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Príhovor k obèanom
Edita Haluzová
Poznáte tú rozprávku, ako iiel otec so
synom do mesta preda somára? e nie?
Nevadí! Poviem vám
pointu - "ete sa nenarodil taký èlovek,
èo by vyhovel vetkým ¾uïom." Tak dajako to bude aj s naím èasopisom, vlastne
s vaím, lebo ho robíme pre vás, vetkých
obèanov naej obce. Pri jeho tvorbe sa
snaíme s láskou, plným nasadením da do
neho vetko, èo by vás mohlo zaujíma.
A predsa...
Mnohí z vás sa pýtajú, kto je to tá
Haluzová a èo ju oprávòuje dáva nám tu
rady o ktoré ani nestojíme. A pritom ma
z vás väèina poznáte. Som "stará obyvate¾ka Liptovskej tiavnice, len väèina
z vás ma pozná ako Editu od Húlekov. Pred
rokmi som pracovala ako geriatrická sestra
aj pre nau obec, potom som sa 11 rokov
tlaèila pri dverách autobusu aby som mohla
vystúpi v tiavnièke, kde som sa vo dne v noci starala o starých a bezvládnych
pacientov. Ba poznajú ma aj iaci Z, kde
pôsobím ako vedúca zdravotného krúku.

Keï vyjde toto èíslo, bude u jeseò. Na
mòa vdy pôsobí nostalgicky a núti ma
hlbie sa zamyslie a bilancova. Premý¾am o tej druhej jeseni - jeseni ¾udského
ivota. Keï èloveku ubúda síl, pribúda
chorôb, a ostáva odkázaný na pomoc
iných. A urèite ste u na vlastnej koi
pocítili úèinky najnovieho "darèeka" tejto
vlády. Okrem oklietenia sociálnej pomoci,
takmer zruili dopravnú slubu. Si chorý,
starý, má zlomenú nohu, ide z nemocnice? Odvez sa ako chce alebo si zapla
taxík.
U sociálne slabých vrstiev a dôchodcov
- ve¾ký problém. Vade len plati a plati.
Dôchodky sú slabé a èaká nás opätovné
zvyovanie poplatkov. Vyzerá to tak, e
napokon dopadneme ako tá nevesta, èo zo
vzduchu ila. Je to tvrdá realita a v urèitých
veciach si budeme musie pomôc sami.
Lepie povedané, urèitých vecí, ktoré
navrhujem poriei sa bude musie chopi
obecné zastupite¾stvo na èele so starostom
obce. Viac sa dozviete, keï si preèítate
moju pravidelnú rubriku: Zdravie - harmónia ivota. Aby to nae zdravie vydralo
èo najdlhie a naa staroba bola èo
najpokojnejia a bez existenènej neistoty,
to si praje celý kolektív redakcie tiavnické
to i to.

Sú veci, ktoré
sa týkajú nás
vetkých
Ako som v úvodnom príhovore
pris¾úbila, budem sa v mojom
príspevku zaobera vecami, ktoré sa
urèite týkajú kadého z nás. A to bez
obmedzenia veku, sociálneho
postavenia, èi vzdelania. Ide o zdravie.
A keï u oò svojím prièinením, alebo
z iných dôvodov ako sú úrazy, staroba,
dedièné vplyvy prídeme, nastane
chví¾a, keï je potrebné túto situáciu
riei. Zdá sa, e obecné
zastupite¾stvo, pri vetkých projektoch
a problémoch obce, akosi pozabudlo
na svoje povinnosti sociálnej pomoci.
Týka sa to § 71 Zb. zákonov zo
septembra 1999, kde sa hovorí o pôsobnosti obce v sociálnej sfére.
Nechcem týmto podráa autoritu,
Pokr. na str. 3

Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva

Od posledného vydania naich novín sa
OZ obce Liptovská tiavnica stretlo len raz,
a to 24. 8. 2001. Prítomných bolo
8 poslancov, 3 ospravedlnení. Zasadnutie
otvoril a prítomných privítal starosta obce
Duan Lauko.
Ako prvé bolo prejednané asfaltovanie
tátnej komunikácie od stredu obce po
vyný koniec. Starosta poslancov oboznámil, e prostriedky získané od tátu pred-

stavovali 1,1 mil. Sk a zvyné náklady, èo
predstavuje èiastku 270 000 Sk bude znáa
obec. Po diskusii poslancov bolo
o predloenom financovaní prijaté súhlasné
stanovisko a uznesenie. V ïalom bode
zasadnutia boli poslanci OZ oboznámení
s novým zákonom o odpadoch (píeme
o òom na inom mieste), ktoré zaène plati
od 1.1.2002 a tie po prijatí VZN obce
o odpadoch. Poslanci OZ si ïalej vypoèuli

informáciu o verejnej zbierke na odkanalizovanie budovy Z. Kanalizácia bola
úspene ukonèená a celkové náklady na
túto stavbu dosiahli èiastku 97 000 Sk.
V ïalom bode poslanci prejednali a vzali
na vedomie pripomienky viacerých obèanov a to o zachovaní funkèného mlyna neb.
Júliusa Gloneka. Nový majite¾ nehnute¾nosti mlyn poskytol do skanzemu
Pokr. na str. 2
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Zo zasadnutia OZ
Pokr. zo str. 1

v Pribyline avak bezvýsledne,
preto starosta obce oslovil
poslancov, aby navrhli nejaké
rieenie na zachovanie tejto
urèite historickej stavby. Rieenie bohuia¾ nenali ani poslanci OZ, preto aj touto cestou,
iadame obèanov o nejaký
návrh a hlavne pomoc. Potom
poslanci zobrali na vedomie
správu o priebehu Registra
obnovenej evidencie pôdy.
V rámci registra bolo zaevidovaných asi 100 námietok vèetne
návrhov na vydranie. Avak
celá táto záleitos je mimoriadne zdåhavá a hlavne maximálne zaaujúca jednak èle-

nov komisie ako aj samotných
pracovníkov úradu. Pri tejto
príleitosti viacerí obèania
poiadali obec o odkúpenie
neknihovaných parciel. Bolo
vyhovené p. Balkovi 18 m2 , p.
Ing. Hrabuovi 2 m 2 , p.
tolerovi 300 m2. Poslanci o
tomto bode hlasovali a tie bolo
prijaté uznesenie OZ.
V bode rôzne boli prebraté
viaceré návrhy obèanov ale
i poslancov. V skratke vyberáme:
- prehodnotenie cintorínskych
poplatkov,
- predåenie pracovných zmlúv
pracovníkom VPP,
- èinnos klubu mládee,

- súhlasné stanovisko obce
k vypracovaniu GP cesta nad
ihriskom,
- obec Liptovská. tiavnica od
1. 8. 2001 spadá pod OO PZ
Liptovská Teplá,
- maloletí obèania na motocykloch,
- povodne v obci,
- iados o úpravu miestneho
potoka závodu Povodia Váhu
Ruomberok,
- práce na plynofikácii obce,
- problémy s výstavbou
portových atní.
Na záver OZ bolo prijaté
uznesenie, starosta obce prítomným poslancom poïakoval
a zasadanie ukonèil.

