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Príhovor starostu obce
Duan Lauko
Váení spoluobèania!
"Najlepia forma na presadzovanie záujmov samosprávy je dialóg."
Toto èíslo obecných novín sme zaèali
tvori presne mesiac pred parlamentnými vo¾bami. Vo¾bami, ktoré na tyri roky
ovplyvnia nau krajinu, obec, ale aj kadého z nás.
Dnes, keï èítate tieto riadky, u vieme
ako vo¾by do NR SR dopadli. Nu poprajme novým poslancom NR SR hodne politických úspechov, hlavne dobrú myse¾ pri

tvorbe zákonov, ktoré budú slúi vetkým
nám.
V mojom príspevku by som sa chcel
dotknú druhých volieb a to volieb komunálnych. Ako u urèite vetci dobre viete,
komunálne vo¾by sa uskutoènia 6. a 7. decembra 2002. Patrí sa mi ako starostovi
obce, ktorý konèí druhé volebné obdobie
poïakova vetkým spoluobèanom za
porozumenia a pomoc pri rieení problémov obce. Viete, ivot naozaj prináa rôzne situácie. Niekedy dobré, inokedy zlé,
problémové, stresové, ale ¾udia, ktorí sú
v danej chvíli vo funkcii, musia aj v danú
chví¾u rozhodnú. Niekedy som musel
toto isté podstúpi aj ja, a nie vdy bolo
moje rozhodnutie správne. Tu sa chcem,

váení spoluobèania, zastavi a poiada
Vás o prepáèenie, ak sa nieèo podobné
stalo pri stretnutí starosta - obèan. O úspePokr. na str. 3

Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
Poslanci OZ obce Liptovská tiavnica
sa zili na pracovnom rokovaní dòa
12.7.2002, na ktorom prerokovali Veobecne záväzné nariadenia (VZN) obce
è. 1/2002 o podmienkach drania psov.
Pod¾a tohoto nariadenia kadý pes draný nepretrite viac ako 90 dní na území
obce podlieha evidencii psov. Drite¾ psa
je povinný prihlási psa do evidencie na
Obecnom úrade v Liptovskej tiavnici
v lehote 30 dní od uplynutia posledného
dòa lehoty 90 dní. Kadú zmenu skutoèností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je drite¾ psa povinný do 30 dní
od zmeny skutoèností alebo údaja oznámi obci, kde je alebo má by pes evidovaný. Obec vydá drite¾ovi psa zapísaného do evidencie evidenènú známku psa,
ktorou drite¾ psa preukazuje totonos
psa. Známka je neprenosná na iného psa.

Odcudzenie, znièenie alebo stratu známky je drite¾ povinný do 14 dní odvtedy,
èo odcudzenie, znièenie alebo stratu
známky zistil, oznámi obci. Obec je povinná drite¾ovi psa za úhradu, ktorá je
100 Sk, vyda náhradnú známku. Vo¾ným
pohybom psa je pohyb psa bez vodítka
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za psa je vdy zodpovedný
drite¾ psa alebo osoba, ktorá psa vedie
alebo nad psom vykonáva doh¾ad. Vo¾ný
pohyb psa je zakázaný v katastrálnom
území obce. Vstup so psom je zakázaný
na miestny cintorín a miestne futbalové
ihrisko. Za nedodranie ustanovení VZN
môe obec uloi pokutu od 500 Sk do 5
000 Sk. Do VZN obce môe obèan nahliadnu na Obecnom úrade v Liptovskej
tiavnici. Ïalej poslanci schválili VZN
obce è. 2/2002 o regulácii volebnej kam-

pane pre vo¾by do NR SR v roku 2002.
Urèili plochu pre vylepovanie volebných
plagátov v predvolebnej kampani priestor
pred Kultúrnym domom v Liptovskej
tiavnici vo forme vývesných tabú¾. Poslanci prerokovali ukonèenie IV. etapy
plynofikácie obce. Pod¾a predneseného
návrhu starostu obce je potrebné dokonèi dåku plynovodu cca 83 m v cene 85
000 Sk a geodetické práce v cene cca 25
000 Sk, aby obec mohla poiada o vydanie kolaudaèného rozhodnutia, na základe ktorého by dolo k naplneniu hlavného plynového potrubia a následne bude
umonené vykurovanie rodinných domov.
Kompetenciami v kolstve pokraèovalo
rokovanie OZ. Poslanci zvolili Radu koly v zloení:
1. Za rodièov - tefan Belko, ¼ubo Zarevúcky
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Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
Pokr. zo str. 1

2. Za pracovníkov koly Anna Marschallová
3. Za Z - Elena Vlnieková
4. Za obec - Peter Omasta st.
V bode rôzne poslanci prejednali::
- schválili poèet poslancov OZ
na volebné obdobie 2002 2006 v poète 7 poslancov,
- schválili Zmluvu o prenájme
kolského bytu manelom Lehockým na dobu urèitú do konca roku 2003,
- prerokovali petíciu obèanov
v lokalite Paroh, ktorí poadovali predåenie miestneho rozhlasu (vykoná sa do konca septembra 2002), predåenie
verejného osvetlenia (vykoná
sa do konca októbra 2002), rekontrukciu miestnej komunikácie poslanci doporuèili preloi na neskorie obdobie
z dôvodu nedostatku finanèných prostriedkov,
- vzali na vedomie informáciu
o druhom roèníku výstupu na
Salatín, ktorého sa zúèastnilo
42 obèanov,
- vzali na vedomie informáciu
menovania zapisovate¾ky
OkVK pre vo¾by do NR SR
Miroslavy Kaèaljakovej,
- schválili pouitie leenárskych rúr na oplotenie ihriska,
- prerokovali poiadavku obèanov na umiestnenie ve¾koploných kontajnerov do rôznych èastí obce. Poslanci
rozhodli, e uloenie poètu
ve¾koploných kontajnerov
bude obmedzené, nako¾ko náklady na odvoz TKO stúpajú
a môu ohrozi poplatok za
odvoz TKO na rok 2003,
- prerokovali poiadavku sponzorského príspevku od SCP,
a. s. Ruomberok vo forme
kancelárskeho papiera,
- schválili Dodatok è. l/2002 k
vnútornému platovému predpisu zamestnancov základných
kôl a kolských zariadení
a Dodatok è. 1/2002 k pracovnému poriadku zamestnancov
Z a kolských zariadení,

