Aktuality

Záhradkárstvo

port

Tradièný výstup na
Salatín

Súa v reze jabloní
a broskýò v Ostraticiach

Futbal v naej obci

strana 3

strana 7

Niet azda obèana obce, ktorý by si ...
strana 10

TIAVNICKÉ TO I TO
ÈASOPIS OBCE LIPTOVSKÁ TIAVNICA

ROÈNÍK V, ÈÍSLO 2

1. JÚLA 2003

NEPREDAJNÉ

Leto je keï...
koneène odloíme
teplé obleèenie. Nemusíme celý deò kúri v peci. Môeme
teda uetri peniaze
za energiu a dopria
si tak aspoò skromnú dovolenku.
Symbolom leta je
slnko. Príjemne hreje, dodáva energiu,
zlepuje náladu. Leto sú dovolenky, prázdniny, útek z kadodennej jednotvárnosti.
Tí astnejí môu istý èas pobudnú pri
mori, alebo na horách. Menej solventní
mono na záhradke, alebo pri vode. Deti
budú ma zas kopec vo¾ného èasu a obèas
nebudú vedie èo s ním. Vyberú sa na zaujímavé a dobrodruné výpravy, aby mali
na èo spomína, keï sa prázdniny skonèia. Málokedy si vak uvedomujú, aké

nástrahy tam na nich môu èíha. Lezenie
po stromoch a starých zrúcaninách prináa nebezpeèenstvo úrazov. Nezrelé ovocie láka a spôsobuje zaívacie akosti.
V lete sa zvyuje aj poèet zápalových moèových ochorení, infekènej hepatitídy,
úpalu. Musím sa zmieni aj o potípaní
hmyzom a klieami, ktoré môe ma ve¾mi nepríjemné následky. Viem, e dva mesiace prázdnin sa nemôe zamestnaný rodiè úplne venova deom. Pravda, pokia¾
nemá k dispozícii starých rodièov v dôchodkovom veku. Môe len tàpnu a modli sa, aby sa ich deom niè nestalo. Ale
môe ich aj dôsledne pouèi. Vysvetli im,
ako sa majú správa, aby prázdniny preili bez ujmy na zdraví. Ja som mala to
astie, e prázdniny môjho detstva som
preila vdy v lone prírody. Otec ma nauèil poznáva lieèivé aj jedovaté byliny,

jedlé huby, rozozna druhy stromov a vtákov. Ukázal mi ako sa správa v prírode,
aby som neohrozovala ivot ostatných lesných obyvate¾ov. Aj ako sa vyhnú nebezpeèenstvám, ktoré môu na mòa v prírode
èíha. To isté som sa ja sama snaila odovzdal mojim deom. Osobný príklad je pre
diea tým najlepím rieením, ako sa nauèi správa v benom ivote Za celú redakciu tiavnického To i To vám vetkým
- malým aj ve¾kým elám, aby sa vám to
tohoroèné leto èo najviac vydarilo. Vetkými pórmi vstrebávajte svetlo a hrejivé lúèe
slnka. Snate sa ho naèerpa do zásoby èo
najviac, pokia¾ opä neprídu jesenné p¾ute a vy budete spomína na krásne letné
záitky pri vydarených fotografiách, èi
pohári dobrého bylinkového èaju, ktorý ste
si vlastnoruène nazbierali.
Edita Haluzová

Zo zasadnutia obecného zastupite¾stva
Ïalie pracovné zasadnutie obecného
zastupite¾stva obce Liptovská tiavnica sa
konalo 4.4.2003. Zasadnutie obecného
zastupite¾stva otvoril a viedol starosta
obce Duan Lauko, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom. Privítal hostí: predsedu záhradkárov Vladimíra Prokopa a neposlancov tefana
Ondrejku a Antona Slanicaya. Jeden
z hlavných bodov zasadnutia bola informácia starostu poslancov OZ o potrebe výstavby portového ihriska na pozemku
obce pri budove základnej koly na výstavbu, ktorého poslanci OZ v rozpoète schválili èiastku 150 000,- Sk. portové ihrisko

sa bude budova svojpomocne, za pomoci nezamestnaných a len odborné práce
budú realizované odbornou firmou. Poslanec Ing. Hlaváè dostal za úlohu zabezpeèi vypracovanie projektovej dokumentácie na portové ihrisko v maximálnej cene
10 000,- Sk.
Tu môeme kontatova, e projektová
dokumentácia bola zhotovená bez finanèných nákladov. V ïalom bode odovzdal
starosta slovo predsedovi záhradkárov,
ktorý predloil poslancom OZ návrh na
skrálenie Rybníka. Predloil situaèný nákres upravenia Rybníka. Poslanci po nahliadnutí do návrhu schválili, aby v roku

2003 boli na Rybníku vysadené tuje v hodnote 5 000,- Sk schválené v rozpoète obce.
Touto cestou sa chcem poïakova brigádnikom, ktorí sa zúèastnili brigády. Mrzí ma
len jedna vec, e sa nali ¾udia, ktorí bez
mihnutia oka dokázali dve tuje ukradnú.
Starosta obce informoval poslancov
o viacerých rokovaniach o stave cesty III.
triedy cez nau obec. Cesta je v dezolátnom stave, bol vyhlásený havarijný stavcesty, daná je poiadavka na rekontrukciu 1 300 m cesty. Ïalejbol vytvorený
Krízový táb obce.
Pokr. na str. 2
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Zo zasadnutia obecného zastupite¾stva
Pokr. zo str. 1
V bode rôzne OZ prerokovalo:
- príprava na odkanalizovanie
novej ulice,
- ponuku cestovnej kancelárie
FIFO pre poslancov OZ, poslanci ponuku odmietli,
- sanos obèanov na predajòu Jednota Liptovská tiavnica - pitie piva pred predajòou,
- poiadavku miestnych predavaèiek pracujúcich v Ruomberku o presun spoja s odchodom z Ruomberku o 16.55
hod. na 17.10 hod., táto poiadavka obce nebola vedením
SAD akceptovaná,
- urèili termín konania brigády
na miestnom cintoríne dòa
26.4.2003 o 8.00 hod., brigáda
bola úspená a zúèastnilo sa jej
43 spoluobèanov,
- schváli iados Ing. Radoslava Popraca o výstavbu rodinného domu na parcele KN 477,
ktorej je vlastníkom,
- schválili zakúpenie osobného
automobilu NISSAN Almera
pre obec v hodnote 140 000,Sk,
- iados obce adresovanú
PSML v Liptovskej tiavnici
o 10 m3 dreva pre výstavbu
portového ihriska.
Po prijatí uznesenia starosta obce zasadnutie OZ ukonèil.
Ïalie zasadnutie OZ sa konalo 5.6.2003, ktoré prerokovalo:
Rekontrukciu tátnej cesty
III. triedy - stále sa uskutoèòu-

SCP

RUOMBEROK
Výrobca papierov do
Vaich tlaèiarní a kopírok.

