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NEPREDAJNÉ

Nemusí robi niè, odpustenie nie je povinné
Milí èitatelia!
Nedávno som si
vypoèula rozhovor
o tom,  AKO SA
TO DÁ, ÈI AKO SA
TO NEDÁ. Priznajme si, je to èasto tak. Drobnos, ale
pravdivá. Skutoènos, ktorá nám èasto uniká. Nezamý¾ame sa nad òou. Staèí si uvedomi, ako zareagujem, keï odo mòa niekto nieèo chce.
Kadý z nás reaguje rôzne. Jeden - áno,
spravím, pokúsim sa, budem sa snai,
urobím pre to vetko, odpustím..
Druhý - to nejde, neviem to, nechce
sa mi, to sa nedá, a na èo, èo z toho budem ma, neodpustím..
Preèo je to vlastne tak? Preèo tak rôzne názory? Sme ¾udia a kadý z nás je
iný. Vetko sa skrýva v jednom, jedinom
slovíèku - LÁSKA. Ten, kto ju nosí stále

so sebou, nemá problém vyhovie poiadavke o pomoc. Tomu, kto ju nepozná, je
vetko zaako. Niekedy by si staèilo uvedomi, e pohoda a pokoj sa skrývajú
v ¾uïoch - ich medzi¾udských vzahoch.
V tom, e nebudeme umelo vyrába problémy, e nebudeme infikova zlobou,
vlastnou vnútornou nevyrovnanosou.
V kadodennom ivote dochádza k rôznym situáciám, nezhodám, hnevom, nedorozumeniam, nepochopeniu. Len na
nás záleí ako to vyrieime. Èaka, e to
iní vyrieia za nás, je príli pohodlné.
Liptovská tiavnica je kresanská obec.
Preto by sme mali nadchádzajúce sviatky
Ve¾kej noci vníma nielen z h¾adiska zvykov, ale chápa ich hlavne po stránke kresanstva. Veï Boh zomrel a vstal
z màtvych z LÁSKY ku nám vetkým, èi
v Neho veríme, èi nie. Mali by sme sa
preto zamyslie v tomto pôstnom èase nad
sebou a da si odpoveï na to ako sa to

dá, nie ako sa to nedá. Vetko sa skrýva
vo vzájomnom pochopení a komunikácii.
K NEDOROZUMENIUAM PRICHÁDZA NIE Z TOHO ÈO SA POVIE,
ALE Z TOHO ÈO SA NEPOVIE. Antoine de Saint-Exupéry
Prajem Vám, aby ste sviatky "odpustenia" preili v láske tak, ako o nej hovorí
básnik Milan Rúfus:
...Netuili by ste ako mi je krásne,
keï sa na mòa ktosi
s láskou usmeje.
...Keï ma ktosi na chví¾ku
láskavou rukou pohladí.
...Veï ani neviem èo je to tá láska.
Teba prosím Pane,
Ty ma o nej uè.
Elena Vlnieková

Zo zasadnutia obecného zastupite¾stva
Prvé - slávnostné zastupite¾stvo vo volebnom období 2002-2006 sa konalo
18.12.2002.
Predseda MVK oboznámil prítomných
s výsledkami komunálnych volieb. Ïalej
nasledoval s¾ub starostu obce a tie s¾ub
nových poslancov. Starosta obce predniesol slávnostný príhovor. Nasledovala vo¾ba zástupcu starostu, ktorým bol zvolený
Ing. Bohu Poprac. Nové obecné zastupite¾stvo rozhodlo nezriadi obecnú radu,
nako¾ko je v zastupite¾stve obmedzený
poèet poslancov - 7 s tým, e bude obecné
zastupite¾stvo zasada èastejie - 1x mesaène. Ïalím bodom bolo zriadenie ko-

misií pri Obecnom zastupite¾stve obce
Liptovská tiavnica:
- komisia pre stavebný poriadok: predseda: Ing. Pavol Hlaváè, èlen: Ing. Bohu
Poprac, Ing. Ján Belko
- komisia finanèná a sociálna: predseda:
RNDr. Dírer, èlen: Marián Janiga
- komisia pre verejný poriadok: predseda: Peter Omasta, èlen: Oto Ondrejka
Èlenovia komisií dostali za úlohu doplni jednotlivé komisie o ïalích èlenov
z radov obèanov.
Nasledovala vo¾ba hlavného kontrolóra
obce, ktorým sa stala Daniela uhajdová.
Ïalej boli schválené:

- odmeny pre poslancov obce - 300 Sk/
zasadnutie,
- plat starostu - základný plat zvýený
o 50%,
- odmena zástupcu starostu obce - zástupca sa vzdal odmeny,
- odmeny predsedom komisií - predsedovia sa vzdali odmeny.
Po prijatí uznesenia, ktoré predniesol
Ing. Belko, bolo rokovanie obecného zastupite¾stva ukonèené.
Druhé zastupite¾stvo obce sa konalo
7.2.2003. Ekonómka obecného úradu
predniesla plnenie rozpoètu obce za rok
Pokr. na str. 2
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Zo zasadnutia obecného zastupite¾stva
Pokr. zo str. 1
2002. Poslanci schválili závereèný úèet obce. Predsedovia
jednotlivých komisií rozírili
poèet svojich èlenov o neposlancov: p. Eugen Grebáè st.,
¼ubo Zarevúcky, tefan Ondrejka (è. domu 163), Ing. Vladimír Tholt a Ing. Pavol Benèo. Ïalej bol schválený
rozpoèet obce na rok 2003
v celkovej výke 4 548 000 Sk.
Podrobný rozpoèet uvedieme
v budúcom èísle. Bol prijatý

doplnok k VZN o miestnych
poplatkoch:
- vyhlásenie v miestnom rozhlase 50 Sk
- predajné miesto 100 Sk
- poplatok za psa 150 Sk
- cintorínsky poplatok 200 Sk
Zasadnutia obecného zastupite¾stva sa zúèastnila
p. Gráfová - riadite¾ka Z.
Predniesla správu o stave koly. V súèasnosti nau kolu navtevuje 43 iakov, ktorých
vyuèujú 3 pedagogickí a 2 pre-

vádzkoví pracovníci. V kolskom roku 2003/2004 by malo
navtevova 13 detí prvý roèník.
Starosta obce informoval
prítomných poslancov o zriadení spoloènej úradovne pre
stavebné veci v meste Ruomberok. Poslanci v bode rôzne
prejednali:
- výrub stromov - kompetencia prechádzajúca na obec,
- ponuka divadelníkov z Hubovej,

- informácia o nezamestnanosti - 89 nezamestnaných v naej obci,
- iados o majetkovo -právne
vysporiadanie nehnute¾nosti
p. Janigová, p. Glut,
- ukonèenie èinnosti klubu
mládee.
Po prijatí uznesenia, ktoré
preèítal Ing. Belko bolo zasadnutie ukonèené.
n

Cena za vývoz TKO - Spoloèná úradovòa
problém
pre stavebné veci
Duan Lauko
Váení spoluobèania,
vo svojom krátkom príspevku
sa chcem dotknú problematiky vývozu tuhého komunálneho odpadu (TKO) v naej obci.
Ako u iste vetci viete, naa
obec v roku 2002 prela na
nový spôsob financovania za
odvoz TKO. Pod¾a nového zákona je tvorcom odpadu kadá fyzická i právnická osoba
v obci. Preto VZN obce bolo
koncipované a odsúhlasené
tak, e kadý obèan sa podie¾a na financovaní vývozu odpadu. VZN obce bola stanovená èiastka 200 Sk osoba/rok.
Naa obec vyberie od fyzických
osôb - 800 osôb x 200 Sk =

SCP

RUOMBEROK
Výrobca papierov
do Vaich tlaèiarní
a kopírok.