- schválili v znení zákona
è. 289/2002 plat starostu obce,
- schválili plnenie rozpoètu
k 30.6.2002. Obec k tomu dòu
má 1 537 302,72 Sk. Výsledok
hospodárenia beného rozpoètu bol 502 572,55 Sk.
Poslanci OZ sa zili na pracovnom
rokovaní
dòa
6.9.2002, na ktorom prejednali, za úèasti zástupcu mládee
Mareka Chamaja, èinnos
Klubu mládee v obci. Práca
mladých nespåòa náleitosti
Zmluvy o práci a odovzdaní
priestorov v Kultúrnom dome
v Liptovskej tiavnici mládei:
- bezplatne neodpracovali
adekvátny poèet hodín na verejnoprospených prácach
v obci za odobraté mnostvo
elektrickej energie cca 20 000
Sk,
- nedodriavali otváracie hodiny v Klube mládee,
- nevypracovali písomne èinnos mládee v Klube mládee, ktorá mala by posúdená
poslancami OZ.
Zástupca mládee dostal od
poslancov poslednú monos
nápravy v termíne do
9.11.2002. V opaènom prípade bude Klub mládee uzatvorený.
Poslanci sa ïalej venovali
rieeniu petície obèanov v lo-

kalite okolo miestneho pohostinstva, v ktorej obèania iadali vykona nápravu ruenia
noèného k¾udu. K petícii obèanov sa vyjadril majite¾
miestneho pohostinstva p. tefan Dvorský. Pod¾a neho otváracie hodiny sa dodriavajú,
avak nevie zamedzi vysedávaniu obèanov na lavièkách po
ukonèení prevádzky. Poslanci
sa danou problematikou zaoberali a navrhli rieenie, aby
kadý obèan, ktorému bol naruený noèný k¾ud volal (aj
anonymne) Obvodné oddelenie PZ Liptovská Teplá. K poriadaniu posedení pri hudbe
poslanci rozhodli:
- ukonèenie posedení do
02:00 h,
- vchod zozadu do pohostinstva poèas posedení, predný
vchod uzamknutý,
- presmerovanie èasti lavièiek
do zadnej èasti pozemku do
konca roku 2003,
- primeraná intenzita hlasitosti
hudobnej reprodukcie.
Poslanci OZ sa zaoberali
monosou stravovania sa obèanov obce a cudzích obèanov
v kolskej jedálni pri Z v Liptovskej tiavnici. Schválili:
Cena stravnej jednotky pre
obèanov obce 23 Sk + 20 Sk
réia = 43 Sk

Cena stravnej jednotky pre
cudzích obèanov 23 Sk + 30
Sk réia = 53 Sk
Reijné náklady (elektrická
energia, vodné a stoèné,
plyn ) ostávajú pre potreby
kolskej jedálne.
V bode rôzne poslanci OZ
prejednali:
- prípravu podujatia "Posedenie s dôchodcami" v termíne
20.10.2002 s tým, e akcia by
pokraèovala ako Senior party
do 24:00 h,
- prípravu podujatia "Stretnutie s Mikuláom" - tohoto roku
netradiène pod vianoèným
stromom v obci v strede týdòa dòa 4.12.2002,
- schválili preplatenie autobusového spoja v nede¾u a vo
sviatok, ktorí nai obèania
evanjelického vierovyznania
vyuívajú na Sluby boie,
- schválili termín posledného
zasadnutia obecného zastupite¾stva na deò 8.11.2002
o 17:00 h,
- schválili termín uskutoènenia obecnej brigády na miestnom cintoríne na deò
26.10.2002 o 9:00 h.
Pri tejto príleitosti iadame
obèanov o úèas na tejto brigáde. Budú sa opilova stromy,
upravova chodníky vyhrabáva lístie a pokúsime sa celý
areál cintoríne okráli.

Vo¾by 2002 v Liptovskej tiavnici
Poèet evidovaných volièov 628, volièov, kt. boli odovzdané obálky 467 (74%), platných hlasov 460
Hnutie za demokratické slovensko
Kresanskodemokratické hnutie
Slovenská národná strana
SMER
Slovenská demokratická a kresanská únia
Komunistická strana Slovenska
Aliancia nového obèana

154 (33%)
64 (14%)
57 (12%)
44 (9%)
33 (7%)
28 (6%)
24 (5%)

Hnutie za demokraciu 10 (2%), Strana zelených na Slovensku 9 (2%), Pravá Slovenská národná strana 8 (2%),
Strana maïarskej koalície 7 (1%), Sociálnodemokratická alternatíva 6 (1%), Obèianska konzervatívna strana
5 (1%), Strana demokratickej ¾avice 3 (1%), Zdruenie robotníkov Slovenska 3 (1%), ¼avicový blok 2 (0%),
Strana za demokratické práva obèanov 1 (0%), Béèko - Revoluèná robotnícka strana 1 (0%), ena a rodina 1
(0%), Politické hnutie Rómov na Slovensku - ROMA 0, Demokratická strana 0, ¼udová strana 0, Slovenská
národná jednota 0, Nezávislá obèianska strana nezamestnaných a pokodených 0, Robotnícka strana ROSA 0,
Rómska obèianska iniciatíva SR 0
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Nieèo pre majite¾ov psov
Katarína Kaèalková
Keï sa prejdete ulicami dedín, èi sídliskami miest, zistíte, e len málokto nie je majite¾om svojho domáceho
miláèika - psa. Je chvályhodné, e u dávnejie sa hanlivé
oznaèenie tohto najlepieho
priate¾a èloveka "pozor zlý
pes" nahradilo úctivejím "pozor strány pes". U menej
príjemnejí je fakt, e niektorí
majitelia psov kladú na prvé
miesto zviera, neberúc pritom
do úvahy oprávnené nároky
èloveka, èi spoloèenstva ako
celku. Jednoducho nie je moné akceptova skutoènos, e
vo¾ne behajúci pes ohrozuje
okoloidúcich a jeho majite¾ na
vás niekde z dia¾ky ironicky
krièí, e veï on vám niè neurobí... Aj v tomto prípade platí, e pes je nevyspytate¾ný tvor
a keï to mono najmenej oèakávame, môe sa sta neastie. Èoraz èastejie sme
svedkami toho, e pes napadol
alebo usmrtil èloveka, aj keï
tomu predchádzali rôzne súvislosti.
Závanos tejto problematiky a do istej miery aj benevo-

