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Príhovor starostu obce
Duan Lauko
Váení spoluobèania, v mojom krátkom
príhovore mi dovo¾te pár slovami vráti
sa k akciám, ktoré obec uskutoènila
v priebehu tohoto roku. Jedna z najvýznamnejích akcií, ktorú organizovala obec
bola oslava 700. výroèia od prvej písomnej
zmienky. Akciu ste mali monos vidie
a zúèastni sa jej tak isto ako aj nai
pozvaní hostia. Neprináleí mi hodnoti
priebeh celej akcie, avak dovo¾te mi, aby
som sa za prípadné nedostatky touto cestou
ospravedlnil. Z radou naich obèanov
zazneli na celú akciu aj kritické hlasy, e
mono bolo zbytoèné preinvestova
znaèné finanèné prostriedky, ktoré sa dali
vyui aj iným spôsobom. Týmto obèanom
chcem pripomenú, e spomínané finanèné prostriedky neboli èerpané z obecného

rozpoètu. Pochádzali z prostriedkov, ktoré
obec získala ako sponzorstvo od rôznych
podnikate¾ských subjektov a nebolo moné
poui ich na iné úèely. Preto ako starosta
obce chcem ete raz z tohoto miesta
poïakova vetkým obèanom, ktorí
akouko¾vek mierou prispeli k uskutoèneniu spomínanej oslavy. Zvlá sa chcem
poïakova uèite¾kám Základnej koly
v Liptovskej tiavnici, ktoré aj vo svojom
vo¾nom èase odviedli ve¾ký kus práce pri
vytvorení výstavy z histórie obce. Poïakovanie patrí aj naim portovcom
a poiarnikom.
Druhou ve¾kou akciou poèas tohoto
roka je práve konèiaca sa akcia odkanalizovanie obce  II. stavba. Je to akcia, ktorá
ványm spôsobom zasiahla do fungovania
obce. Boli, a ete stále pretrvávajú
problémy, èo sa týka dopravy SAD,

nepredajné

celkového zásobovania, ale aj kadodenné
práenie z komunikácií, kde sa ukladalo
kanalizaèné potrubie.
Váení obèania, verte aj mne ako
starostovi obce, e z hore uvedených
problémov som nemal rados ani ja, ale
iný spôsob uloenia kanalizaèného
potrubia neexistuje. Dovo¾te mi preto, aby
som vás pár slovami informoval o ïalom
pokraèovaní odkanalizovania obce.
V súèasnosti, ako som u spomínal, je
uloené hlavné kanalizaèné potrubie, ktoré
by do konca septembra 2000 malo by
skolaudované. Po ukonèení kolaudácie
nastane èas, kedy si kadá fyzická osoba
(vlastník nehnute¾nosti) bude musie
zrealizova vlastnú kanalizaènú prípojku.
Èrtajú sa tu dve monosti. Pracovníci
SeVaK Ruomberok sú ochotní
Pokr. na str. 2

Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
Obecné zastupite¾stvo obce Liptovská
tiavnica sa konalo dòa 7. júla 2000 za
prítomnosti vetkých poslancov OZ,
hlavného kontrolóra obce a zástupcov
mládee obce. Zasadnutie otvoril a viedol
starosta obce Duan Lauko. Ako prvá bola
prerokovaná iados manelov Tkáèikovcov, ktorí iadali o súhlasné stanovisko
obce na výstavbu rodinného domu v lokalite Poddúby. Poslanci OZ kontatovali, e
pozemok sa nachádza v poli, bez ininierskych sietí a prístupovej komunikácie.
Rieením by bolo odkúpenie pozemku na
prístupovú komunikáciu od p. Vlasty
Uhrinovej rod. Balkovej, t. è. ijúcej
v Bratislave. Poslanci uloili starostovi
obce napísa list a poiada o predaj
po¾nohospodárskej pôdy vlastníèku
nehnute¾nosti. V ïalom bode starosta
informoval poslancov o prácach na

odkanalizovaní obce od miestnej kaplnky
po základnú kolu firmou Domino.
21. júna bola vykonaná kolaudácia stavby,
ktorá vak nebola skolaudovaná pre rôzne
nedostatky na stavbe. Firme bol stanovený
termín opráv do konca júla 2000. V súèasnej dobe je spomínaný úsek skolaudovaný a do konca mesiaca októbra by malo
by rozkopané miesto v danom úseku
zaasfaltované. Ïalej poslanci OZ prerokovali monos napojenia na kanalizaènú
sie budovu základnej koly. Okresný úrad,
odbor kolstva odmietol podiela sa na
spolufinancovaní prípojky s tým, e
budova základnej koly patrí pod¾a listu
vlastníctva obci. Bolo dohodnuté, e
samotné pripojenie na kanalizáciu bude
financované z prostriedkov obce v roku
2001. V ïalom bode starosta informoval
poslancov o prácach SPP ilina na

vyhotovení projektovej dokumentácie
plynofikácie obce Liptovská tiavnica. Ak
pôjde vetko pod¾a predpokladaných
plánov stavebné povolenie na plynofikáciu
obce by malo by do konca roku 2000
ukonèené. Informoval poslancov, e je
potrebné vykona miestny prieskum
obèanov, ktorí svojim podpisom potvrdia
záujem o budúce napojenie na plynofikaènú sie (dnes môeme poveda, e 80 %
obèanov má do budúcnosti záujem o plynovú prípojku). Ako ïalie starosta obce
urobil vyúètovanie osláv 700. rokov obce,
kde príjmy od obcí a mesta Ruomberok
predstavovali èiastku 39 500,- Sk a sponzorský príspevok od SCP a. s. 50 000,- Sk.
Výdavky na uskutoènenú akciu predstavovali èiastku 75 000,- Sk. V bode rôznom
OZ odsúhlasilo iados p. S. Tulinského
Pokr. na str. 2
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Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
Pokr. zo str. 1

o kosenie miestnej komunikácie parcela KN è. 835. Ïalej
prerokovalo iados niektorých
obèanov na vytvorenie stavebných pozemkov nad miestnym
ihriskom. Po rozprave a súhlase poslancov OZ uloilo
vypísa prieskum majite¾ov
pozemkov nad miestnym ihriskom s tým, e vlastník pozemku bude súhlasi s vypracovaním zmluvy o budúcej zmluve
na odpredaj 7 m pozemku v celej írke na miestnu komunikáciu pre individuálnu bytovú
výstavbu (dnes u môeme poveda, e prieskum nebol
úspený a sú vlastníci nehnute¾ností, ktorí s daným rieením nesúhlasia). Ïalej starosta obce informoval o ivelnej
pohrome v obci dòa 4.7.2000,
kedy dolo k pokodeniu viacerých stromov v obci. V lokalite Moèiar boli vyvrátené 2 ks
topo¾ a 3 ks vàba. Poslanci
súhlasili, aby si vyvrátené
stromy odobral p. ¼udovít
Omasta s tým, e zlikviduje aj
drobné konáre v termíne do
konca augusta 2000. Ïalej
informoval poslancov o probléme odpadového skla a plastov
v obci. Starosta dal prís¾ub, e
zabezpeèí kontajner, ktorý
bude uloený pred potravinami
p. Omastu (kontajner toho èasu
plní svoju funkciu). Ïalej starosta informoval o výbere troch
brigádnikov z radov tudentov
poèas letných prázdnin, kde

SCP

RUOMBEROK
Výrobca papierov
do Vaich tlaèiarní
a kopírok.

boli vylosovaný traja zo
siedmich tudentov. Starosta
obce poïakoval za úèas a zasadnutie OZ ukonèil. Ïalie
zastupite¾stvo sa uskutoènilo
dòa 18. septembra 2000. Ako
prvé bolo prerokované: èinnos
mládee v obci, zmena vedúceho mládeníckeho klubu,
ktorým sa stal p. Stanislav
Tholt. Poslanci vzali na vedomie predkladanú správu mládeníkov a odsúhlasili skúobnú dobu do konca januára 2001
s tým, e po tomto termíne sa
definitívne rozhodne o ïalej
existencii klubu. Odsúhlasili aj
otváracie hodiny 4 krát týdenne a to cez pracovné dni v èase
o 17.00 do 21.00 hod. a poèas
víkendu od 17.00 do 22.00 hod.
V ïalom bode starosta obce
informoval OZ o pokraèujúcich
prácach na odkanalizovaní
obce firmou SeVaK Ruomberok. Podèiarkol, e v septembri
2000 sa podarilo vybavi dodatok k Základnej zmluve vo
výke 275 000,- Sk, za ktoré by
sa mala zrealizova kanalizaèná odboèka do lokality Paroh.
Kolaudácia by mala by ukonèená do konca septembra 2000.
Ïalej poslanci schválili vyho-

tovenie digitálnej videokazety
obce Liptovská tiavnica
v predpokladanom náklade
10 000,- Sk. Ïalej bola vzatá
na vedomie informácia, e
v obci zaèali prebieha práce
na registri obnovenej evidencie
pozemkov (ROEP), kde obèania (vlastníci nehnute¾ností)
budú dokladova právny vzah
k svojim nehnute¾nostiam.
V ïalom bode OZ odsúhlasilo
pozva Ochotnícke divadlo
z Hubovej. Starosta informoval
OZ, e od 2.8.2000 obec prijala
10 pracovníkov na verejnoprospené práce, ktorí budú
pracova na skrálení naej
obce. Títo pracovníci sú platení
z rozpoètu Národného úradu
práce v Ruomberku a pracovné zmluvy majú uzatvorené do
31.12.2000. Ïalím bodom
bola prerokovaná stavba atní
na miestnom futbalovom ihrisku, kde bolo kontatované, e
stavbu treba do konca septembra uzavrie a pokraèova by
sa malo a v jarných mesiacoch
2001. Ïalím bodom bola monos zdruenia finanèných
prostriedkov pre realizáciu
boènej vetvy kanalizácie smerom do lokality Ohrady, kde

poslanci súhlasili s vypracovaním projektovej dokumentácie,
avak platba prebehne a v roku 2001. OZ ïalej prerokovalo monos zaasfaltovania
miestnej komunikácie pri kaplnke a dalo súhlas ku kladnému vyjadreniu na realizáciu
predmetnej stavby. Ïalej prerokovalo cenu za odvoz jednej
kuka nádoby. Pri vývoze TkO
Telovýchovnou jednotou Ludrová vychádza cena 12,- Sk za
kus, a pri vývoze OcÚ Likavka
je cena 19,23 Sk za kus. Poslanci odsúhlasili, e obèan
zaplatí za kuka nádobu 16,- Sk
a zvyných 3,23 Sk zaplatí obec
z vlastného rozpoètu. Ako
ïalí bod bol prerokovaný zlý
stav humna za obecným úradom, ktorému hrozí úplné zrútenie, preto poslanci navrhli
vykona asanáciu. Taktie
súhlasili s asanáciou starej
poiarnej zbrojnice, ktorá je
v zlom stave a hrozí jej úplné
zrútenie. V ïalom bode odsúhlasili zmenu strojníka a preventivára dobrovo¾ného poiarneho zboru obce Liptovská
tiavnica. Starosta obce poïakoval prítomným poslancom za
úèas a rokovanie OZ ukonèil.

