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NEPREDAJNÉ

Editoriál - 11. september 2001
Katarína Pastuchová
“Okolo tri štvrte
na deväť som sedel
vo svojej kancelárii
na 95. poschodí
a robil som si
svoju prácu. Vtom
jeden môj kolega
skríkol:
Pozrite!
Vykríkol som tak,
ako skríkne človek, keď vidí, že sa naňho
rúti nákladné auto. Zdvihol som zrak od
roboty práve v tej kritickej chvíli a uvidel
som výbuch budovy práve v tej kritickej
chvíli a uvidel som výbuch budovy číslo
jeden. Ako mohol niekto tušiť, že aj druhá
budova bude zničená? Ja som však ihneď
nejako reflexne pocítil potrebu zdvihnúť
sa a utekať k výťahu. To isté napadlo viacerým, a tak som vykríkol a bežali sme
z kancelárií. Každý, kto v tej chvíli neposlúchol pud sebazáchovy, ale pozrel z okna
a povedal si: Stalo sa to v susednej budove,

nás sa to nedotkne, urobil osudnú chybu.
Viem, že niektorí ľudia z našej spoločnosti
boli niekde na 61. alebo 62. poschodí, keď
lietadlo narazilo aj do druhého mrakodrapu, a predsa sa im podarilo vyjsť von. Preto si myslím, že všetci, čo pracovali nižšie
ako na 60. poschodí, mohli byť zachránení.
Keď som sa dostal von, najmenej tri a pol
hodiny som chodil po meste a rozmýšľal
som, ako sa čo najbezpečnejšie dostať domov. Keď som precitol zo šoku, zistil som,
že som na druhej strane rieky.”
Takto si spomína na 11. september
2001 Antony Gould, Brit, ktorý pracoval
na 95. poschodí južnej budovy a prežil
septembrový útok na budovy Svetového
obchodného centra v New Yorku.
Nezabudli sme! Sú to už tri roky, čo svetom otriasol “Pád dvojičiek” a nám sa odvtedy september spája nielen so začiatkom
školského roku, príchodom jesene a odletom lastovičiek ale aj so spomínanou
ľudskou tragédiou. A nepretieklo ani tak
veľa vody a už sme nanovo otrasení a plní

hrôzy z rukojemníckej drámy v Severnom
Osetsku v Beslane.
Kým sme si my užívali posledný deň
voľna a zároveň slávili štátny sviatok,
v inej časti sveta zomierali ľudia. Z titulkov novín sa až teraz dozvedáme pravdu
o únose a na povrch sa dostávajú hrôzy,
ktorým boli zajatci vystavení.
Tieto fakty rezonujú o to viac, že dráma
sa odohrala v škole a zúčastnilo sa jej veľa
detí. Najbolestnejšia je skutočnosť, že sa
jednalo o úmyselný čin, ktorý naplánovali
a zrealizovali tiež “ľudia”.
Ale život ide ďalej, všetko sa dostalo
do normálnych koľají a podobne musíme
zaujať svoje miesta i my. Opäť plníme naplánované i neplánované úlohy. Prázdniny
máme šťastlivo za sebou a pomaly sa dostávame do víru každodenných povinností. Nový školský rok sa už rozbehol, deti
si zvykajú na nových učiteľov, nové predmety i nových spolužiakov. Aj v Liptovskej
Štiavnici sa deti opäť posadili do lavíc.
Pokračovanie - s. 3

Zo zasadnutia OZ
Ďalšie riadne pracovné zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Liptovská
Štiavnica sa konalo dňa 15.6.2004 v zasadačke obecného úradu.
Zasadnutie otvoril a viedol starosta
obce Dušan Lauko.
Ako prvý bod obecné zastupiteľstvo
prerokovalo pripravovanú akciu “Štvrtý
ročník výstup na Salatín”, ktorý bol zorganizovaný 26.6.2004. Odsúhlasená finanč-

ná čiastka na nákup guláš pre účastníkov
výstupu.
V druhom bode poslanci zobrali na
vedomie informáciu od starostu obce
ohľadom výstavby nového kríža na cintoríne, t. j. že prvá zbierka vyniesla čiastku 60 000,- Sk. Následne na to prebehla
rozprava, kde má nový kríž stáť a to či na
pôvodnom mieste alebo na novom mieste.
Hlasovaním poslanci obecného zastupi-

teľstva rozhodli, že nový kríž zostane na
pôvodnom mieste.
V rámci tohto bodu bolo odsúhlasené
aj motto, ktoré bude umiestnené na čelnej
strane kríža a taktiež znenie textu, ktorý
hovorí, že tento kríž postavili ľudia z vlastných zbierok. Tento text bude umiestnený
na boku kríža. V ďalšom bode poslanci
prebrali problematiku rozšírenia a predĺPokračovanie - s. 2