lencia majite¾ov psov si vynútili prísnejiu právnu úpravu
v tejto oblasti. Národná rada
Slovenskej republiky prijala
s úèinnosou od 1. júla 2002
zákon è. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky drania psov. Tento
zákon sa vak nevzahuje na
sluobných psov pouívaných
pod¾a osobitných predpisov
(napr. psy pouívané v Policajnom zbore, v Zbore väzenskej
a justiènej stráe, vojenskej,
elezniènej, obecnej polícii,
ïalej na psov pouívaných na
colniciach a v po¾nej strái).
Spomínaný zákon vymedzuje nieko¾ko dôleitých pojmov.
1) Zvlátny pes - je pes pouívaný súkromnými bezpeènostnými slubami, horskou slubou, pri záchranných prácach,
ïalej pes po¾ovný, ovèiarsky
a vodiaci. 2) Nebezpeèným
psom je kadý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil èloveka
bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepouil v nutnej obrane
alebo v krajnej núdzi.
Kadý pes, ktorý je draný
nepretrite viac ako 90 dní na
území Slovenskej republiky

podlieha evidencii. Evidenciu
vedie obec. Drite¾ psa je povinný prihlási psa do takejto
evidencie v mieste, kde sa pes
nachádza. Do evidencie sa
okrem iného zapisuje: evidenèné èíslo psa, meno, priezvisko
a adresa trvalého pobytu drite¾a psa, skutoènos, èi pes
pohrýzol alebo poranil èloveka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ako aj úhyn alebo strata psa.
Kadú zmenu v týchto skutoènostiach je drite¾ psa povinný oznámi obci do 30 dní.
Obec vydá drite¾ovi psa evidenènú známku, ktorou drite¾ preukazuje totonos psa.
Zákon síce umoòuje vodi
psa mimo chovného priestoru,
avak osoba ktorá psa vedie, je
povinná predchádza tomu,
aby pes útoèil alebo iným spôsobom ohrozoval èloveka alebo zvieratá. Mimo chovného
priestoru je moné vodi aj
nebezpeèného psa za predpokladu, e na verejnom
priestranstve má nasadený náhubok. V prípade, e pes pohryzie alebo napadne èloveka,
je povinná osoba, ktorá psa
vedie, oznámi meno, priez-

Príhovor starostu obce
Pokr. zo str. 1

choch a neúspechoch môjho
"starostovania" sa nechcem
zmieòova. Avak svoj priestor
v úvodníku chcem vyui na
oznámenie Vám, e sa pokúsim kandidova na starostu
obce Liptovská tiavnica aj po
tretíkrát. Mono je to z mojej
strany dos odváne, ale verte
mi, chcel by som ete niektoré
veci dotiahnu, poprípade rozbehnú nové. Vo chvíli, keï píem tieto riadky ete neviem,

èi na post starostu obce bude
kandidova jeden alebo viacerí
kandidáti. Na veci to niè nemení. Vieme akurát to, e nové
zastupite¾stvo bude zotíhlené
a v budúcom volebnom období bude pracova len sedem poslancov.
Pomaly sa pribliujeme
k dòom, kedy sa v jesennom
povetrí príroda okolo nás prudko mení. V kolobehu èasu sme
si vak akosi nevimli, e významná zmena u nastala -

v ivote obèana. U o nás nerozhoduje takmer bezvýhradne tát prostredníctvom svojho aparátu, ale aspoò z èasti
my sami.
V závere mi dovo¾te, váení
obèania, ete raz sa poïakova
za doterajiu spoluprácu. Ako
dopadnú vo¾by, nechajme na
volièov a budúcnos. Srdeène
Vás vetkých pozdravujem,
prajem hodne spokojnosti
a úspechov v súkromnom ivote.

visko a adresu trvalého pobytu drite¾a psa pokodenej osobe. Súèasne je povinný túto
skutoènos oznámi obci, kde
je pes evidovaný. Osobitné
podrobnosti o vodení psa si
ustanovia obce veobecne záväznými nariadeniami. Obec
ïalej môe vymedzi miesta,
kde je zakázaný vstup so psom
a vo¾ný pohyb psa.
Ak drite¾ psa neprihlási do
evidencie, neohlási, e jeho pes
pohrýzol alebo napadol èloveka, nezabráni tomu, aby pes
útoèil alebo iným spôsobom
ohrozoval èloveka alebo zvieratá a neoznámi odcudzenie,
znièenie alebo stratu známky,
dopúa sa priestupku. Priestupku sa taktie dopúa ten,
kto evidenènou známkou nepreukáe totonos psa a kto
nerepektuje zákaz vstupu so
psom alebo zákaz vo¾ného pohybu psa.
Za tieto priestupky uloí
obec pokutu a do výky
5 000,- Sk. Ak sa drite¾ psa
alebo osoba, ktorá psa vedie,
opakovane dopustí priestupku,
mono uloi pokutu a do
dvojnásobnej výky.
Vetci dritelia psov, ktorým
vzniká povinnos prihlási psa
do evidencie, sú povinní splni si túto povinnos do 31. januára 2003.
Záverom by som sa chcela
prihovori tým, ktorých sa táto
problematika bezprostredne
dotýka. Po cestách a ulièkách
naej obce sa preháòajú nielen
autá a traktory, ale chodia po
nich aj ¾udia. Urobme vetko
pre to, aby sme si vzájomne
neznepríjemòovali ivot, a nebáli sa prejs popred niektorý
dom, lebo pred bránou pobehuje pes...Veï v koneènom
dôsledku - vo¾ne pobehujúci
pes nie je dobrou vizitkou ani
pre svojho pána...
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Projekt INFOVEK
Mária Grafová
Leto je èas prázdnin, dovoleniek, oddychu. Väèina z nás
ho teda vyuíva na regeneráciu svojich síl. Ruch na pracoviskách na urèitý èas utíchne,
spomalí sa. Obzvlá koly
poèas prázdnin akoby spali,
niet v nich známok ivota.
Tohtoroèné prázdniny vak
boli pre nau kolu výnimoèné a pracovný ruch neutíchol
ani poèas nich. Èo to spôsobilo? Ete poèas kolského roku
sa nám podarilo vypracova
úspený projekt INFOVEK
a naa kola bola zaradená medzi tie na Slovensku, ktoré
budú vybavené modernou poèítaèovou technikou a budú
ma monos pripojenia na internet. To znamená, e k poèítaèom ktoré sme si doteraz zadováili, pribudnú ïalie.
Preto bolo potrebné pripravi
miestnos, upravi elektrickú
intaláciu, zadovái potrebný
nábytok, vetko vyma¾ova,
vyèisti, usporiada. Realizova túto akciu poèas kolského roku, keï je ivot v kole
v plnom prúde, by bolo dos
problematické a tak sme vyuili èas prázdnin. Poèítaèová
trieda je vybavená, zabezpeèená, èakáme u len na dodávku
techniky a programového vybavenia.
Poïakovanie patrí vetkým,
ktorí boli ochotní obetova svoj
vo¾ný èas a venova ho naej
kole - obetavým rodièom a
bývalým rodièom, zamestnancom OcÚ v Liptovskej tiavnici, pracovníkom koly.
Preèo INFOVEK?
Pedagogickí pracovníci naej koly sa u roky snaia o
to, aby ich iaci neboli ukrátení o monosti získa èo najviac
primeraných vedomostí a zruèností, aby mohli naplno rozvíja svoj talent a svoje schopnosti. V dnenej, najmä