Príhovor starostu obce
Pokr. zo str. 1

zrealizova celú prípojku ich
technikou, avak cena za jeden
bený meter takto uskutoènenej
práce je 2000,- Sk. To znamená, e ak vlastníkovi nehnute¾nosti treba od hlavného potrubia po hranicu jeho
nehnute¾nosti vzdialenos 5 m,
cena za vykonanú prácu by
bola 10 000.- Sk. Mnohí z vás
povedia, e je to ve¾a a pre tých
odporúèam vyui druhú monos t. j. zrealizova kanalizaènú prípojku svojpomocne. Tu
chcem podotknú, e obec ako
taká nemá iadne pripomienky k svojpomocnej realizácií

prípojky. Vyhradzuje si len
právo poiada Okresnú správu ciest o vydanie rozkopávkového rozhodnutia. Druhou
poiadavkou je, e po vykopaní
ryhy kanalizaènej prípojky a uloení potrubia budú s týmto
oboznámený pracovníci SCP prevádzkovatelia èistièky, ktorí
fyzicky skontrolujú celú prípojku a dajú súhlas na zásyp
predmetnej prípojky. Zaèiatok
monosti kopania kanalizaèných prípojok bude v èas oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu a tie kadý
jeden vlastník nehnute¾nosti,
ktorý bude ma monos pri-

poji sa na kanalizáciu, dostane
pozvánku na stretnutie kde
bude monos prebra do
detailov samotný spôsob napojenia.
Z tohoto miesta chcem vyzva vetkých vlastníkov nehnute¾nosti, aby s pripojením
na kanalizáciu neváhali a urobili ju èím skôr. Hovorím to
preto, lebo po urèitej dobe je
predpoklad, e na tátnu komunikáciu a to od Základnej koly
po p. Ferdinanda Jacku bude
poloený nový asfaltový koberec a nebude monos dosta
rozkopávkové povolenie na
Pokr. na str. 3

TIAVNICKÉ TO I TO

AKTUALITY Z OBCE

3/2000

Príhovor starostu obce
Pokr. zo str. 2

pripojenie. Spomínaná komunikácia bude v takomto stave
minimálne jeden rok, dovtedy
by sa mal vyriei ïalí problém  plynofikácia obce. Èo
sa týka plynu, toho èasu sa
kreslí projektová dokumentácia
vrátane digitálneho zamerania
a do konca roku 2000 by malo
uzrie svetlo sveta aj stavebné
povolenie. Ak by bolo reálne,
e by plynofikácia prebehla
v roku 2001, prípadne v roku
2002, nie je moné uloi nový
asfaltový koberec na spomínanú èas komunikácie. Tu
chcem poprosi obèanov
o trpezlivos s takým stavom
komunikácie ako je v súèasnosti, lebo ako sami uznáte nemá
zmysel a logiku poloi v roku
2001 nový koberec a v roku

2002 komunikáciu znova rozkopa.
Pár slovami sa vrátim k spomínaným kanalizaèným prípojkám. Mono sa stane, e
niektorí obèania budú ma
rôzne pripomienky k samotnému pripojeniu a budú tvrdi, e
oni kanalizáciu nepotrebujú.
Tu chcem pripomenú, e obec
bude tvrdo postupova proti
týmto obèanom a argument, e
má umpu bude málo platný.
Obec bude od vlastníka umpy
vyadova atest o jej tesnosti,
ktorý stojí tie nemalé finanèné prostriedky. Váení obèania, celé dielo odkanalizovanie
obce si vyiadalo nemalé finanèné prostriedky (cca. 8 miliónov Sk) a nebolo by dobré, aby
sme po roku po dvoch kontatovali, e na kanalizáciu je

napojených len 50% vlastníkov
nehnute¾nosti a ostatní vyuívajú v rozpore so zákonom
miestny potok na odplavovanie
ich kanalizaèných splaiek.
Viem aj to, e v dnených zlých
ekonomických èasoch bude
vybudovanie kanalizaènej prípojky dos problematické.
Avak pri prepoète za odvoz
fekálií fekálnym autom zistíme, e náklady vynaloené na
kanalizaènú prípojku sa postupne vrátia.
V mojom príhovore sa
chcem dotknú ete jednej citlivej otázky a to je nehnute¾nos katie¾a v strede obce.
Ako vetci isto dobre viete,
predmetnú nehnute¾nos kúpila fyzická osoba od rímskokatolíckej cirkvi, ktorá má na
predmetnú nehnute¾nos spolu
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s pozemkom vlastnícke právo.
Viem aj to, e mnohí z nás
vyuívali predmetnú nehnute¾nos ako skratku dosta sa do
stredu obce. Chcem poprosi
obèanov, aby túto skutoènos
repektovali a chodník poza
ihrisko nevyuívali. Èo sa týka
náhradného prechodu, tento
problém do dneného dòa nie
je vyrieený, nako¾ko nebolo
zvolené jednanie s vlastníkom
susednej nehnute¾nosti t. j.
rímskokatolícka cirkev.
Záverom môjho príspevku
mi dovo¾te poïakova sa vetkým obèanom za doterajiu
spoluprácu a trpezlivos pri
rieení problémov obce. Prajem
vám hodne trpezlivosti a dobrej
spolupráce s Obecným úradom
v Liptovskej tiavnici.
<

Odiiel èlovek - z polcesty
Ak ti Boh s¾úbil odpustenie
ak sa zajtra obráti,
z toho sa raduj
ale zajtrají deò
ti nie je pris¾úbený.
sv. Augustín
Nepripravených, ako blesk z jasného neba zasiahla nás správa o tragickej smrti náho priate¾a ¼uda Omastu.
Ak nás opúa niekto blízky, odchádza s ním aj kus náho ivota. O to viac bolí jeho strata. Mono chcel ete
nieèo poveda, dokonèi prácu, no zastal na polceste, nebude pokraèova v chôdzi ivotom.
O to je bolestnejie, ak odíde èlovek, ktorý mohol ete medzi nami by, ktorý mohol ete ve¾a dobrého
vykona, tak ako konal doteraz, pomôc, tak ako pomáhal doteraz: dom smútku, prístupová cesta k nemu,
kostol, kanalizácia, atne pre futbalistov, tam vade priloil ¼udo ruku k dielu. Svojimi strojmi pomohol nejednému
z nás. Miloval autá, bagre, veï od mala radej sedával na traktore ako v kole. A práve táto zá¾uba, èi práca sa
mu stala osudnou.
Rozlúèka so ¾achetným èlovekom je vdy aká. A ¼udo ¾achetný bol. Aj keï ho ivot ako skúal
(spomeòme iba haváriu syna a vykradnutie firmy) a vetko èo mal, nadobudol tvrdou drinou, nezanevrel naò.
Navonok tvrdý, ale spravodlivý, so srdcom otvoreným dokorán. Vdy ochotný pomôc rodine, priate¾ovi, kole,
obci. Bez jeho tedrej pomoci sa nezaobila iadna akcia v naej dedine. ¼udia mu dôverovali a aj preto si ho
zvolili za poslanca obecného zastupite¾stva a od roku 1994 za zástupcu starostu.
Odiiel èlovek - z polcesty. O to viac bolí táto strata. Ak nás opúa niekto blízky, odchádza s ním aj nieèo
z nás. A nieèo zas nám pribúda: - pamiatka. Na neukonèené gesto, charakteristický smiech, nedokonèenú prácu.
Dlho zostane prázdne miesto vade tam, kde sme pociovali tvoju blízkos ¼udo.
starosta obce a poslanci OZ obce Liptovská tiavnica
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Obnovenie evidencie pôdy v naej obci
Ladislav Slanicay
Ete neskonèili výhrady
k prevedenému ZRPS (zjednoduený register pôvodného
stavu) v katastri naej obce
Liptovská tiavnica, a u sa
rozbieha ïalia akcia ROEP
(register obnovenej evidencie
pôdy). Aj jeden aj druhý register má za cie¾ upresni
a obnovi evidenciu pôdy a pochopite¾ne aj vlastníkov, tak
v intraviláne, v zástavbovej
èasti obce, ako aj v extraviláne,
t. j. na tých parcelách, alebo ich
èastiach, kde sa v pláne obce
s výstavbou rodinných domov
predbene neuvauje. ZRPS
upresòoval výmery a majite¾ov
extravilánu a intravilán má za
úlohu riei ROEP.
Niè podobné sa po dlhé
roky, mono ich ráta na desiatky, v naej obci nestalo a na
prvý poh¾ad by sa dalo
poveda, e takáto akcia je
zbytoèná, spôsobí zbytoèný
rozruch, znepriatelí obèanov
atï. Toto je jedno h¾adisko. No
sú aj ïalie. Vieme, e za
socializmu sa vlastníctvu pôdy
nepripisoval ve¾ký význam.
Podstatná èas pôdy bola v uívaní PD a povrchnosou boli
poznaèené aj dedièské rozhodnutia, kde boli uvedené dvetri parcelky a dos. Ve¾a obèanov nevedelo a ukazuje sa, e
nevie dodnes, ktoré parcely im
patria, ktorých parciel sú
vlastníkmi, alebo podielnikmi.
Tí obèania, ktorí sa po prevedení ROEPu budú môc vo
vlastníctve orientova, tí ROEP
uvítajú a tí, ktorí po ukonèení
ROEPu budú vedení len ako
uívatelia a teda nie vlastníci,
ti prevedení ROEP chváli
nebudú.
Predpokladáme vak, e väèina obèanov bude ma záujem
dokladova vlastnícky vzah
k parcelám, ktoré uíva ako
vlastné, napriek tomu, e na
Katastrálnom úrade je ako vlastník zapísaná iná osoba, alebo
Slovenský pozemkový fond.

