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Editoriál
Katarína Kaèalková
Milí èitatelia.
A opä je tu ten èas.
Pre deti vytúený èas
prázdnin, pre dospelých
- koneène dovolenka a
pre tých starích mono len neznesite¾né horúèavy. Áno, leto
dostalo u mnoho prívlastkov, ktoré vak
majú jeden spoloèný menovate¾: pohodu,
pokoj, relax a oddych. Nie e by práca pre
nás prestala existova, práve naopak,
domy, polia, èi sená, to vetko si iada
svoje. Ale ¾udská bytos je u raz taká.

Teplé slneèné dni v nás vyvolávajú akúsi
príjemnejiu náladu, alebo vylúdia úsmev
na tvári a mono podvedome zatúime
"odloi si" a "uetri si" z tohto pokladu
na horie èasy. Niekedy by vak staèilo
len si uvedomi, e tú pohodu a pokoj
vytvárame okolo seba a v medzi¾udských
vzahoch my - ¾udia a e vlastne vôbec
nezáleí na tom, èi sa ten-ktorý deò
v poèasí vydarí alebo nie. A tak hoci ete
nevieme, aké bude to tohtoroèné leto, jedno je isté - urèite bude stále "vyjasnené",
ak budeme nosi slnko vo svojej dui. A ja
Vám to vetkým z celého srdca elám.

nepredajné

Jún mesiac
po¾ovníctva a
ochrany prírody
Mesiac po¾ovníctva a ochrany prírody - aj také oznaèenie má jún. Jeho základnou úlohou je vytvára kladný
vzah ¾udí k prírode nielen u dospelých,
ale hlavne u mládee. Má nezastupite¾né miesto pri ochrane ivotného
prostredia. Pripomeòme si e práve teraz je obdobie, keï prichádza na svet
nové potomstvo väèiny z druhov u nás
ijúcich zvierat a preto sú ove¾a citlivejie na prítomnos èloveka.
Slnko a pekné poèasie láka ¾udí do
prírody, koda len, e sa v nej vetci
Pokr. na str. 4

Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
ktoré sa zilo 19.3.2002, aby prerokovalo:
1. Pozemkovú reformu (komasáciu)
obce Liptovská tiavnica. Zasadnutia OZ
sa zúèastnila vedúca odboru PPLH Okresného úradu v Ruomberku Ing. Jurèová,
ktorá poslancom podrobne vysvetlila danú
problematiku. Financovanie komásácie by
bolo z podporných prostriedkov EF SAPART. Predpokladané náklady sa odhadujú na 500 000 Sk. K zaèatiu prác je potrebných 50 % súhlasných podpisov
vetkých známych vlastníkov pozemkov.
Poslanci rozhodli, e vlastníkov pozemkov v extraviláne treba podrobne informo-

va na verejnom hovore, ktorý by sa uskutoènil dòa 3. mája 2002 o 17:00 h
v zasadaèke Kultúrneho domu v Lipt.
tiavnici. Verejný hovor sa konal v stanovenom termíne za úèasti 65 vlastníkov pozemkov. Vlastníci pozemkov vyjadria svoje stanovisko podpismi, ktoré zabezpeèí
OÚ v Ruomberku, odbor PPLH.
2. Pokraèovaní plynofikácie obce. Starosta obce informoval poslancov o ukonèení plynofikácie v lokalite Moèiar v nákladoch 156 601,50 Sk z finanèných
prostriedkov obce. T. è. prebieha kolaudaèné konanie. Po vydaní kolaudaèného
rozhodnutia budú finanèné prostriedky

obci vrátené SPP, a. s. ilina. Plynofikácia obce by mala pokraèova IV. etapou.
Je potrebné dobudova plynovod, aj za
finanèné prostriedky obce, od Z po súpisné èíslo 135, aby sa v roku 2003 mohlo
pristúpi k asfaltovaniu tátnej komunikácie od otoèky autobusu v strede obce smerom na zaèiatok obce. Uvedená tátna
komunikácia je po budovaní kanalizácie
a plynovodu vo ve¾mi zlom stave a nako¾ko je to jediná prístupová komunikácie do obce, je potrebné vykona nové
asfaltovanie. Poslanci hlasovaním schválili uvedený návrh.
3. Pracovný poriadok pracovníkov obce
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Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
Liptovská tiavnica. Od
1.4.2002 nadobúda úèinnos
zák. è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Z uvedeného dôvodu je potrebné zrui doteraz
platný Pracovný poriadok pracovníkov obce Lipt. tiavnica
a zároveò bol prednesený návrh nového pracovného poriadku.
4. Poriadok odmeòovania
pracovníkov obce Liptovská
tiavnica. Od 1.4.2002 nadobudol úèinnos zák. è. 313/
2001 Z. z. o verejnej slube.
Tento zákon upravuje verejnú
slubu a pracovnoprávne vzahy zamestnancov pri vykonávaní verejnej sluby k zamestnávate¾ovi, ktorým je obec.
Z dôvodu, e pracovníci obce
budú odmeòovaní pod¾a tohoto zákona, je potrebné zrui
doteraz platný poriadok odmeòovania a prija nový v súlade
so zákonom o verejnej slube.
5. Verejnoprospené práce
v obci. Do konania obecného
zastupite¾stva obec zamestnávala troch pracovníkov VPP.
Nako¾ko obec potrebuje v letných mesiacoch zabezpeèi
viaceré udriavacie práce na
verejných priestranstvách,
bolo navrhnuté zvýi poèet
pracovníkov VPP o troch zamestnancov.
6. Rekontrukcia budovy
obecného úradu. V mesiaci máj
2002 prebehla rekontrukcia
budovy obecného úradu. Dolo k výmene okien a vchodových dvier firmou ALUSTAV
Ruomberok v celkových nákladoch 154 858 Sk. Vybudovalo sa plynové kúrenie budovy obecného úradu firmou