2

3/2004

AKTUALITY

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Dokončenie - s. 1

ženia miestneho futbalového
ihriska. Potreba týchto prác
nastala vtedy, keď naše mužstvo postúpilo do V. ligy a bolo
nutné uvažovať nad zväčšením
ihriska. Predseda TJ a zároveň
poslanec OZ predstavil následne celý projekt a predstavu ako
sa celá rekonštrukcia zrealizuje. Čo sa týka financovania
rekonštrukčných prác na
ihrisku, celá je zabezpečená
z prostriedkov sponzorov,
čiže obec to nestálo ani jednu korunu. Okrem hlavných
sponzorov treba poďakovať aj
Poľnohospodárskemu družstvu Ludrová na čele s Ing.
Turzom, ktorý nám bezodplatne poskytli piesky a štrky
(40 aut). Po ukončení rozpravy dal starosta obce hlasovať
o predloženom zámere, ktorý
poslanci jednohlasne schválili. Poslanci ďalej prerokovali
problematiku novej výstavby
IBV Klučiny. Boli oboznámení,
že na predmetnú lokalitu bolo
vydané územné rozhodnutie
a boli tiež informovaní o probléme zásobovania pitnou
vodou v predmetnej lokalite.
Uvažuje sa o prepojení Štiavničky s predmetnou lokalitou
(IBV Klučiny), avšak nato sú
potrebné finančné prostriedky
vo výške cca. 3 mil. Sk. O ich
zabezpečení obec bude rokovať s vodárenskou spoločnosťou SVS a.s. Žilina.
Obecného zastupiteľstva sa
zúčastnil aj vlastník nehnuteľnosti PKN 808/105 p. Mgr. Ján
Belko, ktorý predložil návrh na
zastavanie predmetnej parcely,
ktorý bol rešpektovaný aj väčšinou vlastníkov susedných
nehnuteľností (preloženie stĺpov vysokého napätia). Dnes
však musíme konštatovať, že
keď malo dôjsť k písomnému
súhlasu traja vlastníci s touto
alternatívou nesúhlasia to zna-

mená, že o budúcnosti predmetnej parcele budú musieť
poslanci rozhodovať neskôr.
Počas tohto bodu poslanci
schválili aj majetko-právne
vysporiadanie medzi obcou
a vlastníkmi susedných nehnuteľností Máriou Dvorskou
a Ing. Jánom Belkom.
Obecné zastupiteľstvo
schválilo požiarneho technika
obce, bude ním František Moravčík, bytom Ludrová, ktorý
zabezpečí všetky náležitostí
týkajúce sa administratívy požiarnej ochrany. Má na tieto
úkony všetky potrebné skúšky
a jeho ročná odmena bude
6 tis. Sk. Poslanci schválili aj
viaceré všeobecne záväzné nariadenia a to konkrétne:
1. VZN obce č. 2/2004 o zmene a doplnení VZN č. 4/2003
z 12.12 2003 o miestnych
poplatkoch obce Liptovská
Štiavnica
2. VZN obce č. 3 o úhrade za
sociálnu pomoc poskytnutú
obcou Liptovská Štiavnica
3. VZN obce č. 4/2004 o určení
školského obvodu základnej
školy
V bode rôznom poslanci
rozhodovali o :
- Oplotenie miestneho cintorína “dokončenie”- v mnohých
častiach chýba oplotenie poprípade je v dezolátnom stave
- Odsúhlasili občanov, ktorí
budú v obci vykonávať absolventskú prax a to Andrej Ondrejka a Tomáš Hulín. Jeden z
pracovníkov bude vykonávať
službu v internetovej učebni
Základnej školy L Š., druhý
bude pomáhať v Spoločnom
stavebnom úrade v Ružomberku, ktorého členom je aj naša
obec.
- Plynofikácia obce Nová
ulica - bolo konštatované, že
Ministerstvo
hospodárstva
akceptovalo našu žiadosť, bola
postúpená na SPP Bratislava,

avšak do dnešného dňa čakáme na obdržanie finančných
prostriedkov.
- Kanalizácia “Ohrady”- obci
sa podarilo získať finančný
obnos vo výške 703 tis. Sk., začo by mali byť zrealizované aj
odbočky k rodinným domom
v miestnej časti Ohrady. V súčasnosti môžeme konštatovať,
že kanalizácia je hotová, čaká
sa na kolaudáciu.
- Odsúhlasená akcia - predĺženie vodovodnej a kanalizačnej
siete od MUDr. Tereka smerom
na Novú ulicu. Zrealizovanie
projektovej
dokumentácie,
ktorú zabezpečí Ing. Hlaváč
a obec zabezpečí vydanie stavebného povolenia.
- Vzali na vedomie informáciu
o pripravovanej sa komasácii
(pozemkové úpravy), kde bolo
konštatované, že prvé zasadnutie sa uskutoční 20.6.2004
o 14.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu. Za poslancov
OZ sa tohto stretnutia zúčastnia p. Oto Ondrejka a p. Marián Janiga.
Dnes môžeme povedať, že
na spomínanom stretnutí bolo
zvolené predstavenstvo, ktoré
bude nad komasáciou dohliadať a bude pracovať v nasledovnom zložení.
1. za Slovenský pozemkový
fond Liptovský Mikuláš - Ing.
Šimont Metód
2. za Štátne Lesy SR. - Ing. Hegeduš Vladimír
3. za Obvodný pozemkový
úrad - BC. Vorek Rudolf
4. za obec Liptovský Sliače Sleziak Pavsel
5. za obec Štiavnička - Šuhajda
Jozef
6. za obec Liptovská Štiavnica
- Ing. Poprac Bohuš
7. za PSML Liptovská Štiavnica
- Ľubomír Omasta
8. za vlastníkov - Slanicayová
Otília.