jú rokovania, zaslaný znovu list
generálnemu riadite¾stvu SSC
v Bratislave.
Prerokovalo uskutoènenie
akcie - III. roèník výstupu na
Salatín, ktorý sa uskutoèní
21.6.2003, t.j. sobota o 7.00
hod., zrast úèastníkov pred kostolom. Rokovania sa zúèastnil
aj riadite¾ Obvodného oddelenia PZ v Liptovskej Teplej. Informoval o mnoiacich sa krádeiach v rodinných domoch
ale aj o rôznych drobných krádeiach. Tu sa chcem pozastavi a poprosi vásváení spoluobèania, aby ste mali oèi
otvorené a pri akomko¾vek

pohybe podozrivých ¾udí kontaktovali PZ v Liptovskej Teplej na èíslo telefónu 4392203.
V ïalom bode OZ zvaovalo monos realizácie akcie
uloenia ivièného povrchu na
miestnej komunikácii od
MUDr. Tereka k p. M. Dvorskej. Poslanci skontatovali, e
je potrebné vyhotovi finanèné ponuky od viacerých dodávate¾ov.
V bode rôzne poslanci vzali
na vedomie:
- výsledky referenda - 48,44 %
oprávnených volièov Liptovskej tiavnice,

Z naej matriky
Narodili sa v roku 2002
Tomá Zako, Natália Blanová, Michal Muríò, Tomá
Omasta, Frantika Uhrinová, Miroslav Baïo
Zomreli v roku 2002
Anna Bugátová, 79 r., Anna Gluchová, 93 r., Anton
Kroèko, 57 r., Jozef Marala, 56 r., Tomá Cibulka, 18
r., Rudolf Macko, 73 r., Ida Muríòová, 33 r.

- postup A mustva do I. triedy
oblastnej futbalovej súae,
- uskutoènenie futbalového turnaja na sobotu 28.6.2003 za
úèasti TJ Liptovská tiavnica,
TJ Liptovské Sliaèe, TJ Jacovce, TJ Hruovany,
- iados veriacich evanielického vierovyznania a schválilo
pokraèovanie spoja a pred
kostol do konca roka 2003,
- prerokovali situáciu v oblasti
financovania základnej koly,
a kontatovali e financovanie
koly je v kritickom stave
a bude potrebné uvaova aj
o príspevku z finanèných
prostriedkov obce,

- schválilo nákup krovinorezu,
- schválilo VZN è. 1/2003
o spôsobe urèenia úhrady opatrovate¾skej sluby,
- schválilo Poiarny tatút,
- schválilo majetko-právne vysporiadanie parcele nachádzajúcej sa z èasti pod miestnou
komunikáciou pri MUDr. Terekovi.
Na záver starosta obce poïakoval poslancom za úèas
a zasadnutie ukonèil.
n
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Tradièný výstup na Salatín
Duan Dírer
Dòa 21. 6. 2003 o 7:00 sa
pri zvonici stretlo 68 ¾udí odhodlaných vystúpi na vrch

Salatín pri príleitosti tretieho
roèníka výstupu na Salatín - tradície zavedenej 24. júna 2000,
keï sme oslavovali výroèie
700 rokov od prvej písomnej
zmienky o obci.
Vetci sme sa ako-tak pomestili do Avie, ktorá nás zaviezla po chatu Jágerku. Odtia¾
sme sa na najbliích vye es
hodín museli spo¾ahnú iba na
vlastné sily. Prvá èas cesty
bola pomerne príjemná, neskôr
stúpanie, stúpanie - a zrazu
nádherný výh¾ad na okolie.
A poh¾ad na pred nami sa týèiaci Salatín, ete stále nezdolaný.
Na rozdiel od minulého
roka, keï slnko neúnavne svietilo a ete viac unavovalo, teraz vykuklo spoza mrakov len
sem-tam. A mierny vetrík chladil, take sa pri desiatovaní
bolo treba "priodie". Po polhodinke oddychu a naèerpaní
síl sme sa pustili do najaieho úseku - tritvrte hodiny lúkami, úzkym chodníkom, po-

prerastaným koreòmi stromov
- kosodrevina sprava - z¾ava,
takmer kolenaèky. Keï sa uu zdalo, e chodník nemá konca, boli sme na vrchole, kde nás

vítal nádherný výh¾ad irokoïaleko.
Na vrchol Salatína sme sa
vetci ani naraz nepomestili "vrcholovú fotografiu" sme

teda museli urobi o nieko¾ko
metrov niie. Spokojní a unavení sme si zaspievali slovenskú hymnu, zapísali sa do knihy a trochu si oddýchli.

Na zostup dole sme na rozdiel od minulých rokov pouili "èervenú znaèku" - cez Huèiaky do Ludrovskej doliny.
A to bol ïalí zaberák na nohy.

15 minút strmo nadol - z jednej strany konáre kosodreviny,
z druhej strmý zráz dole a pod
nohami úzky kamenistý chodník. Potom mierne klesanie lesom, a posledná polhodinka
dvojhodinového zostupu - Huèiaky-Tiesòava.
O druhej hodine popoludní
nás u èakala Avia v Ludrovskej doline pod Skalým. Táto
nás odviezla pred obecný Kultúrny dom, kde nás vítali èlenovia miestneho Po¾ovníckeho
zväzu Salatín s výborným gu¾áom.
Aj keï bol výstup dos nároèný, tí ktorí ho absolvovali
prvý krát, sa urèite znovu na
Salatín vrátia a pekná tradícia
(pochádzajúca z nápadu starostu obce D. Lauku a pána A. Slanicaya) ostane zachovaná.
Poznámka redakcie: Fotografický dokument z výstupu
na Salatín nájdete na internetovej adrese:
www.liptovskastiavnica.sk/Salatin2003.
n
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Reklama okolo nás
Katarína Kaèalková
Otvoríte noviny - je tam.
Zapnete televízor - je tam. Vojdete do obchodu - aj tam je.
Kráèate mestom - aj tam je!
Ona - REKLAMA. Jednoducho je vade, obklopuje nás
v najrôznejích podobách
a formách, natíska sa nám
v kadej monej i nemonej situácii. Má obrovskú moc votrie sa do povedomia èloveka,
ovplyvni jeho myslenie i konanie. Reklama sa stala tudijným odborom na kolách, pracovníci
reklamného
manamentu sú peciálne vykolení, pracujú najmä s psychologickými aspektmi vplyvu
na poslucháèa alebo diváka.
Reklama je vlastne v súèasnej
dobe jeden obrovský biznis,
perfektne a precízne vykalkulovaný.
Zvykne sa hovori, e dobré výrobky alebo sluby reklamu nepotrebujú, chvália sa
sami - svojou kvalitou. Poh¾adom z iného zorného uhla vak
mono poveda - akoko¾vek
dobrý výrobok zostane nepovimnutý, ak o òom nikto nevie, ak ho nikto neprezentuje.
Èo z toho je správne, kade vedie tá zlatá stredná cesta? Kde
je hranica toho, èo a ko¾ko toho
ete patrí do verejných médií
a priestorov, repektujúc pri
tom h¾adisko obchodné, ekonomické, etické, mravné èi
morálne?
Da prijate¾né hranice takémuto irokému záberu pojmu
reklamy vôbec nebolo jednoduché. A tak parlament ustanovil veobecné poiadavky na
reklamu, poiadavky na ochranu pred úèinkami klamlivej reklamy a neprípustnej porovnávacej reklamy. Veobecne
mono poveda, e za reklamu
sa povauje prezentácia produktov v kadej podobe s cie¾om uplatni ich na trhu. Kadá reklama musí by v súlade
s pravidlami hospodárskej sú-