Chceme preto týmto èlánkom pomôc naím obèanom
a pod¾a moností ich usmerni
ako v rámci ROEPu v niektorých prípadoch pokraèova,
prípadne ako s komisiou, ktorá
bude sporné prípady riei,
spolupracova. Komisia je
zloená zo zástupcov Odboru
PPLH - OÚ, Slovenského pozemkového fondu, Zástupcu
OÚ katastrálneho odboru,
starostu obce a miestnych
zástupcov, vlastníkov pozemkov. Komisia má celkom 7
èlenov, ktorých úlohou je
predovetkým pod¾a zákona
180/95 Z. z. § 4 ods. 2
spolupracova so tátnymi
orgánmi a úèastníkmi konania
o obnove právnych vzahov
k pozemkom v naej obci a pri
zabezpeèovaní zostavenia registra. Komisia preto musí pri
zabezpeèovaní materiálov do-

kladujúcich vlastnícky vzah
úzko spolupracova so vetkými zainteresovanými obèanmi,
èo musí by prvoradým záujmom dotknutých vlastníkov,
v niektorých prípadoch mono
len domnelých. Komisia nemá
rozhodovacie právo! Jej úlohou
bude len prijíma námietky
obèanov proti návrhu registra,
tieto posudzova a stanovisko
komisie predklada správnemu
orgánu na rozhodnutie. Takýmto a podobným spôsobom
postupova , bude úlohou
komisie aj pri podaných návrhoch na zápis do registra
z titulu vlastníctva vydraním
pod¾a § 11 citovaného zákona.
Pripomíname vak, e zápis do
registra takýmto spôsobom
bude môc komisia doporuèi
len vtedy, keï nebudú zásadné
pripomienky k tomuto konaniu
od dedièov, prípadne daný

súhlas vlastníkov, ktorí sú
zapísaní na Katastrálnom
úrade.
Povaujeme za potrebné
zvlá zdôrazni, e námietky
úèastníkov konania sú èasovo
obmedzené, èo je stanovené § 7
ods. 2, písmeno a. Bude preto
uitoèné pre kadého náho
obèana, ale aj ïalích vlastníkov pozemkov v intraviláne
obce Liptovská tiavnica, aby
na podnet Obecného úradu
prostredníctvom rozhlasu reagovali bezprostredne, prejavili
patrièný záujem o návrh do
zápisu registra a vytvorili si
tým dostatoèný èasový priestor
na porovnanie ich poznatkov
a dokladov o vlastníctve s tými,
èo budú predloené pracovníkmi Geodézie Bratislava na
základe zápisov v katastri
nehnute¾ností.
<

Zdravie  harmónia tela a due
Edita Haluzová
Pod touto hlavièkou sa vám
chcem milí spoluobèania
prihovára, poènúc dneným
vydaním. Viac ako tridsa
rokov sa venujem práci v zdravotníctve, chcem sa teda s vami
podeli o moje poznatky.
Keïe sa zaèína jeseò s dadivým poèasím, kedy sme viac
náchylní na prechladnutie
a chrípku, povieme si nieèo ako
sa
dá
prechladnutiu
predchádza, alebo keï sme u
chorí, èo najetrnejie sa opä
uzdravi. Strava je jednou
z najlepích zbraní proti infekcii. To by sme si mali uvedomi
skôr ako ochorieme. Vyváený
jedálny lístok, ktorý obsahuje
ve¾a èerstvého ovocia a zeleniny, dostatok tekutín, hlavne
bylinkové èaje posilòujú imunitný systém a pomáhajú nám
zosta zdravými. Ak vak
ochorieme, neexistuje spôsob,
ako sa z prechladnutia rýchlo
uzdravi. Platí staré osvedèené,

e: Lieèená chrípka trvá
sedem dní a nelieèená týdeò.
Prechladnutie rovnako ako
chrípku spôsobuje vírusová
infekcia, ktorá je ve¾mi nákazlivá. ¼ahko sa íri kýchaním
a smrkaním v uzavretom priestore, pretoe hlien je plný
vírusov, ktoré môu preíva
nieko¾ko hodín na rôznych
predmetoch, ktorých sa bene
dotýkame. Preto je dôleité
dodriava hygienu a èasto si
umýva ruky.
Monos infekcie zhoruje
aj stres, vyèerpanos organizmu a depresia, vetky tieto
faktory zniujú odolnos èloveka. V èase zvýeného výskytu
chrípkového ochorenia dôkladne vetráme miestnosti v ktorých sa zdriavame. Obliekame
sa vhodne vzh¾adom k vonkajej teplote. Hlavne u detí
dbáme aby nemali mokré nohy
a nesedeli v prekúrenej miestnosti. Poèas chrípkového ochorenia by bolo dobré vyhýba
sa verejným miestam, kde sa

nachádza viac ¾udí, ktorí môu
by prenáaèmi vírusového ochorenia. Keï sa nám to
nepodarí a predsa sa chorobe
nevyhneme mali by sme sa
pridàa týchto osvedèených
rád:
a) pi ve¾a tekutín, najlepí je
teplý nápoj pripravený z lyice
medu, citrónovej avy a teplej
vody  aspoò 6  8 pohárov
denne
b) nechajte telo oddýchnu
a zbavi sa choroby. Je to ove¾a
lepí spôsob, ako uíva lieky
a chodi do práce. Takto si len
vyèerpáte obranné látky v organizme a nakazíte ¾udí, s ktorými prídete do styku. Hneï
ako ochoriete vybavte si vo¾no
a ¾ahnite si so postele, skrátite
si priebeh choroby.
c) doprajte si ve¾a pohybu na
èerstvom vzduchu, prípadne sa
venujte nenároènému portu,
alebo cvièeniu, zvýite si
odolnos organizmu voèi chorobám.
Pokr. na str. 5
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700. výroèie - reminiscencie (spomienky)
V dejinách tiavnice i smutné èasy boli,
neastia, choroby  aj vojny zúrili.
Po vojnách vdovy aj siroty zostali,
a tak mnohé rodiny v biede a chudobe
potomstvo írili, chlebík dorábali.

Sedemsto rokov, je to ve¾a,
èi málo v ivote malej stredoslovenskej dedinky? Ko¾ko
generácií sa vystriedalo za
sedem storoèí v domcoch a domoch Liptovskej tiavnice?
Rozhodne je to vak obdobie
hodné pozornosti súèasníkov.
Na tom sa zhodla aj väèina
zástupcov obce, keï rozhodovali o uskutoènení osláv
700. výroèia prvej písomnej
zmienky o naej obci. Nechcem
sa teraz vraca k histórii obce,
o tej sa záujemcovia môu
doèíta v knihe o Liptovskej
tiavnici. V spomienkach sa
chcem vráti k samotným
oslavám, ich organizácii a priebehu.
Organizácia
Obecné zastupite¾stvo na
svojom zasadnutí schválilo
mylienku konania osláv a za
predsedu organizaèného výboru vymenovalo pána Ota On-

drejku. Na jeho podnet sa
potom zilo nieko¾ko jednotlivcov, ktorí sa podujali podie¾a
na príprave osláv.
Aj keï sa to na prvý poh¾ad
nezdá, organizácia takéhoto
podujatia nebola jednoduchá.
Bolo potrebné zoh¾adni
mnostvo faktov, vyriei
kopec problémov. Najpálèivejie z nich boli financie, pretoe
od nich sa vetko odvíjalo.
Keïe obecný rozpoèet neposkytoval ve¾ké monosti, bolo
potrebné oslovi mnostvo
sponzorov, vysvet¾ova, presviedèa, s¾ubova, dúfa.
Ïalím tvrdým oriekom bol
program celého dòa. Ako a èím
zauja, zabavi a dokonca
nakàmi èo najväèí poèet obyvate¾ov obce a ich hostí?
Organizátori si od zaèiatku
uvedomovali, e ako vyhovejú vetkým, veï obec má vye
800 obyvate¾ov a ich vekové
zloenie je naozaj pestré. A tak
padlo ve¾a viac, èi menej
zaujímavých návrhov. O kadom z nich sme dlho diskutovali, zvaovali klady aj mínusy,
nakoniec vak posledné slovo
mali opä korunky, nedostatok

ktorých pristrihne krídelká aj
tomu najväèiemu optimistovi.