9. za vlastníkov - Ing. Podhorec
Ivan
10. za vlastníkov - Ondrejka
Mikuláš
11. za vlastníkov - Balko Vít
12. za vlastníkov - Tulinský
Stanislav
13. za PD Ludrová - Hrnčiarová Františka
- informácia o potrebe opravy
plota v objekte základnej školy
- toho času nedostatok finančných prostriedkov, obec sa to
pokúsi riešiť v roku 2005
- súhlas OZ s rekonštrukciou
kuchyne a zborovne v priestoroch základnej školy. Toho času
môžeme konštatovať, že obec
investovala do predmetnej rekonštrukcie približne čiastku
100 tis. Sk. Máme zrekonštruovanú kuchyňu, máme novú
zborovňu a kabinety, ktoré sa
nám podarilo vytvoriť z bývalého jednoizbového bytu učiteľa a taktiež sme vybudovali
samostatnú plynovú kotolňu
- obvodové murivo. Tohto
roku chceme ešte zakúpiť do
internetovej miestnosti nové
pracovné stoly pod počítače.
- Prerokovali žiadosť záhradkárov v Liptovskej Štiavnici
o pridelení priestorov v spodnej časti kultúrneho domu,
bývala klubovňa mládeže pre
schôdzkovú činnosť záhradkárov ale aj červeného kríža.
Žiadosť bola poslancami odsúhlasená na dobu určitú a to do
30.11.2006.
- Schválili termín 1.8.2004 spoločný poslanecký guláš OZ obce, schválená čiastka 2 tis. Sk .
- Poslanci zobrali na vedomie
menovanie Márie Grafovej do
funkcie riaditeľa Základnej
školy v Liptovskej Štiavnici
na 5 ročné funkčné obdobie
s účinnosťou od 1.7.2004.
- Schválilo zásady hospodárenia s majetkom obce Liptovská
Štiavnica.
<
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Obecná zbierka na výstavbu nového kríža na miestnom cintoríne
Dušan Lauko
Vážení spoluobčania,
týmito pár riadkami by
som chcel zhodnotiť obecnú
zbierku na výstavbu nového
kríža na miestnom cintoríne,
o ktorej rozhodlo svojím uznesením Obecné zastupiteľstvo
obce Liptovská Štiavnica.
OZ vybralo za dodávateľa
stavebnú firmu HARÍŇ s. r.
o. Ružomberok, ktorá bude
realizovať výstavbu kríža za
dohodnutú cenu 151 802 Sk.
Zvyšné finančné prostriedky
budú použité na uloženie dlažby v okolí kríža, na zhotovenie

mramorovej lavice oproti krížu a výsadby zelene.
Zároveň sa chcem touto
cestou v mene svojom, ale aj
v mene poslancov OZ poďakovať za prejavenú ochotu
pomôcť finančnou čiastkou aj
v tejto ťažkej dobe. Celá zbierka skončila veľkým úspechom,
veď zozbierať čiastku viac ako
150 000 na 3x nie je jednoduché. Poďakovať chcem poslancom OZ a tiež členkám ZRŠ
pri ZŠ v Liptovskej Štiavnici,
ktoré boli ochotné pomôcť
napriek tomu, že zbierky sa
konali v dopoludňajších hodinách v nedeľu a každá mamka
v kuchyni určite chýbala.

Celkove sa uskutočnili tri zbierky:
1. 16. mája 2004

60 000 Sk

2. 20. júna 2004

50 200 Sk

3. 15. augusta 2004

47 500 Sk

4. Dodatočné finančné prostriedky

900 Sk

5. Finančné prostriedky obce

20 000 Sk

Finančné prostriedky spolu:

178 600 Sk

Editoriál ...
Dokončenie - s. 1

Začiatok školského roku však prežili s radosťou a plní očakávaní.
Vo vzduchu bolo cítiť vôňu spálenej zemiakovej vňate a znovu
sme mali pocit, že život sa žije akosi rýchlejšie.
Dovolenkový a prázdninový čas akoby spomalil chod života,
mali sme na seba viac času a viac sme aj oddychovali. V kontraste
s letom nám jesenné obdobie evokuje koniec voľna, povinnosti
a úlohy.
Ale nedajme sa unášať len pesimistickými myšlienkami
a skúsme z každej chvíle, ktorú práve prežívame vyťažiť to lepšie,
krajšie a náš život bude zmysluplnejší.
Nezabúdajme však, že hrôza terorizmu je tu stále a týka sa
všetkých a preto nebuďme ľahostajní! Život nemá len a len slnečné dni, ale prináša aj dážď. Vedzme však, že bez dažďa, mrholenia,
lejaku, či búrky by sme si slnečné dni neuvedomovali a netešili
sa z nich.
<

Ako ďalej s krížom?
Keď píšem tieto riadky je
demontovaný pôvodný kríž.
Korpus, ktorý bol na starom
kríži, je nepoškodený, kvalitný
a bolo rozhodnuté, že bude po
malej úprave umiestnený aj na
nový kríž. Po ukončení výstavby nového kríža a následnej
úprave jeho okolia, by sme
chceli nový kríž slávnostne
vysvätiť za účasti Vás všetkých.
Presný dátum vysvätenia kríža
bude včas oznámený.
V závere, vážení spoluobčania, sa zamyslime, či po zhliadnutí nového kríža mnohí z nás
nezapochybujú, či je kríž krajší
alebo kvalitnejší ako ten starý.

V prvom rade chcem povedať,
že tvar a materiál kríža vybralo
OZ po dlhej a uváženej rozprave. Niekto možno povie,
že kríž je moderný a mohli
sme sa pokúsiť o opravu pôvodného kríža. Tento však bol
postavený z pieskovca a hlavné
teleso kríža bolo neopraviteľné.
Pôvodný kríž stál na tomto
mieste viac ako 70 rokov. Nuž
chcem veriť, že aj nový kríž
bude plniť svoju funkciu aspoň
tak dlho.
Ešte raz chcem vysloviť
úprimné ďakujem všetkým,
ktorí akoukoľvek
čiastkou
a akýmkoľvek úsilím prispeli
na toto dielo.