ekonomicky zloitej dobe, je
existencia malých dedinských
kôl ohrozená. Mnohí z vás si
urèite pamätajú na situáciu
spred nieko¾kých rokov keï sa
aj kola v naej obci dostala na
zoznam nepotrebných. Nechceme aby sa podobná situácia opakovala a preto robíme
vetko, aby sme v silnej konkurencii mestských kôl obstáli èo najlepie. Pri vypracovaní projektu INFOVEK sme si
stanovili tri základné ciele:
 OBOHATI PROGRAMOVÚ PONUKU zapojením
koly do projektu INFOVEK
chceme ponúknu rodièom
výber najvhodnejieho vzdelávacieho prostredia pre ich
diea aj napriek tomu, e sme
"len" málotriedna kola.
 ZÍSKAVA INFORMÁCIE Nai iaci pracujú na rôznych meních, èi väèích projektoch v rámci jednotlivých
výchovno-vzdelávacích predmetov, ktoré si vyadujú
mnostvo nových informácií.
Zaujíma nás tie ako si poèínajú a èo ponúkajú iné koly.
 POSKYTNÚ INFORMÁCIE Na Slovensku je vye
800 málotriednych kôl.
Existencia mnohých z nich je
ohrozená. My sme takúto situáciu zaili. Boli sme nútení
prehodnoti a prepracova
vlastný program tak, aby sme
presvedèili kompetentných,
ale najmä rodièov, e je pre
nich najvýhodnejie da diea
do naej koly.
Ïalou obrovskou výhodou
tohto zaujímavého projektu je
pripojenie a prevádzka internetu zdarma. Internet plánujeme vyuíva najmä:
 Pre vyh¾adávanie potrebných informácií pri rieení
rôznych vedomostných súaí, ktoré organizujeme jednak
aby sme obohatili vedomosti
naich iakov, ale aj aby sme
rozírili okruh ich záujmov:

Superèitate¾, Aj iaèik schybí,
Z kadého roka troka... .
Úèas v týchto súaiach vyaduje, aby iaci siahli aj po
mimokolskej literatúre a pracovali s rôznymi encyklopédiami. Aj keï máme pomerne
bohatú kolskú kninicu
(viac ako 800 titulov) nie vdy
v nej nájdu uspokojivú odpoveï nehovoriac o tom, e takéto získavanie informácií je
ve¾mi zdåhavé.
 Pri napåòaní programu
projektu MravèEKOvia
a získavaní nových informácií a kontaktov v oblasti enviromentálnej výchovy
 Pri vyuèovaní cudzích jazykov získavanie kontaktov
s anglicky a nemecky hovoriacimi demi a korepondencia
cez poèítaè a internet. Nai iaci si ve¾mi rýchlo osvojili prácu na poèítaèi s jednoduchým
jazykovým programom.
 iaci zaèali vydáva
vlastný èasopis Pokolák, pozostáva z rôznych rubrík , ktoré ostatné deti upútali. Pre autorov a redaktorov kolského
èasopisu by bolo zaujímavé
získava podklady do jednotlivých èlánkov aj z internetu

a niektoré èasti èasopisu
spracúva na poèítaèi.
 Od februára 2002 pracuje
Poèítaèový krúok
 Poèítaèové programy
a internet urèite nájdu svoj
priestor a vyuitie aj priamo na
vyuèovaní najmä matematiky,
prírodovedy a vlastivedy.
 Umoníme pracova s poèítaèmi aj starej mládei
a iným obyvate¾om obce, ktorí prejavia záujem a to minimálne raz do týdòa (prevádzkové hodiny budú neskôr
zverejnené)
 Na internete sa dajú nájs
projekty, na ktorých realizácii sa môu podie¾a aj nai
iaci, napríklad súa eSchoolnet Cartoon Competition,
táto stránka obsahuje vhodné
projekty pre vekovú skupinu
naich iakov s enviromentálnym zameraním, èo je v súlade s programom koly MravèEKOvia
 Chceme da vedie o svojej práci, ponúknu nae
programy kolám s podobným
zameraním a vetkým, ktorých
sa to týka. V blízkej budúcnosti
plánujeme zostavi www
stránku koly.