Symboly obce
Znak, vlajka a peèa to sú
symboly obce Liptovská
tiavnica. Na ich koneènej
podobe sa pracovalo u nieko¾ko rokov. Bolo potrebné nahliadnu hlboko do archívnych
záznamov, kým uzreli svetlo
sveta v dnenej podobe. Symboly výtvarne, na základe
historických podkladov spracovala akad. maliarka Emília
Èisáriková a ich prototypy
zhotovila firma SIGNUM. Ich
historická hodnota urèite stúpla po slávnostnej vysviacke,
ktorú celebroval spiský diecézny biskup Mons. Frantiek
Tondra.
Pamätnica
S ve¾mi zaujímavou mylienkou, oslovi starích obyvate¾ov obce  pamätníkov,
priiel pán Duan Dírer. Z ich
spomienok zostavil malú ale
ve¾mi zaujímavú knioèku,
ktorá nám bude pripomína
toto významné výroèie a nasledujúcim generáciám zachová

Zdravie  harmónia tela a due
Pokr. zo str. 4

d) pri upchatom nose inhalujte
nieko¾ko krát denne paru
s prímesou eukalyptového
oleja.
e) jedzte ve¾a ovocia  hlavne
citrusového, ktoré obsahuje
vitamín C. Jedzte vajcia, èervené mäso, alebo si v lekárni
kúpte tablety zinku, ktorý
napomáha skráti trvanie choroby. Jedzte ve¾a cesnaku
a cibule, pomáhajú pri uvo¾òovaní hlienu. Cesnak má aj
antibakteriálne a antivírusové
úèinky, ktoré pomáhajú bojova s chorobou. Pre zástancov
prírodnej lieèby doporuèujem
èaje so Slezu maurského, ktorý
napomáha uvo¾òovaniu hlienov a u¾ahèuje vykaliavanie.
Podobne úèinkuje aj Ibi lekársky a Jablèník obyèajný. Robí
sa zápar z 2 èajových lyièiek
drogy zaliatych álkou horúcej

vody. Pri kataroch horných
dýchacích ciest je dobrý aj èaj
z hluchavky bielej.
Rada výluène pre dospelých,
ktorým nechutia èaje. Tradièný
teplý grog pripravený z citrónovej avy vriacej vody a koòaku alebo rumu  nie je
predmetom vedeckého výskumu, ale pomáha pokojova,
utiova a zaspa.
Niekedy je organizmus pri
prechladnutí náchylný na druhotné bakteriálne infekcie, ako
napr. bronchitída, zápal prínosných dutín, alebo zápal
stredného ucha. Vtedy treba
vyh¾ada lekára. Pri horúèke
robíme bený postup: nedávame si hneï lieky zniujúce
horúèku, ale najprv sa ju
snaíme zníi zábalmi z odstátej vody a prísunom tekutín,
nie horúcich. Lekára navtívime, keï zvýená teplota trvá

viac ako 48 hodín.
Dnes sa opä zaèínajú niektorí lekári venova aj homeopatickej lieèbe, ktorá je telu
prirodzenejia. Ak si zvolíte
takýto druh lieèby, urèite vám
budú vedie poradi aj lekárnici. Na záver mojej rubriky, by
som vám chcela vdy doporuèi recept na nejaké zdravé
jedlo, preverené a vyskúané
v mojej kuchyni.
Ako polievku doporuèujem
tradiènú kyslú polievku z kvasenej kapusty do ktorej nezabudnite prida aspoò 2 cibule
a 3-4 strúèiky cesnaku. Je
výborná aj pri zvýenej teplote.
Ako hlavné jedlo doporuèujem cuketu na orientálny spôsob:
Suroviny: 1 cuketa (stredne
ve¾ká), 3 papriky, 6 paradajok,
alebo pohár leèa, 1 väèia
cibu¾a, 3 strúèiky cesnaku, olej,

vzácne okamihy ivota ich
predkov. koda, e nereagovali
viacerí oslovení.
Výstava

Cez zimné veèery, eny nelenili,
na priadky chodili
aj perie párali a koberce tkali,
a popri tom vetkom
svorne klebetili.

S mylienkou pozbiera
zaujímavé predmety z minulosti a ukáza ich dnenej mladej
generácii sa na základnej kole
pohrávali u dávnejie.
700. výroèie bolo ideálnou
príleitosou túto mylienku
realizova. A tak sa kolské
deúrence rozbehli do
tiavnických rodín s prosbou
o príspevok na výstavu.
Na zaèiatku to vyzeralo , e
z výstavy niè nebude, keï sme
vak ¾udí ubezpeèili, e im veci
osobne vrátime nepokodené,
zaèali nám výstavné exempláre
pribúda ako huby po dadi.
Staèilo ich u len pekne usporiada v priestoroch kultúrneho
domu a zvedavci sa mohli
kocha poh¾adom na vzácne
historické dokumenty, rôzne
Pokr. na str. 6

so¾, mleté biele korenie-tipku,
1 kávová lyièka karí korenia,
vegeta a 2 obyèajné párky.
Postup: cuketu oèistíme, pokrájame na kocky a dáme dusi
na olej, v ktorom sme spenili
na drobno pokrájanú cibu¾u.
Keï sa cuketa napoly udusí
pridáme pokrájanú papriku
a paradajky a dusíme pokia¾
zelenina nezmäkne. Potom
pridáme so¾, korenie, pokrájané párky, cesnak a ete chví¾u
podusíme, môeme dochuti
vegetou. Podávame s uvarenou
ryou a podusenú zmes môeme na tanieri ozdobi lyicou
kyslej smotany, alebo bieleho
jogurtu.
Kto má rád aláty môe si
ete pripravi alát z postrúhanej èerstvej kapusty, reïkovky
a mrkvy. alát pokvapkáme
olejom, citrónovou avou,
troku osolíme morskou so¾ou,
dôkladne premieame a necháme postá. Konzumujeme
namiesto zákuska. Dobrú chu!
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pracovné náradia a pomôcky,
èasti obleèenia, pôvodný
tiavnický kroj, bytové doplnky, obrazy, fotky, poh¾adnice,
knihy, vetko dýchajúce históriu. Nedali sa vak zahanbi
ani tiavnické súèasníèky, ktoré
sa prezentovali nádherným
ruènými prácami a ma¾ovanými obrazmi. Vetkým, ktorí
prispeli cennými materiálmi
patrí vïaka.
Hostia
Celé podujatie bolo súèasou Svetového stretnutia Liptákov a väèina zaujímavých
a dôleitých osobností bola
zaneprázdnená na iných "dôleitejích" miestach Liptova.
O to cennejia bola teda úèas
tých, ktorí do naej obce zavítali. Pripomeòme si aspoò
niektoré mená: poslankyòa
SNR pani Slavkovská, prednostka OÚ v Ruomberku pani
Hatalová a jej zástupkyòa pani
Péteriová, reprezentanti SNS
páni Marko a Mièan, zástupca
SCP a. s. pán Likavèan,
tiavnickí rodáci páni Kluka,
Balko, Lukaè, dekan fakulty
prírodných vied v Banskej
Bystrici pán Ondrejka, zástupcovia cirkví z okolitých farností, starostovia obcí.
Poèasie
Nepomohli rosnièky, ani
modlitbièky a deò, ktorý sa
zaèal ve¾mi s¾ubne, usmiatym
slneèným ránom, sa popoludní
zmenil na slzavé údolie a nakoniec zahnal ¾udí do pod
strechu kultúrneho domu.
Nieko¾kí vytrvalci dúfali, e
dáï prestane a naïalej ostávali v priestoroch futbalového
ihriska. A naozaj, k veèeru sa
celkom vyjasnilo, ale zároveò
aj poriadne ochladilo a tak
predsa len bolo príjemnejie
medzi múrmi tiavnickej kultúry.
Program

Nai tiavnièania aj kultúrne ili,
v sále u Félixov zábavy robili,
veselé i smutné filmy premietali,
len aby za mestom v hanbe neostali.
U Mojiov, u Rudovcov, ajmanov i v lese
mladí, starí, tancovali na nie jednom
plese.
O zábavu a veselie v tiavnici niet núdze,
babky, eny aj dievèatá sú tu na svet súce.

Zavola ¾udového rozprávaèa, profesionálny súbor, skúse-

700. VÝROÈIE, KOLA
ného moderátora? Lákavá
mylienka, ich honorár by vak
pohltil podstatnú èas rozpoètu
osláv.
Vsadi na port, kultúru,
¾udovú zábavu, populárnu
skupinu? To bola ïalia ako
zodpovedate¾ná otázka.
Nakoniec, po búrlivých
diskusiách, sme sa rozhodli
zaradi do programu z kadého
roka troka. O kultúrnu zloku sa postarali iaci Z a Mika
Podhorcová. Tých nároènejích
mohli uspokoji folklórne
súbory Sliaèanèek a Sliaèanka
zo Sliaèov. O vyvrcholenie
zábavy sa postarala hudobná
skupina LEGO, ktorá a do
bieleho rána neúnavne bavila
vo víkoch praskajúcu sálu
kultúrneho domu.
port v tiavnici prekvital,
keï za Lúènym sa futbal hral.
Hoc ihrisko bolo mierne hore brehom,
Futbalisti aj tam vládali ís behom.
Neraz im porali aj koele kravy,
pobúrali bránky aj háby pobrali.
Èasto im robili paienkári prieky,
A sa strhla bitka hneï na brehu rieky.
Dresy aj kopaèky od otcov dedili,
Len aby sa dievkam v tiavnici páèili.
V nede¾u poobede tiahli do doliny,
Pozrie sa na derby aj celé rodiny.

Aj tentoraz bol port zastúpený tradièným futbalom.
V derby stretnutí nastúpili
proti sebe tiavnickí seniori
proti mixu hasièov a juniorov.
Nie je podstatné kto zvíazil,
hlavné je, e si páni zabehali
a diváci sa pobavili.
Pre divákov bol ve¾mi zaujímavý aj poiarny útok,
v ktorom ukázali svoju
ikovnos a zruènos èlenovia
a èlenky DPZ z Liptovskej
tiavnice. Mnohí, najmä deti,
sa radi povozili na historickom
hasièskom záprahu.
Streetballový turnaj mal
spropagova v obci basketbal.
Zúèastnilo sa ho sedem drustiev z Ruomberka a koda, e
len jediné zo tiavnice. Basketbalisti dobojovali do konca aj
napriek èastému a hustému
daïu. Víazom turnaja odovzdal ceny starosta obce pán
Duan Lauko.
Nezabudlo sa ani na milovníkov celuloidovej loptièky.
Stolnotenisový turnaj prebiehal
v cvièebni základnej koly a sily si v òom postupne zmeralo
6 úèastníkov.

Jánsky oheò

U týdeò pred Jánom mladí sa teili,
s harmonikou, spevom dedinou chodili.
poospevovali za¾úbené páry,
najradej by ich vak k oltáru vyhnali.