SPEKTRUM informácií
z diania v SZZ Liptovská Štiavnica
V prvom rade sa chcem poďakovať p. Anne Ondrejkovej za
vzorné okopanie a upravenie skalky od buriny na otočke autobusu. Nakoľko sa tadiaľ pohybuje veľa občanov je potešujúce
pozrieť sa na pekne upravenú plochu kvetov.
Mesiac august bol pre členov a sympatizantou SZZ dosť pestrý na podujatia:
14.8.2004 sme uskutočnili gulášpartiu v Zemianskej doline,
20.8.2004 sa zúčastnili tri členky SZZ - z Liptovskej Štiavnice na súťaži aranžovania kvetov. Súťaž sa konala pod záštitou
Ružomberských záhradkárov, ktorý v priestoroch kultúrnej
sály Drevokupu uskutočnili okresné kolo. Za Štiavnicu sa
zúčastnili: p. Mária Makovická, Mgr. Monika Kováčiková a p.
Mariana Domiterová, ktoré tam prichádzali s obavou ako tam
obstojíme a ,,prečo práve ja, nech tam ide niekto iný”. Pred
súťažou, ktorá sa konala o 16:00 hod. predviedla prednášku
s praktickými ukážkami viazania, aranžovania a zosúladenia
farieb vo viacerých variantoch kytíc skromná a fundovaná
lektorka p. Anna Kunová, ktorá zo súťažiacich určila poradie
1 až 3 miesto. Súťaže sa ešte zúčastnili z Rbk-1 Mičinô, Rbk1 SZZ Komjatná. Prvé miesto získala členka Rbk 1- Mičinô
p. Eleonóra Slotová, druhé miesto patrí členke z Liptovskej
Štiavnice p. Mariane Domiterovej ako aj tretie miesto p. Márii
Makovickej. Na škodu veci bola nízka účasť 12 súťažiacich, kde
som očakával na okresnej súťaži číslo trojnásobné. Poďakovať
Pokračovanie - s. 4
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sa chcem všetkým súťažiacim,
že sa aj takýmto spôsobom
zviditeľnila naša obec, ďalej
poďakovanie patrí p. riaditeľke
Márii Grafovej za zapožičanie
predlôh aranžovania kvetov,
z ktorých mohli čerpať inšpirácie naše súťažiace.
Taktiež patrí poďakovanie
p. Elvíre Tkáčikovej a Alene
Prokopovej, ktoré vypomohli
dodaním kvetov na uskutočnenie súťaže. Dňa 21.9.2004
automaticky postupujú prvé
dve súťažiace, a to p. Eleonóra
Slotová a p. Mariana Domiterová, na celoslovenskú súťaž
v aranžovaní kvetov. Držíme
im palce, aby čo najlepšie reprezentovali okres Ružomberok ako aj našu obec.

Dňa 21.8.2004 sme sa zúčastnili zájazdu na Agrokomplex Nitra z otočky autobusu
o 5:45 hod., odkiaľ sme sa
presunuli do Rbk ku parkovisku bývalého Čedoku, kde sme
doplnili záujemcov o výstavu
a pomaly sme sa presúvali
cez Donovaly na B. Bystricu
a odtiaľ do cieľa starobylej
Nitry. Z autobusu, kde sme si
určili odchod o 15:00 hod. sme
sa presunuli do areálu Agrokomplexu. Na tejto výstave si
mohol prísť na svoje každý,
nakoľko tu bolo široké zastúpenie počnúc strojárstvom,
poľnotechnika, lesná technika, spotrebná, chovateľstvo,
včelárstvo, rybárstvo, kvety,
a podobne. Naozaj sa bolo na
čo pozerať, ale keď si to pre-

mietneme ne životnú realitu,
tak momentálne sme v EÚ ako
malé deti, ktoré na takýto bežný ,,luxus” ešte dlho nebudú
mať prostriedky. Domov sme
sa vrátili o 18:30 hod., v dobrej
pohode aj keď na Liptove bolo
upršané počasie.
V mesiaci október 9-teho
a 10-teho plánujeme výstavu
ovocia jabĺk, hrušiek a zeleniny
v našej obci a dúfame, že aj pri
množstve chorého a chrastavého ovocia sa nájdu aj pekné
a zdravé plody, ktoré budú na
výstave bodovať. Touto formou
prostredníctvom TO i TO Vás
chcem pozvať, Štiavničania,
aby ste sa zapojili do tejto výstavy v čo najväčšom počte. Do
komisie chceme nominovať
osvedčeného Ing. Vladimíra

Lukáča, tajomníka OV SZZ
p. Václava Kucka, p. Albína
Gašinca ako aj predsedu SZZ
Komjatná p. Bohuša Babica.
Podmienky sú tie isté ako vlani
po 3 ks z každej odrody. Pri
zelenine 3 ks rôznej zeleniny
podľa vlastného výberu (napr.
mrkva, perašín, kapusta, atď.).
Za účasť a morálnu podporu
Vám vopred ďakujem.
Zaujímavosti - v roku 2003
dozrievalo ovocie o jeden
mesiac skôr ako v tomto roku
2004, keď napr. marhule dozreli do konzumnej zrelosti
27.7.2003 a teraz 27.8.2004
u iného ovocia tzv. jakubky
jablká, hrušky maslovky alebo
hrozno je podobné oneskorené
dozrievanie.
Vladimír Prokop

Od týchto čias aj veľkosti
poľovných
revírov
prešli
viacerými zmenami. Predovšetkým v tom zmysle, koľko
poľnohospodárskej a lesnej
pôdy musí byť v revíri zastúpe-

né. Trochu tejto histórie nie je
na škodu, ale v súčastnej dobe
máme záujem vyjadriť sa ku
niečomu, čo nás mrzí v súvislosti s poľovníctvom viac, ako