DRAPÁÈ Ruomberok v celkových nákladoch 122 684 Sk.
Dolo k vyma¾ovaniu vetkých
vnútorných priestorov budovy
obecného úradu v celkových
nákladoch 17 325 Sk. V súèasnosti obecný úrad zabezpeèuje vetku svoju èinnos. Touto
cestou sa chcem ako starosta
obce poïakova obèanom za
pochopenie a trpezlivos poèas
rekontrukcie budovy obecného úradu, kedy bolo potrebné
niektoré iadosti obèanov presunú na neskorí termín.
OZ sa zilo 23.5.2002, aby
prerokovalo:
1. IV. etapu plynofikácie
obce. V súèasnosti obec zrealizovala èas IV. etapy z finanèných prostriedkov obce v celkových nákladoch 510 624 Sk.
Na dokonèenie IV. etapy a následnú kolaudáciu je potrebné
dobudova úsek od súpisného
èísla 135 (Ing. Podhorec) po
súpisné èíslo 141 (vajleninová Viera) v celkových nákladoch 120 000 Sk. Obec Lipt.
tiavnica podala na rok 2002
dve iadosti a to na F P SR
a tie na Vyí územný celok
ilina. Do súèasného dòa obec
neobdrala iadne finanèné
prostriedky zo tátneho rozpoètu, preto aj dokonèenie IV.
etapy poslanci odsunuli na neskorí termín. Èo sa týka plynofikácie novej ulice - V. etapa, poslanci rozhodli, e
pokraèova sa bude a po obdraní finanèných prostriedkov zo tátneho rozpoètu.
Na tomto mieste chcem poiada obèanov bývajúcich
v úseku od Ing. Tholta (zaèiatok obce) po Víta Balku

(otoèka autobusu v strede
obce), ktorí majú pred svojimi nehnute¾nosami uloené
kanalizaèné a plynové potrubie, na poslednú monos
napoji sa na jestvujúce ininierske siete do konca septembra 2002. Po tomto termíne si obec vyhradzuje
právo, nedovoli ïaliu rozkopávku komunikácie, pretoe je potrebné, aby poèas
zimy a jarných mesiacov dolo k zhutneniu prekopov
tak, e sa v mesiacoch jún
a júl 2003 zaène s asfaltovaním komunikácie. Po zaasfaltovaní komunikácie nebude
vydané rozhodnutie na rozkopávku komunikácie na obdobie 5 rokov.
iadam obèanov, aby zváili monos napojenia sa na
jestvujúcu kanalizáciu a plynovod, a tak predili zbytoèným komplikáciám.
2. Divadelné predstavenie.
Ochotnícke divadlo Hubová
ponúkla zahra v obci divadelné predstavenie. Poslanci odporuèili objedna divadelné
predstavenie na prvý septembrový týdeò 2002.
3. Územný plán obce. Starosta obce predniesol návrh na
dopracovanie územného plánu
obce rozíreného o lokalitu
Kluèiny, kde sa plánuje individuálna bytová výstavba. Bez
platného územného plánu obce
nie je moné rozíri intravilán obce, preto je potrebné rozpracovaný územný plán obce
dokonèi. Dokonèenie územného plánu vak stojí nemalé
finanèné prostriedky, ktoré
chce obec zdrui v pomere

10 % obec a 90 % právnická
osoba. Poslanci schválili zdruené prostriedky poui na základe notárskej zápisnice.
4. Opílenie stromov. Poslanci OZ prijali uznesenie, v ktorom doporuèujú starostovi
obce oslovi firmu, ktorá zabezpeèuje opilovanie stromov.
Je potrebné oreza a vypíli
suché konáre na stromov v lokalite Moèiar, Potraviny Jednota a miestny cintorín.
5. Predåenie verejného
osvetlenia v obci. Verejné
osvetlenie v obci bolo predåené od p. Kubovèíka Vladimíra
po Kováèika Vladimíra. Predåenie vykonali pracovníci SEZ
Ruomberok.
6. Interpelácie poslancov:
Poslanci OZ predniesli svoje
postrehy z diania v obci:
- Do naich dolín obèania vo
ve¾kom mnostve vyváajú
zbytky kostier z hovädzieho
dobytka. Preèo sa to stáva
v roku 2002, keï obec zabezpeèuje vývoz TKO vetkým
obèanom za rovnaký miestny
poplatok? Je predsa jednoduchie tieto zbytky, ako aj iný
druh odpadu, umiestni buï do
ve¾koploného kontajnera alebo do smetnej nádoby. Týmto
konaním zneèisujeme svoje
ivotné prostredie, naej doliny.
- Premostenie potoka na
miestnom rybníku pomocou
betónovej rúry.
- Neudriavané chodníky na
miestnom cintoríne. Pracovníci VPP zaènú pracova na
miestnom cintoríne, doposia¾
pracovali na rekontrukcii budovy OcÚ.
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Práva (ne)fajèiarov
Katarína Kaèalková
Rozèu¾uje vás, e na autobusovej zastávke vá èakajúci
sused fajèí jednu od druhej
a vôbec mu nevadí, e s vanúcim vetrom "to vetko" ide na
vás? e prídete do areálu nemocnice a pacienti, ktorí tu
h¾adajú stratené zdravie, veselo postávajú okolo smetných
koov pri lavièkách a fajèia?
e len èo vojdete do foyeru
kultúrnospoloèenských miestností, ihneï zacítite, e tabakový priemysel urèite neskrachuje?
A teraz obráme list... Rozèu¾uje vás, e pomaly u ani
na lavièke v parku si nemôete vychutna cigaretku? e na
pracovnej porade si nesmiete
zapáli, keï e vám bez toho
"nemyslí"? e ete aj celé pracoviská sa zriaïujú nefajèiarske
a ak tam chcete pracova, musíte jednoducho presta fajèi?
Takto by sme mohli pokraèova donekoneèna. Je to veène trvajúci duel, v ktorom (ako
to tak vyzerá) niet víaza. Nie
je iadnym tajomstvom, e vyspelé krajiny sveta dávno pochopili, e takýto závaný fenomén, akým fajèenie
nesporne je, vyaduje aspoò