Nový zákon o odpadoch
Duan Lauko
Dòom 1. 7. 2001 vstúpil do
platnosti zákon Národnej rady
Slovenskej republiky è. 223/
2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vychádza z právnych
predpisov platných v Európskej
únii. Je znaène rozsiahly (82
paragrafov, VI èlánkov, 10
èastí, 8 príloh), pomerne komplexne upravuje oblas odpadového hospodárstva.
Oproti doteraz platnému
zákonu è. 238/91 Zb. o odpadoch prináa nieko¾ko nových
a závaných skutoèností.
Novo je definovaný pôvodca
odpadov, ktorým je kadý, koho
èinnosou odpady vznikajú.
Okrem právnických a fyzických
osôb - podnikate¾ov je to aj
kadý obèan.
Rozírená je pôsobnos orgánov tátnej správy a obcí,
zavádzajú sa nové pojmy ako
drite¾ odpadu, autorizácia
a registrácia podnikate¾a, upravujú sa povinnosti drite¾a
odpadu aj prevádzkovate¾a
zariadenia na zhodnocovanie
alebo znekodòovanie odpadov. Podrobne sú ustanovené
podmienky dovozu, vývozu

a tranzitu odpadov. Zákonom sa
zriaïuje Recyklaèný fond,
upravuje sa jeho riadenie,
povinnosti odvádza prostriedky a monosti ich poskytovania.
Napriek tomu, e pôvodcom
komunálneho odpadu je obèan,
za nakladanie s ním a s drobnými stavebnými odpadmi zodpovedá obec. Za zber, prepravu
a znekodòovanie komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov sa platí obci
miestny poplatok, týmto zákonom urèený v rozsahu od 80 do
1200 Sk za osobu a kalendárny
rok. Podrobnosti o nakladaní s
komunálnym
odpadom
a s drobnými stavebnými odpadmi ako aj sadzbu poplatku
obec upraví veobecnej záväzným nariadením.

Dôleité sú prechodné ustanovenia zákona, ktoré ustanovujú postupné zosúladenie
nakladania s odpadmi pod¾a
novej právnej úpravy v lehotách
od nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona.
Doporuèujeme vetkým
právnickým a fyzickým osobám
- podrobne sa oboznámi so
znením nového zákona o odpadoch aj so súvisiacimi predpismi vydanými na jeho vykonanie,
najmä
vyhláky
Ministerstva ivotného prostredia è. 283/2001 Z.z. o vykonaní
niektorých ustanovení zákona o
odpadoch a è. 284/2001 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov.
<

Pozvánka
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Zmena pôsobenia OO
PZ

Na základe nariadenia
ministra vnútra SR è. 44/
2001 dolo dòom 1. augusta k zmene pôsobenia základných útvarov PZ, t. j.
Obvodného oddelenia PZ
Ruomberok a Obvodného
oddelenia PZ Liptovská
Teplá. Uvedeným nariadením boli vyòaté obce Ludrová, Liptovská tiavnica
a tiavnièka z pôsobnosti
OO PZ v Ruomberku
a boli zaèlenené do pôsobnosti OO PZ Liptovská
Teplá. Stalo sa tak v dôsledku preaenosti OO PZ
v Ruomberku a predpokladu zefektívnenia èinnosti na úseku ochrany
verejného poriadku, skvalitnenia a zrýchlenia policajného preverovania trestných èinov v naom
mikroregióne. V rámci
skvalitnenia informaèného
toku je telefónne spojenia
na OO PZ v Liptovskej
Teplej na èísle 439 22 03,
resp. prostredníctvom stálej sluby OR PZ v Ruomberku na tel. èísle 096 148
31 55, tiesòové volanie
158. V rámci prijímania
podnetov od obèanov je
moné vykona oznámenia
aj na OO PZ v Ruomberku, kde tento útvar vec
postúpi OO PZ v Liptovskej Teplej.

Dòa 27. 10. 2001 o 10:00 hod. sa v malej zasadaèke
kultúrneho domu uskutoèní 3. roèník achového turnaja
o putovný pohár starostu obce. Hra sa bude (ako tradiène)
v dvoch kategóriách: mui a dorastenci.
Vetci priaznivci achu sú srdeène pozvaní.

SCP

Liptovská tiavnica má novo registrovanú internetovú adresu
www.liptovskastiavnica.sk a www.lipt-stiavnica.sk
Èasopis "tiavnické to i to" sa bude nachádza na internetovej
adrese www.liptovskastiavnica.sk/toito

Výrobca papierov
do Vaich tlaèiarní
a kopírok.

RUOMBEROK
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Sú veci, ktoré sa týkajú nás vetkých
Pokr. zo str. 1

alebo spochybòova prácu
obecného zastupite¾stva. Volili
sme si poslancov sami a dobrovo¾ne. Musíme si vak
uvedomi, e èasy totality, keï
kolstvo, zdravotníctvo a sociálne sluby boli takmer
zadarmo, sú neodvratne preè.
Zmenila sa doba, ale myslenie
obèanov sa zaèína meni len
ve¾mi ako a pomaly. Privatizácia zasiahla vade. Aj do
zdravotníctva. Tak ako sa rozkúskovali ro¾nícke drustvá ivoèína výroba, rastlinná
výroba alebo mechanizácia,
kadá má svojho pána
a po¾nohospodárska výroba je
dnes taká aká je a tak vyzerajú
aj ceny po¾nohospodárskych
výrobkov - èoraz viac v neprospech spotrebite¾a.
Ale nie o tom som chcela
hovori. Bol to len príklad, aby
ste pochopili, e sa takto rozkúskovali aj pôsobnosti zdravotníctva. Spomínala som, e
som urèitú dobu pôsobila ako
geriatrická sestra. Chodila som
do domácností, vyh¾adávala
som starých, chorých a sociálne
odkázaných obèanov. Spolupracovala som aj s obecným
úradom, take sme mali dokonalý preh¾ad o sociálnej situácii
v obci. Lene v zmysle hesla: "
Èo je dobré, treba zrui", sa
zriaïovatelia nemocníc s poliklinikou ako príae zbavili
geriatrických sestier. A aj keï
vznikli stanice opatrovate¾skej
sluby, nezaplnili dieru po èinnosti geriatrických sestier.
Musíme si uvedomi, e aj keï
príde po vo¾bách akáko¾vek
nová vláda, nedokáe zmeni
neuteenú situáciu v naom
táte zo dòa na deò. A Dopravnú

zdravotnícku slubu s jej znièeným a oklieteným autoparkom nevzkriesi. Preto sa budú
musie spája samosprávy a po
prenesení kompetencií na jednotlivé obce si budú musie
svojpomocne zabezpeèi urèité
sociálne sluby, medzi ktoré
bude patri aj dopravná sluba.
A tak sme sa postupne dostali k
jadru veci.
Urobila som mini anketu
medzi obèanmi s otázkou:
"Keby sa podarilo obci,
v spojení so zdravotnými poisovòami a starostami obcí
Ludrová a tiavnièka, zabezpeèi dopravnú slubu pre prevoz
pacientov na vyetrenia k zubárovi, odvoz do pôrodnice, alebo
odvoz z nemocnice pre ¾udí,
ktorí nie sú schopní cestova
verejnou dopravou, nemajú
vlastné auto a sú sociálne slabí,
nebolo by pre takýchto ¾udí
výhodnejie zaplati prepravu
v cene okolo 60,- Sk ako taxikárovi pribline 300,- Sk, keï
poèítame s cestou tam aj spä?"
Odpovede obèanov: Z.S. 79
r., E.K. 75 r., M.L. 60 r., A.P.
30 r., S.K. 36 r., L.. 55 r., J.M.
72 r., O.K. 74 r., a E.G. 56 r.,
nemusím azda ani rozobera.
Jednoznaène kladné odpovede
hovorili za vetko.
V minulom èísle èasopisu
som vás vyzvala, aby ste pouvaovali o obnovení èinnosti
miestnej poboèky SÈK
a hlavne o èlenstve v òom. Mali
ste monos preèíta si aj program èinnosti SÈK, ktorý oproti minulosti nabral nový kurz
a ete viac sa zameral na pomoc
obèanovi. Nebojte sa, nebudú
to len "samé brigády"
a "prázdne reèi". Chceme pre
vás pripravi taký program, aby