Nový poľovný revír?
Ladislav Slanicay
Neviem, či by nebolo správnejšie dať tomuto článku nadpis: “Noví vlastníci poľovných
revírov”. To preto, lebo sa zamýšľam nad návrhom zákona
o návrhu práva poľovníctva,
ktorý sa údajne pripravuje
a má sa prejednať, či už schváliť, alebo zamietnuť v NR. Nie
je to vážení predčasné vyjadriť
sa ku tejto téme, aj keď tento
zákon je zatiaľ len v prípravnom štádiu a všeličo sa môže
ešte zmeniť, alebo to jednoducho v NR neprejde.
Hovorí sa tak, že vox populi, vox Dei! Ale sa pýtam,
ako sa má zverejňovať názor
a mienka občana o zákone,
keď občan nie je informovaný
o zámere nastoliť zákon, ktorý
sa ho týka, keď už nie priamo,
ale určite v dôsledkoch pri
jeho uplatňovaní v každodennom živote. A prečo hovoríme
o občanoch, keď nie sme všetci
poľovníci a mnohí prežívajú
tieto reči okolo prípravy spomenutého zákona v naivnom
presvedčení, že “mňa sa to
netýka, netreba sa mi s tým

zaoberať”. Omyl vážení! Omyl!
Ani ja nie som poľovníkom
a nikdy som ním nebol. Mám
nato svoje dôvody. Mám však
vzťah ku tejto činnosti , tak to
cítim a osobitne v posledných
rokoch, keď funkcia, ktorú
zastávam, vyžaduje potrebnú
mieru spolupráce so združením poľovníkov.
Aby sme však pochopili,
o čo vlastne v podstate zákona
(či jeho návrhu) ide, je potrebné najprv uviesť niekoľko
faktov. Už od dávnych čias sa
výkon práva poľovníctva viaže
na vlastníctvo, či už lesov, alebo poľnohospodárskej pôdy.
Len predchádzajúci režim
porušil v tomto smere tradíciu
a viazal to na užívateľov, či už
to boli v tom čase JRD, alebo
užívatelia súkromných lesov Štátne lesy. Hranice poľovných
revírov tvorili, alebo boli dané
obyčajne hranicami katastrov
jednotlivých obcí. To platilo
ešte aj za čias, keď väčšina
poľovných pozemkov patrila
vtedajšej šľachte. Starší občania
si predsa dobre pamätajú, kto
poľoval a mohol vôbec poľovať, pred 60 - 70 rokmi.

Pokračovanie - s. 5

Súťaž v aranžovaní
a viazaní kvetov
Dňa 21.9.2004 sa v Nitre konala celoslovenská súťaž vo
viazaní a aranžovaní kvetov. Tejto súťaže sa zúčastnilo 38 súťažiacich z celého Slovenska.
Za Ružomberok nás reprezentovali víťazky okresného kola
p. Eleonóra Slotová z Ružomberka 1- Mičinô,
p. Mariana Domiterová z Liptovskej Štiavnice.
Súťažilo sa v dvoch disciplínach:
1. viazanie a aranžovanie kvetov
2. adventný veniec
Súťažiace sa umiestnili v prvej päťke a to: Domiterová Mariana na treťom mieste a p. Slotová Eleonóra na piatom mieste.
Odmenou im boli vecné ceny a finančná odmena.
Chcem poďakovať Štiavničanom, ktorí mi poskytli materiál na aranžovanie mojich výtvorov: pánovi Kačalkovi, pani
Makovickej, pani Tkáčikovej, Ondrejkovej H., Ondrejkovej J.
a Prokopovcom.
Mariana Domiterová
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Nový poľovný revír?
Dokončenie - s. 4

to čo bolo. Ide o to, čo bude, čo
sa údajne pripravuje.
Ide o to, že pripravovaný zákon má podstatným spôsobom
obmedziť práva vlastníkov poľovných pozemkov. Bolo by to
podstatne horšie pre vlastníkov pozemkov, ako to dokázali
urobiť “socialistické zákony”.
V stručnosti povedané, ide
o postavenie takého zákona,
ktorý by umožnil bez ohľadu
na vlastnícke vzťahy, výkon
poľovného práva len tým,
ktorí majú nato, aby si za revír
mohli dovoliť zaplatiť niekoľkonásobne väčšie čiastky, ako
tí členovia poľovných združení, ktorí v revíroch poľovali
pred platnosťou navrhovaného

zákona. Mnohí si povedia, že
je to v naprostom poriadku.
Veď prečo by majitelia pozemkov, či už poľnohospodárskej
, alebo lesnej pôdy nemohli
dostať za prenajaté pozemky
viac? Nebudú pôsobiť dojmom
obmedzených ľudí, keď budú
chcieť za nájom menej, ako
ponúkajú iní? Je to len návnada, na ktorú mnohí už skočili
a ešte žiaľ skočia! Je to krátkozrakosť, ak sa má takýmto spôsobom zabezpečiť starostlivosť
o kvalitu poľovného revíru.
Viac korún za nájomné kvalitu
revíru nezabezpečí. Vzťah členov poľovných združení, ktorý
bol budovaný desiatky rokov
ten zvýšené nájomné za poľovné pozemky nezabezpečí! A je

tu ešte viac nebezpečenstva.
Bude tu chýbať každodenná
kontrola. Vzájomná kontrola.
Napomôže to len pytliactvu.
Napomôže to len snahám
zvýšiť počty raticovej zveri,
čo samozrejme “odnesú” lesné
porasty. Zvýšia sa počty ohryzov, zhorší sa kvalita drevnej
hmoty v našich lesoch. Dôjde
ku zhoršeniu vekovej štruktúry. Zvýši sa snaha po trofejovej
zveri a je možné nielen predpokladať, ale tvrdiť, že keď si
odbehne strelec z Bratislavy na
Liptov, tak bude mať rozhodne
snahu niečo streliť! A strielať sa
bude bez ohľadu na selektívne
kritériá. Doteraz budovaná organizačná disciplína v poľovných združeniach padne. Za-

nikne! Veď prakticky nebude
nikoho, kto by to bol schopný
ukontrolovať.
A čo práva vlastníkov? Čo
ústava SR? Čo zákon o pôde?
Alebo to potom znamená, že
všetky tieto hodnoty vlastné
demokratickým zoskupeniam
zlikvidujeme v záujme pár solventných, ktorí sú toho názoru,
že im ku imidžu chýba už len
puška na pleci?
Ak by takýto zákon prešiel,
nebude to nič iné, ako bolo to,
čo dnes, keď sa nám to hodí,
kritizujeme ako totalitnú formu!
Dá sa nazvať taký spôsob,
ktorý jednému berie a druhému dáva inakšie?
<