Jánske ohne patria k tradíciám obce. Tento vak bol, aj
vïaka poiarnikom ktorí postavili hranicu vysokú nieko¾ko metrov, mimoriadny najmä
tým, e sa pri òom zili mladí,
starí, domáci aj hostia. Nocou
zneli piesne sprevádzané harmonikou a prehriate vládnucou
pohodou a teplom sálajúcim
z plápolajúcej vatry. Polnoènú
oblohu oivili pestrofarebné
hviezdy ohòostroja, ktorý bol
bodkou za slávnostným dòom.
Gu¾á
Zahna hlad to¾kým hladoom a uhasi ich smäd, nebolo
veru o niè jednoduchie, ako sa
postara o ich zábavu. Zvládnu túto sizyfovskú robotu sa
podujali portovci. Naastie sa
nalo zopár pomocných rúk
z radov tiavnièanov, veï bolo
treba nakrája 55 kg mäsa,
naèisti a nakrája 1q zemiakov a 30 kg cibule, 20 kg
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paprík a paradajok. Na správny
pomer vetkých ingrediencií
v kotloch, dohliadal éfkuchár
Peter Kme. Gu¾á sa vydaril,
pivko chutilo. Svedèili o tom
prázdne kotly a labunícky
výraz na tvárach jedákov.
Na záver
Ako som u spomenula,
nebolo jednoduché zorganizova tento deò. Urèite sa nájdu
kritici, ktorí by vetko boli
urobili inak. Súhlasím s nimi,
lebo ako hovoria východniari:
I tak e dá..., i tak e dá... Vetci
èlenovia organizaèného výboru vak pracovali s plným
nasadením a èo je hlavné
s otvoreným srdcom.
Mária Grafová, èlenka organizaèného výboru, vere o tiavnici poskladali Ida Jacková
a Mária Grafová èerpajúc
z rozprávania tiavnických pamätníkov: pani Margity Janigovej, pánov Teodora Ondrejku, Jána Vulpínyho, Ladislava
Slanicaya, tefana Dírera, Víta
Balku.
<

Èo nového v kole
Mária Grafová
V pondelok 4. septembra
opä oili priestory naej koly
detským davotom. Zaèal sa
prvý kolský rok nového tisícroèia. tiavnických kolákov
privítali v tento deò nielen
zamestnanci koly, ale aj starosta obce Duan Lauko
a predsedníèka ZRP pani
Dana Janigová. Vetci im
popriali ve¾a chuti do uèenia
a ve¾a dobrých známok.
Ako to u na zaèiatku
kolského roka býva, pozornos sa sústredila najmä na
prvákov. Tí zvládli svoj nástup
do koly na výbornú. Vetci sa
drali statoène a nikto nevyronil ani slzièku, najmä keï ich
povzbudili ich starí kamaráti
tvrtáci, s ktorými budú chodi
do jednej triedy. V druhej triede
budú spolu tretiaci s druhákmi.
Novým aj starým iakom sa
ve¾mi páèili farebné lavice
a nábytok v triedach, ktoré cez

prázdniny nama¾ovali pani
uèite¾ky.
V kolskom roku 2000/2001
bude nau kolu navtevova
48 iakov: 14 prvákov, 9 druhákov, 14 tretiakov, 11 tvrtákov. Je poteujúce, e poèet
iakov kadoroène narastá a aj
demografický vývoj naznaèuje,
e racionalizaèné opatrenia by
nemali ohrozi existenciu
koly v obci.
Zloitejia situácia sa èrtá
v oblasti financovania, pretoe
okrem pravidelného príspevku
od obce na vykurovanie, bude
treba "nájs" aj financie potrebné na ukonèenie kanalizaènej
prípojky pre kolu, nako¾ko
OÚ v Ruomberku nemôe na
túto investíciu prispie, lebo
kola aj s pozemkom patria
obci.
Vetci zamestnanci, iaci aj
rodièia koly veria, e aj z tejto
chúlostivej situácie nakoniec
spoloènými silami nájdeme
cestu.

TIAVNICKÉ TO I TO

MLÁDE

2. mládenícky deò
Ján Belko
Hovorí sa, e dobré zvyky by
sme si mali zachova a zve¾aïova ich. Tým nechcem poveda, e mládenícky deò je
u zvykom  veï sa konal iba
po druhýkrát  no urèite sa
dobrým zvykom stane. I tento
rok, ako aj minulý sa mláde
naej obce (pod hlavièkou
klubu mládee) v spolupráci
s Obecným úradom rozhodla
usporiada DEÒ MLÁDEE,
deò, v ktorý by si kadý mladý
naej obce mohol prís na svoje
a kultúrne a portovo sa vyi.
V programe akcii plánovaných
na júl sa predsa naiel deò D
(22. júl), v ktorý by sa akcia
mohla uskutoèni. Hneï ráno
sa na miestnom futbalovom
ihrisku zaèalo s varením tradièného gu¾áu pri ktorom sa
vyznamenali najmä nae dievèence, ako aj mladí páni 
kurièi. Bolo naozaj poteujúce,
e akciu svojou úèasou podporili aj rodièia detí ako aj

zahranièní i slovenskí návtevníci naej obce. Od 10:00 sa
zaèalo súai v stre¾be zo
vzduchovky. V kategórii do
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18 rokov v silnej konkurencii
nakoniec zvíazil Gabriel
Ondrejka, keï za sebou nechal
aj minuloroèného víaza a favorita súae Juraja Ondrejku.
V kategórii nad 18 rokov
zvíazil pomerne ¾ahko Rado-

Grebáèovu strelu nechytil.
Víazom v súaiach boli
rozdelené vecné ceny, ktoré
sme zakúpili z finanèného
príspevku sponzorov. Ve¾kým
podielom na celej akcii participovali aj DJs z Ruomberka

van Janiga. Po streleckých
súaiach nasledoval minifutbal drustiev, v ktorom sa
jednoznaène presadil tím Cibulka, Tulinský, Michaloviè.
Na poludnie sa podával gu¾á,
ktorého vôòa prilákala aj
sponzorov. Po obede akcia
pokraèovala streetbalovým
turnajom, v ktorom nenalo
premoite¾a drustvo Klimèík,
Samolej, Michaloviè (Jojo zase
veal, pozn. red.). nasledoval
nohejbalový turnaj, ktorý sa
niesol v réii starej mládee
(ak je Grebáè a Otiepka ete
mláde, pozn. red.) a ktorého
víazom sa stala trojica Otiepka M., Klimèík, Grebáè. Azda
najzaujímavejou súaou dòa
bola súa jedenástok. Moderátorom bol Albín Bella, terají
tréner dorasteneckého tímu.
Víazom sa po napínavom
priebehu stal Eugen Grebáè, po
tom èo Anton Balala neskóroval a brankár Tomá Tulinský

(DJ Mio a DJ Tomá) s kvalitnou hudbou. Mládenícky
deò sa neskôr presunul do KD,
kde pokraèoval taneènou zábavou a do ranných hodín.
V mene celého organizaèného tímu sa chcem poïakova
hlavne starostovi obce p. Duanovi Laukovi, p. Otovi Ondrejkovi, éfkuchárovi p. Jánovi Ondrejkovi st., TJ za
prepoièanie priestorov, ako aj
ostatným organizátorom akcie.
Zo sponzorov patrí naa vïaka
SCP a. s. Ruomberok, PSML
Liptovská tiavnica, p. Jane
Ondraíkovej, ako i p. Mariánovi Janigovi a p. ¼udovítovi
Omastovi.
Dúfame, e akcia mládeníckeho dòa nájde odozvu u naej
mládee a e tak sa dopomôe
k jej skvalitneniu ako i pravidelnosti v nasledujúcom období.
<
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Poloha a dranie tela v komunikácii
Ján Belko
Èloveku nikdy nie je jedno,
èi partner komunikuje s ním
postojaèky alebo poleiaèky, èi
sedí alebo dokonca k¾aèí.
Takisto mu nie je jedno èi sa
partner otáèa k nemu alebo èi
jeho odvrátené telo hovorí:
Nudím sa, nemám záujem.
Neverili by ste aký vplyv na
komunikáciu má poloha tela.
Ak pozeráme napríklad na
nejakú sochu, zistíme, e aj
takýto statický záber poskytuje
ve¾a informácií.
Aké polohy v komunikácií
rozoznáva
Poloha tela prezrádza ve¾a
o èloveku samom a je len na
nás èi sme dostatoène vnímaví
na signály, ktoré vysiela, aby
sme ich mohli rozlúti.

Z postoja tela môeme vyèíta aj stupeò sebavedomia,
pocity menejcennosti, hnev èi
rados. Èlovek postojom svojho tela dáva èasto mimovo¾ne
ale výreène najavo svoj momentálny fyzický alebo psychický stav. Prejavy reèi tela sú
hodnoverné, èasto hodnovernejie ako prejavy jazykové.
Mnohé dievèatá sa saujú, e
i napriek ich vonkajej kráse si
ich chlapci nevímajú  naopak, vímajú si ich karedie
a tlstejie priate¾ky. Odpoveï
nám okrem iného dáva i reè
tela. Celé telo týchto dievèat
akoby hovorilo: Nechoï sem,
nepribliuj sa ku mne. Ich
priate¾ky vak reèou tela signalizujú, e vedia by dobrými
kamarátkami, e sú ochotné

druhých vypoèu èi kontaktova sa. Ten, kto sa usiluje
schova pred inými, alebo je k
tomu nútený, máva spravidla
sklonenú hlavu a sklesnutý
hrudník. Dôvodom u takýchto
¾udí môe by fyzická i duevná vyèerpanos ako aj iné
vnútorné pohnútky. A. E.
Scheflen hovorí, e existuje
dvadsa polôh, ktoré môu
vyjadrova momentálny stav
èloveka. My vak pre zjednoduenie rozliujeme tyri základné polohy: sedenie, státie,
leanie, k¾aèanie.
Kadá z nich má svoje
varianty ako napríklad: sedenie
s podopretou hlavou, s rukami
za chrbtom, státie v pozore... .
Kadá situácia poskytuje
mnostvo polôh, ktorými sa

prezrádza momentálna nálada,
temperament atï.
Èlovek najèastejie zaujíma
polohu tela vzh¾adom na prostredie v ktorom sa nachádza,
vzh¾adom na partnera, partnerov komunikácie a na svoj
psychosomatický stav. Ak
u niekoho miestnos, partner èi
iné okolnosti vyvolávajú obavy
a nepokoj, tieto pocity (hlavne
negatívne) sú dobre èitate¾né
zo spôsobu státia, sedenia èi
leania. Nedávno som sa zúèastnil jedného stretnutia, na
ktoré ma pozval môj známy
prièom mi ale nepovedal èo sa
tam vlastne bude dia. Len aby
som priiel. Stretnutie hlavne
prejavmi jeho èlenov bolo také
pôsobivé (v negatívnom zmysle) e okamite sa to prejavilo
Pokr. na str. 9