ste sa nauèili základy prvej
pomoci, sociálno-právneho
povedomia, samolieèite¾stva a
kopu iných potrebných vecí,
ktoré vás trápia a na ktoré sa
vám budeme snai odpoveda
pomocou odborníkov vo
svojom odbore. Otázka, ktorou
som sa ujala zaobera v tomto
èísle náho èasopisu, mi nedovolila rozpísa sa o téme,
ktorou som sa chcela pôvodne
zaobera a to arterosklerózou
a jej pôsobením na tvorbu Bércových vredov a ich predchádzaniu a oetrovaniu. Zaumienila som si vak, e to urobím
v rámci aktivít SÈK - urobím
prednáku spojenú s ukákou
oetrovania Bércových vredov.
A èo poveda na záver?
Oslovila som pána RNDr.

itániho a poprosila som ho
o sponzorovanie pri vybavení
pohotovostných braní pre
mladých zdravotníkov Z
v obci a aj pre potreby miestnej
poboèky SÈK. Bez komentára
mojej prosbe vyhovel a máme
prís¾ub, e keï budete èíta
toto èíslo èasopisu, budú nae
brane kompletne vybavené.
Ale to nie je vetko. Pris¾úbil
aj trvalejiu spoluprácu s naím
spolkom SÈK, èo ma ve¾mi
poteilo a za èo mu chcem zo
srdca poïakova!
No a sebe a vetkým ¾uïom
dobej vôle, ktorí sú ochotní
spolupracova na tomto
projekte drím palce, aby sa to
podarilo a rátam aj s vaou
podporou.
Edita Haluzová

Zákon o vo¾bách do orgánov samosprávnych krajov
Váení spoluobèania,
dòa 27. júla 2001 nadobudol úèinnos zákon è. 303 o vo¾bách
do orgánov samosprávnych krajov. Znamená to, e po prijatí
kompetenèného zákona, zaènú od 1.1.2002 pracova tzv.
vyie územné celky. Naa obec bude patri pod vyí územný
celok ilina. Samosprávny kraj ilina bude riadený
predsedom a 52 poslancami. Volebný obvod Ruomberok
bude ma zastúpenie 4 poslancov. Po zrelej a dlhej úvahe
som doiel k názoru, e ako starosta obce sa pokúsim
kandidova za poslanca samosprávneho kraja. Preto Vás
váení obèania chcem aj touto cestou o tomto upovedomi.
Mono viacerí pri èítaní týchto riadkov sa len pousmejete,
niektorí poviete, e áno, ale nájdu sa urèite aj takí ktorí moju
kandidatúru spoja s tým, e chcem postúpi alebo odís na
iný post. Tu chcem podotknú a tie zacitova zákon:
"Funkcia poslanca sa vykonáva spravidla bez preruenia
pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzahu."
To znamená, poslanca by som robil viac menej na úkor svojho
osobného vo¾na.
Záverom mi dovo¾te, váení obèania, aby som Vám vopred
poïakoval za pochopenie pri preèítaní týchto riadkov. Vo¾by
do orgánov samosprávneho kraja sa uskutoènia 1. decembra
2001.
Duan Lauko
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Výstup na Salatín
Mária Grafová
V minulom roku na Jána
oslavovala naa obec 700 rokov
od prvej písomnej zmienky
o nej. Vtedy sa zrodila aj mylienka kadoroène si pripomenú túto historickú udalos
turistickou akciou - výstupom
na známy Salatín. Rok uplynul
ako voda a v piatok pred tohtoroèným Jánom si mnohí líhali
s odhodlaním zmera si vlastné
sily a zdola tohto majestátneho
velikána. Ráno ich vak èakalo
nemilé prekvapenie v podobe
nepríjemného sychravého poèasia - "Psa nehodno vyhna."
Èo teraz? Pôjde sa, nepôjde?
Zabra dostali najmä telefóny
a mobily hlavných organizátorov. Nieko¾kokrát padlo áno,
potom zase nie, a sa hàstka
tvrdohlavcov rozhodla, e keï
u vytiahli päty z domu predsa
len sa pôjde a "psie poèasie" na
tom niè zmeni nemôe. Ïalí
fanatici sa rozhodli, e aj gu¾á
navaria pre tých, ktorí sa nez¾aknú nepohody.
Nakoniec skupina, v ktorej
boli zastúpené deti, eny, mui
mladí aj tí skôr narodení,
vyrazila k nevidite¾nému (pre

hmlu a dáï) cie¾u. Napodiv sa
nám kráèalo celkom dobre,
aspoò nebolo horúco, aj dáï
prestal, len hmla sa pova¾ovala
v dolinách pod nami. Obèas
sme si dopriali prestávku na
obèerstvenie, krátku regeneráciu síl a keï hmla ustúpila aj
èas na pokochanie sa úasnou
scenériou pod nami. Èas plynul
a tí, ktorí tento výstup absolvovali prvý raz, sa po nieko¾kých
hodinách u nevedeli doèka
vrcholu. Nakoniec, po ïalom
a ïalom ... stupáku a stupáèiku
sa objavila znaèka vrcholu.
Prvé boli hore deti, mláde
(zdroj ich energie bol nevyèerpate¾ný) a eny. Za námahu ich
èakala zaslúená odmena. Na
malú chví¾oèku hmla ustúpila,
dokonca sa objavilo slnieèko a
nám sa naskytol nádherný výh¾ad. Trvalo to naozaj len
krátky okamih a kým doli
ostatní, èaro pominulo, krajina
sa opä zahalila do hmly
a spustil sa dáï. Nám vak
ostal výborný pocit umocnený
zápisom do Knihy výstupov,
fotografiou na pamiatku a hltom
horúceho èaju.
Zostup u nebol taký romantický. Celou cestou nás kropili

kvapky daïa a keï sa k nim
pripojil studený a pomerne
silný vietor, snaili sme sa èo
najskôr ukry v lese medzi
stromami. No pre niektorých
ani táto p¾u nebola prekákou
a nazbierali plnú taku májoviek.
Posledný úsek zostupu sme
zdolávali s vypätím posledných
síl a tak, keï sa na ceste objavil
"lesácky tereòák", nedokázali
sme dlho odoláva a pod¾ahli
sme vidine rýchlejieho a pohodlnejieho ukonèenia naej
púte. Ale najmä sa nám vetkým
nezadrate¾ne zbiehali slinky
na rozvoniavajúci gu¾á majstra
gu¾áov - Jána Ondrejku.
Nebudem menova prvých
úèastníkov Prvého výstupu na
Salatín konaného z príleitosti
701. výroèia prvej písomnej
zmienky o obci Liptovská
tiavnica, za úèas dostali
pekný Pamätný list, chcem len
vyjadri nádej, e budúci roèník
bude vydarenejí najmä po
organizaènej stránke a e poèasie nebude hra rozhodujúcu
úlohu pri stanovení jeho dátumu, e výstup sa stane peknou
tradíciou obce Liptovská
tiavnica.