Vrcholí hubárska sezóna
Iveta Čutková
Hubárstvo je veľmi rozšírená a populárna zábava. Huby,
rozšírené po celej zemeguli,
zbierali už pravekí ľudia. Ani
v súčasnosti neklesá záujem
o túto pochúťku, bohatú na
bielkoviny, vitamíny, cukry
a minerálne látky. Úspešný

hubári poznajú svoje miesta,
kam chodia mnoho rokov. Aj
lesy v okolí našej obce nám
ponúkajú túto obľúbenú zeleninu. Porozprávala som sa
s niekoľkými našimi hubármi
a položila som im tieto otázky:
1. Môžete sa pochváliť nejakým výnimočným hubárskym
nálezom?

2. S kým chodíte na huby najčastejšie?
3. Máte svoje obľúbené miesta?
4. Ako hodnotíte tohoročnú
hubársku sezónu?
Ján Vulpíny:
1. Za najvzácnejšiu hubu ja
osobne považujem Náramovník kráľovský (ľudovo škrip).
Je to nádherná zdravá huba,
krásne voňajúca, výborná na
sušenie. Vplyvom znečisteného
ovzdušia sa na mnohé roky
stratila. Ja som ju tento rok

našiel v oblasti Hate.
2. Chodím buď sám alebo
s vnukmi.
3. Hubársky úspešnými miestami je Poľana, Repiská, Gregor, Kňazov kút, Lazy,...
4. Rok 2002 bol výborný, vlaňajší mimoriadne slabý a tento
priemerný.
Viktória Grebáčová:
1. Pod jedným stromom som
našla 17 hríbov.
2. Na huby som chodievala
Pokračovanie - s. 6

Záhradkársky guláš
Dňa 14.8.2004 sa konal v Zemianskej doline pri rezervoári
vody záhradkársky guláš.
Počasie nám moc neprialo.
Poobede keď sa trochu vyčasilo sme si zasúťažili v rúbaní
do polena, v kopaní a trafení loptou do bránky, deti nám
zaspievali, zarecitovali a porozprávali vtipy, hral sa aj futbal.
Myslím si že guláš sa vydaril a všetkým chutil, pochválili
ho aj pozvané pani riaditeľka miestnej školy p. Grafová a pani
učiteľka Džuková. Všetkým zúčastneným ďakujeme len je
nám ľúto že sa nezúčastnilo viac záhradkárov.
Dúfame, že o rok sa to zlepší a účasť bude väčšia.
Mariana Domiterová
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Septembrový rituál
Mária Grafová
1. september - Deň ústavy
SR - štátny sviatok, ešte jeden
deň sladkého nič nerobenia
a potom to začalo. Poslednú
noc pred dňom D mnohí ani
poriadne nedospali. Najmä tí,
ktorí nastupovali do školy prvý
krát, ale aj tí, ktorí začínali nový
školský rok v novom kolektíve,
vykročili v druhý septembrový
deň na svoju desaťmesačnú púť
s tlčúcim srdiečkom, ba kde tu
sa objavila aj slzička. Ešteže
mamina, či oteckova ruka bola
nablízku a ten prvý školský
deň, keďže bol slávnostný, nebol až taký ťažký. V piatok prišli na rad rozvrhy, ponaučenia
o školskom poriadku, rozdali
sa ešte nejaké pomôcky, rozdelili úlohy v triede. A už tu
bol prvý septembrový, teda aj
školský víkend. Po ňom sa však
už začalo zarezávať na ostro.

Chtiac-nechtiac si milí žiaci
museli prečistiť mozgové závity, zaspomínať na naučené a
v žiackych knižkách sa zaskveli
prvé známky, či poznámky.
Prváčikovia si začali zvykať
pozorne počúvať pani učiteľku,
svojich spolužiakov, ich prsty
vykreslili prvé “povinné cviky”
na papieri. A takto to bude pokračovať nasledujúcich desať
mesiacov až do posledného
zvonenie pred prázdninami.
Prajem všetkým školákom
veľa chuti do učenia, trpezlivých a láskavých učiteľov,
všetkým učiteľom želám veľa
vedychtivých a pozorných poslucháčov a rodičom aby mali
čo najviac príležitostí tešiť sa
z dobrých výsledkov svojich
deťúreniec.
<