KOLA
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A opä zvoní ...
Jana Duková
Èasto zvykneme hovori:
"Ako ten èas letí." V èase
prázdnin akoby to platilo dvojnásobne. Len nedávno kráèali
deti domov s vysvedèením a u
tu bol opä èas sadnú do kolských lavíc. Slnieèko sa 2.septembra prebudilo skoro. Veselo svietilo na cestu hlavne
naim desiatim prváèikom,
z ktorých sa od toho dòa stali
naozajstní koláci. Vetci boli
ve¾mi statoèní, pretoe sme
nezaznamenali ani jednu slziè-

ku. V naej kole sme sa zili
presne o ôsmej. kolákov aj
hostí privítala pani riadite¾ka
Mária Grafová. Nasledoval
kultúrny program, ktorým deti
pozdravili svojich spoluiakov.
Povzbudivé slová vyslovil aj
pán starosta Duan Lauko. Za
rodièov sa kolákom prihovorila mamièka Janka Cevárová
a popriala im do nového kolského roka ve¾a chuti do uèenia a ve¾a pekných záitkov
s kamarátmi. K jej prianiu sa
pripájam aj ja.

Èítanie patrí k tým zamestnaniam, proti ktorým my ete
mnoho hreíme. Dobrá kniha
zu¾achuje, zjemòuje, to je
známa vec. Èlovek zaoberajúci sa knihami, umením, nachodí mnoho pekného i v pozorovaní kadodenného ivota. Pre
neho je obsaná i taká chví¾ka, v ktorej iní èasto niè nenájdu, ktorá sa nám zdá nudnou.
ivot nad knihou je ve¾mi
pekný, skutoènos nám taký
nedoièí. Tam sme slobodnými ¾uïmi, fantázia smie nás
unáa, nálada povznáa i nevdojak uveríme v jestvovanie èohosi nekoneèného, dokonalého...

MORE

Monika Kubalová
Si ako more, èo prílivom sa pýi,
ja zatia¾ tichuèko schovávam sa v skrýi.
Si ako kameò, èo moje srdce morí,
ako zlatá rybka, èo blúdi v sladkom mori.
Si ako pieseò, èo krásne znie mi v dui,
le srdce moje u blízku boles tuí.
Schovaj predo mnou to svoje muné telo,
u ve¾akrát to vo mne sralo a vrelo.
Si nedobytný hrad na kopci môjho strachu,
u nikdy k tebe nedôjdem, hoc brodím sa v prachu.

Èo povedali spisovatelia a básnici
o knihe

Èítajme
tefan Dírer
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Poznám ¾udí, ktorí hovoria,
e keï ich nieèo trápi a bolí,
nik a niè ich nevie uspokoji,
iba kniha. Sila mylienok
v knihe prejavených, alebo poézia nálad pôsobí lieèivo na ich
duu. Kniha je ve¾kým dobrodením pre èloveka. Ona by nás
èasto vedela uspokoji, keby
sme u nej h¾adali pomoc.
A nemyslime si, e sú knihy
iba pre niektorých vyvolených.
Vetci na ne máme právo, ku
vetkým nám ony hovoria. Pri
èítaní dobrej knihy oíva akási bytos v nás, cítime vô¾u
a schopnos k skutkom dobrým a obetavým.
(Prevzaté zo slov spisovate¾ky Hany Gregorovej)

Uè sa! Lenivos a hlúpos odso, zbraòami kníh prenasleduj
ju, lebo vetkých sprostákov jak ocot raz ústa rozumných
vyp¾ujú. (Vojtech Mihálik)
Kniha je azda najzloitejím a najväèím zázrakom zo
vetkých zázrakov, ktoré vytvoril èlovek na ceste ku svojmu
astiu a budúcnosti. (Maxim Gorkij)
Knihy sú ¾uïom tým, èím sú vtákom krídla. (John Ruskin)
Nemilova knihy znamená nemilova múdros. Nemilova
múdros vak znamená stáva sa hlupákom. (Ján Amos
Komenský)
Kniha je ivý ohlas nesmrte¾ných duchov vetkých vekov a
národov. (Victor Hugo)
Povedz mi, èo èíta, a ja ti poviem, kto "si". (Slovenské
príslovie)
Neèítaj mnoho kníh, ale èítaj dobrú knihu, hoc i nieko¾ko
ráz. V dobrých knihách sa doèíta o skutkoch lásky k blínemu,
o ¾achetných a statoèných skutkoch, preto neèítaj len oèami,
ale èítaj aj srdcom a èiò tie tak ¾achetne a statoène. Uè sa
dobru, kráse a pravde. Nauè sa naspamä, èo sa ti páèi! (Lev
Nikolajeviè Tolstoj)
Z preèítaných úryvkov napísal tefan Dírer

VÝZVA PRE TEBA ÈLOVEK
Monika Kubalová

Pozri sa èlovek do svojich dlaní,
rozlúti èiaru ivota.
Poteí sa, èi a to raní
a prepadne a clivota?

Kde sú tie túby v tvojom sne,
zrazu si taký nesmelý.
Správa sa dos alostne,
kde sa ti sily podeli?

Pozri sa èlovek na svoje deti,
oni ti veria, e nesklame.
Nad nami ete stále slnko svieti
a ty svoju ancu dostane.

Pozri sa èlovek iba na seba,
èi sa ti stále dobre dýcha,
èi smeruje do neba,
èi sa a nezmocnila pýcha.

Vetci sme sklamaní a iní,
bojíme sa svojej budúcnosti,
h¾adáme na koho hádza viny,
koho rozdrvi v ¾udskej zúrivosti.