Voda ako nevyhnutná
ivotná tekutina
Elena Vlnieková
Voda je nevyhnutnou
ivotnou potrebou udí. Èlovek
ju musí ma k dispozícii v potrebnom mnostve a kvalite tak,
aby nemohla by príèinou
pokodenia jeho zdravia.
¼udské telo obsahuje 60 65% vody. Má obrovský
význam pre ¾udský organizmus.
Je prostriedkom, v ktorom sa
rozpúajú ivné látky a odpadové produkty látkovej premeny. Jej kolobeh si vyaduje
neustály prísun. Pribline 2,5

litra denne stráca ¾udské telo
potením, dýchaním, vyluèovaním. Túto stratu si musí èlovek
doplni, ak chce by zdravý
a neby obézny. Najvhodnejou
je pitná voda a minerálky. Ná
ivot je ve¾mi rýchly. Èoraz
viac je potrebné dáva si pozor
na zdravý ivotný týl a celkovú
harmóniu osobného a pracovného ivota. Preto je nutné
zavies správny pitný reim tak
pre deti, ako aj pre dospelých.
Aké sú zásady pitného reimu?
1. Správny výber tekutín

2. nauèi sa správne pi
dostatok tekutín denne, asi 2 2,5 l vody v rôznych nápojoch
a polievkach.
3. Pri zvýenom potení nahrádzame tekutiny minerálnymi
vodami.
4. Príjem vody treba rozloi
rovnomerne na celý deò. Správne je pi vodu pol hodiny pred
jedlom.
5. Minerálne vody neviaeme na jeden druh. Rôznorodý
sortiment vedie k pestrejiemu
dodávaniu rôznych minerálPokr. na str. 5

Verejná
zbierka
Zaèiatkom júla sa konala druhá èas zbierky, aby
mohla by dokonèená kanalizaèná prípojka pre nau
kolu. Opä sa prejavila
vaa súdrnos a spolupatriènos. Vyzbieralo sa
ïalích 27 000 Sk, take
spolu s prvou èasou zbierky to bolo 57 000 Sk.
Vïaka! Táto suma by pri
koneènom zúètovaní nebola postaèujúca, ale napriek
tomu sa ïalie kolo zbierky nekonalo a ani sa nebude, nako¾ko sa celú akciu
podarilo zrealizova aj
vïaka tedrému sponzorovi, ktorý prispel sumou
97 000 Sk. Z finanèných
prostriedkov, ktoré sme
vyzbierali od vás, milí
tiavnièania, sa tak pouilo
len 25 000 Sk. Ostatné
peniaze ostali na úète Rady
koly a budú pouité na
ïaliu nevyhnutnú údrbu
koly: náter strechy,
rekontrukcia daïových
zvodov, oprava oplotenia,
rekontrukcia chlapèenských WC...
Dovo¾te mi ete raz
srdeène poïakova za
vau ochotu a obetavos aj
v mene terajích ale aj
budúcich iakov. Ostáva
len dúfa, e v budúcnosti
nebudeme musie siaha k
takýmto nepopulárnym
opatreniam, aby prevádzka
koly mohla fungova na
patriènej úrovni.
Mária Grafová
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Zaèal sa nový kolský rok
Mária Grafová
Ako ten èas letí. Ete nám ani
poriadne nedoznelo v uiach
posledné zvonenie minulého
kolského roka a ten prenikavý
zvuk sa nám rozlieha v uiach
nanovo. Pre niekoho je to
príjemný zvuk, ktorý symbolizuje návrat nielen k povinnostiam ale najmä k priate¾om,
spoluiakom a mono aj k ob¾úbeným pedagógom. Pre
iných znamená hrozbu a nepríjemný pocit z oèakávaných
úloh, strach zo zlých známok
a reakcií rodièov na ne. Milí
iaci a tudenti, prajem vám,
aby sa poèet tých druhých
medzi vami èo najviac priblíil
k nule.
kolský ivot je v plnom
prúde u aj na naej kole.
Svoje prvé èiary majú za sebou
prváci, ktorých 3. septembra
nastúpilo dvanás. Sú to: Damián Belko, Filip Èillík, Attila
Gaál, Dávid Kajúch, Milo
Kostolný, Roman Kostolný,

Adriana Mrvová, Juraj Muuta,
Petra Omastová, Soòa Ondráiková, Katarína Ondrejková,
Martin Slanicay.
Snaia sa aj druháci, tretiaci
a tvrtáci. Spolu je nás 47.
V tomto kolskom roku budú
v jednej triede pracova prváci
a druháci pod vedením pani
uèite¾ky Márie Grafovej
a o tretiakov a tvrtákov sa postará pani uèite¾ka Elena Vlnieková. kolský klub detí
v popoludòajích hodinách má
na starosti pani vychovávate¾ka
Jana Duková. Ani ostatní
pracovníci sa nemenili. Vari
nám bude pani kuchárka Ida
Jacková a o J sa spolu s òou
postará pani vedúca Anna Marschallová. Poriadok a jednoduchá údrba je na pleciach pani
kolníèky Evy Ondrejkovej,
kúri bude pán Jozef Tkáèik.
Aj v tomto kolskom roku
nás okrem základných
kolských povinností èaká
mnostvo práce. Nai iaci
budú ma monos zúèastòova

Voda ako nevyhnutná
ivotná tekutina
Pokr. zo str. 4

nych látok - vetky majú vo
výive svoj význam.
Nu a naa obec má zatia¾
vetko. Èistú pitnú i minerálnu
vodu. Èo sa vak stane, ak si ju
nebudeme chráni? Veï sa len
pozrite èi je vetko v naich
dolinách, okolo potokov a minerálnych prameòov v poriadku. Vade plno divokých skládok, odpadu. Èo sa môe sta,
keï sa to vetko zaène rozklada a prenika do spodných
vôd? Nu môeme sa ocitnú
pred problémom, pred akým sa

ocitli mnohé obce v SR, e do
naej dediny bude nutné priváa pitnú vodu cisternami.
Verím, e opatrenia, ktoré
realizuje OÚ a aj iaci naej
koly, sú nevyhnutné a opodstatnené.
Veï napríklad zvýený obsah arzénu môe vies k pokodeniu moèového mechúra,
oblièiek, rakoviny koe, zmene
sfarbenia, zhrubnutiu a upinateniu koe. Nu posúïte, èi sú
obavy vaich detí opodstatnené, alebo nie!? Porozmý¾ajte!
<