akú-takú právnu úpravu, ktorou by sa vymedzil urèitý rámec ochrany nefajèiarov a skorigovalo poèínanie fajèiarov.
Slovenská republika takýto
zákon prijala zaèiatkom roka
1997, s úèinnosou od 1. júla
1997. Z rôznych strán sa ozývajú pochybnosti o jeho fundovanosti... Nie je vak naou
úlohou hodnoti ho. V kadom
prípade je platný a tak si povedzme, ako upravuje túto
problematiku.
Je nutné skontatova, e
jednoznaène je zakázané fajèi
v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy osôb, ale tak
isto v èakáròach a prístrekoch
na zastávkach a na perónoch.
Taktie je zakázané fajèi
v pracovných miestnostiach,
kde sú úèinkom fajèenia vystavení aj nefajèiari. Rovnako
v zdravotníckych zariadeniach, predkolských a kultúrnych zariadeniach, v uzavretých portových priestoroch.
Vo vetkých týchto zariadeniach vak zákon pripúa výnimku - fajèi je dovolené vo
vyhradených priestoroch, ktoré sú urèené na tento úèel - vo
fajèiaròach. Osobitnú kapitolu tvorí fajèenie v stravovacích
zariadeniach. Tam, kde nie je

stavebne oddelená èas pre fajèiarov od èasti pre nefajèiarov,
je zakázané fajèi v èase urèenom na výdaj raòajok, obedov
a veèerí. V cukráròach
a priestoroch rýchleho stravovania je celkom zakázané fajèi. V retauráciách, kde sa podáva jedlo, musí by aspoò 50
percent priestoru vyhradeného
pre nefajèiarov. Prevádzkovatelia týchto zariadení sú povinní vidite¾ne oznaèi priestor,
ktorý je vyhradený pre nefajèiarov. Tento musí ma primerané vetranie (ventiláciu).
Obce majú právomoc vo svojich územných obvodoch veobecne záväzným nariadením
obmedzi alebo zakáza pouívanie tabakových výrobkov
aj v iných verejne prístupných
priestoroch.
Zákon upravuje aj predaj tabakových výrobkov v jednotlivých predajniach. V pecializovaných
predajniach
potravín (chlieb-peèivo, mäsoúdeniny a pod.) a v predajniach
so sortimentom tovaru urèeným pre deti a mláde je zakázaný predaj tabakových výrobkov. V predajniach, kde sa
tabakové výrobky predávajú,
musí by uverejnený oznam, e
tieto sa nepredávajú osobám

mladím ako 18 rokov. Predávajúci je povinný odoprie ich
predaj osobe, o ktorej má pochybnosti, èi spåòa podmienku
veku. V ostatných predajniach,
ako sú najmä novinové stánky,
pecializované oddelenia obchodných domov, predajne so
zmieaným tovarom, kaviarne,
pivárne a bary, je predaj tabakových výrobkov povolený.
Kadé balenie tabakových
výrobkov a tabaku musí ma
varovné oznaèenie o kodlivosti fajèenia umiestnené na
dobre vidite¾nom mieste.
Za nedodranie ustanovení
tohto zákona sú vybrané kontrolné orgány oprávnené uklada pokuty. Fyzickým osobám
do 500,- Sk, právnickým osobám od 500,- Sk do 100 000,Sk, výrobcom a dovozcom pri
ve¾koobchodnej èinnosti od
50 000,- Sk do 5 000 000,- Sk.
Fajèenie bolo a asi ete dlho
bude kadodennou súèasou
náho ivota, èi u sme fajèiari aktívni, alebo pasívni. Najdôleitejou vlastnosou
v týchto prípadoch zostáva tolerancia a to fajèiarov voèi nefajèiarom. Akoko¾vek sa to
niekomu nepáèi - za to, e si
nièím zdravie ja, nemusím ho
nièi tým druhým.

Pútnický zájazd do Krakova
Katarína Kaèalková
16. mája 2002 sa nieko¾ko
obyvate¾ov naej obce zúèastnilo pútnického zájazdu do
Krakova. Naim cie¾om bolo
Sanktuárium Boieho Milosrdenstva, ktoré sa nachádza
v klátornom komplexe v centre Krakova. Na tomto mieste
zaèala sv. Sestra Faustína Kowalská íri úctu k Boiemu
Milosrdenstvu.V Sanktuáriu sa

nachádzajú jej relikvie. V podzemnej kaplnke slúil vdp.
Mikulec sv. omu, ktorú obetoval na vetky úmysly, s ktorými sme putovali na toto sväté miesto. V priestoroch
klátorného komplexu je
(takmer pred dokonèením) postavený nový ve¾ký kostol,
ktorý by mal vysväti sv. Otec
u pri najbliej návteve Po¾ska. Po odchode z klátorného
komplexu sme si prezreli Ma-

riánske námestie v Krakove.
Na spiatoènej ceste sme pokraèovali v naej púti na Zsebrydowskej kalwarii. Aj toto
miesto má navtívi sv. Otec
pri spomínanej návteve. Pred
nádherným chrámom, ktorý sa
nachádza pod kalváriou, je
umiestnená socha sv. Otca
v ivotnej ve¾kosti. Cestou
spä sme ïalej prechádzali cez
Wadowice - rodné mesto pápea.