160 000 Sk. K tomuto pripoèítame poplatky od právnických osôb vo výke 20 000 Sk,
to znamená, e obec má na
celý rok sumu 180 000 Sk.
Tu sa chcem chví¾u pozastavi a vráti sa do minulosti.
V minulosti si platil kadý obèan (rodina), len to¾ko ko¾ko
kuka nádob vyviezol. V tomto
prípade niektorí obèania povedia, e tento systém bol spravodlivejí a lepí. Áno, môem
im to potvrdi, vak len potia¾,
pokia¾ si obèan smeti naozaj
uskladòoval do svojej kuka
nádoby a nie do naej prírody.
Vieme, e v obci bola skupina
¾udí, ktorá tvrdila, e iadny
domový odpad nemá. Pri takomto spôsobe sa vyviezlo
2800 nádob v roku 2001. Vedeli sme, e smetí je v naej
obci omnoho viac. Preto obecné zastupite¾stvo rozhodlo, e
poplatok za vývoz smetí sa urèí
na osobu/rok.
A èuduj sa svete, v roku
2002 sa z naej obce vyviezlo
6500 kuka nádob, èie nárast
o viac ako 100%. K tomu môeme pripoèíta 30 ks ve¾koploných kontajnerov. Za rok

v Ruomberku

Od 1.1.2003 kompetencia v oblasti stavebného
a územného plánovania prela aj na nau obec.
Naa obec rozhodnutím poslancov OZ vstúpila do spoloènej úradovne, ktorá sa nachádza v priestoroch MsÚ
v Ruomberku.
Postup pri podávaní iadostí je nasledovný:
- obèan - stavebník dostane vstupnú informáciu vèítane
iadosti o úkon na naom obecnom úrade,
- obèan - stavebník vyplní iados a priloí potrebné
doklady vèítane projektu,
- obèan - stavebník zaplatí prísluný poplatok v hotovosti obci (nie kolková známka).
Vetky potrebné doklady odovzdá obci, ktorá zabezpeèí
ich postúpenie do spoloènej úradovne. Nastáva bené, ako
doterajie konanie, s tým rozdielom, e kadé jedno rozhodnutie podpisuje tatutár obce - starosta.
Podrobnejiu informáciu vám podá starosta obce.

2002 obec zaplatila za vývoz
smetí èiastku 220 000 Sk, èo
znamená e sa z prostriedkov
obce
muselo
doplati
40 000 Sk.
Touto cestou chcem vyzva
naich obèanov, aby odovzdávali len naplnené kuka nádoby, lebo aj za polovièné naplnenie sa úètuje plná èiastka.
Ïalej chcem vyzva k èiastoènému separovaniu, to znamená vytriedi papier, ktorý mô-

eme spáli, sklo, ktoré môeme odovzda do peciálnych
kontajnerov v obci a podobne.
Týmto doporuèením sa pokúsme zastavi nárast vývozu
TKO, a tým stabilizova cenu
200 Sk osoba/rok. V opaènom
prípade bude obec nútená prehodnoti a zvýi poplatok.
Za porozumenie a ochotu
riei tento problém ïakujem.
n
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Odpoveï na anonymné listy
Duan Lauko
Tak, ako som vo vo¾bách
s¾úbil dovo¾te mi, reagova na
anonymné listy, ktoré sa objavili v naej obci pred komunálnymi vo¾bami, ale aj po nich.
Poèas predvolebnej kampane bol medzi obèanmi obce
relatívny k¾ud i keï sem tam
padli nejaké slová na adresu
budúceho starostu alebo nových poslancov. A priiel deò
28.11.2002, keï sa v schránkach naich obèanov objavil
anonymný list. V liste sa uvádzali rôzne klamstvá a polopravdy, ktoré mali pomýli
obèana a tie potencionálneho
volièa. Na moju osobu ve¾a
toho napísané nebolo, avak na
pomýlenie volièa to malo staèi. Prelo pár dní a tesne pred
volebným moratóriom priiel
prostredníctvom poty ïalí
list. Pár slovami mi dovo¾te na
tento list reagova.

Èo sa týka poiarnej AVIE
tu priznávam, e to bol jeden
z najaích problémov poèas
môjho pôsobenia. Celý problém okolo nehody sa vliekol
nekoneène dlho. Dôvodom
bolo èakanie na právoplatný
rozsudok súdu. Tento bol doruèený do obce a v septembri
2002.
Poèas leta 2001 bolo na havarovanom aute urobených
viac odborných posudkov
v oblasti dopravy, ktoré kontatovali, e auto je v neopravite¾nom stave. Po porade
s právnikom som túto otázku
otvoril na poslednom pracovnom rokovaní obecného zastupite¾stva, kde nastala búrlivá
diskusia. Nakoniec poslanci
obecného zastupite¾stva rozhodli v pomere 10 - áno, 1 nie, e sa AVIA vyradí a vodiè
stíhaný nebude. Uvedený prípad bol tragédiou pre celú obec

a niekto túto tragédiu chcel
vyui vo svoj prospech.
Ïalí odstavec anonymného
listu hovorí o vytvorení nových
stavebných pozemkov. Toto
celé konanie bolo úèelovo
zmanipulované, nako¾ko
v dnenej dobe sa u nevyvlastòujú súkromné pozemky. Ale
v liste bolo uvedené slovo "vyvlastni" úmyselne, aby obèania spozorneli alebo zapochybovali . Èo sa týka lokality na
zaèiatku obce, ktorú vlastní
fyzická osoba a nie obec, sa
vyskytol problém s dia¾kovým
káblom, ktorý sa nachádza
v predmetnej lokalite, èie je
otázne èi horeuvedená lokalita sa vôbec vyuije na výstavbu rodinných domov. Aj mòa
mrzí, e nai mladí ¾udia nemajú kde stava, e pozemky
sú drahé, ale treba si uvedomi, e pri kúpe stavebného
pozemku je na jednej stana
kupujúci (fyzická osoba) a na

druhej strane predávajúci
(vlastník pozemku).
Ostatné state anonymného
listu komentova nebudem,
nako¾ko sa jedná o úplný výmysel.
V minulom èísle som
prostredníctvom naich novín
oslovil anonymného pisate¾a,
ktorého som vyzval na konfrontáciu argumentmi. V opaènom prípade som mu odporúèal anonymy písa ïalej.
A èuduj sa svete 27.2.2003 sa
v obci objavil ïalí anonymný
list, ktorý spochybòuje výsledky volieb a prácu celej volebnej komisie.
Na záver chcem odkáza
anonymnému pisate¾ovi, e na
ïalie listy, ktoré urèite napíe, reagova nebudem.
Èo sa týka vyetrovania
tohto prípadu, bolo pozastavené nako¾ko sa nepodarilo vypátra pisate¾ov.
n