sa rôznych vedomostných
a portových súaí. Svoje
vedomosti a zruènosti budú
rozvíja v krúkoch jazykových, portových a v krúku
mladých zdravotníkov. Nezabudneme ani na vás, milí
tiavnièania èi u malí, ve¾kí,
mladí, starí. Pripravíme pre
vás programy, v ktorých predvedieme svoj talent a svoje
schopnosti. Pravidelne sa
budeme stara o poriadok a èistotu nám zverených èastí obce.
Finanène si prilepíme zbermi.
Mnohé z týchto èinností sa
kadoroène opakujú. Naim
iakom vak treba popria aby
v nich boli úspenejí ako ich
predchodcovia.
V minulom kolskom roku
najväèí úspech dosiahli zdravotníci. Drustvo v zloení:
Monika Svieená, Mika Uhrinová, Zuzana Ondrejková,
Veronika Belková, Ivan Ondrejka a Michal Cibulka, obsadilo v okresnom kole pekné
piate miesto. V medzinárodnej

matematickej súai Klokan
získala Monika Svieená ve¾ký
diplom za 90% úspenos rieených úloh.
Ako kadý rok aj na konci
minulého sa zavreli brány naej
koly za tvrtákmi, ktorí dnes
u derú lavice mestských kôl.
Na piatu Z odili Michal
Cibulka, Ivan Ondrejka, Zdenko Ondrejka, Zuzana Ondrejková, Martin ika, Ján uhajda,
Dominik Vomáèka. Nae najusilovnejie iaèky Monika
Svieená a Michaela Uhrinová
budú chodi na 4. Z, tak ako
aj Dominika Kajúchová a Matú Kubovèík, ktorí navye
budú skúa astie v basketbalovej triede. Vetci im drím
palce.
Vetkým tiavnickým iaèikom, iakom a tudentom
prajem úspený nový kolský
rok, ve¾a chuti a síl do uèenia,
prísnych ale spravodlivých
a chápavých uèite¾ov a profesorov.
Riadite¾ka Z

Pár slov o kôpri
- je známy od roku 1550 pr. n. l. z Egypta
- zásluhou Rimanov sa dostal do strednej Európy
- u nás sa zaèal pestova v 15. storoèí
- patrí medzi ob¾úbené koreniny
- má aj konzervaèné úèinky
- pôsobí mierne proti kàèom
- zo semien si môeme pripravi èaj, ktorý
podporuje trávenie a chu do jedla
- vhodný je aj pri ¾ahkých formách vysokého
tlaku, nespavosti èi pre zvýenie tvorby mlieka
u dojèiacich matiek
tefan Dírer
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Ako predpoveda poèasie na základe
prirodzeného pozorovania v prírode
Elena Vlnieková
Na základe niektorých príznakov, najmä pri drevinách je
moné zostavova aj dlhodobé
predpovede poèasia. Vzájomné
vzahy medzi prírodou a poèasím nachádzame aj v ¾udovej
múdrosti, získanej dlhodobým
pozorovaním prírody najmä
lesníkov, ro¾níkov a pastierov.
Tu sú aspoò niektoré z nich:
 Tuhú zimu a ve¾a snehu

signalizuje mimoriadna úroda
iiek, ve¾a aluïov a bukvíc.
 Ak kvitnú stromy na jeseò po
druhýkrát, alebo lístie zo stromov dlho nepadá, znamená to
dlhé trvanie zimy.
 Ak je trieska z buka lesného
na "Vetkých svätých" vlhká,
mala by by zima suchá a naopak.
 Ak dozrú plody pagatana
konského skôr ako inokedy, má
nasledova teplá zima, ak dozrú

Z detskej tvorby
Do koly
Prázdniny sa skonèili,
Chystáme sa do koly.

Aby sa tu dobre mali,
pesnièky sme zaspievali

Doma iadne keci,

a básnièky povedali.

Balíme si veci.
Nakreslíme obrázok,

Keï zazvoní kolský zvonec,

v tom obrázku príbeh.

kôlkárskym hrám u je

Farbièkami novými

koniec.

nakreslíme prázdniny.

Èaká na nich abeceda
Je to pre nich ve¾ká veda.

My sme známi tvrtáci
najstarí to iaci,

Èakala u na vás dos,

privítame prvákov
naich nových iakov.

uète sa ju pre rados.
vai tvrtáci september

neskôr, oèakáva sa tuhá zima
alebo aspoò chladný december
a sneh ete pred Vianocami.
 Ak sa na breze na jar ukáu
listy skôr ako na jeli, má
nasledova suché leto a teplé
leto, ak sa objavia najskôr na
jeli, má by leto chladné
a vlhké.
 Ak zaène opadáva ihlièie zo
smrekovca najskôr z dolných
vetvièiek, blíi sa studená zima,
ale ak sa smrekovec zaène
"vyzlieka " zhora, znamená to
miernu zimu.

 Ak na jar na lúkach, èistinkách
a v lesných porastoch rozkvitnú
lté kvety prvosienok, môeme
oèakáva teplý ráz poèasia.
 Biele kvety jarabín sú predzvesou prechodu k trvanlivejiemu teplému poèasiu.
Skúste vyskúa tieto pozorovania, veï vetky tieto prírodniny v teritóriu naej obce
máme. Mono vám to aj vyjde.
(prevzaté z èasopisu
Ekomagazín 2/01)

Postrehy zo ivota
 Od náhlenia sa ivot kráti.
 Dobré je, keï a bolí - ale vdy niekde inde.
 Mladí sú krásni od prírody. Starci musia na sebe deò
èo deò tvrdo umelecky pracova.
 Èím sme starí, tým sme nespokojnejí. A odnesie si
to okolie, stará vláda, mladá generácia.
 Mladá generácia sa v obdivovaní preorientovala na
tých, èo najviac berú a nie na tých, èo im najviac dali.
 Dámy sú vdy pyné, ak ich oslovia ako sestry svojich
dcér.
 Starci chodia na huby síce pomaly, ale naisto.
 Kde a nepozvú nechoï, nechcú a.
 Svet ¾udí môeme znenávidie, ale urèite ho nebudeme
radi opúa.
(Z èasopisu Senior)
tefan Dírer