Chcela by som sa poïakova naim skvelým sprievodcom - Ing. Stopkovi a vdp.
Mikulcovi, ale taktie vetkým
úèastníkom zájazdu. Sú dôkazom toho, e aj v dnených
èasoch existuje v ¾uïoch hlad
po hodnotách trvalých. Naozaj
sa oplatí aspoò raz za èas navtívi miesta, kde sa "lieèi"
dua a naberá novú silu do kolotoèa vedných dní...
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O pä minút dvanás!
Ladislav Slanicay
Nie, iadne obavy! Nebudem písa o politike. Vypoièal som si len názov známej
televíznej relácie, ktorú, akokto, zvykneme sledova v nede¾u pred dvanástou hodinou.
Mne v tomto prípade ide o nieèo celkom iné, aj keï nemono jednoznaène tvrdi, e tu
nejde o troku politiky.
Naím spoluobèanom je známe, písali sme o tom u aj na
stránkach "tiavnického to
i to", e na majetkové vysporiadanie nehnute¾ností pôvodný zákon stanovil koneèný termín rok 2000. Vedeli sme
vtedy a poznatky to dnes potvrdzujú, e to bol termín nepremyslený a nedomyslený,
stanovený zákonom, u ktorého
u pri zverejnení v zbierke zákonov bolo mnohým, ktorí
predmetnú problematiku poznajú, jasné, e tento termín je
nereálny. Odbory Okresného
úradu, pozemkový a vtedy ete
aj katastrálny, súbene pracovali aj na iných úlohách a neboli schopné vybavova

a poskytova urýchlene potrebné podklady pre súdy a notárske úrady tak, aby vetko to,
èo sa za desiatky rokov nahromadilo ako nevysporiadané
dedièstvá nehnute¾ností, bolo
moné da do súladu so súèastným právnym stavom.
Vieme, e v naej obci Liptovskej tiavnici bol vykonaný zjednoduený register pôvodného stavu nehnute¾nosti,
ktorý sa týkal predovetkým
nehnute¾ností v extraviláne,
teda mimo zástavbovej èasti
obce a následne ROEP- register obnovenej evidencie pôdy.
Obe tieto akcie tiavnièanom
a vlastníkom nehnute¾ností
v katastrálnom území Lipt.
tiavnice, snahu o majetkové
vysporiadanie do urèitej miery skomplikovali. Jednak to
bolo tým, e na Katastrálnom
úrade bolo zastavené na pomerne dlhú dobu vydávanie
dokladov týkajúcich sa katastrálneho územia Lipt. tiavnice, ale aj tým, e mnohí spoluobèania sa dozvedeli, e
majú právne nevysporiadané
majetkové vzahy, bolo po-

Pokr. zo str. 1

nesprávajú etrne a oh¾aduplne. Bolo by dobré
zamyslie sa nad tým, e aj èlovek je jej súèasou a uvedomi si, k èomu to zaväzuje.
Predovetkým v tomto období by sme sa mali
snai, aby zver mala pokoj pri hniezdení, rodení. Nemali by sme ju rui hluèným správaním
sa. Nezneèisujme ivotné prostredie odpadkami. Príroda sa dokáe odvïaèi tým, e nám poskytne dostatok pokoja a monosti naèerpa pozitívnej energie, ktoré v tomto pretechnizovanom
svete vetci potrebujeme a aj vyh¾adávame.
Podporte nau snahu, aby sme pre budúce
generácie zachovali nae po¾ovné revíry aspoò
v takom stave, v akom sú v súèasnosti.
èlenovia PZ Salatín
Liptovská tiavnica

trebné kona, èo vak blokovanie Katastrálneho úradu neumoòovalo. Toto vetko bolo
a niè na veci nemení, e u spomenutý zákon, ktorý stanovoval termín majetkových vysporiadaní do roku 2000 bol
novelizovaný a termín predåený do konca roka 2005.
Mnohí si azda povedia, tak
èo, ete je èasu! Pozor! Je to
mylný názor. V skutoènosti je
"o pä minút dvanás"! Teoreticky máme pred sebou dva
a pol roka. Chcem zdôrazni,
e je to skutoène len teoreticky. Keï vetky tie úkony, ktoré je potrebné v záujme veci
vykona, usporiadame ved¾a
seba, prídeme ku záveru, e je
skutoène o pä minút dvanás,
teda najvyí èas zaèa vo veci
kona bez ïalích odkladov. Je
potrebné si uvedomi, e na
iadnom úrade neèakajú len na
nás. Je potrebné poèíta s tým,
e s pribliovaním sa koneèného stanoveného termínu, teda
roka 2005, bude u vetkých
úèastníkov konaní pribúda
nervozita a to tak u moných
dedièov, ako aj na úradoch. Dá

sa predpoklada, e úrady, katastrálne, súdy i notariáty, budú
v poslednom roku stanoveného
termínu zavalené poiadavkami o doklady a návrhmi na dedièské konania od tých dedièov,
ktorí spoliehali na to, e èasu
je stále dos a nechceli pripusti, e je najvyí èas kona.
Nepredpokladáme, e by zákon bol opätovne novelizovaný. Preto je potrebné, aby kadý dediè, ktorému nie je
¾ahostajné vlastníctvo nehnute¾nosti urobil v zostávajúcom
èase vetko preto, aby nadobudol doklad o dedièstve formou
dodatoèného dedièského konania v tých prípadoch, kde dedièské konania u prebehli a
niektoré nehnute¾nosti neboli
v nich zahrnuté, prípadne aj
tam, kde sa dedièské konania
neuskutoènili pre údajnú bezmajetnos a vo výstupoch
ZRPS je preukázané vlastníctvo po právnych predchodcoch.
Vetkým moným dedièom
zostáva len jedna monos,
jedna cesta a to vo veci kona.
To preto, lebo je o pä minút
dvanás !

Výstup na Salatín
J. Duková, M. Grafová
Sobota 22. júna 2002 nás po výdatnej noènej búrke prebudila rozpaèitým ránom. Aj napriek tomu sa
mnohí turisticky vyparádili a zili sa
pred zvonicou o plánovanej pol siedmej. Hneï zrána nás zveènil fotograf.
Èerstvých, mnohých ete usmiatych,
netuiacich, èo ich v ten deò èaká.
V dobrej nálade sme nastúpili do
Avie, ktorá nás odviezla a po chatu
Jágerku. Prvý úsek cesty, napriek hrbo¾om, bol teda vcelku príjemný
a prvé otlaky mali len niektorí tam,
kde sa nohy konèia hrubou èasou
pripojené k telu.
Vykroèili sme s elánom a prvé kilometre cesty sa veselo míòali. Za-