O ivnostenskom zákone
Katarína Kaèalková
Nasledujúce riadky sú urèené najmä pre tých z vás, milí
èitatelia, ktorých oslovuje téma
ivnostenského podnikania, èi
u len zo zaujímavosti, alebo
z praktickej stránky. V minulom èísle náho èasopisu sme
si povedali veobecne o zaèiatkoch podnikania po roku 1989.
Dnes by som vám chcela trochu priblíi podmienky, za
ktorých je moné získa ivnostenské oprávnenie.
Ak sa rozhodnete podnika,
je ve¾mi dôleité uvedomi si,
reimom akého zákona sa
bude vae podnikanie spravova. Uvediem príklad - ak
chcete podnika v èinnosti,
ktorá je ivnosou, budete podnikate¾om pod¾a ivnostenského zákona. Ak chcete pod-

nika v èinnosti, ktorá nie je
ivnosou (napr. samostatne
hospodáriaci ro¾níci, lekárnici, usporiadatelia lotérií
a pod.), budete podnikate¾om
pod¾a osobitného predpisu.
Najviac rozíreným je podnikanie pod¾a ivnostenského
zákona.
ivnostenský zákon rozde¾uje ivnosti na vo¾né, remeselné, viazané a koncesované.
V zásade platí, e ak spåòate
veobecné podmienky prevádzkovania ivnosti (vek
18 rokov, spôsobilos na právne úkony, bezúhonnos), staèí ak ivnostenskému úradu
predloíte výpis z registra trestov, ktorý nesmie by starí ako
3 mesiace, uhradíte správny
poplatok vo výke 1 000 Sk
a máte právny nárok na vydanie ivnostenského listu. Pri

remeselných ivnostiach je potrebné k tomu preukáza výuèný list a potvrdenie o praxi
(3 roky), pri viazaných ivnostiach je potrebné preukáza
osvedèenie, oprávnenie, resp.
iný doklad o odbornej spôsobilosti alebo o vzdelaní, pod¾a
typu viazanej ivnosti. Zloitejí je postup pri koncesovaných ivnostiach. Na vydanie
koncesnej listiny nemá iadate¾ právny nárok, to znamená,
e o iadosti o udelenie koncesie rozhoduje ivnostenský
úrad. Vyiada sa pri tom stanoviská alebo vyjadrenia prísluných orgánov tátnej správy a Slovenskej ivnostenskej
komory. Taktie môe poiada o vyjadrenie k iadosti
o koncesiu orgány policajného
zboru alebo obec. Ku iadosti
o udelenie koncesie je potreb-

né uhradi správny poplatok
2 000 Sk.
ivnostenský zákon pamätá aj na takú monos, e nie
ste vyuèení v odbore, v ktorom
chcete podnika, nemáte prax,
resp. osvedèenie alebo iný preukaz o odbornej spôsobilosti.
V takomto prípade máte monos vyui intitút zodpovedného zástupcu. Zodpovedný
zástupca je osoba, ktorá musí
spåòa poadovanú odbornú
spôsobilos a stáva sa vlastne
odborným garantom za prevádzkovanie ivnosti. Je nutné pripomenú, e pri prevádzkovaní ivnosti musí by
zodpovedný zástupca v pracovnoprávnom vzahu k podnikate¾ovi. Osoba zodpovedného
zástupcu musí taktie spåòa
veobecné podmienky prePokr. na str. 4
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A nadíde september
Mária Grafová
Poviete si èo straím septembrom, keï do konca kolského roku chýba ete celý
tvrrok, potom si bude treba
ui radosti prázdnin a a
tak....
Ale mi koláci musíme zodpovedne myslie na zaèiatok
nového kolského roka u
v januári. V tom èase sa toti
pravidelne uskutoèòuje, zápis
budúcich prvákov do koly.
Ani nie v dávnej minulosti staèilo, keï rodiè nahlásil, e
jeho ratoles nastúpi do koly,
v lepom prípade sa preukázal
rodným listom dieaa, kúpil
novuèièkú aktovku a poïho
s väèou, èi menou radosou
do najbliej koly. V dnenej
dobe to budúci prváci majú
o nieèo zloitejie. Skôr ne
definitívne zasadnú do kolských lavíc, absolvujú prijímacie testy a pohovory v ktorých
majú preukáza svoju ikovnos, schopnosti a kolskú zre-

los. Keïe detí na Slovensku
akosi ubúda, snaia sa jednotlivé koly priláka svojich budúcich adeptov aj z väèích
vzdialeností.
Naa tiavnická kola nechce zaostáva v nastolených
trendoch a snaí sa ponúknu
naozaj bohatý výchovno-vzdelávací program, aby tiavnické deúrence nemuseli dochá-

dza za základmi vzdelania do
mesta. A tak nám aj pri tohtoroènom zápise prejavili dôveru rodièia budúcich tiavnických prváèikov. Prili vetci.
Vetci sa úspene prelúskali
testom a ukázali sa ako nádejní a urèite ve¾mi ikovní iaci. V septembri 2003 medzi
nás pribudnú títo prváci: Petra Alexová, Adam Èutka, Ju-

raj Dírer, Tomá Húlek, Filip
Janiga, Nikola Kaèaljaková,
Jakub Karlík, Paulína Kmeová, Tomá Kubala, Michal
Ondrejka, Simon Pethö, Katarína Prekopová, Simona indléryová
Vetci sa na nich ve¾mi teíme, prajeme im ve¾a úspechov a ich rodièom ïakujeme
za prejavenú dôveru.

Enviro okienko
Lesy sú nae bohatstvo. Máme z nich ve¾ký úitok: drevo, lesné plodiny, domov pre zver
a vtáky. Cez celú zimu sme sa o vtáèiky starostlivo starali. Postavili sme im a doplòovali
kàmidlá, varili a rozveiavali vtáèie salámy a loj. Veríme, e keï zmizne sneh slnieèko zaène
teplejie hria, nám túto starostlivos vrátia. Budú nám vyspevova, aby nám bolo v kole
veselie. Les má ve¾ký vplyv aj na podnebie. Zadàa v pôde vodu, prispieva k èistote vzduchu.
Tam, kde sa vyrúbu lesy, tam zaène krajina pustnú. Preto musíme lesy chráni a ustaviène
obnovova.
Pamätáme si:
- prírodu sa musíme uèi poznáva, milova ju, rozumie jej, sta sa jej priate¾mi a ochrancami,
- správa sa v prírode ticho a nenápadne, nerui jej prostredie,
- tei sa z prírodných krás, ale ich nenièi,
- by priate¾om vetkých ivoèíchov, pamäta si, e väèinou sú zákonom chránené,
- strái èistotu vody, stra sa o pramene a studnièky
Elena Vlnieková