Vrcholí hubárska sezóna
Dokončenie - s. 5

sama, ale ako som tento rok
stretla medveďa, chodievam
radšej so psom.
3. Keď huby rastú, nájdeme
ich takmer všade. Chodievam
do Kňazovho kúta, na Gregor
a inde.
4. Tento rok sa nedá ani zďaleka porovnať s rokom 2002, keď
som nachádzala veľké množstvo hríbov a iných húb.
Pavol Alexa:
1. Bol som na hubách v Malatinej, doniesol som pekné hríby,
ale to isté sa dá nájsť aj u nás.
Našiel som aj veľké kúsky, ale
boli červivé.
2. Do lesa na huby chodím sám
alebo s rodinou.
3. Svoje obľúbené miesta má
každý hubár.
4. Je to lepšie ako vlani.
Zdeno Ondrejka ml.:
1. Niektoré roky som veľké hríby vážil, tento rok som pona-

chádzal tiež hodne, ale neboli
to žiadne unikáty.
2. Spoločníkom pri hľadaní
húb mi je manželka.
3. Chodievame na Lazy, na
Gregor, do Kňazovho kúta.
4. Huby rastú, škoda len, že nie
sú všetky zdravé. I ja spomeniem hubárske obdobie spred
dvoch rokov, keď manželka zasterilizovala sto malých zaváracích fliaš pravých dubákov.
Všetkým opýtaným ďakujem za poskytnutý rozhovor.
Každý kto príde do lesa
zbierať huby, by mal mať dostatok znalostí nielen o hubách, ale aj o prírode v lese,
a tiež dostatok citu a dobrej
vôle, aby za žiadnych okolností
neznečistil alebo akokoľvek
nepoškodil prostredie lesa.
Októbrovým hubárom prajem plné košíky, my ostatní si
zaželajme, aby budúci rok bol
hubársky úspešnejší.

Detské úrazy
Prázdniny skončili. Pre naše deti začali každodenné povinnosti. Vstať, ísť do školy, učiť sa, písať úlohy... Popri povinnostiach je tu však aj voľný čas. Čas na bicyklovanie, hranie
futbalu, kolieskové korčule. Deti sú hravé, šantivé, ale veľakrát
si neuvedomujú aké nebezpečenstvá, nástrahy a úrazy číhajú
na ne na každom kroku. V škole trávim ako vychovávateľka
s deťmi hlavne ich voľný čas a vidím aké sú neopatrné pri
detských hrách. Prebehne mi mráz po chrbte vždy, keď vidím
pád pri futbale, či bicyklovaní. Veď len prvý týždeň sme boli
v škole a už traja žiaci prišli obviazaní, ruka, palec, pád z bicykla. Povieme si náhoda, ale myslím že deti treba neustále
upozorňovať na nástrahy, ktoré na ne číhajú. Bezhlavá jazda
na bicykli, chvíľka nepozornosti a nešťastie je na svete. Preto si
želám, aby sa naše deti síce bezstarostne, ale opatrne venovali
svojim detským hrám.
Jana Džuková

Jubileum
Málotriedne školy majú v základnom školstve na Slovensku svoju historickú hodnotu nakoľko patria medzi najstaršie
a aj dnes je ich na celom Slovensku okolo 800. Odjakživa boli
nositeľom nielen vzdelania ale aj šíriteľom kultúry v obciach.
Naša štiavnická je jednou z nich. Má bohatú históriu, veď prvá
zmienka o nej pochádza z roku 1605. Pri pohľade na tento
úctyhodný dátum musí každého napadnúť, že je najvyšší čas
na oslavu. Celý tento školský rok chceme venovať prípravám,
aby sme si v septembri 2005 mohli patrične pripomenúť významné jubileum nielen školy ale celej obce. Preto vyzývam
všetkých bývalých aj súčasných žiakov, ktorí majú zaujímavé
spomienky, zážitky, poznajú štiavnické osobnosti, aby prišli do
školy a dali o sebe znať.
Mária Grafová
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Leto opäť aktívne
Mária Grafová
Leto roku 2004 je nenávratne preč. Dovolenkári zbalili
svoje stany, za tými solventnejšími sa zavreli dvere hotelových izieb. Tradične sa našli
aj takí, ktorí svoj oddychový
čas naplnili zas len prácou,
tentoraz okolo domu, záhrady,
či chaty. Charakteristickým
znakom leta je aj nezvyčajné
ticho v priestoroch škôl, zatiaľ
čo ich pravidelní návštevníci
si plnými dúškami užívajú
horúce lúče slnka a osviežujúci
chlad vodných hladín. No nie
vždy je to tak. Letná prestávka

je ako stvorená na rozsiahlejšie
úpravy, či opravy a tak správny
gazda (starosta obce) nezaháľa
a investuje do materiálu aj do
práce. Tak to bolo aj na našej
škole. Celý júl sa najskôr usilovne búralo, potom murovalo,
osádzalo, štelovalo, natieralo.
V auguste zas ukladalo, utieralo, umývalo. Zrekonštruovala
sa kuchyňa, pribudla zborovňa, skrášlila sa riaditeľňa. Opäť
výdatne pomohli mamičky,
najmä pri upratovaní. Na
revanš za školenie základov
práce s počítačom. A tak je
v našej školičke opäť o niečo
príjemnejšie a útulnejšie.

Múdrosť prenášaná z pokolenia na pokolenie
Ohýbaj ma mamko, kým som malý Janko. Keď ja budem
Jano, neohneš ma mamo.
Aký otec, taký syn. Aká matká, taká Katka.
Vtáka poznáš po perí a človeka po reči.
Bližšia košeľa ako kabát.
Ako si kto postelie, tak bude spať.
Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
Neohováraj druhých, pozri sa na seba. Hovorí sa “Kto druhému jamu kope, sám do nej padne”.
Za dobré nič dobré nečakaj.
V núdzi poznáš priateľa. Božena Nemcová povedala: “Doba
dobu nájde, čo kraj sveta prejdeš.”
Všetci starší sú zrkadlom zo všetkých strán pre mladých.
Ján Amos Komenský povedal peknú myšlienku: “Škola bez
disciplíny je ako mlyn bez vody”. Dodal: “Rozčulovať sa znamená pomstiť sa na sebe samom pre hlúposť iných”.
Pre čitateľov napísal Štefan Dírer