stavenie a oddych pri "¾aboch" bol príjemný. Posilnili sme sa, pokochali prvým výh¾adom a zakrátko vydali na
ïaliu pú. Nasledovalo stúpanie, stúpanie a ete stúpanie, prudké, skoro nekoneèné, ktoré mnohým poriadne ubralo síl. Odmena bola patrièná - nádherný
poh¾ad na Frièove skaly a slnkom zaliaty Salatín, ktorý sa pyne týèil pred
nami. Stál tam majestátne ako stároèia
pred tým a tí, ktorí ho uzreli prvýkrát si
poloili otázku: "To mám vyliez a na
ten vrchol?" Nebojácne sme sa teda vydali ïalej, posilnení kalíkom ohnivej
vody, pripravení zdola najaí úsek.
Krátky traverz lúkami, úzky chodník,
poprerastaný koreòmi stromov, kosodrevina sprava - z¾ava. Bolo mi ¾úto
Pokr. na str. 5
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Deò matiek
Jana Duková
Stalo sa u peknou tradíciou,
e si druhú májovú nede¾u pripomíname Deò matiek a my
v ten deò venujeme viac pozornosti naim mamám, mamkám
mamulienkam. Bytosti, ktorá
je kadému z nás najdrahia. O
to viac si to uvedomíme, keï
tú najdrahiu bytos stratíme...
Tento rok sme si sviatok
o týdeò "posunuli", ale niè to
nezmenilo na tom, e nede¾a
19. mája 2002 patrila naim
mamièkám.
U nieko¾ko týdòov pred
dòom "D" boli prípravy v pl-

nom prúde. Deti usilovne nacvièovali dramatizáciu "Zlatý
kvet" o chlapcovi, ktorý zachránil svoju chorú mamièku,
veselo zvàtali valakami ako
malí Jánoíkovci, nacvièili Èimove pytaèky, predviedli svoje gymnastické umenie aj hudobno-pohybové
pásmo
¾udových piesní! Celý
program sme ukonèili piesòou
"Najkrajie slovo". Po òom
deti obdarovali mamièky kvietkom z lásky a vetky eny
v sále vlastnoruène upeèenými
medovníkovými srdieèkami.
Program s demi nacvièovali
pani uèite¾ky Grafová, Vlnie-

ková, Duková, ale poïakovanie patrí aj obetavým mamièkám pani K. Kostolnej a M.
Kubalovej, ktoré svoj vo¾ný
èas venovali nácviku s demi.
Dúfam, e kytièka pre ma-

mièky, uvitá z náho programu,
sa vetkým páèila a ostáva u
len dúfa, e v naich srdciach
bude pre ne dos lásky aj vo
vedný deò.

kolský výlet
Elena Vlnieková

Pokr. zo str. 4

hlavne dobre urastených, ktorí
tento úsek zdolávali takmer kolenaèky. (Najvyí èas spriechodni túto èas turistickej
cesty. Dobrovo¾níci sa môu
prihlási na Obecnom úrade
v Liptovskej tiavnici.)
Keï sa zdalo, e kosodrevina je nekoneèná a chodník
nemá konca, vtedy som ho zbadala aj ja - vrchol a nádherný
výh¾ad vade tam, kde len oko
dovidelo. astní, prepotení do
nitky, sme si zaspievali slovenskú hymnu, odfotili sa na pamiatku, zapísali do knihy, kde
pribudlo 43 mien a posilnili. Po
oddychu nasledovala cesta
dolu, pre niektorých horia,
ako tá na vrchol, saená stupòujúcou sa pá¾avou, pred ktorou nebolo úniku ani pod ko-

runami stromov. Traverz na
Bohúòovo vyvolával v niektorých alúdkoch riadne chvenie,
ktoré zavàila ih¾ava siahajúca do pol pása. Obèerstvení
vodou z lesnej studnièky, sme
sa pomalièky, cestami, necestami blíili k domovu. Vyèerpaných, ale spokojných nás na
poslednom úseku cesty od horárne na kolské ihrisko odviezla Avia. Tu nás u èakal
znamenitý gu¾á osvedèeného
kuchára Janka Ondrejku.
Aj keï výstup bol nároèný
mnohí, ktorí ho absolvovali
prvý krát, sa znovu na Salatín
vrátia a pekná tradícia, pochádzajúca z nápadu pána starostu D. Lauku a pána A. Slanicaya pri príleitosti 700.
výroèia obce, ostane zachovaná.

7. jún 2002 - astný deò
vetkých kolákov. Koná sa
predsa koncoroèný výlet. Trasa - Betliar, Krásna Hôrka.
Vetci sme sa naò ve¾mi teili.
Aké bolo vak nae prekvapenie, keï sme sa namiesto do
slneèného rána zobudili do nepríjemného, upraného. Neubralo nám to na nálade a netrpezlivo, vybavení dádnikmi
a plnými takami vakovakých
dobrôt sme èakali na príchod
autobusu.
Koneène sme sa doèkali, nastúpili, usadili, zakývali a plní
oèakávania vytartovali. Celou
cestou vyslovene lialo, ale deti
sa veselo zabávali. Koneène
sme sa ocitli v Betliari. Prestalo pra, vetci si vydýchli,
povystierali stuhnuté kosti,
obèerstvili sa a poprechádzali
nádherným zámockým parkom. Obhliadka starobylého,
novozrenovovaného zámku
bola úasná a pouèná zároveò.
Vetci obdivovali "zlaté ruky"
dávnych remeselníkov.