O ivnostenskom zákone
Pokr. zo str. 3
vádzkovania ivnosti - vek 18
rokov, spôsobilos na právne
úkony, bezúhonnos.
Ak sa podnikate¾ rozhodne
ivnos ukonèi, pri vo¾ných,
remeselných a viazaných ivnostiach postaèí, keï to oznámi ivnostenskému úradu (bez
poplatku) a týmto dòom, resp,
neskorím dòom - pod¾a elania podnikate¾a, jeho ivnostenské oprávnenie zanikne.
Oznámenie o ukonèení podnikania u nemono vzia spä.
Táto skutoènos vak nebráni
tomu, aby bývalý podnikate¾
(ak sa tak napr. rozhodne po
urèitom èase) opätovne zaèal
podnika. V takomto prípade
musí znovu predloi poadované doklady. V urèitých prípadoch - napr. doklady o vzde-

laní - je moné odvola sa na
predchádzajúce ivnostenské
oprávnenie.
Vetky ivnostenské úrady
vedú ivnostenské registre. Do
nich sa zapisujú údaje o kadom podnikate¾ovi. ivnostenský register je rozdelený na
verejnú a neverejnú èas. Do
verejnej èasti má kadý právo
nahliadnu, resp. poadova
z nej výpis (správny poplatok
100 Sk). Údaje v rozsahu verejnej èasti registra sa zverejòujú a to dennou aktualizáciou
na internete. Na stránke
www.zrsr.sk je moné získa
údaje o vetkých podnikate¾och v rámci Slovenskej republiky. Z toho dôvodu je nutné,
aby v prípade akýchko¾vek
zmien údajov podnikatelia tieto oznámili ivnostenskému
úradu a to v lehote, ktorú sta-

novuje ivnostenský zákon do 15 dní od vzniku zmeny. Ide
najmä o zmeny v adresách
bydliska, miesta podnikania,
priezviska podnikate¾a, zriadenie alebo zruenie prevádzkárne, zmeny v osobách zodpovedných zástupcov, pri
právnických osobách zmeny
tatutárnych zástupcov a pod.
ivnostník, podnikajúci
v reime ivnostenského zákona, by si mal v ivnostenskom
zákone preèíta aspoò tie ustanovenia, ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú. Rozdielne sú povinnosti pre
podnikate¾ov, ktorí majú (nemajú) prevádzkáreò, ktorí
podnikajú prostredníctvom
(bez) zodpovedného zástupcu,
rozdielne sú taktie podmienky a povinnosti pre fyzické
a právnické osoby. Nedodria-

vanie podmienok a povinností
sankcionuje ivnostenský zákon pod¾a druhu správneho
deliktu a do výky 200
000 Sk, resp. môe ivnostenské oprávnenie zrui, ak podnikate¾ pri prevádzkovaní ivnosti poruí podmienky
a povinnosti urèené zákonom
ako osobitne závané.
ivnostenský zákon - zák.
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní v znení neskorích predpisov preiel od
svojho vzniku nespoèetnými
novelami. Pre beného podnikate¾a je nesporne zloité sledova vetky jeho zmeny.
V takomto prípade mám pre
vás - podnikatelia jednu radu:
je lepie vopred sa opýta, ako
neskôr znáa následky.
n
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Faiangy, faiangy, faiangové èasy...
Elena Vlnieková
Tradícia...!
Tak ako po minulé roky, ani
v tomto roku sme ju neporuili. Detský karneval poriadaný
tunajou Z v spolupráci
s OcÚ je jednou z tradièných
zábav v naej obci. Veselej zábave predchádzali prípravy lepenie reazí, ma¾ovanie pestrých masiek, zháòanie sponzorov, tomboly, zdobenie sály
KD. Toto vetko zabezpeèili
p. uèite¾ky spolu s demi, rodièmi z výboru ZR, ale aj
priate¾mi koly, hoci u v tunajej Z deti nemajú. Veru
tak. Dòa 14.2.2003 zila sa
v KD naozaj veselá chasa.
Pretoe deti a rozprávky
patria neodmyslite¾ne k sebe,
aj teraz sa tu predstavilo najviac princezien, aov, princov,
vodníkov.... Boli tu vak aj
masky modernej doby - voja-

ci, chemici, speváci a speváèky, zdravotné sestry. Keï sa
zábava zaèala, masky sa predstavili, èo-to o sebe povedali,
odmenou im bola sladká èokoládka. Zábava bola veselá. Deti
si zatancovali, zasúaili. Tí,
ktorí si kúpili tombolu, odniesli si pekné ceny, lebo tombola
bola skutoène bohatá.
Ani sme sa nenazdali a bol
tu koniec karnevalu. Deti sa
chtiac-nechtiac museli pobra
domov, pretoe organizátori
pripravovali sálu na veèernú
zábavu.
Na záver sa patrí poïakova vetkým, ktorí pomohli
s organizáciou a samozrejme
sponzorom tohto milého podujatia: PD Ludrová, OcÚ
L. tiavnica, PSL L. tiavnica, SOÚ Ruomberok, Autodielòa Janiga, firmám Allo,
Benex, Barto, SCHELL,
OMV, pani E. Ondrejkovej,

pánovi O. Omastovi, rodièom: pánom Zarevúckemu, várnemu pani Kmeovej, Slanicayovej, Karlíkovej, Cevárovej, voovej, uèite¾kám pani Grafovej, Vlniekovej..
n

Jarné prázdniny v kole
Mária Grafová
ivot v naej kole neustal
ani poèas jarných prázdnin.
Pani E. Ondrejková "kmitala",
aby stihla urobi jarné upratovanie a okrem toho, striedavo
s pani D. Karlíkovou dozerala
na poriadok v popoludòajích
hodinách.
Internetoví fanatici mali
k dispozícii uèebòu Infoveku
v predåenej prevádzke do
19.00 a tie pingpongisti sa
mohli do sýtosti vyanti za
zelenými stolmi.
Na preteky sa pripravovali
mladí, nádejní poiarnici pod
vedením pána Karlíka a ja som
sa podujala podeli sa so svojimi vedomosami v oblasti
poèítaèov a pripravila som
Kurz základov práce s poèítaèom pre zaèiatoèníkov.
Môj zámer bol poskytnú
pomoc najmä nezamestnaným,
ktorí nemajú inú monos

oboznámi sa s týmto novodobým komunikaèným prostriedkom. Nakoniec sa prihlásili
tyria záujemcovia, ktorí dostali príleitos oboznámi sa
naozaj len so základmi práce
so Skicárom, Wordom, Excelom...., na viac nám pri tomto
prvom pokuse neostalo èasu.
Verím, e absolventi náho
mini kurzu si nájdu chví¾ku
a získané zruènosti si budú
pravidelne zdokona¾ova
a rozirova. koda, e sa neprihlásili viacerí. Mono im
chýbala odvaha, mono èas?
V pláne boli aj páraèky, tie
sa nám vak nevydarili aj napriek tomu, e bolo vetkého
dostatok: peria, výborných iiek, èaju s rumom. Len ¾udia
akosi chýbali.
Týdeò "oddychu" uplynul
ako voda a od pondelka u kadý zarezával naplno na svojom
mieste.
n

Deò matiek
Sviatok matiek sa zaèal slávi u pred viac ako 60 rokmi.
Vtedy istá americká dáma Anna Jarvis navrhla, aby jeden
deò v roku bola verejne vyjadrená úcta a láska matkám.
Odvtedy je kadý rok druhá májová nede¾a vyhradená
poïakovaniu vetkým matkám za starostlivos a lásku, ktorú
nám neprestajne dávajú.
K nadchádzajúcemu sviatku Vám milé mamièky a staré
mamy, prajeme ve¾a zdravia, spokojnosti a lásky v kruhu
svojich detí a vnukov, zároveò Vás vetky srdeène pozývame
do Kultúrneho domu v Liptovskej tiavnici na oslavu tohto
milého sviatku dòa 11. mája 2003 o 15.00 hod.
NA DEÒ MATIEK KVET TI DÁM,
pretoe A rada mám.
¼aliu i zvonèek malý,
aby A vetci radi mali.