ae a dobrými mravmi. Reklama nesmie by klamlivá a skrytá. Nesmie zneuíva dôveru,
nedostatok skúseností alebo
vedomostí èloveka. Reklama
nesmie obsahova èoko¾vek,
èo znevauje ¾udskú dôstojnos, uráa národnostné alebo
náboenské cítenie, ako aj akúko¾vek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho
pôvodu.Reklamou sa nesmie
propagova násilie, vandalizmus alebo vulgárnos. V prípade, e reklama prezentuje produkty pokodzujúce ivotné
prostredie alebo produkty
kodlivé ivotu, je nutné na
toto zrete¾ne a výslovne upozorni. Reklama sa nesmie íri adresne, ak adresát doruèenie reklamy vopred odmieta
(ak si napríklad na svoju potovú schránku umiestnite
oznam, e si neeláte dostáva
reklamné letáky, ich doruèovatelia sú povinní toto repektova).
Osobitným spôsobom je
upravená reklama alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov. Reklama alkoholických nápojov nesmie dáva do

súvislosti spotrebu alkoholu
s priaznivým úèinkom na telesnú alebo duevnú výkonnos,
nesmie tvrdi, e alkoholické
nápoje majú lieèivé vlastnosti,
povzbudzujúci alebo upokojujúci úèinok, nesmie nabáda na
nestriedme poívanie alkoholických nápojov ani prezentova abstinenciu alebo triezvos
ako nedostatok.
Reklama
tabakových výrobkov sa zakazuje rozdávaním vzoriek tabakových výrobkov verejnosti.
Informácia o konkrétnom tabakovom výrobku, umiestnená
v pecializovanej predajni tabaku, sa nepovauje za reklamu tabakového výrobku. Takáto reklama musí obsahova
upozornenie o kodlivosti fajèenia.
Taktie je zakázaná reklama
zbraní a streliva, s výnimkou
informácií urèených pre odbornú verejnos. Osobitnú úpravusi vyiadala aj reklama liekov.
Je zakázaná reklama liekov,
ktoré nie sú registrované v SR,
ktoré obsahujú omamné alebo
psychotropné látky. Taktie je
zakázaná reklama liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekár-

sky predpis. Reklama liekov
nesmie presviedèa, e lekárske vyetrenie alebo zákrok sú
zbytoèné, e zdravotný stav
osoby by sa mohol zlepi po
pouívaní lieku, alebo zhori,
ak liek nebude pouíva. Z reklamy lieku musí jednoznaène
vyplýva, e ide o reklamu lieku, musí upozoròova na riziká pouívania a obsahova odporuèenie
poradi
sa
o pouívaní lieku s oprávnenou
osobou.
Dalo by sa poveda, e toto
je v struènosti preh¾ad toho, èo
hovorí o reklame zákon. Buïme vak realisti - praktická
stránka veci je obèas úplne
iná..... Ak máte podozrenie, e
reklama okolo vás odporuje
niektorým spomínaným zásadám, obráti sa môete na Slovenskú po¾nohospodársku
a potravinársku inpekciu (reklama potravín, kozmetických
prostriedkov a tabakových výrobkov), tátny ústav pre kontrolu lieèiv a veterinárnych lieèiv alebo na Slovenskú
obchodnú inpekciu (dozor nad
reklamou vo vetkých ostatných prípadoch).

Veselo i váne - Murphyho zrnká ...
múdrosti
úsmevu

- Múdry èlovek je vdy veselý.
- Prvú polovicu náho ivota nás ruinujú nai rodièia, druhú polovicu nae
deti.
odvahy
- Poèet ien, ktoré sa muovi páèia, rastie úmerne s jeho vekom.
enskosti
- eny nevedia èo chcú, ale nedajú pokoj, kým to nedosiahnu.
muskosti
- Medzi peknou a karedou enou je rozdiel len tyri poháriky.
ena bez mua zvädne, mu bez eny zblbne.
hlúposti
- Hlúpos si u pekných ien vysvet¾ujeme ako nevinnos.
kniné
- Niet lepej reklamy pre knihu, ako keï ju zakáu.
Niè sa neotvára omylom tak èasto, ako ústa.
ekonomické - Úspech je nieèo, èo ti priatelia nikdy neodpustia.
Preèo s peniazmi nie je tak dobre, ako je bez nich zle?
Obdaruj devä obrákov a stane sa desiatym.
ivotné
- Kde sa dvaja bijú, tretí víazí. Kde sa dvaja ¾úbia, tretí prekáa.
Pre èitate¾ov vybral tefan Dírer
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Jún mesiac po¾ovníctva
Ivan Podhorec
Nastupujúca obnova ivota
v prírode, raenie stromov
a kvitnutie rastlín, prebiehajúci tok vtákov a kladenie mláïat, to vetko sú prejavy, ktoré
naplòujú duu po¾ovníka pocitom uspokojenia nad tým, e
jeho práca pre prírodu nebola
zbytoèná, alebo dokonca prejavom uspokojenia pudov patriacich minulosti, ale naopak
zásluná èinnos vedúca k zachovaniu vetkých nenahradite¾ných funkcií ivotného
prostredia. Nie je iadnou neznámou , e poruenie ktorejko¾vek zloky ekosystému
môe vies k jeho celkovému
zrúteniu a ak teda èlovek svojou civilizaènou èinnosou
mení tieto podmienky, zákonite je opä povinnosou èloveka urobi vetko pre to, aby
ekosystém na naej planéte bol
aj naïalej ivotaschopný. A
práve tu musí po¾ovník vidie
hlavný zmysel svojej èinnosti.

Nièenie a zbíjanie zveri nie
cie¾om skutoèných po¾ovníkov. Jednotlivec, ktorý vidí
v po¾ovníctve iba lov, nemôe
sa poklada za po¾ovníka. Cie¾om a zmyslom po¾ovníctva je
mylienka, ktorá je dnes na
kadodennom pretrase ¾udí,
ktorým osud naej planéty
z h¾adiska pokodzovania prírody a prírodných hodnôt nie
je ¾ahostajný a to je mylienka
tzv. trvalo udrate¾ného rozvoja, èo v preklade do zrozumite¾nejej reèi znamená bra
úrodu to¾ko, ko¾ko zasiali nai
otcovia a vysieva to¾ko, aby
úrodu mohli bra aj nai synovia. Zachováva a chráni vetky druhy zveri, rozványm lovom udrova rovnováhu
v prírode a správny pomer medzi záujmami èloveka a primeranými stavmi zveri. Po¾ovník
prichádza v kadom èase do
styku s prírodou, uèí sa poznáva jej zákony, jej krásu a bohatstvo. V poznávaní a chápaní prírody nachádza k nej