Len nezatváraj vetky brány sveta,
snívaj si ïalej svoje krehké sny,
a h¾adaj teplo svojho leta,
nikto a niè a viac u neväzní.
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Vetky cesty vedú na Salatín !
Ladislav Slanicay
Celé Slovensko, oblas Liptova obzvlá, je známa krásami jej prírody a je príalivá
pre turistiku. Kataster a okolie naej obce Liptovskej tiavnice má dar okrem viacerých
minerálnych prameòov, aj
krásne lesné partie, èi u v doline Zemianskej, tak v Komorníckej, ale aj v doline Ludrovskej, ktorej vlastne celá ¾avá
strana od obce Ludrová smerom na juh, patrí do tiavnického katastra.
Z okolitých vrchov a hrebeòových vyvýenín je prekrásny výh¾ad na západnú èas
Liptovskej kotliny, na Západné Tatry a Choèské vrchy.
V tejto oblasti svojou výkou
dominuje vrch Salatín odkia¾
je dobrý a krásny výh¾ad aj na
pohorie Ve¾kej a Malej Fatry.
Ten, kto raz neetril námahou
a doprial si výstup na Salatín
neobanoval, lebo mu tento záitok zastáva ako trvalá spomienka na celý ivot.
Stalo sa aj v naej obci dobrým a pekným zvykom, e
vïaka nieko¾kým nadencom,
sa kadoroène opakuje organizovaný výstup na Salatín. Jeho
úèastníci sú rôzneho veku. Poèínajúc demi - kolákmi, ale
aj nadencami v "zrelom"
veku, ktorí majú sedem i viac
kríikov za sebou.
Trasy turistických chodníkov vedúcich na Salatín sú rôzne. Jedny sú nároènejie, iné
zas menej nároèné, skrátka je
mono si vybra, pod¾a kondície a fyzických schopností.
tiavnièanom sú známe trasy
výstupu na Salatín cez spomínanú Zemiansku dolinu,
Prostredný grúò a Makovicu,
poznáme trasu výstupu cez
Lazy, Gregor a hrebeòovkou
cez Ståp opä pod Makovicu,
alebo trasu Komorníckou dolinou do Rovní, potom serpentínami Såpa do Prostredného

grúòa a opä na Makovicu.
Skrátka je tu výber bohatý, no
turistickej verejnosti, okrem
tiavnièanov, ia¾ málo známy.
Nápad vybudova, prípadne
vylepi niektorú z uvedených
turistických výstupových trás
na Salatín, si pokia¾ vieme
osvojili aj niektorí zástupcovia
a èlenovia miestnych organizácií, predovetkým Po¾ovného zdruenia Salatín. Mylienke je priaznivo naklonené aj
Obecné zastupite¾stvo a bokom nemôe zosta Zdruenie
majite¾ov lesov. Dôvody pre
uskutoènenie tohto zámeru sú
viaceré.
Upravené a schodné chodníky sú nielen záujmom, ale aj
potrebou kadého po¾ovníka.
Im, po¾ovníkom by takto vhodne upravené chodníky slúili
predovetkým. Podobne z
tohto h¾adiska musí ma záujem o vhodné trasy chodníkov
aj Pozemkové spoloèenstvo
majite¾ov lesov. Obec a jej zastupite¾stvo tie musí podporova turistiku, podnika kroky na jej rozvoj a vybudovanie,
èi skôr vylepenie chodníkov
pre turistický výstup na Salatín, dominantu náho katastra,
rozhodne do tohto záujmu, alebo skôr úloh, patrí. Otvorenou
otázkou pre vyjadrenie názoru i prípadného doporuèenia
zostáva - kadia¾ ? Tak, ako
vetko v naom ivote, má svoje výhody a na druhej strane
nedostatky, také sú aj navrhované trasy výstupu, ktoré sú
konkrétnejie vyznaèené na
ved¾ajom náèrte. Pôvodný
zámer bol, e to bude mapka,
no dåka trasy navrhovaného
výstupu na Salatín vzdunou
èiarou je osem kilometrov, preto uvádzame len navrhované
moné trasy po kótu Makovice, odkia¾ vedie len jedna
osvedèená trasa výstupu - severným hrebeòom Salatína.
Sme presvedèení, e sa nájdu
aj iné, mono lepie a výhod-

nejie trasy výstupu. Oèakávame preto, e tí spoluobèania, ktorým je oblas turistiky i vylepenia trasy výstupu na Salatín nie
¾ahostajná a majú záujem v naom snaení nám pomôc a spolupracova, prispejú návrhmi pod¾a svojho uváenia tak, aby
sme ná zámer - vylepi a dosta do povedomia turistickej verejnosti, monos turistického výstupu na Salatín aj cez výstupovú obec Liptovskú tiavnicu, mohli realizova èo najskôr!
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Dejiny lekárskej vedy
Edita Haluzová
V naom zdravotníckom
okienku si dnes povieme nieèo o dejinách lieèenia a vyuívaní lieèivých rastlín.
O lieèivých praktikách starých egypanov sa dozvedáme
z lekárskych papyrusov a receptárov, ktoré opisovali iaci
lekárskych kôl. Niektoré
egyptské predpisy zahàòaj aj
èarovné zaklínacie formulky
proti chorobám. Ako lieèivá sa
pouívalo okolo 400 substancií, ktoré bolo pravdepodobne
moné nájs v staroegyptskej
lekárni.
Prvá skupina zahàòala látky
ivoèíneho pôvodu: krv,
mäso, rohy, mlieko, vajcia,
med ale aj moè a výkaly.
Druhou skupinou boli látky
rastlinného pôvodu: strom
akácie, broskyne, cédra, palmovej ïatle, figovníka, svätojánskeho chleba a morue. Z
rastlín to bol: aníz, fazu¾a, cibu¾a, cesnak, jaèmeò, kôpor,
koriander, mak, rasca, uhorka,
penica, trs, ricín, viniè, dyòa
èervená. Pouívali sa listy,
kvety, plody, korene, ivica,
drevo, avy, oleje, slama, popol, dym. Minerálne látky boli
zastúpené alabastrom, antimónom, kamencom, liadkom, koslínom, morskou so¾ou
a olovom.
Lieèivé úèinky babylonskej
medicíny sú známe z klinových tabuliek, zo starostlivo
vedených zoznamov drog.
Tvorili ich prevane lieèivé
rastliny. Na rozdiel od egyptských receptov, babylonské
neuvádzali iadne miery
a váhy. Za dôleitý sa pokladal èas, v ktorom sa liek vyrábal a podával. Najpriaznivejia
bola noc alebo ráno pred vý-