Elena Vlnieková
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Keï kola dýcha ivotom
Mária Grafová
Èas je nezadrate¾ný beec,
ktorý zo svojej nekoneènej trati
ukrajuje s neúprosnou presnosou a vytrvalosou. Ani som sa
nenazdala a moje pôsobenie na
tiavnickej kole uzavrie ôsmy
rok. Mnohé z plánov sa mi
podarilo zrealizova samozrejme vïaka výbornému tímu
spolupracovníkov, rodièov,
sponzorov a ústretovému prístupu pracovníkov OcÚ a jeho
zastupite¾stva. Iba moja predstava o typickej dedinskej kole
ostávala nenaplnená. Myslím
si toti, e kola by mala slúi dedine (nielen iakom) aj
mimo vyuèovania, v popoludòajích hodinách. Toto sa podarilo uskutoèni a v tomto
kolskom roku, v jeho druhej
polovièke i keï nesmelé lastovièky sa objavovali aj predtým (eny - aerobik). V súèasnosti si môete u nás zahra
stolný tenis, donedávna sa dalo
korèu¾ova na klzisku za kolou, "zasurfova" na internete, zdokona¾ova sa v práci na
poèítaèi, pravidelne sa vzdeláva v oblasti pestovania ovocia a zeleniny v rámci èinnosti záhradkárov. Na jar je
naplánovaná výstavba viacúèelového ihriska a úprava kolského dvora.
Pristavím sa pri jednotlivých aktivitách podrobnejie,
najmä kvôli tým, ktorí ich ete
nestihli zaregistrova.
S mylienkou zahra si poèas zimných popoludní stolný
tenis prili futbalisti. S ochotou sme im vyli v ústrety
a keïe dva popoludnia sa im
málili, dnes majú k dispozícii
tri: pondelok, stredu a piatok.
Staèí si prinies stolnotenisovú raketu, loptièku a samozrejme portovú obuv na prezutie.
Skoro celú zimu bolo v prevádzke prírodné klzisko na
kolskom dvore, ktoré pomohla vytvori v prvom rade prí-

roda po ve¾kom odmäku a následných tuhých mrazoch. Potom u staèilo len poodhàòa
sneh, prís na správnu techniku polievania, zavesi reflektory a korèu¾ova sa mohli
malí i ve¾kí èo im nohy ráèili.
Nai iaci vyuívali klzisko aj
poèas telesnej výchovy a cez
ve¾ké prestávky. Údrba ihriska bola dos nároèná a fungovala najmä vïaka obetavosti
pánov A. Slanicaya, D. Lauku,
P.Hlaváèa,
.Ondrejku,
J.Hrabuu, R. Èonku
O Projekte INFOVEK som
podrobne písala v jesennom
vydaní náho èasopisu. V tom
èase sme ete len oèakávali
dodávku poèítaèového vybavenia uèebne. Doèkali sme sa
v decembri na Mikuláa (najkrají darèek). Chví¾u trvalo,
kým sa vetko vybalilo, pospájalo, naintalovalo, vychytali
sa "muchy." Samozrejme opä
tu musel by èlovek, ktorý
tomu vetkému rozumie a ktorý to vetko dokázal da dokopy. Vïaka patrí pánovi Michalovi Ondrejkovi. Podujal sa na
ne¾ahkú úlohu a stal sa odborným garantom uèebne Infovek.
Jednou z úloh tohto projektu na naej kole je sprístup-

ni internet irokej verejnosti.
Túto úlohu sme zaèali napåòa
od druhej polovice januára.
V dòoch pondelok a tvrtok
má verejnos prístup k poèítaèom v èase od 15.00 do 17.00
a v piatok od 17.00 do 19.00
Kadý nový návtevník sa
musí oboznámi s Prevádzkovým poriadkom uèebne.
V tomto èase môu návtevníci na poèítaèoch písa, kresli,
hra sa hry, komunikova cez
internet, vytlaèi si potrebné
strany, stiahnu si z internetu
materiál na vlastnú disketu,
prípadne napáli na vlastné
CD. V iadnom prípade nesmú
intalova a necháva v poèítaèi vlastné programy a hry,
sahova z poèítaèov nami naintalované programy. Plati
treba len za sluby týkajúce sa
internetu, tlaèe a kopírovania
strán: 1 hod. práce s internetom je za 40 Sk 1vytlaèená/
kopírovaná strana formát A4
stojí 2 Sk.
Najtvrdím oriekom, ktorý bolo treba rozlúsknu, bol
dozor poèas popoludòajej prevádzky uèebne, keïe kolektív pracovníkov koly je málopoèetný, nemohlo vetko osta
na jeho pleciach. Významnú

úlohu v tomto smere zohráva
naa kolníèka pani Eva Ondrejková, ktorá nad vetkými
rozprestiera svoje ochranné
krídla, ochotne poradí, pomôe ale ktorá si v prvom rade
musí plni svoje pracovné povinnosti a teda dba na poriadok. Tu sa opä ukázala súdrnos rodièov a ich ochota
pomôc, keï sami navrhli
striedanie jednotlivých rodín
po 2 hodiny. V odborných otázkach vám ochotne a nezitne
poradia tudenti Janko Cibulka a Dominik Belko, za èo im
patrí srdeèná vïaka.
O vaom nemalom záujme
svedèia aj zápisy v knihe dochádzky a niekedy poriadna
tlaèenica okolo prístrojov.
V rozvrhu uèebne sú ete vo¾né hodiny, tie sú rezervované
pre vzdelávacie kurzy.
O aktivitách záhradkárov si
môete preèíta na inom mieste èasopisu. K tomu len malý
dodatok, pred nikým nezatvárame dvere a ak máte akýko¾vek dobrý nápad pokúsime sa
pomôc vám s jeho realizáciou.
n