Po dvoch hodinách strávených v Betliari sme sa presunuli na hrad Krásna Hôrka, kde
sme sa tie nadchýnali zruènosou, nápaditosou a krásou
výtvorov ulých generácií. Po
hodnotnej prehliadke si prili
na svoje aj deti. Na lúke pod
hradom boli lákavo rozostavené kolotoèe a strelnica a tie
dostali prednos pred obhliadkou neïalekého Mauzólea.
Nikomu nevadil dáï ani privysoké ceny, korunky bolo treba minú, najmä keï na "takej"
húsenkovej dráhe sme sa ete
neviezli.
Daïových kvapiek pribúdalo, peòaenky sa vyprázdnili, èas pokroèil, bolo treba pobera sa domov. Aj tak sme sa
zdrali dlhie ako sme plánovali a rodièia doadujúci sa
svojich ratolestí u netrpezlivo a mono aj s obavami prezváòali na mobily, kde sme.
Cestou domov opä lialo, ale
nálada bola výborná. Spokojní, plní prekrásnych záitkov,
bez nehody sme sa veèer vrátili domov.
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Plavecký
Mária Grafová
Medzi základné zruènosti,
ktoré by mal zvládnu kadý,
komu to zdravotný stav aspoò
trochu dovo¾uje, patrí plavecká zruènos. Naim iakom
poskytujeme monos túto
zruènos získa pravidelne
kadý druhý rok a to absolvovaním plaveckého kurzu na
krytej plavárni v Ruomberku.
Záleí len od rodièov, èi umonia deom vyui túto monos. Poplatok za 10 dòový
výcvik je 500,- Sk, polovièku
z toho hradíme z prostriedkov
ZR. V máji tohto roku získa-

lo "Mokré vysvedèenie" 16
úspených frekventatov z radov tretiakov a tvrtákov z naej koly. Pre mnohých z nich
to bol hlboký záitok, veï prekona strach z vody nie je vôbec jednoduché. Odrazilo sa to
aj v ich reakciách, ktoré zveènili na papieri. Napríklad, Lenka Janovcová píe: Keï sme
ili na plaváreò, ve¾mi som sa
bála. No keï som sa nauèila
pláva, u mi je lepie. Skákali sme do hlbokej vody. Aj maminka bola ve¾mi rada, e som
sa nauèila pláva a e
z neplavkyne sa stala plavkyòa.
Zuzka Zarevúcka si spomí-

na: Museli sme sa osprchova
studenou vodou, sadli sme si
na okraj bazéna a è¾apkali sme
vo vode nohami. Potom sme
voli do vody a robili velijaké cviky. Uèili sme sa splýva,

abku, kraula. Spoèiatku sme
si pomáhali doskami.
Ostáva u len dúfa, e deti
nauèené nezabudnú, v lete sa
v plávaní zdokonalia a voda sa
stane pre ne ve¾ký kamarát.

tyri roky v naej kole
tvrtáci kadoroène opúajú lavice naej koly a svoje
kroky smerujú na niektorú
z mestských kôl. Pre nás dospelých je to nieèo prirodzené,
ale kadý iak to preíva inak
a nepochybne to v òom vyvoláva rôzne pocity. Obavy z nového prostredie, ¾udí, poiadaviek, sa prelínajú s oèakávaním
zaujímavých záitkov, nových
priate¾stiev a v neposlednom
rade nových poznatkov.
tyri roky v ivote èloveka
sú len malou epizódkou, ale
v ivote 10 roèného dieaa je
to nepochybne kus ivota. Preto sme sa rozhodli trochu sa zamyslie nad rokmi, ktoré tohtoroèní tvrtáci preili na naej
kole a poèas jednej pisate¾skej
dielne zverili svoje mylienky
a pocity z tohto obdobia na papier.
Vznikli z toho pekné, zaujímavé, a aj ve¾mi dlhé dielka.
Pri èítaní niektorých mylienok
si mono aj vy zavspomínate,
aké to bolo za vaich èias.
Dominka Cevárová vidí svoje zaèiatky takto: "Keï som la
prvý deò do koly, stretla som

svojich kamarátov. Ete som
nevedela èíta a ani písa. Mali
sme ve¾mi trpezlivú a dobrú
pani uèite¾ku, Elenu Vlniekovú. Povzbudila nás, keï sme
zle preèítali, alebo spravili chybu v písaní. Hltali sme uèivo
ako draví draci. Do konca kolského roka sme sa v prvej triede nauèili dos. Písa, èíta
a tie poèíta."
Nie vdy bolo vetko ideálne. Napríklad Luká Kroèko
píe: "Nepáèil sa mi predmet
výtvarná výchova, lebo som
nevedel ve¾ni pekne kresli.
Nemal som rád ani hudobnú
výchovu, a doteraz ju nemám
rád, lebo neviem spieva.
V tretej triede som sa "rozalel" a mal som prvú päku
v iackej knike."
Alebo Zuzka Ondrejková:
"Raz, keï som bola u tretiaèka, hrali sme sa na skrývaèku
na hornom poschodí. Ja som sa
skryla do skrine v triede. Iba
keï sa skriòa zaèala vá¾a.
Jedno dievèa bolo chytro zavola pani riadite¾ku a ja som
dostala "sprda".
Mnohí si tu nali kamarátov,

na ktorých budú spomína po
celý ivot, tak ako ¼ubo Kostolný: "V prvej triede som si
naiel najlepieho kamaráta,
ktorý sa volal Tonko Slanicay.
Vetci sme boli výborní portovci. Tonkovi iel port najprv
trochu horie, ale teraz v tvrtej triede sa zlepil a u ma skoro predbehol. Dobre, e sa
zlepil."
Naa kola pravidelne pripravuje programy na rôzne
podujatia a snaí sa spestri
kolský ivot organizovaním
zaujímavých akcií, ktoré v iakoch tie zanechali spomienky.
Veronika Belková píe:
"V októbri sme boli na cyklotúre v Ludrovej a v Sliaèoch.
Boli sme aj na Maline a na Vlkolínci." Majka Muríòová si
zaspomínala: "Poèas tyroch
rokov v naej kole sme nacvièovali rôzne kultúrne programi pri príleitosti Dòa matiek,
Dòa dôchodcov, k sviatku sv.
Mikuláa."
tvrtáci majú monos prihlási sa na osemroèné gymnáziá v meste. V tomto kolskom roku tak urobili tyria,

