody
 úsporná sprchovacia hadica
uetrí 30 %
 spláchnutie WC 20 - 40 l
 pranie v praèke 110 l
 úsporné závaie v plavákovej

60%, u detí je to a 80 %
 denný príjem pre èloveka je 2
-3l
 èlovek stratí denne 0,5 - 1 l
vody v podobe potu, v horúèke
a 1,7 l za hodinu, samozrejme
túto stratu musí nahradi
 èlovek bez vody vydrí najviac 5 dní
Rieka, potok èi potôèik je
obrazom ¾udí, ktorí ijú v jeho
okolí, prechádzajú popri òom.
Ete stále sa nájdu ¾udia, ktorí
si myslia, e rieka - potok znesie vetko, vetko odnesie,
ukryje.
tiavnièanka, ktorá preteká naou dedinou si u
tie
svoje
pretrpela. Poriadny ok zaila naposledy,
keï
neznámy
páchate¾
otrávil vodu
a vetky ryby
v jej dosahu
zahynuli.
Myslím si, e
hrdosou kadého obèana
naej obce by
nádrke WC uetrí 60 %
mal by krásny, èistý potok
 pri umývaní auta miniete 200 s èistým a vykoseným brehom
l vody
pred jeho obydlím.
<
 pri umývaní zubov pod teèúcou vodou za 5 min. - 40 l vody
Poèas vianoèných sviatkov
 pri umývaní riadu - 8 l
(25.12.1999) sa v naej obci
 pri zavlaovaní záhrady hakonala koleda Dobrá novidicou preteèie za 1 min. 10 l
na. Koledu kadoroène orvody
ganizuje eRko - Hnutie
 objem vody v ¾udskom tele je
kresanských spoloèenstiev

Èo vedia o vode vae deti a vnuci?

V rámci environmentálnej výchovy venujeme pozornos aj problematike vody. Samozrejme
vyuívame pri tom miestny potôèik, ktorý teèie popred nau kolu. So iakmi sme robili rôzne
merania a pozorovania:
 pozorovali sme èo vetko sa v naom potoku nachádza okrem rýb a rastlín, sú to rôzne odpadky,
ktoré pravidelne odstraòujeme aspoò na naom úseku
 merali sme tvrdos a kyslos vody od horného a po dolný koniec
 zisovali sme prítomnos vody v telách rastlín, v pôde, v ivoèíchoch
 dokazujeme a poukazujeme na význam vody pre èloveka, ivot bez vody nie je moný
 hovoríme si o rôznych monostiach etrenia vody
 v kole sa snaíme vodou etri