Záhradkársky kaleidoskop
Vladimír Prokop
V obci L. tiavnici bola zaloená organizácia SZZ (Slovenský zväz záhradkárov)
ustanovujúcou schôdzou zo
dòa 24. 11. 2002. Zatia¾ sme
zorganizovali tyri èlenské
schôdze, na ktorých sa snaíme rozíri svoje vedomosti pri
pozeraní videonahrávky o pestovaní ovocných stromov so
vetkými náleitosami, ktoré
ku tejto téme patria. Na najbliiu schôdzu máme pripravenú videokazetu o pestovaní
zeleniny. Momentálne tvorí

nau organizáciu 27 èlenov
s vekovým priemerom 48 rokov. Chceme sa pri tejto príleitosti poïakova vedeniu
miestnej koly za poskytnutie
priestorov v tiavnickej kole
pre èinnos náho spolku, ako
aj poslancom obecného zastupite¾stva, ktorí nám vytvorili
podmienky pre ïaliu èinnos.
Nieko¾ko praktických rád:
Koncom februára cez obedòajie hodiny reeme vrúble
z ovocných stromov z junej
strany, ktoré chceme poui na
vrúb¾ovanie. Zviaeme ich do

zväzkov a oznaèíme na menovku iadanú odrodu. Zväzok
vrúb¾ov uskladníme do nádoby s dunajským pieskom tak,
aby boli reznou ranou aspoò so
4 oèkami zasypané pieskom.
Takto pripravené vrúble
uskladníme do chladných pivníc alebo vodovodných ácht.
V mesiaci apríl tepíme
ovocné stromy. Základ je, aby
v podpníku prúdila miazga
a aby sme pouili nenapuèaný
vrúbe¾, to je základ úspechu.
Keï je vonkajia teplota
nad +8 OC, môeme pristúpi
Pokr. na str. 7
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Záhradkársky kaleidoskop
Pokr. zo str. 6
ku jarnému rezu ovocných
stromov, kde sa snaíme èo
najviac presvetli koruny stromov, aby boli vzduné s dostatkom svetla. Ïalej odstraòujeme staré mumifikované plody
z ovocných stromov, ako aj
vyhrabujeme staré lístie zo záhrad. Tu by som chcel upozorni pestovate¾ov, e toto lístie
a zoschnuté plody treba buï
spáli, alebo si urobi kompost, kde lístie po vrstvách a aj
na poslednú vrstvu posýpame
vápnom, aby sa nerozirovali

choroby. Ve¾a ¾udí robí chybu,
keï lístie vyhrabe a vyplní
s ním nejakú jamu v záhrade.
Takto uloené lístie je semeniom rôznych chorôb, ktoré
prinesú sklamanie pestovate¾om v tohoroènej úrode ako aj
ved¾ajím susediacim stromom. Vyhrabané záhrady
a oetrené stromy sa nám odmenia ve¾kým, vyfarbeným
a zdravým ovocím.
Koncom marca a zaèiatkom
apríla vysádzame na trvalé stanovite zakúpené ovocné stromy.

Pod Po¾anou
znovu svitá
Jozef Klimèík st.
Pred napísaním tohto èlánku som sa dlho rozhodoval
o jeho názve. A napokon ostalo pri tomto rozhodnutí. Preèo
svitanie? Ja si myslím, e to èo
sa podarilo v minulom roku
futbalovému výboru s vedením
obce a sponzormi mono naozaj nazva úsvitom. Ve¾mi,
ve¾mi som uvaoval nad tým,
èi je moné menova konkrétnych ¾udí, ktorí sa najväèou
mierou podie¾ajú na tomto diele. Hlavné je to, e areál a samotné ihrisko je v takomto stave - na závidenie pre iné
futbalové mustvá.
Na postavení atní a celého
komplexu so tandardným sociálnym vybavením sa vynaloilo nemálo síl vetkých zúèastnených brigádnikov, ale aj
finanènej podpory obce a sponzorov.
Ak vak niekto tieto skutoènosti nevidí, mal by si da okuliare dole a pozera sa na svet
reálnejie a objektívnejie.
Nedá mi, aby som nespomenul
mravenèiu prácu vetkých

funkcionárov futbalového výboru, hráèov 1. mustva, dorastnencov, ale i iakov pri
výstavbe tohto areálu.
Fúrik, èi lopata, boli kadému na pouitie, a èo nebolo,
donieslo sa z domu. A na veci
bolo najkrajie to, e príkladom ili funkcionári obce, futbalového oddielu a sponzori.
Váení priaznivci futbalu,
touto cestou sa chcem poïakova vetkým, ktorí sa podie¾ali na tomto pre tiavnicu krásnom diele. Mono, e niektorí
skôr narodení si povedia, e aj
oni pre port spravili dos
a tie bez odmeny. Za to vetko vám patrí srdeèná vïaka.
Èas sa vak nedá zastavi
a ivot ide ïalej. Tí, ktorým
uèarovala "koená" s òou musia i. Tak je to aj s nami, ktorým osud tiavnického futbalu
leí na srdci.
Ak dovolíte, ete nieko¾ko
poznámok k èinnosti futbalového oddielu. Ve¾akrát sa stretávam s poznámkami priate¾ov
a známych a s otázkou: "Je to
vôbec mustvo tiavnice"?
Polovica ireho kádru urèite

1/2003

7

Bum, bum, bum...
Vari pred pädesiatimi rokmi, keï naa obec bola odkázaná
na primitívnejie oznamovacie prostriedky, zvyklo sa z èasu
na èas ozýva dedinou nostalgické bum, bum, bum... Pravda,
v tých èasoch tak bolo vade. Dedina v tých èasoch nebola
ve¾ká a bubeník ako obecný sluha mal aj iné povinnosti.
A niekedy v povojnových rokoch sa dala dokopy "partia"
remeselníkov z ruomberských papierní, ktorá síce nie za
ideálnych podmienok, ale predsa, v tom èase po strechách
montovala nástreníky. Takýto stav trval viacej rokov.
Technický stav zariadenia vak chátral a stával sa neúnosným.
Preto bolo potrebné kona.
Pristúpilo sa teda ku ïaliemu rieeniu. Navrhovaná trasa
vedená ved¾a komunikácie, mala vak nevýhodu v tom, e
bola ïaleko nákladnejia s prihliadnutím na skutoènos, e
do projektu musela by zahrnutá aj "nová" ulica. Hovorí sa
tak. Kadý pás vo¾aèo stojí. Tak to bolo aj s rozhlasom v naej
obci. Niè nezlacnelo, len postupne zdraelo, aj náhradné diely.
Vieme, e niektoré okrajové oblasti trpia viac-menej väèou
chorobnosou, poruchovosou jednak preto, e sa ani nevie
èi rozhlas funguje a nemá na to kto upozorni. Boli by sme
preto radi, keby sa nali obèania, ktorí by na dané skutoènosti
upozornili.
Bude preto potrebné posúdi ivotnos obecného rozhlasu
a pod¾a toho sa zariadi. To preto, lebo dnes financie pre tieto
úèely obec nemá. A tak ma v tejto situácii nadchádza
mylienka, ako bolo moné, e pred pädesiatimi rokmi, keï
bola po druhej svetovej vojne republiky vyrabovaná,
vykradnutá, keï ¾udia mali úplne iné starosti, preèo sa
dokázali venova aj takýmto spoloèensky prospeným veciam.
Polome si otázku èím, to bolo, e si obèan v tých akých
èasoch naiel v kadodennom ivote priestor aj pre
spoloèensky potrebné veci. Èím to bolo?
Odpoveï nechávam na Vás, váení obèania. Zváte, preèo
tomu tak bolo a preèo tak nemôe by dnes? Alebo ste toho
názoru, e môe?
Ladislav Slanicay
áno. Ale poïte napríklad na
futbal alebo basketbal do Ruomberka. Ko¾ko je v nich
domácich hráèov? Netreba ís
ani ïalej do sveta.
Ak chceme chodi na dobrý futbal, musíme si uvedomi,
e bez dobrých hráèov to nejde. Mono poviete, e aj u nás
sú schopní chlapci, ale v situácii, v ktorej 1. mustvo bolo
a tohto èasu je, tréner a vedenie nemá inú monos, ako
"manèaft" vystui posilami.
Tí nai chlapci, ktorí majú
radi futbal a vydria, iste sa
doèkajú dresu tiavnice.