vetci prijímaèky zvládli, no
prijali len jedného.
Luká Prokop: "Na skúkach
som sa uchádzal aj o prijatie na
gymnázium sv. Ondreja. Dúfam, e zapnem tak, e budem
ma samé jednotky. KONIEC!"
Ani v jednej práci nechýbalo
"ohodnotenie" práce pani uèite¾ky a jej spolupracovníèok.
Za vetkých aspoò Veronika
Belková: "Naa pani uèite¾ka je
ve¾mi dobrá. Vdy nám pomohla a poradila. Niekedy, keï
sa niekto pomýlil, povedal jej
mama, alebo starká."
A Dominka Cevárová:
"Vetkým bude chýba naa
pani uèite¾ka, ktorá nás uèila
tvrdo pracova a poctivo sa
uèi. Dúfam, e jej rady mi
pomôu aj na inej kole. Za tie
tyri roky, èo ma uèila, jej zo
srdca ÏAKUJEM!"
Vetkým tvrtákom praje
celý kolektív základnej koly
ve¾a krásnych záitkov, dobrých priate¾ov a chápavých pedagógov.
Elena Vlnieková a
iaci 4. roèníka
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Boles
Edita Haluzová
V zdravotníckom okienku si
dnes povieme nieèo o bolesti.
Asi sa nenájde na svete èlovek,
ktorý by aspoò raz v ivote
nepocítil boles. Boles je
sprievodným príznakom urèitého ochorenia, je to signál organizmu, ktorý nám takto dáva
na vedomie e v organizme sa
deje èosi zlé. Boles, ktorá je
príznakom zaèínajúcej sa choroby, oznaèujeme ako dobrú
boles, lebo nás upozoròuje na
ochorenie urèitej èasti náho
organizmu. Ak sa boles nedá
potlaèi ani po pouití analgetika - lieku na potlaèenie bolesti, treba vyh¾ada lekársku
pomoc. Lekár za pomoci diagnózy zistí pôvod bolesti
a úèinné lieèenie choroby, ktorá boles vyvolala.
Iné je to pri chronických dlhotrvajúcich bolestiach, ktorých príèinou je nevylieèite¾ná choroba. Napr. isté druhy
rakovinových ochorení v pokroèilom tádiu. Tu je na mieste podávanie utiujúcich liekov
potláèajúcich boles. Tým sa
zlepí kvalita preívajúceho
obdobia chorého èloveka.
Dnes sú u vytvorené pracoviská, ktoré sa zaoberajú lieèením
bolesti, hlavne tej chronickej.
Nie vdy sa podarí benými
vyetreniami zisti pôvod intenzívnej bolesti. Vtedy je na
mieste navtívi lekára - odborníka na boles. Ete raz chcem
teda zdôrazni, aby ste nepodceòovali boles, ktorá sa u vás
náhle prejaví. Môe sa jedna
o závané ochorenia, ktoré sa
dajú ako úspene lieèi, keï

obraz pôvodu ochorenia prekryjete tabletami od bolesti.
Pripomeòme si zápal slepého
èreva, lèníkové a oblièkové
záchvaty, kruté bolesti hlavy
pri vysokom tlaku ako príklad
blíiacej sa mozgovej poráky
a pod. Nebuïte teda pri pretrvávajúcej bolesti samolieèite¾om, ale vyh¾adajte odbornú
pomoc.
Povedzme si ete zopár viet
o zmienenom samolieèite¾stve.
Nikdy nezaèínajte so samolieèite¾stvom závaných zdravotných problémov. Tie nezvládne mnohokrát ani renomovaný
lieèite¾. Skúste zaèa so zlepovaním telesnej kondície
a oèistnými kúrami. Najjednoduchou a ve¾mi úèinnou je
ih¾avová kúra. Zaèíname
s òou vdy po splne mesiaca
v jeho ubúdajúcej fáze. Pä a
es stoniek ih¾avy opatrne
umyjeme pod teèúcou vodou
aby sme neporuili celistvos
listov. Uvaríme si asi dva litre
èaju, ktorý popíjame 14 dní
vdy v èase od 15-tej do 19tej hodiny. V kúre pokraèujeme opä po splne. Veèer by
sme mali jes len zeleninové
alebo ovocné aláty. Je to vynikajúca detoxikaèná kúra.
Èaj na zlepenie látkovej
výmeny: 20 g listu jahody, 40 g
vòate zlatobyle, koreò - podzemok nátrníka vzpriameného, 60 g ípok, 60 g vòate praslièky, 100 g vòate ¾ubovníka.
Uíva sa zápar z 1,5 lyice èajoviny na dva poháre vody,
mierne sa ete zahreje prikryté
4,5 a 7 min. potom sa nechá
10 min. postá, precedí sa
a pije sa po dúkoch v priebe-

hu dòa. Èaj osoí aj pri zápale
oblièiek, moèových ciest mechúra a kamienkoch.
Rada pri oetrovaní Bercových vredov: flanelovú handrièku namoèíme do ricínového oleja, vytlaèíme, aby olej
netiekol, priloíme na postihnuté miesto, na to dáme nieko¾kokrát zloené sacie papiere (papierové utierky), a cez
obväz utiahneme miernym
ahom. Aplikujeme na noc!
Môeme poui aj kaovité
obklady z kvitnúcej vòate
nechtíka. Súèasne je vhodné aj
vnútorné uívanie èaju s protizápalovým úèinkom a s prímesou drog, ktoré zniujú schopnos zráa sa. Je to
predovetkým komonica lekárska a vòa marinky vonnej.
Èaj na vnútorné uívanie:
200 g kvetu nechtíka, po 100g
vòate boráku lekárskeho a vòate marinky vonnej a po 50g
truskavca a vòate tymiánu. Pripravíme si zápar asi 3 l èaju
a z termosky popíjame po dúkoch v priebehu dòa. Pod¾a
bylinkára dr. Fed. THURZU.
A na záver s¾úbená rada pre
tých, ktorí trpia na nepravidelné vyprázdòovanie. V èajovni
v Ruomberku si môu kúpi
èaj z kruiny jelovej, ktorý sa
pije veèer, návod je na kartièke. Je to pomerne lacná a nenávyková droga osobne odskúaná.
Ak máte konkrétne otázky,
ktoré by ste chceli v lieèbe bylinkami poui, prineste ich
napísané na papieri na obecný
úrad, alebo v piatok v èase od
15.00 - 17.00 do novootvoreného klubu Èerveného kría.