Záitok z prázdnin - Zaujímavý deò
V jedno pekné prázdninové popoludnie sme si s pani Haluzovou vyli na výlet. Prili sme ku medokíu a troku sme sa
porozprávali. Potom sme ili pod horu zbiera lieèivé bylinky. Nazbierali sme ich naozaj dos. Napríklad: strezalku,
repík, pamajorán a materinu dúku. Bolo ve¾mi teplo a keïe sme ich mali viac ne dos, vrátili sme sa k medokíu.
Vybrali sme si pekaèky a opiekli si ich. Neskôr sme sa osvieili svieou pramenitou vodou a pobrali sme sa domov. Bol
to ve¾mi zaujímavý deò.
Mika Uhrinová, 5.roèník
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Aj to chce zmenu!
Ladislav Slanicay
Napriek tomu, e na tému
ekológia, èistota a poriadok
okolo nás sme u vo viacerých
èíslach náho "tiavnického to
i to" poukazovali, zdá sa, e na
túto tému sa doposia¾ nenapísalo dos, naopak ve¾mi málo,
lebo skutoènos, ivot okolo
nás tomu nasvedèuje.
Èlovek je tvor prispôsobivý
a u vari od prírody niektorý
viac, iný menej lenivý. Radi si
preto osvojujeme spôsoby,
ktoré sú pre nás pohodlnejie,
menej namáhavé, ktoré nevyadujú zvýené úsilie, nie sú
nároèné na èas, atï. Keï sa
vak urèité návyky stanú pre nás
samozrejmosou, keï sme si
ich osvojili a obrazne povedané
vliezli nám pod kou, nevieme
sa ich zbavi. Príkladov okolo
seba na toto tvrdenie vidíme aa na kadom kroku. Fajèiar sa
nevie zbavi cigarety, druhému
nadmerne chutí alkohol. Vetko
sú to návyky. Zlozvyky!
A takýmto podobným návykom
je aj udriavanie èistoty a poriadku tam, kde ijeme. Pokia¾
èlovek, diea od malièka vyrastá v prostredí, kde sa nedodrujú pravidlá èistoty a poriadku,
stáva sa mu takéto prostredie
samozrejmosou a "dobre" sa
v òom cíti. No sú aj iní, ktorým
toto nevyhovuje. A tu je namieste otázka - Èím to je? Èím to
je, e jedni sú takí a druhí
onakí? Kde, kto vo výchove
takýchto jedincov zlyhal?
Rodina? kola? Kamaráti,
alebo spoloènos? Pravdou
bude tvrdenie, e vari vetci,
kadý svojou mierou.
Sme svedkami, aj v najbliom okolí, e ak v rodine fajèí
otec, dokonca aj matka, obyèajne potom fajèí celá rodina.
Môe matka presvedèi svojho
syna o kodlivosti fajèenia ak
sama vynaloí mesaène na
udriavanie tohto zlozvyku
stovky korún? Aký príklad
v rodine vidia deti, keï odpad-

ky, popol, igelitové vrecká,
zásluhou vychovávate¾ov rodièov, namiesto v popolnici
konèia v potoku?!
A èo kola? Tu za takýchto
výchovných podmienok v rodinách dochádza u detí k urèitej
názorovej rozpoltenosti. Zvaujú. Doma to vidím tak a
v kole mi to káu inak. Rozhodnú sa preto pre pohodlnejie rieenie. Papier, obal z
doboky èi cukríkov neskonèí
v nádobe na odpad, ale pohodený na ulici. To preto, e je to
pohodlnejie a tak to robia aj
iní. Nevidel som a nepoèul som
o uèite¾ovi, ktorý by názorne
"vychovával" iakov tým, e
ich uèí sypa popol a odpadky
do potoka. Nepoèul som o tom,
e by sa v rámci kolskej výchovy prednáalo o tom, ako
nepozorovane dosta do potoka
plechové uzávery z flia, obaly
z konzerv, staré zemiaky, zeleninu a pod. Na takejto výchove
kola rozhodne svoj podiel
nemá! Je preto samozrejmé, e
to, èo deti poèujú v kole na
tému ekologickej výchovy,
musí sa zhodova s tým, èo
poèujú a vidia doma, v prvom
rade od svojich najbliích - od
rodièov.
V súvislosti s ekológiou
a neporiadkom v naej obci je
potrebné vráti sa a zmieni sa
aj o naich lesoch a o naich
dvoch dolinách Zemianskej
a Komorníckej. Do katastra
tiavnice, teda naej obce patrí
z èasti aj Ludrovská dolina, no
o tej by som najradej pomlèal.
Preèo? Vdy som sa voèi rodnej
obci cítil tak trochu patriot.
Mrzelo ma ak niekto o naej
rodnej dedine nehovoril slová
chvály, alebo ju hanil. Preto ma
aj teraz mrzí a zle sa mi o tom
píe, keï porovnávam èistotu
a poriadok napríklad v naej
Zemianskej doline s dolinou
Ludrovskou. Tak do jednej doliny ako aj do druhej chodím
dos èasto a v tomto smere je
na prvý poh¾ad v dolinách

badate¾ný ve¾ký rozdiel. To èo
v naej Zemianskej doline
vidíme na viacerých miestach,
to v Ludrovskej doline nenájdeme nikde! Tak Ludrovci, ako
aj návtevníci Ludrovskej doliny si poriadok a èistotu doliny stráia a nepripustia, aby sa
situácia zmenila k horiemu.
Naopak, trvalo vynakladajú
úsilie, aby Ludrovská dolina
bola krajia predovetkým
preto, e bude èistejia.

Nepredpokladám, e situácia sa po preèítaní týchto riadkov zmení zo dòa na deò. No
nebolo by urèite mrhaním èasu,
ani papiera, ak si pôvodcovia
toho èo kritizujeme poloia
otázku, èi naozaj nie je moné
nae správanie sa voèi prírode
zmeni a snai sa o to, aby
v naich dolinách upútal návtevníka predovetkým poriadok a èistota, ako neoddelite¾ná
súèas naej krásnej prírody.

Prázdniny konèia,
kola zaèína
Frantiek Belko
Zaèiatkom septembra sa pre
iakov základných kôl
a tudentov stredných kôl
konèia medové týdne prázdnin
a nastupuje krutá realita uèenie. Poslucháèi niektorých
vysokých kôl si oddýchnu ete
o tri týdne a mesiac dlhie,
keïe kolský rok sa na V
zaèína a koncom septembra,
resp. zaèiatkom októbra, pod¾a
univerzity.
A teraz nieèo pre
zaèínajúcich vysokokolákov
ako to vidím ja:
Prechod zo základnej koly
na strednú sa dal zvládnu
celkom v pohode, nejako som
si zvykol. No zo strednej koly
na vysokú, to je u iná káva.
Nikto sa o vás nestará (iba ak
rodièia), ste proste nejaké èíslo
a kadému skúajúcemu je
jedno, èi vás vyhodí teraz alebo
potom, v prváku alebo v tretiaku. iadna triedna kniha, iaden
triedny profesor. A cez skúkové? Aspoò na STU sa treba
hodne uèi. Ve¾mi dôleité je
nájs si dobrých kámoov kamoky, ktorý vás v akých
chví¾ach skúkových budú
morálne a psychicky podporova. Tých skúok býva v prvom
roèníku niekde menej niekde
viac, ja mám informácie o troch
a iestich, take si to hneï na

zaèiatok uijete. Najprv si
pozháòate koncom semestra
zápoèty a potom to u pôjde.
Dlhí oddych vysokokolákov
je teda zaslúený. Samotúdium
vyèerpáva viac ne dos - ak
poslucháè s rôznych dôvodov
nestihne absolvova vetky
skúky v danom skúobnom
období zimného alebo letného
semestra, zostávajú mu do
predåeného skúobného obdobia, ktoré je v auguste, alebo
v septembri. Prípadne si ich
prenesie do ïa¾ieho roèníka,
ak mu to kola umoní. Pod¾a
môjho názoru zvládnutie koly
závisí od prístupu tudenta a
v prvom rade od výberu správnej koly - bifli sa nejakú
teóriu, keï nemám k nej vzah
je zbytoèné. A samozrejme,
dôleité je uvedomi si, e
tudujem pre seba a nie pre profesorov alebo rodièov. Veï to,
èo sa nauèí, nikto ti nevezme je to tvoje osobné vlastníctvo,
ktoré má vysokú hodnotu.
Mono sa vám tieto slová zdajú
zbytoènými omáèkami a výmyslami ktoré ste u stokrát
poèuli, ale verte mi, stokrát
opakovaná lo sa stane pravdou
(haha). A teraz u váne: dríme
si palce, aby sme tento kolský
rok úspene zvládli, veï u
o rok budú zasa dlhé prázdniny...
<
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Cviè si postreh

Ján Vulpíny

Nájdi pä rozdielov.