Bola by ve¾ká koda vetkého úsilia, aby sme pre malichernosti nevyuili ancu, ktorá sa nám ponúka. Na tom
musí výbor oddielu tvrdo pracova, a my priaznivci len im
dôverova i veri, e sa v následnej jari doèkáme p..... (nechcem to zakríknu)!
Do nastávajúcej jari Vám
vetkým prajem ve¾a zdravia,
astia, výboru trpezlivosti
a múdrosti. A chlapcom na ihrisku elám pohodu, odolnos
aj astie pri zakoèovaní.
n
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Èaje a ich pouitie
Edita Haluzová
Trápi Vás nachladnutie,
kae¾, zaívacie akosti,
problémy s moèením, stolicou,
alebo cukrovkou? Radi siahnete po èaji a lieèivých bylinkách, ale nie ste si istí ich prípravou?
Povieme si nieèo o skladovaní, pouívaní lieèivých byliniek a èajov z nich.
Na èaj sa pouívajú správne usuené drogy, ktoré majú
ma charakteristickú farbu
a vôòu. Musia by posekané na
drobno a nemajú obsahova
práok. Èaje uskladòujeme
v suchej , tmavej a uzavretej
nádobe.
Dávkovanie: ak nie je predpísané ináè, èajoviny v ktorých
prevaujú listy, vòa, alebo
kvety, berieme na jednu dávku
1 polievkovú lyicu. Obyèajne
pouívame porcelánovú álku
na èaj. Z èajovín pri ktorých
prevládajú korene, plody, pozemky, alebo drevo, berieme
jednu kávovú lyièku na jedDòa 1.3.2003 sa v Terchovej u po piatykrát uskutoènili preteky gazdovských
koní. Tieto preteky patria
k záveru faiangového obdobia. Na pretekoch sa zúèastnilo 24 gazdovských
koní z okolitých dedín Turca, Oravy a Liptova. Zmerali si rýchlos, silu, vytrvalos a ovládate¾nos koní,
ako aj vlastnú zruènos. Pritom základným pravidlom je,
aby gazda nenútil koòa k ahaniu bitím a poèas pretekov mu nesmie z hlavy
spadnú klobúk.
Pretekov sa zúèastnil aj
ná obèan - gazda Ján Hrabua. S koòom Micka sa
umiestnil na 8. mieste.
V Terchovej ho boli povzbudi aj fanúikovia z naej
obce.

nu álku. Okrem èajov a èajových zmesí sa pouívajú aj
rastlinné extrakty.
Poznáme:
1. vylúhovanie- v studenej,
alebo v teplej vode, ale aj v liehu. Extrakt nezahusujeme.
2. macerácia- je to vylúhovanie pri normálnej teplote 1520° C. Dåka macerácie závisí
od vlastností drogy. Ak pouijeme na maceráciu vodu, nemá
trva dlho, lebo môe nasta
kvasenie, prípadne vytvorenie
plesne.
3. zápary - sú vodnaté extrakty rastlín . Pri záparoch sa
prísluné mnostvo drogy zaleje predpísaným mnostvom
vriacej vody (je to obyèajne
1:20 dielom). Zápary sa lúhujú 5 a 15 min. v prikrytej
sklenenej, alebo porcelánovej
nádobe a obèas sa premiea.
4. odvary - sú vodnaté výluhy, ktoré sa pripravujú z byliniek extrakciou vodou, prièom sa drogy urèitý èas varia.
Kvety, listy, vòa, korene sa
varia asi l5 min a tvrdé èasti

asi 1 hod. Ete horúci odvar sa
scedí, najlepie cez èisté plátenko. Zápary dlho neuskladòujeme. V chlade vydria najviac dva - tri dni.
Drogy obsahujúce silice:
rumanèek, mäta pieporná... sa
vôbec nevaria. Pri èajoch, ktoré uvo¾òujú plyny a kàèe hladkého svalstva èriev sa majú
plody potåc s cukrom a prelia vriacou vodou /rasca, fenikel, koriander/. Silice tak
bez strát prejdú do aromatických nápojov, ktoré sú súèasne osladené.
Lieèivé èaje pijeme obyèajne 3x denne 15 min. pred jedlom. Moèopudné, potopudné
a lèopudné èaje pijeme horké
a teplé.
Bylinky sa s ob¾ubou pouívajú aj v kozmetike. Rastlinné kozmetické výrobky sa pouívajú zvonku aj vnútorne.
Vzh¾ad pokoky, nechtov, vlasov je odrazom zdravotného
stavu organizmu a jeho látkovou premenou. Myslí sa tým
pravidelná funkcia tráviaceho
ústrojenstva a vyrovnanos

nervovej a obehovej sústavy, èo
znamená aj stav hormonálnej
rovnováhy.
Prvou podmienkou kozmetickej lieèby je preto dosiahnutie zdravej látkovej výmeny,
denná konzumácia pokrmov
rastlinného pôvodu, zrieknutie
sa alkoholu, fajèenia a silne
korenených jedál. Kozmeticky
úèinné sú teda aj bylinkové
èaje regulujúce látkovú výmenu, ktoré sa pijú pri tráviacich
akostiach a na uk¾udnenie
neurovegetatívnej sústavy. Na
ich prípravu sa pouívajú avy a výaky z èerstvých rastlín a niekedy aj odvary, napr.
z lopúcha, krasovlasu, zeleru
a pod. Dokonalým doplnením
lieèebných kúr sú aromatické
kúpele zo smrekového ihlièia,
alebo odvary z aromatických
lieèivých bylín, napr. levandule, rumanèeka, alebo materinej
dúky. Silice týchto rastlín pôsobia osvieujúco, ovplyvòujú
látkovú výmenu a zniujú podrádenos.
n
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Zo ivota èerveného kría
Edita Haluzová
Èinnos MS SÈK neustala
ani v zimných mesiacoch.
Stretli sme sa na dvoch väèích akciách. Prvou bolo zhromadenie èlenov SÈK, ktoré
sa konalo dòa 1.2.2003. Na
toto zhromadenie boli okrem
èlenov ÈK pozvaní aj zástupcovia obce a dobrovo¾ní darcovia krvi. O kultúrny
program sa nám postarali ako
obyèajne mladí zdravotníci iaci Z. Je nám ve¾mi ¾úto,
e akosi nedokáeme podchyti záujem dobrovo¾ných darcov krvi o nau èinnos. Jednou z èinností SÈK je aj
evidencia a spolupráca s dobrovo¾nými darcami. Váime si
ich za to, èo robia pre ostatných ¾udí a chceli by sme im
to aj patriène vyjadri.V naej
obci evidujeme 14 dobrovo¾ných darcov krvi. Myslím, e