Výstup na Choè
Ján Belko
4. augusta ma ráno zobudil
dáï, ktorý nemilosrdne klopal
na okno. Drobný dádik zave
neukodí, ale toto bol práve
deò, ktorý si nieko¾ko turistických nadencov z naej obce

vybralo ako deò výstupu na
Choè. Pre nepriaznivé poèasie
bola úèas slabia ako minulý
rok pri výstupe na Salatín.
Výstupu sme sa zúèastnili
ôsmi: Janèi, Martin z RK, ja,
Tomá, Domi, Duan a dve

dievèatá  Janèa a Maa. Do
Valaskej Dubovej, z ktorej sme
sa rozhodli vystupova, nás
zaviezol p. Ján Hrabua na
Avii. Na mieste èinu sme si ete
doplnili zásoby v nemenovaných potravinách a výstup sa

okolo 8:30 mohol zaèa.
Turistické znaèky v obci nás
informovali, e výstup bude
trva okolo 2:30 hod. Tento èas
vak bol len informatívny. Nae
mladé a vytrénované nohy sa
toti snaili, take na vrchole
sme sa vyteovali u za dve
hodiny. Z pekného výh¾adu
nám nebolo dopriate tei sa.
Bola hustá hmla (alebo eby
sme boli v oblakoch???) a k tomu vial silný vietor. Radej sme
sa teda zbalili a vrátili sa na
niie poloenú Po¾anu, kde
sme naïabili na nulahviezdièkový Hotel Choè. V okolí sme
nazbierali nejaké drevo, aby
sme sa aspoò trochu zahriali.
Po výdatnom obede sme sa
zahrali rôzne spoloèenské hry
a trochu sme sa pozhovárali. Za
chví¾u sme zili na zastávku
SAD do Val. Dubovej, odkia¾
sme mali spoj do Ruomberka.
Domov sme sa vrátili síce
trochu ustatí, ale s peknými
záitkami, na ktoré ete aj teraz
spomíname.
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Poloha a dranie tela v komunikácii
Pokr. zo str. 8

na mojom správaní hoci som
si to ani neuvedomoval (nezáujem, pozeranie na hodinky...).
Staèil jediný poh¾ad aby priate¾

Ak sú k sebe otoèené i horné
polovice tiel, je jasné, e títo
dvaja ¾udia chcú vylúèi z konverzácie akúko¾vek osobu. Ak
naopak nie sú otoèení k sebe

nému komunikantovi a dolnou
èasou tela inému partnerovi.
Je to monou menej známe
ale platí, e ¾udia najèastejie
kopírujú polohu tela dominantného èloveka. Kto sa sám
povauje za atraktívneho, snaí
sa, aby sa ostatní prispôsobili
jeho polohe tela. Atraktívny
a dominantný partner má donucovací efekt na polohy tiel
vetkých partnerov rozhovoru.
V nedávnej histórií máme ve¾a
dôkazov o pravdivosti tejto
tézy. Urèitým spôsobom aj
Hitler èi Stalin boli takýmito
osobami.
A ete nieèo zo veobecných
pravidiel. Pri komunikácií pred
väèím publikom sa treba
postavi a obráti tvárou priamo k prítomným. Ak ide o príhovor na oslave, nemono
zakry oslávenca, preto by sa

(obr.è.1). Ak niektorí z èlenov
ostatných ignorujú (obr.è.2)
môe to by vidno aj na ich
postojoch. Naa profesorka
rozprávala uteený príklad.
Raz, keï bola na návteve
rodièov mimovo¾ne pozrela
von oknom a dole na ceste
videla ako sa rozprávajú dve
eny. Obidve z nich boli otoèené k sebe a ivo gestikulovali. Profesorka poznamenala:
Istotne sa tam budú dlho
zhovára. A naozaj, tak bolo.
Asi po polhodine jedna zo ien
uhla nabok pravou nohou, èo
viedlo profesorku k záveru, e
ich dialóg sa pravdepodobne
konèí. Stalo sa. Netrvalo ani
desa minút a priate¾ky sa
rozili. Pravdivos tohto pravidla platí asi na 90 %.
Komunikácia znamená
hýba sa smerom k iným a nie

Obr. è. 2.
mal reèník postavi ved¾a neho
tak, aby bol napoly obrátený
k prítomným.
Ak ide o komunikáciu viacerých ¾udí, platí to isté pravidlo ako vo dvojici. Ak sa
vzájomne skupina akceptuje,
ich chodidlá sú spravidla otoèené do stredu, k ostatným

od nich. Znamená hovori
a správa sa spôsobom, na
ktorom je vidno, e ivot èloveka je zameraný na vzahy.
Efektívna komunikácia je teda
takým týlom, ktorý napomáha
¾uïom hýba sa smerom
k priate¾stvu a blízkosti.
<

Obr. è. 1.
pochopil, e prítomnos na
tejto párty je mi nepríjemná
a cudzia.
Treba vak pripomenú, e
jednotlivé èasti tela vytvárajú
spolu charakteristický súbor
polôh a preto ich nemono
chápa oddelene. Napríklad
v literatúre sa ruky prekríené
na hrudi èasto interpretujú ako
vyjadrenie signálu nechoï
sem, nedotýkaj sa ma. Ak ale
k tomu pridáme prázdny výraz
tváre, nohy ved¾a seba a postoj
nevímavosti, nemono to
interpretova ináè ako nemú
výzvu o pomoc, stav bezmocnosti a bezútenosti.
Sedenie
Ak sedia ved¾a seba dvaja
¾udia a prekríia si nohy tak,
e ich majú oproti sebe, utvoria
tak vlastne uzavretý priestor.
Tento akoby signalizoval ostatným snahu o vylúèenie akéhoko¾vek zásahu do konverzácie.

a naznaèujú otvorený priestor,
dvojica rada prijme medzi seba
aj tretieho.
Dranie rúk
Podobne je to s draním rúk.
Bol vyskúaný malý experiment kde vetci oslovení boli
poiadaní aby si prekríili ruky
na hrudi. Kadý si ich prekríil
tak, ako mu to najviac vyhovovalo. Po výmene prekríených
rúk charakterizovali túto polohu ako neprirodzenú a hovorili
i o bolesti. Ak chceme na
základe prekríenia rúk vyèíta nieèo o èloveku, nesmieme
to interpretova izolovane, ako
bolo uvedené hore, ale so
zrete¾om na ostatné èasti tela.
Atraktívnejí vyhráva
Zhodu v polohách mono
sledova i u skupín ¾udí nielen
u dvojíc. Vzájomnú zhodu
a jednotu názorov vyjadruje
obyèajne jeden tak, e hornou
èasou tela sa prispôsobí jed-
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Rozhovor s trénerom
Ján Belko
Èlovek, ktorý pre iadneho
náho futbalistu nie je neznámym pojmom, aktívne pôsobiaci v tiavnickom futbale, nie
ako hráè ale tréner. Mnohokrát
rozporuplná postava, sám
o sebe tvrdí, e jeho filozofiou
je vyhráva a postupova. Ten,
ktorý na lavièke neposedí ani
pä minút, mu ktorého si
ob¾úbili momentálne vetci
mladí futbalisti naej obce
a ktorý aj napriek iným ponukám zostal u nás. Ako iste
viete, je to ALBÍN BELLA,
tréner dorasteneckého tímu.
On dnes, a v ïalích èíslach iné
osobnosti nám chcú priblíi
èosi zo svojho ivota i myslenia.

na Biely Potok, taktie ako
hrajúci tréner. Po Bielom
Potoku som v podstate nerobil
pol roka niè, keï prila ponuka
z Èernovej, aby som iiel
trénova iakov. S mustvom,
ktoré bolo po jesennej sezóne

v dnenej 2. A triede. S nimi
som to dotiahol na 2. miesto
a postup nám uiel iba o vlások. V Hubovej prili pomerne
závané finanèné nezhody
a preto som odtia¾ odiiel.
Neskôr boli problematické

Aké boli vae prvé kontakty
s futbalom?

Prvé kontakty s futbalom
ako takým prili v roku 1977,
keï som aktívne zaèal hra dorasteneckú súa v Èernovej.
Pred tým som hrával iba nesúane - s priate¾mi.
Ako hráè som pôsobil v 1. B
triede v doraste i v A - mustve
v Èernovej èo je terajia 5. liga.
Hovorí sa e v najlepom
treba presta, kedy prilo
takéto obdobie u vás?

Z aktívneho futbalistu sa
stal tréner, ako k tomu prilo na vaej strane?

Prilo k tomu takpovediac
z núdze, ete poèas môjho
pôsobenia v Liptovskej Teplej,
kde som pracoval aj neskôr a to
ako hrajúci tréner, keïe túto
prácu nemal kto robi a bolo
to takpovediac na úpadku.
V Liptovskej Teplej sme dosiahli postup. Potom som iiel

Dotiahli ste to a na postup,
aká bola vaa filozofia?

Keï hovoríme o postupe, ja
som chcel ma mustvo, ktoré
by vedelo vyhráva. To je vdy
moja filozofia a to som presadzoval aj v tomto mustve.
Myslím, e som nejako dokázal
pritiahnu hráèov a hlavne
mladých chlapcov. To, e tu
hrával aj reprezentant SR, bolo
jeho rozhodnutie, my sme sa
poteili. Mal ponuku hra
v Liskovej, vybral si tiavnicu.
Èo je vak dôleité, akáko¾vek
osobnos v mustve sa musí
podriadi autorite trénera. A on
takou osobnosou bol. Takisto
bolo dobré, e tu hrávali aj iní
hráèi hlavne vojaci z povolania, oni boli moje èierne kone.
Takto vlastne stúpal výkon
domácich hráèov.

Prila prehra 8:1, po nej
akési sklamanie a vae odvolanie. Ako to vysvetlíte?
Povráva sa aj o peniazoch...

Vae najvyie portové
úspechy, ktoré ste dosiahli?

Aktívne hráva futbal som
prestal keï som mal tridsapä
rokov, vtedy ako hráè v Liptovskej Teplej, kde sa mi zdalo, e
zaberám miesto mladím hráèom, a treba ho uvo¾ni. Myslím, e 7 gólov poèas poslednej
sezóny, to bol na útoèníka
ve¾mi slabý výkon.

poverený vies mustvo na
urèitý èas. Situácia sa vyvinula
tak, e som zostal.