detí. V naej obci sa jej
zúèastnilo okolo 30 detí
a mladých, ktorí chodili
z domu do domu a ohlasovali radostnú zves. Cie¾om
koledy bolo zozbiera finanèné prostriedky na poskytnutie pomoci tým najbiednejím - tentoraz
chudobným deom v Keni.
Spolu sa vyzbieralo 10 500,Sk, za èo patrí naim obèanom úprimné poïakovanie.
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Opýtali sme sa Vás Slovo lekára
rázové nákupy. Odvoz KO je MUDr. Marián Boèek
v poriadku, pokia¾ sa nezaène
V súèasnosti sa pomerne vyváa na skládku do PartiVáení spoluobèania, v tomèasto stretávame s rôznymi zánskej ¼upèe."
to období sa èastejie stretávaekonomickými pojmami,
me s príznakmi chrípky ako
ktorým mnohokrát ani nerozu- Mu, 50 r.:
bolesou celého tela, prechladmieme. Ak si eláme, aby sa "S obchodmi som spokojný, aj nutím, zimnicou, slabosou,
naa ekonomika rozvíjala s dopravou hoci s cenami je to malátnosou, ka¾om a zvýea zdokona¾ovala, je nevyhnu- vade rovnako - tak ako na ce- nou telesnou teplotou. Ochoretné, aby sme mali aspoò zá- lom Slovensku, je to aj v naej nie je spôsobené vírusmi, ktokladné znalosti z tejto oblasti. obci."
rých je mnostvo druhov. íria
sa vzduchom v kvapôèkách
Medzi èasto pouívané slová ena, 35 r.:
hlienu, ktorý je vykaliavaný
v benom "ekonomickom" "Nespokojnos, v obchodoch chorou osobou. V zimných
ivote patrí aj slovo sluba. Èo oproti mestu moc predraujú mesiacoch najmä pri premenslovo sluba znamená? Pod¾a a hlavne príli oneskorené livom poèasí sú ve¾mi dobré
podmienky pre prenos ochoreekonomického slovníka je zásielky chleba."
nia. Je to spôsobené zníenou
sluba nehmotný ekonomický
statok, ktorý sa spotrebúva Mu, 50 r.:
odolnosou slizníc dýchacích
v momente svojej výroby. "Obchodníci v tejto obci pomer- ciest chladným vzduchom
¼udské potreby teda uspokojuje ne dos predraujú oproti a zníeným príjmom vitav priebehu poskytovania. Slu- mestu a postupom èasu sa môe mínov, väèinou kumuláciou
by môu by vecného alebo sta, e ¾udia prestanú kupova ¾udí v meních priestoroch
osobného charakteru...
tu a pôjdu do mesta. Veï predsa a mením vetraním miestností
Ale nie o tom som chcel tak kadý si vie vypoèíta, èo ho pre zníenú vonkajiu teplotu.
podrobne. Toto je priestor pre vyjde lacnejie. Èo sa týka V tomto sú aj princípy prevenanketu, v ktorej nás zaujímalo, spojov z Ruomberkom, pod¾a cie ochorenia. Odolnos orgaako vy hodnotíte úroveò posky- mòa je príli ve¾ký luxus, aby nizmu môeme zlepi otuotovaných sluieb v naej obci sa tiavnièania domov vozili vaním, vyím príjmom
(spoje, odvoz KO) a ceny, cez Ludrovú a naopak. Je to vitamínov C a A, ktoré sú obprípadne kvalitu sluieb posky- ve¾ká strata èasu. Stále cestu- siahnuté v ovocí, zelenine a
tovaných v naich obchodoch. jem autobusmi, ale mohli by v mlieènych výrobkoch. OèkoNa nau otázku odpovedalo 10 chodi hustejie."
vanie proti chrípke nemusí by
respondentov.
vdy úèinné, pretoe oèkovacie
Výsledky sú zaráajúce: A ena, 70 r.:
vakcíny sú vyrobené z najèas60% opýtaných vyjadrilo úplnú "Do obchodov chodím málo, tejie sa vyskytujúcich druhov
nespokojnos, hlavne s cenami lebo sa u takmer nepohybu- vírusov chrípky. Okrem toho
a slubami v obchodoch a au- jem, ale myslím, e sú na dobrej ide o ivú vakcínu, ktorá sama
tobusmi, len 20% opýtaných úrovni a z odvozom KO som môe vyvola u slabích jedinvyjadrilo úplnú spokojnos spokojná."
a 20% sa nevedelo presne
Mu, 60 r.:
vyjadri.
ena, 50 r.:
"S autobusmi som nespokojný,
"Výrobky sú tu ve¾mi predra- vozi sa cez Ludrovú je ve¾ká
Mu, 35 r.:
ené, obchodníci hlavne vymoenos. Aspoò na 10:00 a
"V naej obci chýba obchod s chlebom ve¾mi pomalí. Zila 11:50 by mali chodi autobusy
s elektrotechnikou, prípadne aj by sa tu predajòa topánok, osobitne pre obe obce. Zarábam
nejaká menia opravovòa, prípadne aj ich opravovòa. 1615 Sk. Otázka znie: Dovolím
chýba aj nejaké kaderníctvo, Cestovné lístky sú príli drahé, si ís autobusom ete aj cez
ktoré by iste malo zákazníkov, "preváanie sa" cez Ludrovú je Ludrovú a aj si za to zaplati?
hlavne starích ¾udí, ktorí príliná strata èasu."
To znamená, e nemôem èasto
nechodia do mesta a tak èasto.
cestova. Obchody sú fajn, keby
Èo sa týka potravín, medzi Mu, 50 r.:
som iiel nakupova do mesta,
Jednotou a ostatnými obchod- "Nakupova chodím viac do len na cestovnom prerobím."
níkmi je slabá konkurencia, mesta, tu len nutnosti, take
nekonajú sa nijaké cenové neviem sa presne k tunajím Mu, 35 r.:
akcie (2 za cenu 1, pozn. red.), cenám vyjadri, aj autobusy "So vetkým som spokojný,
take ¾uïom sa viac oplatí chodia primerane, som spokoj- obchody dobré, spoje tie.
kupova v meste väèie jedno- ný, odvoz KO je v poriadku." V pohode."
Frantiek Belko