správny vzah a tak sa stáva jej
strácom a ochrancom.
V neposlednej miere je po¾ovníctvo aj mnostvo práce,
ktorú odvádzajú po¾ovníci pri
starostlivosti o zver v èase zimného strádania, alebo ivelných
pohromách, starostlivosti
o prostredie, v ktorom zver ije
z dôvodov jeho zlepenia pre
výivu zveri a jej ochranu. Je
to neplatená práca, ktorá je
vetkým po¾ovníkom spoloèná. Zodpovedá osobnému spojeniu s po¾ovným revírom, tradíciou, rodinou a p. Pre takmer
70 % európskych po¾ovníkov
je domovský "revír" jediným
miestom kde po¾ujú. Neplatená práca po¾ovníkov sa dá finanène ako vyjadri v èíslach
a dá sa ako dokáza. Neplatená práca po¾ovníkov je ale
bezpochyby významným prínosom k údrbe prostredia a k
poznaniu zveri a ekológie. Prítomnos po¾ovníka vonku "na
mieste" mu umoòuje spozna
zmeny a nebezpeèenstvá. Fun-

guje ako skorý "signalizaèný
systém". Po¾ovníctvo je "koníèek", ktorý ob¾ubujú vetky
sociálne vrstvy a ¾udia rôznych
politických názorov, èo ho aj
odliuje od iných "koníèkov".
A ete nieèo majú po¾ovníci spoloèné: sú v protiklade ku
stále narastajúcemu odcudzeniu mestského obyvate¾stva od
prírodných základov ivota
a ich vzahu k ¾udskej spoloènosti, k tradíciám a starému
dedièstvu vôbec. O význame
po¾ovníctva sa ve¾akrát pochybuje a jeho význam z rôzneho
neodborného uhla rozliènými
pseudoochranárskymi skupinami s deformovaným poh¾adom
nesprávne verejnosti vysvet¾uje. My po¾ovníci sa iba pokúsime na to citlivo reagova,
odpoveda na poloené otázky
a záujmy po¾ovníctva a po¾ovníkov zastupova nielen zvýeným hlasom, ale aj presvedèivými argumentmi.
n
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Èlenská schôdza PZ Salatín
Duan Dírer
V piatok 20. 6. 2003 sa
o 16:00 konala v miestnom
Kultúrnom dome èlenská
schôdza Slovenského po¾ovníckeho zväzu "Salatín".
Táto schôdza bola na rozdiel
od predchádzajúcich "historická" tým, e sa na nej naposledy zúèastnili èlenovia z Liptovských Sliaèov, ktorí sa od
Po¾ovníckeho zväzu Salatín
odde¾ujú a osamostatòujú.

Po schôdzi bola v priestoroch Kultúrneho domu otvorená výstava trofejí naich po¾ovníkov.
Výstava bola prístupná verejnosti do nedele. Návtevníci mohli okrem zaujímavých
trofejí vidie aj jeden unikát "srno-zajaca", ktorého (z recesie) vytvoril preparátor z juného Slovenska.
n

Zdravotnícke okienko - Jubilujúci SÈK

8. mája si pripomíname zaloenie Èerveného kría na celom svete. Toho roku sme oslávili aj 10-te výroèie zaloenia Èerveného
kría na Slovensku. Pri tejto príleitosti usporiadal územný spolok Liptov slávnostný aktív, ktorý sa konal dòa 13. mája 2003 na
Mestskom úrade v Ruomberku.
Tohtoroèný deò Èerveného kría sa niesol pod heslom: "Zlepi ivot zranite¾ných ¾udí, mobilizovaním sily ¾udskosti..." Pri
tejto príleitosti sa odovzdávali Jánskeho plakety dobrovo¾ným darcom krvi. Taktie sa ude¾ovali vyznamenania dlhoroèným
aktívnym èlenom ÈK. O program sa postarali iaci Základnej umeleckej koly v Ruomberku. V ruomberskom okrese nám tak
pribudli traja diamantoví nositelia Jánskeho plakety, 16 zlatých nosite¾ov, 32 strieborných a 47 bronzových nosite¾ov Jánskeho
plakety. Po programe pre nich vedenie spolku pripravilo slávnostnú veèeru, ktorá sa konala v novootvorenom Kultúrnom
dome.

Mladí zdravotníci súaili.

16. mája sa iesti mladí zdravotníci z naej Z zúèastnili na okrskovej súai poriadanej územným spolkom Liptov.
Na nej si overovali svoje praktické i teoretické vedomosti, ktoré si osvojili v kurze prvej pomoci. Súa sa skladala z piatich
èastí. Deti museli zvládnu praktickú ukáku oivovania a oetrenia zraneného. Ïalej museli obstá v previerke dejín ÈK, teórii
poskytovania prvej pomoci, orientácii v cestnej doprave a vedomosti o lieèivých rastlinách.
Myslím si, e táto súa pomohla ïeom prehlbi a overi si ïateraz získané vedomosti v poskytovaní prvej pomoci. Bola
tie logickým ukonèením ich celoroèného snaenia v krúku mladých zdravotníkov.
Edita Haluzová
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Skrálenie lokality obce - rybník
Vladimír Prokop
Táto èas naej obce je zanedbaná rozrastajúcimi sa kríkmi ako sú tàne, baza èierna atï.
táto mylienka podporená
obecným zastupite¾stvom
môe nadobudnú svoju podobu aj skutkovo
Za nieko¾ko rokov, nako¾ko obce majú také rozpoèty
a ktorých sa takýto projekt pri
dnených cenách, zrealizova
za jeden rok nedá. Vetko potrebuje svoj èas. Aj tu musíme
ma vetci obèania trpezlivos
a dávku patriotizmu ku svojej
obci, e som "tiavnièan" Identitu ku svojej obci prejavím
tým, e sa podie¾am na skrálení naej obce v rôznych spoloèenských organizáciách, ako
aj skrálení svojich vlastných
nehnute¾ností novým náterom
domu, plota atï., ako aj okrasných prídomových záhradiek a

priestorov pred nimi. Musíme
si vetci spoloène siahnu do
svojho vnútra a zhodnoti èi
konkrétne skutky môjho ivota celkovo, ako aj k obci pri
poloení na misku váh sa priklonia ku dobru, alebo ku zlu.
Spolu so starostom obce sme
zabezpeèili sadenice tuje západnej v stredu 7. 5. 2003 a vo
tvrtok 8.5 o 7:45 hod. miestni
èlenovia záhradkárov zabezpeèili ich výsadbu.
Brigády sa zúèastnili
p.Elvíra Tkáèiková, Petronela
Ondrejková, Anna Ondrejková
(Rázgová), Vladimír Makovický, Václav Otiepka, Jozef Rázga, Vladimír Prokop. Vetkým
zúèastneným na tejto brigáde
chcem zo srdca poïakova, e
sa stretli a priloili ruku k dielu, ktoré môe osta v naej
obci aj pre mladie generácie.