úplne na dne, sme na jar
neprehrali iadny zápas.
V Èernovej prila aj druhá
ponuka a to trénovanie dorastu po bratovi, ktorý odiiel do
Ruomberka. Toto mustvo
som trénoval jeden a pol roka
a umiestnili sme sa v 5. lige na
4. mieste. Stále ma vak lákalo
A - mustvo, dorast nenapåòal
vetky moje predstavy, chcel
som dosiahnu nieèo viac.
Prila ponuka z Hubovej, ktorú
som prijal. Hubová ma potrebovala na záchranu, keïe boli
na predposlednom mieste

otázky kompenzované prestupom dvoch hráèov do TJ Liptovská tiavnica.
Aký bol vá prvý kontakt so
tiavnickým futbalom?

Náhodne som mal monos
stretnú sa s niektorými futbalistami, ktorí spomínali nie
práve najlepie vzahy v klube.
Ja som sa ponúkol a potom to
u prilo. Skontaktovali sme sa
s predsedom klubu p. Ondrejkom. Boli sme traja kandidáti,
ja, môj brat a pán Maslo, sám
neviem èo zapôsobilo na výbor
a stal som sa trénerom. Bol som

Mimochodom, hlavné obvinenie, e som bol z hráèmi na
chate je nezmyslom, keïe
som bol v sobotu na zápase ME
21 Slovensko - Turecko v Bratislave a vracal som sa v noci.
K prehre môem poveda, e
to bolo hlavne zlyhanie zo
strany hráèov, a tí, ktorí mali
dokáza uhra buï nehrali,
alebo po polèase odmietli
nastúpi. Útoèník L. Osady,
ktorý sa výborne presadil bol
hráèom, ktorému sme za normálnych okolností v Osade
neumonili ani kopnú. Ja
beriem odvolanie asi tak, e
kadý èlovek èi v práci alebo
v porte je nahradite¾ný. Ak sa
výbor rozhodol, e som trebárs
urobil chybu alebo som v tej
chvíli zlyhal, prosím, rozhodol
sa výbor. Je to ich vec.

Vetko je u za nami, ako
vznikla mylienka hra dorasteneckú súa?

Ete keï som bol trénerom
Pokr. na str. 11
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Pokr. zo str. 10 Rozhovor s ...

A - mustva, chcel som aby tu
bol dorast a chceli to aj chlapci.
Seriózna súa A - mustva sa

ROZHOVOR
Èo sa týka prestupov dorastencov z Ludrovej?

Bola tam jedna podmienka,
ktorú nebudem zverejòova,

chcú dokáza, e majú na to,
aby hrali vo vyej súai aj
napriek tomu, e úèas v nej
bola predaná. Sezónu sme mali
toti zaèína v 1. triede. Podotýkam, e u bolo vetko rozlosované a vybavené a udialo
sa to poèas mojej dovolenky.
Namiesto nás tam teraz hrá
Liptovský Peter.
Aké ahy pouívate na to
aby ste vyhrávali, èo prezradíte èitate¾om?

nedá hra bez kvalitného dorastu. Avak vedenie futbalového zväzu bolo vdy proti takej
mylienke s odôvodnením, e
chlapci iba pijú, fajèia a robia
zle, nikto vak neveril, e
dokáem vytvori mustvo.
Hlavne u len preto, aby som
ich presvedèil, podujal som sa
zrealizova túto mylienku.
Úèas dorastencov na brigádach ako aj prístup k zápasom
a tréningom kde je minimálne
15 - 20 hráèov, to sú argumenty, ktoré sú dokázate¾né a nevyvrátite¾né.
Ve¾a sa hovorilo o prestupoch, boli menie problémy,
èo na to poviete vy?

Poviem to veobecne, prestupy v kadom mustve robí
tajomník. U nás sa o tieto veci
zaujímal jedine starosta a predseda klubu. Ja som dostal od
predsedu plnú moc a dôveru na
vybavovanie, keïe kompetentní si úlohy neplnili. Pán
starosta zvládal hlavne vybavovanie a papierovú prácu ako
sám. V Banskej Bystrici bol
z kadého klubu tajomník,
a samozrejme predseda. Od
nás podotýkam ja a starosta
v súkromnom èase. Tieto veci
by tréner ako èlen výboru a ja
konkrétne ako cudzí èlovek
nemal robi. To je vec tajomníka.

pod¾a mòa sa prestupy vybavili
bez problémov.
Prvé úspechy sú za vami,
aké sú plány do budúcna?

Prvým a najdôleitejím
indikátorom kvality je to, ko¾kí
z hráèov sa uplatnia v A mustve. Ak sa to bude dari
po tejto stránke, mám aj osobný
cie¾- postup.

Èo chýba pod¾a vás hráèom
dorastu, keï sme u spomenuli pozitíva?

Medzi negatíva dorasteneckého mustva patri hlavne
morálka mustva. Nemyslím
na morálku mustva v zápase
alebo na tréningu, ale morálku
celkovo. Patrí tam najmä spoloèenské vystupovanie, správanie sa, mono my budete zazlieva ale ja som ete zo starej
koly a tam bolo nieèo èo tu
chýba, nejaká disciplína èi
úcta.
Aká je nálada v mustve, èo
enie chlapcov tak usilovne
hra?

Oni sa v prvom rade motivujú s tým, e sa zili. Tvoria
jeden dobrý kolektív. Motivuje
ich u to, e sa nali a spolu
hrajú. V druhom rade treba
poveda, e zrejme dokáem
urèitým spôsobom, mono aj
psychicky, osobne èi emocionálne vplýva na nich. Okrem
iného sa motivujú aj tým, e si

Najdôleitejie je to aby
tréner poznal svojich hráèov do
detailov. Treba s nimi ís
trebárs aj na pivo èi kávu, aby
sme ich pochopili a potom
mohli vyui na sto percent. Ak
hráèa nepochopíme, darmo
budeme iada od neho to na
èo nemá. Takto sa mi vdy
podarilo nájs vhodné posty pre
hráèov. Ako príklad uvediem
Samoleja. Vetci z neho chceli
urobi útoèníka a je to stopercentný obranca. Takých prípadov bolo viac. Ete raz teda:
treba pochopi hráèov, nájs im
miesta a potom vyadova od
nich to, na èo sú schopní. Keï
sme pri tých úspechoch a ambíciách, ako tréner alebo èlovek
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ktorý tu robí s futbalom chcem
sa verejne poïakova trom
¾uïom v Liptovskej tiavnici,
ktorí sa najväèou mierou
podie¾ajú na úspechoch a celkovej organizácii futbalu:
predsedovi klubu p. Otovi Ondrejkovi, starostovi obce p. Duanovi Laukovi, a p. ¼udovítovi Omastovi ako sponzorovi
(èes jeho pamiatke  pozn.
red.). Týmto ¾uïom naozaj na
tom záleí.
Vae ideály do budúcnosti,
vae pôsobenie u nás?

Ideálne by bolo aby postúpili
vetky tri mustvá. Podotýkam
ideálne. Predpokladám ale, e
to nevyjde, jedno mustvo asi
zaváha, ale èo je fakt, vetky
tri mustvá zhruba na to majú,
majú dobrých trénerov, majú
dobré podmienky. Snáï najkrajie by bolo keby sa vetko
prelínalo. Sú tu malièkí,
ktorých je v prípravke okolo 25
èo je na takú malú obec naozaj
neuverite¾ne ve¾a, sú tu iaci,
dorast i mui. Povedal by som,
e toto vetko by sa malo
zlieva do jednej formy, ktorá
sa volá Liptovská tiavnica.
<
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Nai krajania.

Ná krajan A. Tholt Ve¾kotiavnický u pred I. svetovou vojnou, vyiel v USA s revoluèným názorom, e Slováci ako samostatný národ nemajú
èo obra o koly a reè, ale sa musia domáha (pokraèovanie v tajnièke).

Legenda:

VODOROVNE: A. Prvá èas tajnièky - B. Tri enské mená - Muské meno - C. Mesto po panielsky - Nený po anglicky - Naraz èiníte - D. Matka krá¾a Agamemnena
- Slovko mrzutosti - Potom - Nesplnené oèakávania - E. Druhá èas tajnièky - F. Surová nadávka dieau bez otca - Zdrobnenina - G. Oblok - Muské meno - Názov
stránej sluby - H Mrieky na opekanie - Malá chvojna - Nemocnièné oddelenie - Rieka v ÈR - Znaèka bulharských cigariet - I. Tlaèila (topánka) - Naponovala - Osipaná
- skr. KEO - J. Tretia a posledná èas tajnièky - Rímskych 5
ZVISLE: 1. Klobúk národne - Postupne urob - 2. Kvalita klas. - Niekomu - 3. Hláska údivu - Oceán - Podpis anonima - ÍD - 4. Otec - Rado - Milo - 5. Zápor - Skratka
pred mestom na adrese - Teda - 6. Ernest krajovo - Plod aj strom - Èínske meno - 7. Idem po Èesky - Výrobok na predaj - 8. Skupenstvo vody - Alkoholický nápoj - ¼udový
súhlas - Kancelárska skratka - Býv. výn. skokan na lyiach - Priepust vody - 10. enin druh - PZ Ruomberka - Pohonné hmoty - 11. Nezabudnute¾ný sponzor naich
futbalistov - Venovalo - 12. Èas NSR - Zvratné zámeno - Predpona - 13. Meraè tlaku - Predpona - 14 Podmienková spojka - PZ Lipt. Mikuláa - Skratka pre ivot - PZ
Roòavy - 15. Jedovatý pavúk - Spojka - 16. Znaèka Oxidu sodnatého - Olejová rastlina - Rastenie - 17. Práca pluhom - RÁI - Muský hlas - 18. Nebdie - Súhlas - Bree
- 19. Otec po èesky - Pracujem dlátom - 20. Nepatril medzi realistov ale medzi (rojkov)
POMÔCKY: Tender - Áeropé - Panchart - Sekuritas - Alias - Jaz

Ján Vulpíny

Rébusy

Uhádnite:

Vzor:
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Duan Dírer

Rieenia z èísla 2/2000:
Tajnièka: Lenivos je hlúpos tela a hlúpos je lenivos ducha.
Rébusy: 1. kolotoè, 2. stolár, 3. snaha, 4. zábradlie, 5. vajce, 6. pä prstov
Výhercovia:
Tajnièka: Prili 4 rieenia, 4 správne. 100 Sk získava: Jozef Omasta, Liptovská tiavnica; Anna Tholtová, Liptovská tiavnica
Rébusy: Prili 4 rieenia, 3 správne. 50 Sk získava: Jozef Omasta, Liptovská tiavnica; Anna Tholtová, Liptovská 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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Telefónny zoznam Liptovskej tiavnice
A
Antol Víazoslav
è. d. 251 ............... 4352200
Autodielòa Janiga
è. d. 43 ............... 4352145

B
Balalová Katarína
è. d. 137 ............... 4352293
Balko Vít
è. d. 129 ............... 4352455
Baïová Darina
è. d. 270 ............... 4352144
Barániová Mária
è. d. 197 ............... 4352553
Bednárová Anna
è. d. 264 ............... 4352386
Belko Ján Ing.
è. d. 238 ............... 4352372
Belko tefan
è. d. 267 ............... 4352387
Benèová Daniela
è. d. 317 ............... 4352388
BENEX
............................ 4327743
Blanová Monika
è. d. 187 ............... 4352493
Boèek Marián MUDr.
è. d. 188 ............... 4352557

C
Capík Anton
è. d. 12 ............... 4321696
Capík Pavol
è. d. 227 ............... 4352367
Cevárová Jana
è. d. 18/1............... 4352488
Cibulka Ján
è. d. 249 ............... 4352294
Cibu¾a Ján
è. d. 32 ............... 4352149

È
Èipka Ján
è. d. 23 ............... 4352354
Èonková Eva
è. d. 62 ............... 4352502

Èutka ¼ubomír Ing.
è. d. 276 ............... 4352379
Èutková Erika
è. d. 278 ............... 4352378

D
Debnár Borislav
è. d. 132 ............... 4352359
Debnár Jozef
è. d. 17 ............... 4352258
Debnárová Jana
è. d. 64 ............... 4352423
Demko Vladimír
è. d. 15 ............... 4352397
Dírer tefan
è. d. 116 ............... 4352177
Dobáková Mária
è. d. 130 ............... 4352527
Domiter Ján
è. d. 203 ............... 4352360
Duplák Ján
è. d. 259 ............... 4352374
Dvorská Alena
è. d. 315 ............... 4352151
Dvorská Mária
è. d. 318 ............... 4352389
Dvorský Branislav
è. d. 215 ............... 4352363
Dvorský tefan
è. d. 310 ............... 4352224

Hrabua Ján
è. d. 329 ............... 4352239
Hrabua Róbert
è. d. 158 ............... 4352427
Hrabua Slavomír
è. d. 70 ............... 4352482
Hrabua Viliam
è. d. 11 ............... 4352484
Hrabua tefan
è. d. 29 ............... 4352353

CH
Chamajová Gabriela
è. d. 289 ............... 4352292

J

Kaèalková Eva
è. d. 47 ............... 4352237
Klaèková Anna
è. d. 301 ............... 4352264
Klimo Pavol
è. d. 5 ............... 4352394
Klimèíková Anna
è. d. 271 ............... 4325268
Kluková Magdaléna
è. d. 37 ............... 4352491
Kme Peter
è. d. 18 ............... 4352481
Kováè Ján
è. d. 309 ............... 4352256
Kubovèík Vladimír

4352479

è. d. 324 ............... 4352392
Kubovèíková Magdaléna
è. d. 302 ............... 4352385
Kuniaková O¾ga
è. d. 216 ............... 4352364

4352212

L

F

Jacko Ferdinand
è. d. 222 ...............
Jacko Marcel
è. d. 276 ...............
Jadroòová Viera
è. d. 123 ...............
Janiga ¼ubomír
è. d. 288 ...............
Janiga Marián
è. d. 43 ...............
Janovcová Jana
è. d. 18 ...............
Janovec Duan
è. d. 241 ...............
JEDNOTA
............................

Floch tefan
è. d. 273 ............... 4352377

K

M

Kajúch Juraj
è. d. 18 ............... 4352486
Kajúch Viktor
è. d. 4 ............... 4352291
Kaliarik Ján
è. d. 214 ............... 4352362
Kaèaliak Rudolf
è. d. 286 ............... 4352176
Kaèaliak Vladimír
è. d. 18 ............... 4352485
Kaèaliak Vladimír
è. d. 240 ............... 4352230

Macko Rudolf
è. d. 328 ...............
Mäsiarová Emília
è. d. 18 ...............
Mender Jozef
è. d. 234 ...............
Menderová Anna
è. d. 327 ...............
Meko Miroslav
è. d. 314 ...............
Miurová Boena
è. d. 201 ...............

G
Gondová Helena
è. d. 103 ............... 4352115
Grebáèová Viktória
è. d. 326 ............... 4352165

H
Haluzová Edita
è. d. 105 ............... 4352501
Hollý Peter
è. d. 14 ............... 4352396

4322139

4352380
4352551
4352398
4352150
4352179

Lauko Duan
è. d. 303 ...............
Lauko Peter
è. d. 13 ...............
Laurinc Jozef
è. d. 261 ...............
Lehocký Jozef
è. d. 44 ...............
Lilgeová Tatiana
è. d. 291 ...............

4352228
4352395
4352174
4352494
4352495

4352143
4352552
4352140
4352509
4352487
4352504
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Miurová Eva
è. d. 298 ...............
Moravèík Jozef
è. d. 281 ...............
Moy Mikulá
è. d. 21 ...............
Muríò Branislav
è. d. 223 ...............
Muríò Ladislav
è. d. 218 ...............
Muríò Viliam
è. d. 212 ...............
Muuta Miroslav
è. d. 124 ...............

4352384
4352383
4352290
4352365
4352426
4352361
4352358

O
Obecný úrad
è. d. 38 ............... 4352175
mobil .............. 0903520644
Obert Stanislav
è. d. 229 ............... 4352221
Omasta Peter
è. d. 146 ............... 4352155
Omasta Igor
è. d. 138 ............... 4352492
Omasta Jozef
è. d. 266 ............... 4352262
Omasta Kalist
è. d. 145 ............... 4352357
Omasta ¼udovít
è. d. 312 ............... 4352142
Omasta ¼ubomír
è. d. 53 ............... 4352355
Omasta Stanislav
è. d. 18 ............... 4352490
Ondráiková Jana
è. d. 156 ............... 4352114
Ondrejka Alojz
è. d. 308 ............... 4352167
Ondrejka Emil
è. d. 30 ............... 4352555
Ondrejka Ján
è. d. 16 ............... 4352257
Ondrejka Ján
è. d. 293 ............... 4352381
Ondrejka Július
è. d. 228 ............... 4352368
Ondrejka Kamil
è. d. 252 ............... 4352216

Ondrejka Michal
è. d. 307 ............... 4352261
Ondrejka Mikulá
è. d. 255 ............... 4352229
Ondrejka Oliver
è. d. 287 ............... 4352107
Ondrejka Oto
è. d. 18/2............... 4352489
Ondrejka Teodor
è. d. 52 ............... 4352103
Ondrejka Zdenko
è. d. 250 ............... 4352376
Ondrejka tefan
è. d. 163 ............... 4352241
Ondrejková Alena
è. d. 253 ............... 4352425
Ondrejková Boena
è. d. 71 ............... 4352498
Ondrejková Jarmila
è. d. 139 ............... 4352180
Ondrejková Klaudia
è. d. 28 ............... 4352352
Ondrejková Margaréta
è. d. 199 ............... 4352187
Ondrejková Marta
è. d. 282 ............... 4321009
Ondrejková elmíra
è. d. 38 ............... 4352164
Otiepka Václav
è. d. 147 ............... 4352154
Otiepková Mária
è. d. 285 ............... 4352112
Otiepková Silvia
è. d. 295 ............... 4352152

P
Podhorec Ivan Ing.
è. d. 135 ............... 4352464
Poprac Bohu Ing.
è. d. 22 ............... 4323469
Potocký Marián
è. d. 111 ............... 4352356
Po¾nohospodárske drustvo
............................ 4352168
Pozemkové spoloèenstvo
è. d. 39 ............... 4352289
Prokop Vladimír
è. d. 54 ............... 4352496

Púèek Leo Ing.
è. d. 112 ............... 4352227

R
Raganová Blaena
è. d. 232 ............... 4352371
Rázga Pavol
è. d. 294 ............... 4352148
Rázga Vojtech
è. d. 260 ............... 4352109
Rázus Vladimír Ing.
è. d. 224 ............... 4352366

S
Schmidt Ján
è. d. 18 ............... 4352424
Schneider Stanislav
è. d. 323 ............... 4352166
Slanicay Anton
è. d. 33 ............... 4352263
Slanicay Ladislav
è. d. 11 ............... 4352231
Strelka tefan
è. d. 192 ............... 4352137
Strelková Mária
è. d. 192 ............... 4352370


idová Viera
è. d. 311 ...............
indléry Ján
è. d. 321 ...............
itániová Jana
è. d. 68 ...............
ika ¼ubomír
è. d. 283 ...............
ika tefan
è. d. 257 ...............
uhajda Ján
è. d. 280 ...............
voová Jana
è. d. 265 ...............

4352508
4352390
4352448
4352499
4352139
4352382
4352108

T
Tholt Vladimír Ing.
è. d. 4 ............... 4352393
Tholtová Valéria
è. d. 191 ............... 4352295
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Tkáèik Jozef
è. d. 35 ............... 4352101
Tkáèik Viliam
è. d. 116 ............... 4352181
Tulinský Stanislav
è. d. 319 ............... 4352147

U
Uhrina Lubo
è. d. 209 ............... 4352507
Uhrinová Eva
è. d. 165 ............... 4352505
Uhrinová ¼ubomíra
è. d. 274 ............... 4352480

V
Václavíková Jana
è. d. 139 ............... 4352238

Z
Zako Frantiek Ing.
è. d. 221 ............... 4352240
Základná kola
............................ 4352209
Zvada Jozef
è. d. 9 ............... 4352260
Zvadová Ema
è. d. 304 ............... 4352506