cov príznaky ochorenia. Pri
samotnom ochorení lieèime len
jednotlivé príznaky. Pri zvýenej teplote lieky na zrazenie
teploty, ako Paralen, Medipyrin, Paracetamol, Acylpyrin, pri
kali látky umoòujúce
vykaliavanie hlienov ako
Bronchosan, Bromhexin, Mucosolvan, Ambrobene a pod.
ia¾ súèasná medicína nepozná
lieky, ktoré majú chráni oslabený organizmus pred superinfekciou baktériami. Mali by sa
podáva ako prevencia len
¾uïom s chronickými ochoreniami ako cukrovka, nádorové
ochorenia, srdcové postihnutia,
u ktorých by následná infekcia
mohla vy ve¾mi nebezpeèná.
Pri vírusových infekciách,
medzi ktoré patrí aj chrípka je
najlepie chorobu vylea, ma
dostatok tekutín, teplotu
zniova a pri telesnej teplote
nad 39°C, pretoe vyia teplota mobilizuje organizmus
k vyej tvorbe protilátok a tým
skracuje dobu ochorenia. Tie
netreba zabúda na osvedèené
druhy domácich "liekov", ako
bylinkové èaje, grog, varené
víno, "hriatô na slanine", èi
teplé mlieko s medom. Kadý
má svoje najosvedèenejie spôsoby lieèby, ktoré úèinkujú najlepie.
<

Mu, 30 r.:
"Neviem vám odpoveda, ale
v naej obci je ve¾mi málo
priestorov, v ktorých by sa nieèo
dalo zrealizova. Sú tu ¾udia,
ktorí majú ochotu, ale nieto u
spomínaných priestorov, ktoré
sú èasto základnou podmienkou pre rozvíjanie akejko¾vek
èinnosti."
(Redakcia si vyhradzuje právo
na úpravu alebo neuverejnenie
vaich názorov, ak sa nebudú
týka témy, na ktorú sa pýtame)
<
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Marec - mesiac knihy
Jolana Meková
Od nepamäti sa marec spája
s knihou. Mnohí z nás radi siahame po tejto nemej ale príjemnej spoloèníèke. V dnenej
dobe sa kúpa dobrej a peknej
knihy stáva pomaly luxusom
a tak milovníci literatúry stále
èastejie h¾adajú útoèite
v kniniciach. Aj obyvatelia
naej obce majú monos
poièa si knihy v Miestnej
¾udovej kninici, ktorá sídli
v budove OcÚ. Kninica vypoièiava okrem kníh aj èasopisy
a to kadý piatok od 16.00 do
20.00 hod.
Kninica má k dispozícii
3 204 kníh. Z toho: Krásna li-