Súa v reze jabloní a
broskýò v Ostraticiach
Vladimír Prokop
Dòa 4.3.2003 sa v Ostraticiach konala súa v reze jabloní, tvar tíhle vreteno 10 ks
za 30 minút, vo veku výpestkov nad pä rokov a výchovný
rez broskýò, tvar tíhle vreteno 5 ks za 30 minút, vek výpestkov 3 roky. Za okres Ruomberok sa súae zúèastnili
dvaja súaiaci, p.Václav Kucko tajomník OVSZZ a Vladimír Prokop, predseda SZZ
v Liptovskej tiavnici . Súae sa pôvodne malo zúèastni
42 súaiacich, ale poniektorý
nedoli, tak nás mohlo by do
35. V kategórii v obidvoch disciplínach, hodnotila komisia na
èele s p. profesorom Ivanom
Hlièovským, súaiacich od
desiateho bodovacieho miesta
a po prvé, vecnými cenami, od

sponzorov Fructop Ostratica
a firmou Bahco, ktorá poskytla znaèkové nonice a pílky.
V kategórii rezu jabloní zabodoval p. Václav Kucko, kde obsadil bodovacie 8 miesto.
V disciplíne rezu broskýò, zabodoval Vladimír Prokop, keï
obsadil 4 miesto. Medzi súaami sa mohli záhradkári obslúi degustáciou rôznych
mutov, kalvadosu ale aj kotovaním rôznych odrôd jabåk.
Aj takýmto spôsobom sa môe
zvidite¾ni mesto aj obec. Na
schôdzi predsedov jednotlivých zväzov, ktorý zvolal OVSZZ v Ruomberku, ktorá sa
konala 14. 5. 2003 o 16 hod.
v priestoroch "drevokupu"
bola súaiacim v Ostraticiach
tlmoèená srdeèná vïaka od vedenia, za dobré reprezentovanie regiónu, dolného Liptova.

Zo ivota zväzu záhradkárov
Dòa 4. 4. 2003 sme sa tiavnický záhradkári zúèastnili na
výstave "Záhradkár" v meste Trenèín. Naa cesta mala
prebieha pohodlným autobusom, spolu s èlenmi OV SZZ
z Ruomberka, ale na poslednú chví¾u vo tvrtok o 14.00 hod.
som sa dozvedel, e sa vetko ruí, nako¾ko sa èlenovia z RBK
v potrebnom poète nenazbierali. Po tejto správe som obiiel
vetkých prihlásených èlenov a vysvetlil som im situáciu,
v ktorej sa momentálne nachádzame. Túba ís na zájazd bola
ve¾ká, tak som navrhol, aby sme cestovali osobnými autami.
Zo záhradkárov sa s¾úbili traja èlenovia za oférov, na svojich
osobných autách a tak sme sa snaili umiestni priate¾ov
záhradkárov tak, aby boli autá vyaené. Za dodranie slova
a dochví¾nos chcem poïakova vetkým zúèastneným, ako
ja oférom, podpredsedovi Jozefovi Rázgovi a tajomníkovi
Milanovi Hrabuovi. Výstava sa konala na tyroch pavilónoch
a samozrejme aj pred budovami popri vonkajích
komunikáciách, kde sa ponúkali výpestky okrasných kvetov,
ovocné stromky a rôzny spotrebný tovar. Niektorí èlenovia boli
z výstavou spokojní a samozrejme podaktorí hovorili, e areál
je primalý a aj ceny mohli by niie.
V obci Liptovská tiavnica, sme èlenovia SZZ zorganizovali,
náuènú ukáku rezu ovocných stromov èlenov aj neèlenov.
Z mylienkou, nauèi ¾udí správne oetrova ovocné dreviny
vo svojich záhradach. Na èlenskej schôdzi sme previedli
praktickú ukáku tepenia ovocných stromov, rozdali sme si
nové odrody vrúb¾ov jabloní z Èachtíc od Ing. Èaradu.
Zabezpeèili sme 35 sadeníc ovocných výpestkov z Ostratíc
pre naich obèanov i keï o ich kvalite by som povedal, e
vzrastom boli pekné asi 1,5 m vysoké, ale boli odoslané
neskoro, niektoré olistené a zakvitnuté. Marhulové stromky
a broskyòa boli úplne suché, ktoré aj z ostatnými neujatými
stromkami odoleme naspä do Ostratíc, nako¾ko na výpestky
platí pol roèná záruka.
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Opä je tu leto!
Ladislav Slanicay
Na niektoré javy v prírode,
ktoré sa dajú opakova sme si
zvykli a pokia¾ sa v urèitom
roènom období nevyskytujú,
povaujeme to za nenormálne.
Z pozorovania opakujúcich sa
javov nai predkovia u dokázali predpoveda, èo sa stane,
èo bude nasledova keï ....
Keï prí na Medarda, keï
sa sliepky veèer dlho motajú po
dvore, keï lastovièky lietajú
neobvykle vysoko , keï....atï.
Pranostík a úkazov poznáme
ve¾a. Podobne ako sa opakujú
úkazy v prírode aj so svojimi
dôsledkami, tak sa správa
v prírode aj koruna tvorstva èlovek. Medzi nami je ve¾a takých, ktorí sa nevedia leta doèka. Vyuijú kadú vo¾nú
chví¾u a zájdu do prírody, do
lesa, èi u nazbiera lesných
plodov, húb, malín, alebo len
tak, na èerstvý vzduch. Takéto
vyuívanie vo¾ného èasu mono len pochváli, doporuèi,
lebo je prospené tak z materiálneho, ako aj zo zdravotného
h¾adiska.
No máme aj kategóriu návtevníkov lesa, ktorí sú hlboko
presvedèení, e ku vychádzke
do lesa patrí aj pôitok zo zapálenej dymiacej cigaretky.
Títo, pred odchodom z domu,
dôkladne skontrolujú obsah
svojich vreciek, èi nebodaj nezabudli na cigarety a èi ich
bude dos. Uváia, ko¾ko hodín bude asi návteva lesa trva, porovnajú to s hodinovou
spotrebou cigariet a vyrazia do
terénu. Lebo viete, èo by sa
mohlo sta, keby fajèiar zle
odhadol zásoby a na doline, pä
kilometrov od domu zistil, e
nemá èo fajèi! To ho môe tak
porazi, nie?
Hneï za dedinou podvedome strèí jednu cigarku do úst,
pripáli, labunícky potiahne do
seba a ete s väèím uspokojením vyfúkne, lebo veï ide do
hory na èerstvý vzduch, ide na
uitoènú prechádzku a urobí
nieèo aj pre svoje zdravie.