by to bol sluný poèet na organizovaný odber pod¾a potrieb
transfúznej stanice. Preto si
dovolím touto cestou opä vyzva naich darcov, aby sa
pod¾a monosti zúèastòovali
na naich zhromadeniach,
aby sme tak mali monos pozhovára sa o problémoch, potrebách a zlepení vzájomnej
spolupráce.
Dòa 28. 2. a 1. 3. 2003 sme
usporiadali charitatívnu zbierku nazvanú: "Pomôme sami
sebe". Akcia bola spropagovaná formou letákov a tie vyhlásením v obecnom rozhlase.
Zbieralo sa obnosené, ale pouite¾né a èisté atstvo, obuv,
doplnky, hraèky a kniky. Za
dva dni sme zozbierali, roztriedili a opä rozdali slunú kôpku oatenia. Ete raz ïakujem
vetkým darcom, ktorí prispeli na nau zbierku. Mrzí ma
vak jedna vec, aj keï sme

zdôrazòovali, e veci by mali
by èisté a pouite¾né, stalo sa,
e sme pred kultúrnym domom
nali nahádzané pinavé a nepouite¾né veci. Opakujem,
nejednalo sa o zber handier,
ale oatenia, ktoré vám síce
zavadzia v skrini, ale môe
ete niekomu poslúi. Aj keï
bolo toto podujatie prvou las-

tovièkou, môem zodpovedne
poveda, e akcia bola vcelku
vydarená a splnila svoj úèel.
U teraz si môete, milí budúci darcovia, prichysta veci,
ktoré chcete vyradi a darova.
Ïaliu akciu sa chystáme
zopakova na jeseò.
n

Novoroèný výstup na Makovicu
Vieme, e èlovek je ustaviène na cestách, èi u praných,
rovných, hrbo¾atých, alebo zamrznutých. Tak to bolo aj 2. januára 2003, keï sme sa my
mladí zo tiavnice rozhodli jeden prázdninový deò vy¾apa
zamrznutou cestou na Makovicu.
Dali sme si zraz na otoèke
autobusu ráno o 7:30 hod. Poèasie nebolo moc dobré, tak
sme èakali, ko¾ko sa nás stretne. Postupne zaèali prichádza
dievèatá - Iva Ondrejková,
Maja Meková, Jana voová
a Jarka Ondrejková. Z chlapcov sa zúèastnili Roman Ondrejka, Marek Jadroò, Peo
a Mio Debnárovci, Janko
Ilavský a celú výpravu organizaène viedol predseda klubu
mládee Stanislav Tholt. Cesta Komorníckou dolinou bola

príjemná, nenároèná, a na
vytrvalé sneenie. V chate na
Bohúòove sme si urobili prestávku. Dobre nám padlo ukry
sa pred studeným vetrom, posilni sa takmer zamrznutým
chlebom a trochu si oddýchnu. Po pol hodine sme pokra-

èovali na Makovicu. Ten výh¾ad na zasneené kopce bol
odmenou za nau námahu.
Cesta naspä bola ete nároènejia. Terén bol z¾adovatelý
a nebezpeèný. Cestou sme poznávali v snehu rôzne stopy po
zverine. Domov sme sa vrátili

u po tme. Boli sme premrznutí, unavení, ale radi, e sme
to vetko zvládli.
Èasto budeme na tento vydarený výlet spomína a mono ho na budúci rok zopakujeme.
Klub mládee L
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Tajnièka

Romain Rolland (29.1.1866 - 30.12.1944)
V r. 1915 dostal Nobelovu cenu za literatúru. V ¾udskom ivote odhalil hlboké pocity, ¾udský súcit, opojenie prírodou, duchovnú rados, poteenie
z èinnosti, váeò k úprimnosti. Chcel objavi vieru bez dogiem, neúprosne h¾adal pravdu. Z jeho diel mono spomenú: Tragédia viery, Ján Kritof,
Oèarená dua, Dobrý èlovek ete ije. Napísal ivotopis významných postáv svetovej kultúry (Bach, Beethoven, Tolstoj, Gándhi, Michelangelo).
Inteligencia mylienky je nièím bez inteligencie strdca. Zapamätajme si jeho odkaz: "Keï niekto robí zlo, je u dos neastný". Tajnièku naej
kríovky tvorí výrok tohto významného spisovate¾a.
Vodorovne:
A. PRVÁ ÈAS TAJNIÈKY B. znaèka
kozmetiky - prvý kòaz v krajine - praenie
C. fir. skratka - hnevanie - ruské lietadlo býv. jednot. obchod - znaèka uhlíka znaèka Holandska D. kaïia¾ - zápor znaèka einsteinia - ra - èesky vo E.
oznaèenie jedného z uhlov - nakupovania
- detto - chovaj F. otec vo viac. reèiach dôveruj - obilnina - zápor daruje G. èesky
vie - polovica priemeru - cudzie m. meno lietanie H. èesky súhlas - znaèka niklu mesto v záp. Afrike - predpona - hlavné
mesto Nórska I. prvá ena a mu - PZ
Nitra - druh plavca J. nula - èeská rieka muské meno - druh lotérie - stupeò
kyslosti K. pricestoval èím? - diablovo pohr. hostina L. doby - polovièka - rieka v
Rusku M. intern. skratka - patriaca
Konopovi - nepracuj N. nech èesky - vnútri
- bulharská mena - skratka valuty - teèie z
oka - popevok O. polomer - Ernest doma rímsky krutovládca - kus vypr. mäsa osobné zámeno P. hovor - znaèka pascalu
- kultúrny dom - mali radi R. silný povraz
- mastná hlina - rímska 1 - rana S. DRUHÁ
ÈAS TAJNIÈKY
Zvisle:
1. nasadá do vlaku - chovate¾ oviec psovitá elma 2. patriaci Abrahámovi domov - tátny majetok 3. spolok priate¾ov
- èasto sa odopla - èierny vták 4. hod - Ilona
doma - dni pred víkendami - skupina ¾udí
5. nemecky jeden - zaèiatok abecedy tekutina - autonómna oblas polovica urob opis 6. sce¾uj a lep - nesúlad - vysoký
titul achistu skr. - tamten - turecké mu. meno 7. cirk skr. - právo - kanc. skratka - Tretia èas tajnièky - dvojhláska 8. noèná strá - aténsky futb. klub - mámenie - tigrovitá
elma - iniciálky básnika Plávku 9. jód, síra - nedaj za pravdu - súvisiace s nervami - nápoj 10. enské meno - hádka - protivná - anglický titul - niè 11. tunele - stuhlo,
zmeravelo - vápnik - potlaè 12. patriaca oldnierovi - dusík, druhá èas názvu Siera 13. nemalo súcit - èíslovka - nepoves 14. inak - iba... - rímsky 50 - jestvuje - kyslík
krík - rastlina s ve¾kým listom (lat. acanthus) 15. akt - zoèila - muské meno patriaci Ole 16. vynáaè slamy na stoh - práca hrab¾ami

Ján Vulpíny
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obec Liptovská tiavnica maximálne 6 krát do roka. éfredaktor:
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