teratúra pre dospelých má 1520
titulov, Odborná literatúra 420
titulov, Krásna literatúra pre
deti a mláde 1 154 titulov,
Odborná literatúra pre deti
a mláde 110 titulov.
Èitetelia kninice si môu
poièa aj èasopisy Slovenka,
Rodina, Senior, ABC, Liptov.
O dobrom èitate¾skom apetíte naich obèanov svedèí
mnostvo výpoièiek. V roku
1999 to bolo: 2 166 výpoièiek
krásnej literatúry pre dospelých, 275 výpoièiek odbornej
literatúry pre dospelých, 1 550
výpoièiek krásnej literatúry
pre detia mláde, 261 výpoièiek odbornej literatúry pre deti
a mláde, 383 výpoièiek èa-

Futbalové okienko
Ján Ondrejka
Váení spoluobèania, rozlúèili sme sa so starým rokom a s
nádejou na lepie èasy sme zaèali ukrajova z nového. Na
zaèiatku nového roku zvyknú
pria ¾udia vetko dobré svojim
známym, priate¾om a spoluobèanom. Bolo tomu tak aj
v decembrovom èísle náho èasopisu. V tomto èísle ma zaujali odpovede naich obèanov
na anketovú otázku, ako si
predstavujú pomoc mládei
v naej obci.
Mladí ¾udia, ktorí odpovedali
na túto otázku poukázali na
potrebu vybudovania klubu
mladých, kina, ihriska, lyiarskeho vleku, telocviène, diskotéky, ba odznela aj poiadavka cukrárne v naej obci. Toto
vetko by malo prispie k tomu,
aby mláde nevysedávala na
zastávke SAD, netúlala sa, aby
bola sluná - ústami mladých
povedané, "aby mala èo robi".
Je mi jasné, e ku kultúrnemu vyitiu mládee v naej obci
ete chybuje ve¾a. Spomenuté
zariadenia portu a oddychu sú
potrebné nielen pre mláde, ale

pre kadého obèana.
Mladí ¾udia by si mali ale
uvedomi, e niè im samo od
seba nepadne z neba, ale musia sa sami prièini o splnenie
svojich túob.
V súèasnej dobe je u otázka
klubu mladých vyrieená.
Mláde dostala priestory na
klub a záleí vo ve¾kej miere
práve od nej, ako bude pridelené priestory vyuíva.
Taktie naa Telovýchovná
jednota zaèala s výstavbou objektu na ihrisku, ktorý bude
slúi na portové úèely. Boli
by sme radi, keby práve mladí
¾udia podali pomocnú ruku
a pomohli pri výstavbe, veï
práve im bude tento objekt
slúi.
Tak isto v oblasti kultúry by
mali mladí prís prví z iniciatívou a neèaka e to za nich
urobia iní. Priestory na rôzne
kultúrne podujatia sú, ochota
obecného úradu pomôc je taktie.
Preto váení mladí priatelia
netreba sa saova, ale treba
sa prièini a výsledky sa dostavia.
<

sopisov. Spolu sa teda uskutoènilo 4 635 výpoièiek kníh
a èasopisov.
Kninica má monos
dopåòa kniný fond pravidelne vïaka príspevku Obecného
úradu v Liptovskej tiavnici,
ktorý bol do roku 1999 6 000,Sk. Pre rok 2 000 bol schválený
príspevok vo výke 8 000,- Sk.
OcÚ uhrádza aj vetky èasopisy.
Ïalí príjem tvoria èlenské
príspevky, ktoré kadý èitate¾
platí raz roène. Aj táto suma sa
vyuíva na nákup nových kníh.
Takto roène pribudne do kninice pribline 60 a 80 nových
kniných titulov.
<