chodom slnka. Bylinkové odvary alebo výluhy sa zaèínali
pripravova obyèajne veèer
a extrahovali sa celú noc. Chorý ich potom vypil na laèný alúdok. Lieky sa èasto uívali
spolu s mliekom, medom, olejom, vodou alebo vínom a bez
ochutnávania, pretoe mali
èasto nepríjemnú chu.
Staroindická filozofia verila,
e tajomné sily prírody mono
premôc zariekavaním. Hlavný cie¾ lekárskeho umenia spoèíval v predåení ¾udského ivota a jednou z najdôleitejích
súèastí lekárskej vedy bolo poznanie lieèivých prostriedkov
- jedov. Drogy boli predovetkým rastlinného pôvodu
a cie¾avedome sa pestovali.
Existovali dva druhy lieèivých rastlín. Jedny èistili telo
a mali dávivý a preháòavý úèinok alebo zvyovali sekréciu
(nádcha, kae¾). Druhé zasa
pôsobili utiujúco. Tak sa napríklad pri horúèke odporúèalo vypi mlieèny odvar z múky
z nezrelých jaèmenných zàn,
v ktorom sa ete rozpustilo
maslo. Pri kali sa odporúèala
melasa zriedená vodou s prídavkom medu a korenia.
Indické drogy boli známe
v celej Ázii a dostali sa aj do
lekárskych kníh západného
sveta. Európa vïaèí Indii za
koreniny a celý rad nenahradite¾ných lieèivých prostriedkov ako sú rasca, èierne korenie, kardamón, ïumbier,
klinèek, macis, santalové drevo, ivica benzoová, konope,
ricínový olej, aloe a cukrová
trstina.
V èínskej medicíne bola
okrem akupunktúry najviac
prepracovaná náuka o lieèbe
drogami. Èíòania verili, e
v prírode existuje pre kadú

chorobu aj vhodný liek. Moderná veda vïaèí èíòanom za
mnohé rastliny a medikamenty. Patrí sem rebarbora, gáfor,
chvojník èínsky, koreò eò-eò
a èínsky èaj. Pouívali aj korene granátovníka, prilbicu a
z nej izolovaný akonitín. Z minerálnych látok to bolo elezo, ortu a síra. Medikamenty
sa pouívali ako odvary, mixtúry, práky, pilulky, náplasti,
èapíky alebo mastièky. Najèastejie pouívané rastliny boli
napríklad pukvorec, lopúch,
estragon, prilbica, rasca, horec, sladovka hladkoplodá,
orech krá¾ovský, skorocel,
broskyòa, granátovník, rebarbora, ricínový olej. Ópium suené mlieko z nezrelých to-

boliek sa objavuje okolo roku
1000 pred n.l. ako prostriedok
proti preháòaniu a úplavici.
Fajèenie ópia zaèalo poèas panovania posledného cisára z
dynastie Ming (16. st.), ktorý
zakázal pouívanie alkoholických nápojov.
Èínski lekári èasto pouívali pri lieèení aj rozlièné èasti
tela zo zvierat, ako napríklad
tigrie chlpy a tetiny, konce jeleních parohov, sliz z ropuchy,
rohy nosoroca, hadie mäso a
pod. Dokonca aj oèkovanie
proti kiahòam bolo v Èíne známe u ve¾mi dávno.
O lieèivých praktikách v starogréckej, rímskej, arabskej
kultúre a v stredoveku si povieme nabudúce.

Z èinnosti MS SÈK

Aj keï uplynulé dva mesiace boli èasom prázdnin a dovoleniek, tak ako som v poslednom èísle náho èasopisu písala, zaèali sme piatkové popoludnia. V priestoroch kolského
jednoizbového bytu, ktorý sa stal pôsobiskom naej èervenokrískej èinnosti, sme ja a pán Gonda kadý piatok v èase od
15 - tej do 17- tej èakali na záujemcov o zmeranie krvného
tlaku, prípadne monos pohovori si o problémoch so zdravotným stavom alebo o sociálnych otázkach. Za zhruba tri
mesiace, èo sme piatok èo piatok èakávali na vás milí spoluobèania, sa na nás s dôverou obrátila jediná osoba. A tak sme
museli s ¾útosou kontatova, e ná èas, ktorý sme boli
ochotní obetova vo vá prospech, bol èasom príli málo vyuitým. Neviem kde sa stala chyba.
Je pravda, e nebolo v naich silách zabezpeèi rozvoz liekov pre starích spoluobèanov do domácností, ktoré zapríèinila byrokracia v tátnej správe.
Hovorí sa, e nemému dieau ani vlastná ma nerozumie! A tak vás prosím milí spoluobèania, sami nám dajte
vedie o èo by ste mali záujem a èo by sa dalo v naej èinnosti zlepi. Poteil by nás vá záujem, veï nau èinnos chceme robi pre vás. Bez vaej pomoci a úèasti to vak dos
dobre nejde .
Konèí sa leto, dni sa krátia a zaènú sa dlhé zimné veèery.
V naej obci je pomerne ve¾a obèanov v dôchodkovom veku.
Niektorí sa cítia osamelí a potrebovali by sa s niekým porozpráva. Aj takto by sa dali vyui tieto priestory a èas. Mohli
by slúi aj ako klub dôchodcov. Ale to vetko závisí len od
váho záujmu.
Edita Haluzová
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Vodorovne:
A. PRVÁ ÈAS TAJNIÈKY - tie - niè B. patriaca testinej - krá¾ovná kvetov - sála teplo C. muské meno - skratka otcova ministerstvo národnej obrany (býv. skratka) - oznámenie D. hazard - patriace askétovi - zvrtnutie E. bývalý obchodný dom TRETIA ÈAS TAJNIÈKY F. ego - sa -huby odborne - zaèiatok rátania G. patriaci Silovi - skorá - poutiera - 501 rímsky
H. á Tyr odznak zdatnosti (býv. skratka) - kontra - americký spisovate¾ - hlasno volala I. máme vedomos - podarúnok - mesto
na juhu SR - tona J. pracujem noom - starí jazdci - ve¾ká Nelka - chem. znaèka molybdénu K. TVRTÁ (POSLEDNÁ) ÈAS
TAJNIÈKY - lovenie
Zvisle:
1. dbaj o nieèo - vrknutie 2. biely port - textová skratka - aj 3. prvá hláska abecedy - strojná traktorová stanica - niè - druh
kaktusu - buï ivý 4. vtekanie - vo vesmíre - 5 rímsky 5. previnenie - stisneme 6. skratka elektrické náradie - ostrá èas obilia
- opak nákupu 7. malá Gita - chytal - fosfor 8. NC foneticky - odmena za dielo 9. nie tu - nie tam - dneskají 10. ploná miera
- opak dennej - draslík - oznaèenie medzinárodných kamiónov 11. chemická znaèka medi - okresný výbor - èínske meno (Liu)
- ovèia koa 12. obec pri Komárne (Ia) - dve nuly - uctieva - èervený anglicky 13. ev. aub. vyznanie - zviera - pichá rohami 14.
a podobne skratka - odpady pri rúbaní - ruèite¾ na zmenka (AVAL) 15. DRUHÁ ÈAS TAJNIÈKY - nula
16. prísada na dochutenie jedál - patriaci aziatovi
Pomôcka: plodnice

SCP

RUOMBEROK

Výrobca papierov
do Vaich tlaèiarní
a kopírok.