No povedzte! Mono akéto
poèínanie odsudzova? Nie!
Veï fajèi zatia¾ nie je trestné,
ani zakázané. A v lese? No
keby fajèil - keï u musí - je
to jeho problém. Nás vak zaujíma, alebo skôr trápi to, èo
s tou dofajèenou cigaretou urobí! "pak" odhodí, bez oh¾adu
na to kde dopadne. Na trávu
starú, suchú a máme to, èo by
sme evidovali neradi. Zahorenie, alebo dokonca lesný poiar.
Aj tí návtevníci lesa, ktorí
sú presvedèení, e gu¾á uvarený doma v hrnci nemôe ma
takú chu ako ten uvarený
v lese v kotlíku, do ktorého
spadlo aj nieko¾ko uhlíkov, aj
tí môu by pôvodcami lesného poiaru. To predovetkým
preto, e sa nedodriava "Zákaz kladenia ohòa v lese." Nemáme v úmysle bráni tomu,
aby si spoluobèan s rodinou
vyiel do prírody na dobrý
gu¾á. Aby si nemal monos
opiec klobásku, alebo slaninku. Vieme, e toto vetko patrí
k rituálu rodinného posedenia
v prírode. Ale chcem poiada
vetkých "gu¾ánikov", nezakladajte oheò v lese! Vyhliadnite si vhodné miesto v primeranej vzdialenosti od lesného
porastu. Na lúèke, pod¾a monosti pri potoku, pri zdroji
vody, ktorá je potrebná tak na
prípravu gu¾áu, ako aj na prípadné uhasenie pahrebiska.
Len pri dodriavaní prísluných predpisov a nariadení, týkajúcich sa predovetkým poiarnej ochrany, môe
návtevník lesa ma dobrý pocit pri návrate z návtevy lesa.
Dobrý pocit a dvojnásobnú
spokojnos preto, lebo uskutoènil svoj zámer, pobudol pár
hodín vo¾ného èasu v prírode,
v lese a predovetkým sa tam
choval tak, aby lesnému
prostrediu neublíil a opä sa
tam rád vo vo¾nej chví¾ke vrátil.
n
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Deò detí
Deti. Kvety Zeme, rados, astie, nádej ale aj starosti. Tento
rok sme ich deò oslávili skôr, u 30. mája. Poèasie nám prialo.
Slnieèko vykuklo u zavèas rána a zvedavo h¾adelo, èo sa bude
dia.
Kým obschla trávièka, deti si pozreli na videu Nekoneèný
príbeh a potom to zaèalo. Na kolskom dvore pani
vychovávate¾ka Jana Duková s mamièkami pani Ivetou
Slanicayovou, Janou Cevárovou, Zdenkou Kmeovou,
Monikou Kubalovou a Naïou Jackovou pripravili pre deti
zaujímavé súae: hod do plecniaka, skákanie vo vreci,
preahovanie lanom, hod na cie¾, o najlepieho detektíva, èi
"obesenca" a ïalie. Deti sa navzájom povzbudzovali a kadé
chcelo by najlepie. Z kadej disciplíny sme napokon
vyhodnotili vdy troch víazov. Dostali pekné vecné ceny
a diplom ako spomienku na pekný deò. Aby neboli smutní ani
tí ktorí neuspeli, kadé diea dostalo èokoládu, lízatko a pani
kuchárka Danka Karlíková upiekla pre ne výborný koláè, ktorý
vetkým náramne chutil.
Myslím, e toto podujatie aj keï chýbal tradièný gu¾á, bolo
vydarené vïaka pomoci mamièiek a deti budú ma naò pekné
spomienky.
Mojím prianím v závere tohto príspevku je, aby vetky deti
sveta mohli dni svojho detstva prei v pokoji, radosti a hrách,
ako tie nae.
Jana Duková

Deò matiek
Detský smiech, krik, troku tréma, h¾adanie ponoiek, suknièiek,
opakovanie textov. To vetko sa dialo za kulisami kultúrneho domu
v nede¾u 11. mája, kým nedoèkavé mamièky a babièky èakali, kedy
ich ratolesti vystúpia na javisko a predvedú svoje detské umenie.
Po chví¾ke èakania sa doèkali. Javisko bolo zrazu plné
rozantených kolákov a ich detských oèí, ktoré h¾adali v h¾adisku
práve tú svoju maminu, aby jej odovzdali darèek k sviatku v podobe
pekného vystúpenia. Deti vydali zo seba vetko, èo v tú chví¾u boli
schopné. Kde tu sa vlúdila aj chybièka, ale to predsa vôbec nevadilo.
Veï urèite urobili kadému ve¾kú rados. Cvièenie na inenkách
vystriedali básnièky, scénky, èi divadielko. Nechýbalo vystúpenie
gymnastiek ani ¾udový tanèek. Na záver zaznela pekná pieseò
o mame.
Druhá májová nede¾a je deò matiek a najkrajím darom pre kadú
maminu je, keï vidí svoje diea veselé, usmiate a astné. Dospelí
si èasto kupujú drahé pozornosti, aby dokázali vyjadri úctu k svojim
oslávencom. Deti nám darujú lásku, najcennejie bohatstvo, ktoré
síce niè nestojí, ale ani sa nedá kúpi za iadnu cenu. Vyviera
z malého, úprimného srdieèka a je èíre, ako ten najèistejí prameò.
By matkou je to najkrajie ale zároveò najaie poslanie eny.
By dieaom, by malo by najastnejie obdobie v ivote èloveka.
Milé mamièky, na stoloch, pri ktorých ste sedeli, boli èervené
srdieèka ako symbol práve tohto najvrúcnejieho citu - lásky. Sladké
koláèiky a teplá káva ako znak rodinnej pohody a tepla.
A samozrejme kvet, spolu s malým darèekom od vaich detí, aby
ste vedeli, e ste pre svoje diea tým najkrajím a najvoòavejím
kvietkom na lúke ich mladuèkého ivota.

Monika Kubalová

KOLA
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LITHEWA 2003
Mária Grafová
Názov LITHEWA môe
niektorým z vás znie cudzo,
mono aj záhadne, ale tí ktorí
sa v piatok 20. júna zúèastnili
kolského výletu u vedia, e
sa jedná o III. roèník medzinárodných stredovekých hier pod
hradom Lietava.
Ale poïme pekne po poriadku. Ako kadý rok ku koncu kolského roka sme sa aj
teraz rozhodovali kam na kolský výlet, aby, ako sa hovorí,
bolo "za málo peòazí ve¾a muziky". Z viacerých alternatív
nakoniec zvíazila ponuka,
ktorá sa v kolskej pote objavila koncom mája: Detský deò,
ktorý bol súèasou III. roèníka
lietavského festivalu. Záujemcov sa nazbieralo neúrekom,
take v SAD Ruomberok sme
si objednali ten najväèí autobus, aký mali - "sliaèanský",
zaplatili zálohy, vstupenky
a netrpezlivo oèakávali deò výletu.
V piatok ráno pred pol ôsmou vetci výletníci netrpezlivo pre¾apovali na kolskom
dvore vyèkávajúc autobus,
vlastne autobusy, lebo ten ve¾ký mal medzièasom nehodu a
nestihli ho ete zreparova.
Väèí - Karosa prila vèas,
mení - "Jahniatko" malo mekanie.
Nakoniec sme astlivo vyrazili smerom na ilinu, do dedinky Lietavská Svinná. V jej
lokalite sa nachádzajú zrúcaniny hradu Lietava, ktorý je výraznou dominantou rajeckej
panorámy. Cesta ubehla rýchlo a u sme vstupovali do rozsiahleho festivalového areálu.
Kadému dieau sa ula sladká XXXL Delisa. Naej skupiny sa ujali dve sprievodkyne
v dobových kostýmoch ¼ubka
a Kristína, ktoré nás oboznámili s históriou hradu Lietava
a poukazovali nám celý areál.
A veru bolo èo obdivova.
Zrazu sme sa ocitli v dávnych

stredovekých èasoch a v aréne
rytierskeho turnaja sme boli
svedkami hrdinských rytierskych súbojov a èinov. Dojem
umocòovali dobovo verné stavby, zvieratá, kostýmy úèinkujúcich. Deti so zatajeným dychom sledovali ukáky
stredovekých bojových umení,
prezentáciu zbraní a obdivovali
zruènos remeselníkov: hrnèiarov, sklárov, pernikárov, kováèov, drotárov, èipkárky...
S obdivom sledovali ukáky sokoliarov sv. Bavona, najmä keï im dravce lietali tesne
nad hlavami, alebo plachtili
ponad 20 metrový rad leiacich
detí tak, e závan krídel mohli
pocíti na svojich tvárach. Zahanbi sa nedal ani najväèí
spevavec - krkavec, ktorý neváhal zosadnú medzi detváky,
aby si ukoristil nieèo do zobáka.
V závere dòa sme boli svedkami stredovekého súdu a muèenia. Naastie len na javisku.
Z festivalového areálu sme
odchádzali spokojní, veï prí-

leitos "zai stredovek" na
vlastné oèi nie je kadodenná.
Detský deò pod Lietavou bol
generálkou na sobotný festival
Lithewa, na ktorom bol
program ete bohatí a zaujímavejí.