Pokr. zo str. 3

zveri urèuje mnostvo po¾ovníckych zariadení - chaty,
krmelce, soliská, posedy, chodníky. V revíri PZ Salatín
èlenovia obhospodarujú 20
krmelcov, 4 chaty, 45 solísk, 28
posedov, z toho 15 krytých.
Dôleitou èinnosou Plánu
starostlivosti o zver je zimné
prikrmovanie zveri. Na tieto
úèely èlenovia pripravujú
200 m 3 objemového krmiva,
300 m 3 duinatého krmiva,
60 m3 jadrového krmiva. Na
zlepenie zdravotného stavu
zveri sa do solísk poèas celého
roka predkladá 400 kg soli.
Pod¾a ve¾kosti po¾ovného
revíru boli zákonom stanovené
akostné triedy, ktoré urèujú
poèet kusov zveri na 1000 ha.
Pre PZ Salatín sú normované
kmeòové stavy zveri takéto:
Jelenia - 41 ks, srnèia - 41 ks,
diviaèia - 9 ks. Skutoèné stavy
sa vak zisujú sa jarným
sèítaním zveri kadý rok. Pri
jarnom sèítaní v roku 2000 boli
zistené tieto stavy: Jelenia zver
- 64 ks, srnèia zver - 46 ks,
diviaèia zver - 12 ks.
Okrem týchto hlavných druhov sa v naom revíri vyskytujú
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Klub mládee

Dòa 6. 2. 2000 boli za
úèasti starostu obce a poslancov obecného zastupite¾stva odovzdané priestory
pod Kultúrnym domom
mládei naej obce za úèelom otvorenia Mládeníckeho klubu. Výdavky spojené
s prevádzkou klubu bude
hradi Obecný úrad z vlastných zdrojov. Tieto výdavky
budú navrátené èlenmi klubu, ktorí odpracujú urèitý
poèet hodín na Obecnom
úrade poèas letných prázdnin.
Klub je otvorený denne od
17:30 do 22:00. Mláde tu
trávi vo¾ný èas hlavne rozprávaním sa a hraním kariet. Zodpovednou za
priestory je Eva Kováèová,
ktorá pre tiavnické to i to
uviedla: "V súèasnosti sa
pripravuje registrácia èlenov
klubu. Registrovaní èlenovia pôjdu pracova poèas
letných prázdnin na Obecný úrad, ktorý teraz hradí
výdavky spojené s prevádzkou klubu". Na otázku, ako
hodnotí fungovanie klubu,
odpovedala: "Je to ete len
v zaèiatkoch, ale nie sme
spokojní s Obecným úradom, ktorý s¾úbil ohrievaè,
no do týchto èias tu nijaký
nie je. Je tu hrozná zima..."
<
aj iné. So srstnatej zveri sú to:
medveï, vlk, rys, líka, jazvec,
zajac, kuna, tchor, ondatra,
lasica, lasica hranostaj, z pernatej úitkovej je to hlucháò,
tetrov, jarabica, jariabok, z pernatých dravcov - orol, skalný,
orol krá¾ovský, orol krik¾avý,
myiak hôrny, myiak severský,
jastrab ve¾ký, jastrab krahulec,
sokol myiar, výr skalný a iné
druhy sov.
(pokraèovanie v budúcom
èísle)
z podkladov spracoval
Frantiek Belko
<
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Legenda:

Naa obec.
Ko¾ko rokov uplynulo od prvej zmienky o naej obci? Odpoveï nájdete
v tajnièke.
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VODOROVNE: A. Kmotor krajovo  Listonoka  B. Druh
delfína  Skratka Nového èasu  Plavec plávajúci prsia  C.
Prístav v Adenskom zálive  Sídlo zraku  Malé èiastoèky  D.
Prvá sviatos  Monarcha v býv. Rusku  Rastlina na fajèenie
 E. Zákaz práv.  Èasti klasov  F. Ostrov v Sib. mori  Získal
si lovom  G. Evid. znaèka Ruomberka a L. Mikuláa  Umelá
hmota  V  H. Východ po anglicky - Pátraè  Skr. ekologicky
 Prvé písm. A  I. Úzka doska  Sila  Sladidlo  J. Pracuj
dlátom  Údiv  K. tyridsa  Vydaj jaèavý zvuk  Budovali
napr. dom  Posledné písmeno   L. TAJNIÈKA  Rímskych
1000  M. Mesto v Èesku  Znaèka rus. auta  Moje po taliansky
 N. Spojka  Semiaèko  Úder  Muské meno  Písmeno L