Ján Vulpíny

Rieenia z èísla 2/2002:
Tajnièka: Tretia cesta je cestou premý¾ania, tá je naju¾achtilejia.
Výhercovia:
Tajnièka: Prilo 5 rieení, 5 správne. 100 Sk získava: Martin Macko, Pietany; Mária Grálová, 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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TIAVNICKÉ TO I TO

Dovolenka vo vhodnom termíne
Dusan Dírer
Hoci sa u nás na Slovensku nachádza ve¾mi ve¾a krásnych
miest, ktoré stoja za to, aby ich èlovek navtívil napríklad poèas dovolenky, vdy som rád pobudol aj na vzdialenejích
miestach. Napríklad v Prahe.
Aj toto leto sme sa s rodinou rozhodli strávi v tomto (skoro
desa rokov zahraniènom) ve¾komeste nieko¾ko dní. Vybrali
sme si termín posledných júlových a prvých augustových dní. A
v tomto období aj predpoveï poèasia s¾ubovala pekné dni. To
sa aj splnilo.
Spolu s demi sme (opä po dvoch rokoch) navtívili známe
(stále príalivé a nezabudnute¾né) miesta "stoveatej" Prahy -

Karlov most, Staromestské námestie (s Orlojom), Václavské
námestie, ale taktie ZOO a botanický park v Prúhoniciach.
Niè by na tom nebolo a tak pozoruhodné, keby týdeò po
príchode domov nenastali povodòové dni leta 2002.
A nestaèil som sa èudova. Èo bolo vidie v televízii, novinách, alebo na internete sa úplne líilo s tým, èo som nieko¾ko
dní predtým videl sám. A niektoré skutoènosti u nebude moné nikdy zhliadnu ...
Pre ilustráciu:

Takmer kadý návtevník Prahy je zvedavý na Karlov most. Preil toho u ve¾a. Ale takému náporu vody ako toto leto musel
doteraz odoláva iba nieko¾kokrát, tentoraz viac ako 150-roèná voda vo Vltave takmer úplne zakryla jeho masívne kamenné piliere
(na fotografiách pre porovnanie stav z 1. augusta 2002 a o 12 dní neskôr).

Terasa retaurácie Na Kampì blízko Karlovho mosta (navtívili ju aj známe osobnosti - ako napr. herci Sean Connery, Arnold
Schwarzenegger, Wesley Snipes, Bruce Willis a pod), sa 31. júla 2002 nachádzala ako obvykle nieko¾ko metrov nad hladinou
Vltavy. O necelé dva týdne - 13. augusta ju vak nad hladinou nebolo vidie.
Pokr. na str. 2 - príloha
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Pokr. zo str. 1 - príloha

Vdy ostával nezabudnute¾ný záitok po návteve zoologickej
záhrady v praskej Tróji. Nieko¾ko kilometrov dlhá prechádzka,

Obdivuhodné boli nové pavilóny goríl a velkých korytnaèiek,
ïalej pavilón maèkovitých eliem, pavilón slonov a hrochov,
pavilón tuèòiakov a tuleòov, zimovisko vtákov, ubikácie pre
pelikánov, plameniakov, dravce, lemury, magoty, horské kozy,
atï. Tieto priestory vak boli tohtoroènou povodòou znièené.Voda
zaplavila celú spodnú èas záhrady, behom nieko¾kých hodín
muselo by evakuovaných viac ako 1000 zvierat, z toho 750
vtákov, 150 plazov a viac ako 100 cicavcov. lo o najväèiu
evakuaènú akciu v dejinách zoo na celom svete.
Voda napáchala obrovské kody, bohuia¾ i na ivotoch zvierat.
V najkritickejích chví¾ach sa utopilo alebo muselo by
k zmierneniu utrpenia utratených 80 vtákov a 9 cicavcov, vèítane
slona, 2 hrochov, 1 gorily, 1 leva, 1 medveïa, 1 tuleòa a 2
hroíkov liberijských.
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poèas ktorej mono vidie mnostvo zaujímavých zvierat.
A mnohé sa nachádzali (hoci v skutoènosti "uväznené") vo ve¾mi
prorodzených podmienkach.

Z tohtoroènej dovolenky som si doniesol 140 fotografií (z toho
35 zo ZOO). Je zaujímavé, e na mnohých sú historicky u
neopakovate¾né fakty. Napríklad tuleò Gaston, ktorý v augustové
dni toho ve¾a preil. Pod¾a slov MVDr Petra Skalku "Gaston sa
nedokázal so vzniknutou situáciou vyrovna. Zaaenie jeho
organizmu sa stále stupòovalo, a dolo k zrúteniu metabolizmu
následkom stresu, ktorý môe vies k totálnemu vyèerpaniu
rovnako, ako fyzické vypätie".
Som rád, e sme sa s termínom dovolenky "trafili". Je mi vak
¾úto, e prírodný ivel toto leto urobil (na ve¾a miestach Európy)
obrovské kody. Poteí ma, ak budem ma v blízkej budúcnosti
ve¾a podobných záitkov, ako tento rok v Prahe. Vôbec mi vak
nebude chýba podobné ako tohtoroèné "porovnávanie".

("povodòové" zdroje: http://www.ideon.cz/arch/,
http://www.zoopraha.cz)