Osemsmerovka Skrýva v sebe Goodmanov výrok.
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aeroplán, akvamarín, ataman, atóm, èlenok, diplomatka, dorobok, Dukla, inzulín, katamaran, komôrka,
Kristína, kutil, laminát, liter,
Milena, Monet, nanuk, olovo, partia, pálenka, prítok,
pyrit, Rimini, roztoè, Rudno,
slanina, slonica, stopka,
tatári, tlama, vleky, vlkolak
Duan Dírer
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Spotrebite¾ - chráò sa!
Katarína Kaèalková
V trhovej ekonomike dnených èias sú ve¾mi èasto skloòované slová - výrobca, dovozca, sluba, výrobok, kvalita,
podnikate¾,
spotrebite¾,
dodávate¾... a mnohé iné. Ich
spoloèný menovate¾ je
uspokojovanie potrieb èloveka,
zaloené na vzájomnej potrebe
jedného i druhého. Nemôe
existova výrobca bez distributéra, dodávate¾ bez predávajúceho a predávajúci bez spotrebite¾a, ktorý je v koneènom
dôsledku, ako posledný èlánok
tohto reazca, uívate¾om
a spotrebite¾om najrôznejích
druhov výrobkov a sluieb.
Bolo by asi nereálne myslie
si, e takýto "obchodný kolobeh" v skutoènosti dokonale
funguje. Nie je tomu tak. Presviedèame sa o tom najmä
vtedy, keï potrebujeme súrne
zohna nejaký výrobok, no
bezúspene, alebo vtedy, keï
vidíme na pultoch lea nieko¾koroèné zásoby, o ktoré nemá
nik záujem a èasom strácajú na
atraktivite i kvalite. Výber teda
jednoznaène zostáva na spotrebite¾ovi, za aký výrobok alebo
slubu je ochotný zaplati svoje
peniaze a za akých podmienok
tieto kupuje. Ve¾mi ve¾kú úlohu
tu zohráva úroveò právneho
vedomia obèana, ktorý si má
by ako spotrebite¾ vedomý
svojich práv, vyplývajúcich mu
z platných právnych predpisov
v tejto oblasti. Naèrtnime
v krátkosti aspoò nieko¾ko práv
a povinností ako na strane predávajúceho, tak i spotrebite¾a.
V prvom rade treba uvies,
e táto problematika je obsiahnutá v zákone o ochrane spotrebite¾a a v nieko¾kých súvisiacich vyhlákach, ktoré
podrobnejie rozoberajú konkrétne záleitosti v oblasti
obchodu a sluieb.

Výrobky, ktoré spotrebite¾
v predajni kupuje, musia by
predávané v správnej hmotnosti, miere a mnostve. Predavaè
je povinný umoni spotrebite¾ovi, aby si tieto údaje mohol
prekontrolova. Ak teda máme
nejaké pochybnosti, èi predavaè dobre odváil mäso, odmeral koberec, narátal krúky na
záclony, nebojme sa poiada
o opätovné preváenie, premeranie alebo prekontrolovanie
poètu, je to nae právo. Pri kúpe
výrobkov, ktoré majú obmedzenú dobu spotreby - ide najmä
o potraviny, ale aj o kozmetické
výrobky, rôzne chemikálie,
batérie a pod., je dôleité si
prekontrolova, èi doba spotreby ete neuplynula, resp. ko¾ko
èasu zostáva do jej uplynutia
a potom sa rozhodnú, èi v tejto
zostávajúcej dobe výrobok ete
stihneme spotrebova. Po uplynutí doby spotreby nie je dovolené výrobky ïalej predáva
a to ani za zníenú cenu.
Tie výrobky, ktorých charakter predurèuje k tomu, e sa
budú sklada, montova, alebo
pouíva ako súèiastky, musia
ma priloený písomný návod
a to v slovenskom jazyku.
Rovnako musí by spotrebite¾
informovaný o nebezpeèenstve,
ktoré by vzniklo v prípade
nesprávneho pouitia výrobku.
Vo veobecnosti platí zásada, e
kadý výrobok musí obsahova
aspoò v struènosti návod na
pouitie, alebo spôsob pouitia
a údrby. Toto sa samozrejme
nevzahuje na prípady, ktoré sú
zrejmé, alebo veobecne známe
- napr. pouitie zubnej pasty.
Spotrebite¾ musí by taktie
jednoznaène informovaný o cene výrobku alebo sluby. Nepostaèuje oznaèenie len tzv.
kódom, ktoré spotrebite¾ovi
o cene výrobku nepovie vôbec
niè. Tak isto nepostaèuje len
odpoveï predavaèa na nau

otázku - ko¾ko to stojí? Konkrétne výrobky musia by jednotlivo, alebo skupinovo na
regáloch oznaèené vidite¾ne
cenou. Rovnako to platí pri
poskytovaní sluieb - v predajni
musí by vidite¾ne umiestnený
cenník napr. fotografických
sluieb, kaderníckych sluieb
a pod.
Ak to povaha výrobku umoòuje, je predávajúci povinný na poiadanie spotrebite¾a
výrobok predvies, resp. vyskúa jeho funkènos. Tu ide
najmä o spotrebný tovar ehlièky, iarovky, vybrané
druhy textilu. Ak kupujeme
napr. pánsku koe¾u, ktorá býva
zapendlená a zabalená, spokojne poiadajme o jej rozbalenie. Pokia¾ je v obale, vidíme
nanajvý jej farbu a tvar goliera.
Niè vak nevieme o jej kvalite,
resp. prípadných chybách. Vo
veobecnosti je múdre riadi sa
zásadou - niè nekupova náhlivo, nepremyslene, bez dôkladného prekontrolovania a u
vôbec nie výrobky, ktoré nám
majú slúi dlhiu dobu - elektrické spotrebièe, znaèková
obuv, textil. V takýchto prípadoch sa treba presvedèi najmä
o výrobcovi, o podmienkach
záruky a o monosti reklamácie.
Spotrebite¾ má právo na to,
aby mu bol výrobok bezplatne
zabalený a to do vhodného
obalového materiálu. Výnimku
tvorí len peciálne zabalenie,
napr. darèekového charakteru,
ktoré zaplatí spotrebite¾. Musí
vak by o tom vopred vhodným spôsobom informovaný.
Ak sa rozhodneme výrobok
kúpi, malo by by od predávajúceho samozrejmosou
(a zákon mu to prikazuje), e
nám z elektronickej registraènej
pokladnice vydá blok. V prípade, e tak neurobí, je rozumné,
aby si ho spotrebite¾ vyiadal,