0

ZVISLE: 1. Akí  Ma¾ba vodovkami  Rímskych 500 
Utrpenie jedn. è. 2. Najrozírenejie priezvisko v L. tiavnici
 Spojka  Hryz potravu  3. Urèitý areál  Hviezdy po anglicky
 Nie sem ale  4. +  Muské meno  Rímskych 1000 
Posvätný zákaz  Koniec po anglicky  5. Úspech  6. Patrí
jemu  7. Boh lásky  Skratka býv. náho tátu  Spojka  9. P
 Nie dòom ale  Znaèka Nových Zámkov  Skratka metra 
Prístreok  10. Jednohubky  Èast vety  Ukazovacie zámeno
 Popevok  11. Ten èo pestuje port  Mesto v Rumunsku 
12. Kanál na tratenie vody  Rímskych 100  H2O  13. ASTA
 Kráèa  Urán  Kopáè  14. Mesto po panielsky  B  Stará
zbraò  Koleso krajovo  Rímskych 1001  15. Rieka v Rusku
 Firemná znaèka  Preberie k ivotu  E  16. Priekopa v Ázii
 Nakrájaj  Hudobná skratka

1

Ján Vulpíny
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Duan Dírer

Rieenia z èísla 4/1999:

Tajnièka: Prvá èas - Martin Rakovský, Druhá èas - Jozef Felix, Tretia èas - Jozef Moko
Rébusy: 1. nadenie, 2. oddych, 3. zábava, 4. vianoce, 5. rados, 6. Nový rok
Výhercovia:
Tajnièka: Prilo 10 rieení, 10 správnych. 100 Sk získava: Anna Vulpínová, Lipt. tiavnica; Júlia Guráòová, Ruomberok
Rébusy: Prilo 7 rieení, 7 správnych. 50 Sk získava: Tomá Cibulka, Lipt. tiavnica; Tomá Tulinský, Lipt. tiavnica
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:

TIAVNICKÉ TO I TO RNDr. Duan Dírer. Zástupca éfredaktora: Michal Ondrejka. Redakèná

rada: Frantiek Belko, Mária Grafová, Duan Lauko, Ladislav Slanicay, Elena Vlnieková, Ján Vulpíny. Povolené OÚ Ruomberok
pod regist. è. OÚ 1/1999. Akéko¾vek rozmnoovanie textu, fotografií, grafiky vrátane údajov v elektronickej podobe len
s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavate¾a. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a uverejnenie èlánkov. Adresa:
Obecný úrad Liptovská tiavnica 38. Internet: http://www.spsrk.sk/toito
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Mláde a komunikácia
Ján Belko ml.
Milí priatelia,
Som naozaj rád, e po nejakom èase mám opä monos
prihovori sa Vám aj prostredníctvom náho èasopisu. Je to
skutoène pozitívne, e redakèná rada vyèlenila nám
mladým celú stranu èasopisu,
prípadne i viac na to, aby sme
sa mohli realizova aj po tejto
stránke Tlaè, ako jeden z masových komunikaèných prostriedkov je zároveò miestom
stretu rôznych názorov a poh¾adov na vec a taktie je
prvkom vo vzájomnom dialógu. Táto strana je teda vyèlenená nie preto, aby bol dostatok strán alebo aby redaktori
nespali, ale pre nás vetkých.
My mladí máme ve¾ké ambície
a ako vidno, významné osobnosti politického, spoloèenského ivota spoloènosti, vkladajú nádej práve do nás. Máme
monos túto nádej splni a
nesklama. Budem ve¾mi rád,
keï u od budúceho èísla budeme môc na báze vzájomného dialógu riei rôzne otázky a problémy, ktoré nás
obklopujú. V tejto naej práci
je moné oslovi aj odborníkov
na problémy mladých a to tak
po stránke ¾udskej a psychologickej ako aj náboenskej. Názory bez odozvy sú len hluchými frázami letiacimi do
prázdna. Kadá èinnos by
mala by otvorená pre dialóg
i kritiku. Aj naa práca je ochotná prija kritiku, no je potrebné, aby bola aj patriène prezentovaná. Sme zásady: "Správna
kritika na správnom mieste".
Do naej práce sa môu
zapoji aj starí ¾udia, prípadne
rodièia, aby nám tak pomohli
nájs spoloèné východisko
a rieenie. Take: "Hor sa do
toho!"