2/2002

Zdá sa, e
nám to koneène vyjde
V minulom èísle náho èasopisu som vám, milí obèania, s¾ubovala skoré otvorenie poradne MS ÈK. To,
e sa ná zámer podarilo zrealizova a teraz, zapríèinila
porucha v elektrickom vedení. V zimných mesiacoch sa
nedali vykurova poskytnuté priestory. Sluby
MSÈK sa budú poskytova
v priestoroch jednoizbového uèite¾ského bytu pri Základnej kole v Liptovskej
tiavnici. Súèasou poskytovanej pomoci bude aj meranie krvného tlaku, dovoz
dlhodobo uívaných liekov
priamo domov pacientom,
poskytovanie hygienickej
oèisty starím ¾uïom, ktorí
nemajú vlastnú kúpe¾òu.
Nae sluby budeme poskytova kadý piatok, v èase
od 15.00 do 17.00. Záujemcom o dovoz liekov pripomíname, aby si èo najskôr
dali vyhotovi kópiu preukazu poistenca, ktorú bude
potrebova pán Tkáè, súkromný dopravca, pri vyberaní predpísaných liekov v
lekárni.
Dúfam, e keï budete èíta toto èíslo náho èasopisu, budete patri aj vy medzi prvých návtevníkov
naej poradne. Verím, e si
na piatkové návtevy v naej poradni rýchlo zvyknete
a budete s naimi slubami
spokojní. Za MSÈK sa na
vás vetkých teí pre predsedníèka
Edita Haluzová
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Tajnièka
Z mylienok Konfúcia - Sú tri cesty k získaniu múdrosti. Prvá je cesta skúseností - tá je najaia. Druhá je cesta napodobòovania - tá je naj¾ahia. A ukonèenie je v tajnièke.
1

2
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4
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8
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Vodorovne:
A. PRVÁ ÈAS TAJNIÈKY - B. Nae okresné mesto - Patriaca agentúre - C. Emanuel domácky - Veèer nemecky - Nám patriaci - Privádzajú na svet - Tona - Èie
¾udovo - D. Skratka teologocky - 500 rímsky - Egypský boh slnka - Neuèesaná ofina - Grécke písmeno - Driak oja - E. Inam - Hlas osla - Roò slzy - Kyslík - Národ
- Obleje sa horúcou vodou - F. Noste bremeno - Chem. Znaèka fosforu a uhlíka - Papierový obal - Alias - G. Aktá, spisy - DRUHÁ ÈAS TAJNIÈKY - Mesto
panielsky - H. Tok - Sedával - Laba - Vyia po¾hohosp. kola, skratka - Tie nemecky - I. Rýpaj - Jarný mesiac - Egypské písmeno - ¼ahko ofúkla - Plus - Mimo J. Krátka tretia samohláska - Skratka dlhohrajúcj platne - Skutoènos - Skratka polit. strany - Pohranièná strá, skratka - Prijímaè - Riadiaci a merací prístroj - K.
Zoologická záhrada - Patriaca Urdovi - Tam - Buï na svojom stanovisku - Èmudí - L. Písmeno R foneticky - 500 rímsky - Moja osoba - Rieka na Slovensku - Bývalá
skratka nemeckého tátu - Jeden nemecky - Znaèka bývalého boxu na obuv - M. Chemická znaèka dusíka - Vojenský pakt - arlota domácky - Mesto (kde sedelo
mnoho autorov kríoviek) - Staria Emka - Rímsky 1 - Rímsky 51 - N. TRETIA (POSLEDNÁ) ÈAS TAJNIÈKY
Zvisle:
1. Èas hokejového zápasu - Dar - 2. Èeveò v tvári - Nástroj záhradkára - Druh pôdy - 3. Jeden z Vlkolínskych - Vzdaj sa - Daj do ruky - 4. WC - Venuje - 5. 999 rímsky
- Nespí - Listová skratka, dodatok - Ret - Osobné zámeno - 6. Ale nemecky - Dlhé a - Prehodila, preloila - 7. Hodnota tovaru - Zbavil vody - Opi - 8. ERD - Nehovoril
pravdu - Kvietku - 9. Chemická znaèka síry a kyslíka - Nepomý¾ - Tona - Vydáva teplo - 10. Zamestnanec na krosnách - Urobil astným - 11. Tie - portový klub,
zn. - Údiv ¾udovo - Klesla - 12. Èas roka - Slávnostná sieò - Vzbudzuje obavy - 13. Muské meno - enské meno - Vlastnou rukou - Tuho kriè - Tona - 14. Ociedza,
Nula - Chovajú - Rímsky 6 - Skratka a iné - 15. Ekon. ind. nov. spol., skratka - Bezpeènostná sluba, skratka - A padá, inakie - Písmeno L foneticky - 16. Budovala
- Nestáli, Poívame potravu - 17. Patriaca tútorovi - Prvé písmeno abecedy - Kraj nieèoho - 18. Pracuj pluhom - Ohýbala - Pomáha ústne - 19. Násilne som niekoho
odviedol - Slávny panielsky maliar - 20. Spojka - Domáce meno Vacvalovej - Mòa - Odreú pílou

Rieenia z èísla 1/2002:
Osemsmerovka: Pamä je taká krátka a ivot taký dlhý. (Balzac)
Výhercovia:
Osemsmerovka: Prilo 5 rieení, 5 správne. 100 Sk získava: Matú Záhradník, L; Monika Svieená, L.
Rieenie tajnièky odovzdávajte v kancelárii obecného úradu. Dvoch vylosovaných rieite¾ov odmeníme sumou 100 Sk.
obec Liptovská tiavnica maximálne 6 krát do roka. éfredaktor:
TIAVNICKÉ TO I TO vydáva
RNDr. Duan Dírer. Zástupca éfredaktora a DTP: Michal Ondrejka.
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