pretoe ak takýto doklad o kúpe
výrobku nevlastní, v podstate sa
zbavuje monosti výrobok
reklamova. Ak dôjde k situácii, e výrobok je chybný a ete
neuplynula záruèná doba, spotrebite¾ má právo reklamova
ho. Predávajúci je povinný reklamáciu prija. Rovnako by
malo by samozrejmosou
vyda reklamaèný lístok. Ak to
predávajúci neurobí, je vhodné
trva a nástoji na tom. Reklamácia musí by vybavená najneskôr do 30 dní - kladne alebo
záporne. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví v tejto lehote,
spotrebite¾ má automaticky
právo na výrobok nový, alebo
na vrátenie finanènej sumy.
V praxi sa èasto stáva, e keï
potrebujeme reklamova výrobok, predajòa, v ktorej sme ho
kúpili, je u dávno zruená.
V takejto situácii je moné
obráti sa na prísluný okresný
alebo obecný úrad. Predávajúci
má toti povinnos pred zruením prevádzkárne informova
okresný aj obecný úrad o tom,
kde a kto je povinný vysporiada prípadné záväzky. Na bloèku z elektronickej registraènej
pokladnice musí by taktie
uvedené obchodné meno a sídlo
predávajúceho, od ktorého sme
výrobok kúpili. Reklamova ho
má spotrebite¾ právo aj na tejto
adrese.
Oblas spotrebite¾ských
práv zahàòa v sebe iroké
spektrum informácií. Bení
spotrebitelia by z tejto problematiky mali ovláda aspoò
spomenuté základné práva
a povinnosti. Tým nároènejím,
ktorí by sa chceli dozvedie
viac, odporúèam èasopis Terè,
ktorý vydáva OZ Ochrana spotrebite¾a agentúra, Horný Val
24, ilina.
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Moje misie v Rumunsku...
Urèite kadému z nás slovko
"misie" nieèo hovorí a ve¾a sa
o nich dozvedáme z Hlasov
alebo Katolíckych novín. Na
takýchto misiách som bola aj ja
a rada by som sa s Vami podelila o moje záitky a skúsenosti.
13 mladých ¾udí, spolu
s dvoma pátrami - verbistami,
sme sa jedného slneèného dòa
vybrali do Rumunska. Pozbierali sme sa po celom Slovensku
a vybrali sa na dlhú cestu.
Prechádzali sme cez Maïarsko
a nae pocity a oèakávania sa
stupòovali, keï sme sa pribliovali k rumunským hraniciam.
Na hraniciach to prebehlo
hladko. Sponzorské dary, ktoré
sme im niesli, rumuni na uschovaných miestach nenali. Po
prejdení hraníc v aute zavládlo
ticho. Kadý bol zaujatý pozorovaním okolia, ktoré sa ve¾mi
zmenilo. Cesty boli úzke,
iadne dia¾nice a po okolí
roztrúsené domèeky, ako na
kopaniciach.
Po nieko¾kých hodinách sme

ktorých mesaèný plat je asi
2000 Sk v prepoète na nae
peniaze a tovar v obchodoch je
o nieèo drahí ako u nás. ¼udia
ijú len z toho èo si sami
dopestujú a dochovajú. V obchodoch kupujú len chlieb
a základné suroviny, ako je
múka a cukor. Od tátu nedostávajú iadnu pomoc. Ve¾a
mladých odchádza na Slovensko alebo do Èiech za prácou.
Systém v kolstve majú
celkom iný ako máme my. Majú
12 tried. Je to ako u nás Z +
stredná kola, ktoré sú tam
povinné. Potom u odchádzajú
na vysoké koly. Za vysokú
kolu sa musí plati. Prvých 10
najlepích tudentov na kolách
dostáva tipendium, a preto sú
rumunské deti aj takýmto spôsobom prinútené sa dobre uèi,
ak pomý¾ajú na túdium na
vysokých kolách. Známkovanie v kolách je od 1-10
a najlepia je 10. Prvé tyri roky
majú vyuèovanie v slovenèine
a potom idú do rumunskej
koly.
V dedinke Bodono sme sa

prili do dedinky Bodono. U
nás tam netrpezlivo oèakávali
misijné sestrièky Ducha
Svätého, ktoré pôsobia v tejto
dedinke. V okolí dediny sa
nachádzajú uho¾né bane. Kým
sa ailo, ¾udia sa mali dobre.
Teraz sú bane zavreté a mui
prili o prácu. V niektorých
rodinách pracujú len eny,

zdrali len dva dni. Sestrièky
nám ukázali okolie a potom
som u la na svoje misijné
pole.
Bývali sme v domèeku pri
fare, kde predtým pôsobili
sestrièky, kým sa presahovali
do Bodonou. Kostol (prepojený s farou) je na kopci a do
dediny Varza¾ je to asi 2 km na

Zuzana Tholtová

jednu stranu a na druhú stranu
do Borom¾aku, tak isto. Sú to
slovenské dedinky a tak sme sa
cítili ako doma, lebo vetci nám
rozumeli.

ijú ako ve¾ká rodina. Deti
a mláde dria spolu, pomáhajú
si, nikto si niè nezávidí
a nesaujú sa, e im nieèo
chýba, alebo e si to nemôu

Venovali sme sa evanjelizácii deti a mládee a pomoci
starím ¾uïom. ¼uïom len
staèilo to, e sa mali komu
vyrozpráva a boli ve¾mi
astní, e ma niekto o nich
záujem. Povaovali nás za hostí
a tak nám pracova ani ve¾mi
nechceli dáva. Boli ve¾mi
jednoduchí a tedrí.
Pre deti a mláde sme robili
stretnutia, kde sme sa s nimi
hrali, rozoberali nejakú
náboenskú tému, chodili sme
s nimi na výlety a venovali sa
im èo najviac. S mládeou sme
sa stretávali len pred sv. omou,
lebo poèas dòa pracovali. Na sv.
omu deti a mláde chodili
kadý deò, aj keï im cesta
trvala asi pol hodinu do kopca
a to aj cez zimu, k tomu jedna
tetuka a starí pán. V nede¾u
bol kostol plný a myslela som,
e spadne, keï zaèali mui,
eny, deti a mláde spieva
z plných hrdiel.
Bolo cíti, e tam prili kvôli
Bohu a nie preto, e je nede¾a
a musia si splni povinnos ís
do kostola. Vieru povaovali za
ve¾ký dar a aj ili pod¾a nej.
Boli vïaèní za vetko, èo im
deò prinesie, aj keï sa im
dookola opakovalo to isté,
práca a zase práca.

dovoli.
Len 3 rodiny z celej dediny
mali kúpe¾òu, jedna z nich je
fara. Ústredné kúrenie a telefóny nemajú a niekde nemajú ani
len vodovod. Namiesto áut
majú kone a vozy, ktoré im
slúia ako dopravný prostriedok. Cestovali sme aj my na
voze do Syp¾aku na ich tradièný jarmok. Kone boli zaparkované na parkovisku, ako u nás
autá. Na jarmoku predávali
vetko, od dobytka a po obleèenie.
Vetko bolo pre nás nové.
Nové prostredie, iní ¾udia...
..., ale predsa sme sa cítili
ako doma, na dovolenke medzi
zahraniènými Slovákmi.
Zaili sme toho ve¾mi ve¾a
a na tri týdne sme boli jedni
z nich, ili sme ich spôsob
ivota a popri nich sme si
uvedomili, ktoré veci majú
zauja prvé miesta v naich
ivotoch.
Kadý deò som ïakovala
Bohu, e mi umonil túto cestu,
e som mohla spozna nových
¾udí, nadviaza nové priate¾stvá, povzbudi ich, porozpráva sa s nimi a vidie ako sa ije
aj inde vo svete.
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