ho argumentov, èi u mizerných alebo pádnych, ványch
alebo úsmevných, ktorých
cie¾om je presviedèa toho druhého. Èasto sa v diskusii vyèerpáme, pohneváme, rozèúlime,
dokonca si niekedy aj vynadáme a zriedkakedy sa stane, e
sa dospeje ku spoloènému záveru a ete zriedkavejie, e
zvíazí pravda. Preèo??? Preèo
toto vetko, tieto rozpory a hádky? Akými by, aby nae diskusie mali úspech?
Najèastejie sú tými hlavnými problémami hlave tie, ktoré
trápia nás mladých. Nie sú ani
zïaleka jednoduché, a ak
nedôjde ku spoloènému rieeniu, èasto vyústia do rezignácie,
neúcty, arogancie a v horom
prípade do úteku a samovrady.
tatistiky sú alarmujúce:
Kadých 8 sekúnd vyuèovania
ujde jeden mladý èlovek zo
koly (!)
Kadých 47 sekúnd je jedno
diea zneuité
Kadých 67 sekúnd porodí
jedno nedospelé dievèa
Kadých 7 minút je jedno
diea zadrané
Kadý deò 135 000 amerických detí nosí do koly strelnú
zbraò

Kde teda h¾ada objektívnu
pravdu? Istotne nie v tom, e si
rodièia vytvoria monopol na
pravdu, ktorú budú presadzova hlava - nehlava. No ani
v zavrhnutí rodièa dieaom,
v tom, e odmietne akýko¾vek
dialóg s poznámkou: "Môj foter je u raz taký...".
Uzatváraním do seba sa
iadne problémy nevyrieia.
Dospelým sa èlovek stáva vtedy, keï dokáe prija aj mienku iného a ak dokáe pochopi
a akceptova druhých takých,
akí sú. Nie vysnívaných, pod¾a
predstáv. Mladý èlovek sa vyvíja a je dôleité, èi má k dialógu
Dialóg
Dialóg je vzájomná výmena prístup. Mne osobne ve¾mi ponázorov. My ¾udia, trávime mohlo, keï mi rodièia povedapomerne dos èasu diskuto- li: "Prepáè, urobili sme chyvaním Pritom pouívame mno- bu...", alebo: "Toto nás naozaj