Cestou domov sme sa stavili v iline, pozreli sme si centrum, v Tescu minuli posledné
korunky a astlivo dorazili
domov.
n

Zber odpadových surovín
Peniaze, peniaze... Slová, ktoré dennodenne rezonujú v naej spoloènosti. Neobili ani nau
kolu. Aj z tohto dôvodu sme aj v tomto roku usporiadali zber odpadových surovín - elezného
rotu a papiera. Deti pracovali skutoène ako mravèekovia. Èasto nosili veci nad ich vlastné sily.
Keï sme so zberom zaèínali pod heslom: "kola dedine, dedina kole" chceli sme si navzájom
pomôc. Naim záujmom bolo aby sme urobili poriadok v obci a tak zabránili zakladaniu umelých
skládok. Netvrdím, e sme nevideli za tým finanèný efekt. Za celé tie roky sme si výborne
pomohli. Situácia v spoloènosti sa zmenila, kola pripadla obci - hlavne po hospodárskej stránke.
Vetci vieme, e OcÚ má okrem nás ve¾a iných dôleitých výdavkov. Kadý nieèo chce, nieèo
potrebuje, aby mohol spravi to, èi ono. Kde vak na to vzia? Ak by sa chcelo vetkým vyhovie,
rozpoèet by musel by aspoò raz taký. Preto ma ve¾mi teí, e nai ¾udia chápu situáciu, majú na
pamäti dobro koly. Aj v tomto roku odkladali nepotrebný odpad, aby ho mohli da deom
s vedomím: "Nech si kola pomôe." Musím Vám poïakova, pretoe skutoène ste nám finanène
pomohli.
Za obidva zbery - jesenný aj jarný sme získali 14 700,- korún. Tak môeme by k deom
tedrejí. Môeme si kúpi nové knihy, pomôcky, atï. Tie prispie deom na odmeny pri rôznych
akciách, exkurziách èi koncoroènom výlete.
Ïakujem aj p. starostovi, za pochopenie a pomoc, keï dal svojich ¾udí, aby pomohli aké
elezné kusy pozbiera a doviez. Z úprimného srdca Vám vetkým ïakujem a verím, e akcia
"kola dedine, dedina kole" bude pokraèova aj v budúcom roku. Verím, e s Vaou pomocou
sa nám podarí prei, nako¾ko rozpoèet pre tento rok je neuverite¾ne nízky.
Elena Vlnieková
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Futbal v naej obci
Duan Dírer
Niet azda obèana obce, ktorý by si v poslednom období
nevimol, e okolo futbalu
v Liptovskej tiavnici sa to
akosi rozhýbalo. Týka sa to
nielen podmienok na jeho hranie - vynovené futbalové ihrisko (pardon - futbalový tadión), ale aj výsledkov, ktoré
mustvo dospelých dosahuje.
Redakèná rada náho èasopisu sa rozhodla, e vám skutoènosti okolo naej Telovýchovnej jednoty priblíime. Jeden
piatkový podveèer som teda
zobral do vrecka diktafón, navtívil som v priestoroch nových
atní zasadnutie výboru TJ a
s jeho dvoma èlenmi - tefanom Ondrejkom a Otom Ondrejkom som urobil krátky rozhovor. O tom, èo som sa
dozvedel vás chcem oboznámi
v nasledovných riadkoch.
V poslednom období pozorujeme zvidite¾òovanie èinnosti
naej TJ a hlavne pekné vý-

sledky naich futbalistov. Priblíte okolnosti èinnosti
miestnej TJ naèim èitate¾om.
O: Naa TJ má u pár rokov
snahu dra sa na vyej úrovni, ale asi pred rokom sme si
povedali, e to chceme ete
zlepi.
Kadý obèan si mohol vimnú, ako sa ná tadión za posledné roky zmenil. Asi pred
rokom sme postavili novú atòu TJ, vytvorili sa sprchy a sociálne zariadenia, vlani sa vytvoril aj nový bufet TJ. Za
prácu vetkých, ktorí ju pomáhali vytvori patrí poïakovanie. Spolu s novými priestormi
sa dostavila aj nová ctiiados
futbalistov. Po vlaòajom roèníku - po jesennej èasti figurovalo drustvo na poslednom
mieste v rebríèku. Do výboru
vstúpili starí èlenovia, ktorí
aktívne hrávali futbal, ale aj
noví èlenovia, ktorí k nám prili. Zaèali sme sa váne zaujíma o postup. Zohnali sme ïalích hráèov (napr. Karlík
z Liskovej, Kudlièka, Grebáè,

...) a predstavy sa nám podarilo splni - drustvo skonèilo na
6. mieste, keï na jar ve¾mi
úspene hralo v 2.triede. Po
ukonèení súae si mustvo
dalo jasný cie¾ - postup do najvyej oblastnej súae 1.A

triedy. Mustvo zaèalo s tréningmi od januára pod vedením
trénera. Celá zimná príprava
prebiehala v telocvièniach. Zabezpeèili sa finanèné prostriedky na to, aby mustvo mohlo
trénova. Vrcholom celej prípravy bolo týdenné zimné sústredenie, ktoré sa uskutoènilo
na Duchonke pri Topolèanoch
(prièom náklady naò boli hradené zo sponzorských peòazí).
Po tomto sústredení u drustvo chcelo iba jedno - postup
do 1.A triedy. Za dosiahnuté
výsledky patrí vetka vïaka
èlenom 1. mustva, ktorí pristupujú k zápasu zodpovedne, takisto trénerovi a výboru TJ.
Vïaka patrí aj funkcionárom,
ktorí sa snaia pomáha TJ
a chodia na pravidelné brigády.
Kto tvorí výbor TJ?
O: Výbor TJ pracuje v súèasnom období v zloení: predseda TJ - Oto Ondrejka, tajomník - Peter Kme, pokladník Vladimír Tholt a èlenovia irieho výboru - tefan Ondrejka, Stanislav Tulinský, Ing.
Pavol Hlaváè, Duan Lauko,
Pokr. na str. 11
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Futbal v naej obci
Pokr. zo str. 10
Rudolf Baïo, Jozef Benèo,
Cyril Ondrejka, Miroslav
Meko, Roman Èonka, Marián
Otiepka, Marián Ondrejka.
OO: Výbor sa schádza pravidelne kadý piatok, prejednávajú sa vetky záleitosti oh¾adom ïalieho zápasu a rieia
sa aktuálne problémy.
Ktoré mustvá hrajú za nau
obec?
O: Naa TJ mala pred jarnou
súaou 3 mustvá - iakov,
dorastencov a dospelých. V jarnej súai sme sa rozhodli
drustvo iakov odhlási, nako¾ko zo tiavnice u nehrával
ani jeden chlapec a náklady na
toto mustvo boli ve¾mi vysoké. Ostalo nám mustvo dorastencov a dospelých. V drustve
dorastu sú 4-5ti chlapci zo
tiavnice, ostatní sú hráèi
z Ruomberka. Káder mustva
dospelých tvorí 20hráèov z toho polovica je z L.
Jarná futbalová sezóna konèí. Èo èaká èlenov TJ najbliie dni?