mrzí...", "Zvládne to, má na
to..." a iné podobné povzbudenia. Na druhej strane od nás
mladých je potrebné uzna svoj
"pre¾ap", uzna chybu.
Napr.: Minule som iiel s priate¾om na aute cez obec. Na kraji cesty stáli nejaké eny. Keïe
sme ili rýchlo a na ceste bola
voda, neastne sme ich ofàkali. Páèilo sa mi, ako priate¾
zastavil a slune sa ospravedlnil. eny si po spàke nadávok
u¾avili slovami: "...aspoò e
tak..."
Pravidlá
V nasledujúcich riadkoch
chcem ponúknu vetkým mladým ale aj starím nieko¾ko
múdrych rád, ako správne vies
dialóg. Nechcem sa chváli
"cudzím perím" a preto vopred
upozoròujem, e som ich prevzal s odbornej literatúry. Budem astný, ak Vám pomôu,
èo i len v jednom prípade.
1.V diskusii mysli vdy na toho
druhého. Ak ho chce
"rozdrvi" a "porazi", uvedom
si, e deväkrát z desiatich
uráa zároveò aj èloveka, ktorý argumenty predniesol. Navonok ho síce rozdrví, ale vo
vnútri zostane pokorená citlivos, ktorá zrodí nové argumenty.
2.Vyhýbaj sa výrokom: "Tvoja
argumentácia vôbec neobstojí",
"Si úplne ved¾a", mal by si sa
da lieèi", "Lieta vo vzduchu", atï.
3.Takéto uráky zahojí len
otvoreným ospravedlnením. Ak
na to nemá odvahu, aspoò
pokorne mlè, naznaèí zmierenie
4.Ak ti niekto povie: "Samozrejme, ja nemám maturitu",
"To som netudoval", "Som
primladý , aby som to chápal",
poníil si ho.
5.Ak chce s niekým diskutova, sna sa najprv získa si
jeho sympatie. Ak sa ti niekto
javí ako odporca a cudzinec,
nepovauj ho ani na chví¾ku za
takého a tento pocit prekonaj.
6.Pri rozhovore sa najprv od-

pútaj od citlivosti a samo¾úbosti, tie vetko pokazia
7.Sna sa rozliova dôleitos
jednotlivých problémov. Nie
kadý má rovnakú váhu, nie
pre kadý sa oplatí rovnako tvrdo bojova. Najprv objektívne
posúï význam predmetu.
8.Usiluj sa pochopi stránku
toho druhého. Ty nie si od neho
vzdialený na míle, problém je
v nepochopení.
9.Trojtýdòovému dieau sa
dáva 540 gramov mlieka denne, trojmesaènému 720, dospelému èloveku biftek. Ak ale dá
dojèau biftek, nestrávi ho.
Kadému je potrebné namera
iba to¾ko argumentov a pravdy,
ko¾ko znesie a nie viac. Treba
trpezlivos.
10. Ve¾mi èasto je druhý ochotný prija pravdu, ale nie tú tvoju. Nerob si teda monopol na
pravdu. Ona existuje nezávisle
od Teba. Ak si robí výhradné
právo, v deviatich z desiatich
prípadov postaví pred òu
clonu.
11. V diskusii si vá iného,
zabudni na seba, nebuï boháè,
èo dáva almunu, ste rovnocenný.
12. Ak je diskusia o náboenstve, pochop, e toto sa nedokazuje úsudkami a ideami, tu ide
o osobu a a potom o uèenie.
"Diskutova o náboenstve"
znamená predovetkým vydáva svedectvo a a potom rozpráva.
To¾ko v krátkosti o zásadách
správnej komunikácie. V nasledujúcich èíslach sa budeme
snai priblíi komunikáciu
tak troku z h¾adiska psychológie. Budeme rozobera
vplyv rôznych faktorov na komunikáciu ¾udí a celkovo
reèovú komunikáciu.
U teraz sa teím na nové èíslo a na vae podnety a ohlasy,
ktoré môete zasiela na adresu: Ján Belko, Liptovská tiavnica 238, 034 01 Ruomberok, alebo na adresu :
jankobelko@hotmail.com
<
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Diela naich najmeních
Z kresieb najmeních iaèikov Z vyberáme:

Ak máte zaujímavé fotografie z naej obce, ktoré by sa hodili do náho èasopisu, prípadne viete nakresli pekné ilustrácie, nebojte
sa ich prinies do obecného úradu, alebo ich doneste priamo éfredaktorovi. Pouité aj nepouité obrazové materiály vrátime.