O: Po skonèení súae chce
naa TJ nadviaza na dlhoroènú tradíciu a uskutoèni futbalový turnaj. Tento sa uskutoèní
v sobotu 28.júna (po uzávierke èasopisu - pozn. red.) so
zaèiatkom o 9-tej hodine. Po
skonèení turnaja sa uskutoèní
taneèná zábava. na turnaj boli
pozvané aj drustvá z Ludrovej, z Hruovian a Jacoviec
(okres Topolèany) ako prejav
vïaky za poskytnutie futbalového tadióna poèas spomenutého sústredenia na Duchonke.
Aké zmeny ete èaká areál
futbalového tadióna?
OO: V poslednej dobe sa podarilo zrealizova zavlaovanie trávnika vodou z miestneho potoka, chceme ete
prenies dolné bunky a urobi
z nich druhé atne. Neskôr chceme rozíri priestor tribúny
a vybudova jej zastreenie ...
O: V priestore kolského dvora sa plánuje výstavba veportového ihriska, pri výstavbe
ktorého pris¾úbila TJ svoju brigádnickú pomoc. Ná areál by

sme chceli neskôr spoji so
veportovým (na ktorom sa
majú nachádza priestory na
basketbal, tenis, v zime klzisko), aby sa rozírili monosti
portového vyitia v obci.
Vimol som si, e snahy budova pekný portový areál
v obci niekto marí jeho "detrukciou"...
OO: Áno, preto prosíme naich
spoluobèanov, aby nepokodzovali areál TJ a nerozoberali plot okolo neho. ako a dlho
sa to budovalo a vïaka jednotlivcom je spoloèný majetok nièený.
TJ je vidite¾ná aj mimo futbalového tadióna. Pri akých
akciách sa s vami môeme
stretnú?
O: Èinnos TJ sa nezameriava len na samotnú èinnos futbalového oddielu, ale TJ sa
snaí pomáha aj pri iných akciách - pravidelne organizuje
"tefánsku zábavu" (vlani bol
u tretí roèník), sadenie májov
a vypomáha aj pri akciách koly.

OO: Tohtoroèné "sadenie májov" robilo drustvo dorastencov za pomoci výboru TJ.
Z vyzbieraných prostriedkov
poèas tejto akcie bude hradené
materiálne zabezpeèenie drustva (dresy, kopaèky, ...).
Chlapci túto akciu robili prvýkrát. Keïe sa snaili zachova ¾udové tradície, iste im
obèania prepáèia aj prípadné
drobné chybièky, ktorých sa
mohli dopusti.
Chcete sa za výbor TJ nejako prihovori naim spoluobèanom?
OO: Výbor TJ sa chce poïakova starostovi obce, ktorý je
èinnosti TJ ve¾mi nápomocný,
ako i miestnemu obecnému zastupite¾stvu (do rozpoètu obce
bola zahrnutá významná èiastka na ïalí rozvoj portu
v obci), ale aj vetkým fanúikom futbalu, ktorí chodia na
zápasy povzbudzova a neobídu ani výjazdové zápasy na ihriská súperov. Nae poïakovanie patrí aj Jánovi Ondrejkovi
a elmíre Ondrejkovej za pomoc pri hospodárskom zabezpeèení futbalového drustva
(pranie dresov, ehlenie, ...)
O: Na záver chceme oslovi
mladých chlapcov - iakov,
ktorí majú o hranie futbalu záujem, aby tento vidite¾ne prejavili (hoci prostredníctvom
svojich rodièov) a umonili tak
znovuvytvorenie iackeho
drustva v naej obci a vstup
do súae o "Kormanov pohár".
Take èo doda? Naim futbalistom eláme, aby sa ich
ambície naplnili a vetkým dokázali, e futbal v Liptovskej
tiavnici ete len zaèína písa
dôleité riadky vo svojej kronike... A vetkým priaznivcom
tohto portu, aby pri návteve
zápasov so tiavnickým mustvami mali len tie najlepie
záitky.
n
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Tajnièka
Slovenské príslovia a porekadlá. Jedno (stále aktuálne) tvorí tajnièku.

Vodorovne:
A. PRVÁ ÈAS TAJNIÈKY B. Tropické ialenstvo - Usuená tráva - Zábavy - Stavanie C. Udieraj - Bolo na dadi - Citoslovce odporu - Divosi
D. Aladár v cudzej reèi - Vúèie toky - Meno humoristu v Derei E. DRUHÁ ÈAS TAJNIÈKY F. Azorské ostrovy - Znaèka hliníka - Znaèka
automobilov - Jednotka el. odporu - Obená dráha G. Trepe - Dusík - Muské meno - Patriaci Ivovi H. Rom. cat. acad. Skratka - Predloka Robota - Prvá dlhá samohláska - Naparuj - Oskár doma I. Lat. spojka - Nie staro - Adka doma - Pridal soli - Skratka krátkodobo J. TRETIA
(POSLEDNÁ) ÈAS TAJNIÈKY
Zvisle:
1. Zvieracia noha - Zabúchaj 2. Muské meno - Cenné zriedkavé 3. Pomaly krajovo - Po¾nohosp. usadlos v USA 4. Ujma - Ochotne - Rímsky 1
5. Prehàòa vlasy - Patriace synovi 6. Zelenina - Polomer - Druh obväzu 7. Február èesky - Znaèka Holanska - Kde nedávno bola vojna 8. Mláïa
soba 9. Zohrej - Meno obce (Niná - Vyná) - Posledné písmeno 10. abí zvuk - Fosfor - Hmyz podobný vèele - Rieka 11. Omyly - Rudolf Vyhlasuje 12. Ladislav - Údenina - Polovica 13. Eugen - Vzdorovalo, odmietalo 14. Starenke - Polomer - kosatcovitý kvet 15. Prísloník Avanov
- Znaèka kozmetiky - Jednotka el. napätia 16. Obria kraj. - Predajný stánok - Rímsky 1 17. Nohavice anglicky - Zru zavretie!

Ján Vulpíny

Rieenia z èísla 1/2003:
Tajnièka: Na svete nie je niè krajie ako èestný èlovek.
Výhercovia:
Tajnièka: 100 Sk získava: Peter Lauko, Liptovská tiavnica 13; ¼ubo Synak, Hlohovec.
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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