Zážitky z prázdnin
“Cez prázdniny bolo dobre. Bola som u babky na Orave.
Chodili sme na huby a prechádzky po okolí. Keď bolo horúco,
išli sme sa kúpať. Veľa som sa bicyklovala, korčuľovala a behala po okolí”, píše o svojich prázdninách Katka Ondrejková.
Veľmi silný zážitok z leta má Damián Belko: “Zavčas rána
nás rýchlik viezol do Popradu. Odtiaľ električka do Starého
Smokovca. Potom peši na Hrebienok, Malou studenou dolinou ku Teryho chate. Videli sme krásne vodopády, vysoké
tatranské štíty, horolezcov. Posledný úsek cesty bol náročný.
Samé kamene. Pri chate boli plesá a dokonca aj sneh. Potom
sme pokračovali vyššie až na Priečne sedlo. Tam bolo nádherne. Strašne unavení sme sa vracali domov, ale bol to môj
najkrajší zážitok, lebo som bol vysoko, skoro ako horolezci”.
Miloš Kostolný spomína na prázdniny strávené u starých
rodičov v Liptovských Sliačoch: “Starký ma zobral aj do hory
na huby. Húb však nebolo. Miesto húb sme nazbierali dve plné
tašky byliniek. Bude z nich čaj možno na celý rok. V susedstve
býva niekoľko chlapcov, s ktorými som tiež hrával futbal. Keďže som v Sliači trávil veľa času vonku na slniečku, prišiel som
domov pekne opálený.
U starkej v L.Sliačoch bola aj Soňa Ondrášiková: “Šli sme
po bratranca a sesternicu do Martina a potom sme išli do
ZOO. Videli sme veľa zaujímavých zvierat. Vozila som sa na
poníkovi. Boli to pekné prázdniny.
Maťo Slanicay toho pochodil trochu viac: “Boli sme na
Gergeliho tuneli, na televíznom vysielači. Potom sme boli na
chate, tam sme si urobili lanovku. Potom u bratranca, v Aquaparku, v Račkovej, ktorá je v Tatrách a zase u bratranca a zase
a zase a zas.
Niektorí si už od teraz zvykajú, že cez prázdniny treba urobiť niečo užitočné. Juraj Mušuta pomáhal pri rekonštrukcii
strechy: “Koncom leta sme začali prerábať strechu. Ráno sme
začali odkrývať jednu stranu. O 10.00 prišli majstri a začali
stŕhať latovanie. Potom nabili nové a začalo sa pokrývať. Medzitým osadili dve strešné okná. A ja som celý čas pomáhal
ockovi spolu s bratom Jožkom.
Štvrtáci
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Alergia ako výsledok dlhodobého
pôsobenia toxínov
Edita Haluzová
Čo sú to toxíny? Všetky
živé organizmy majú svoju
látkovú výmenu a vylučujú
toxické splodiny - dôsledky
svojej obrany voči okoliu.
Niektoré živočíchy majú zuby,
iné pazúry. Mikroorganizmy
majú toxíny. Náš organizmus
bojuje pomocou fagocytov,
ktoré obaľujú a pohlcujú cudzie mikroorganizmy. 10 krát
väčšie účinky majú pri telesnej
teplote 39°C. Liekmi na potlačenie teploty utlmíme aktivitu
makrofágov a takto v našom
organizme zostáva mnoho
toxínov. Rovnováha tohto
sveta, spolunažívanie človeka
a prírody je narušené a čoraz
viac ľudí trpí na rôzne prejavy
alergie.
Množstvo toxínov v ľudskom organizme ovplyvňuje
alergie viacerými spôsobmi.
V prvom rade sú to alergické
zápaly. Keď hovoríme o alergii,
v prvom rade si predstavíme,
že ide o príznaky v podobe
nádchy, kožnej vyrážky, maximálne astmy, či krátkodobú
nepríjemnosť spôsobenú uštipnutím hmyzom, alebo po požití potravín či liekov vyvolávajúcich alergiu. Skutočnosť je
však úplne iná. Vonkajšie alergické prejavy sú vlastne tým
najlepším čo si môže alergik
priať. Obtiaže sa odohrávajú
na periférii organizmu, a teda
škodia najmenej. V skutočnosti sú len špičkou ľadovca. 2/3
problémov zostávajú skryté.
V podstate ide o zápal, ktorý
je sprievodným javom alergie.
Tento zápal môže postihnúť
všetky sliznice ľudských orgánov. Príčinou alergie môže byť
akákoľvek látka bielkovinovej
povahy. Od mikroskopických
rias ukrývajúcich sa vo vode až
po zemiak osamotene ležiaci
na tanieri.
Vegetatívny nervový sys-

tém je v našej civilizácii stále
intenzívnejšie dráždený nielen
stresom, ale aj toxínmi pôvodu
bakteriálneho, plesňového, metabolického, a najmä priemyslového. Dôležitú úlohu veľmi
pravdepodobne hrajú aj ťažké
kovy. Alergické reakcie sú v ľuďoch zrejme už odpradávna
ako súčasť obrany organizmu
proti cudzorodým látkam,
ako varovanie pred kontaktom s látkami, ktoré do života
človeka nepatria. Môžeme teda
povedať, že na vzostupe množstva alergií v ľudskej populácii
sa podieľa predovšetkým
životný štýl našej civilizácie
a životné prostredie.
Alergický zápal slizníc postihuje črevá, žlčník, močové
a dýchacie ústrojenstvo. Je
zdrojom veľkého množstva
toxínov, pretože vo všetkých
zápaloch prebieha reakcia za
prítomnosti bielych krviniek
sprevádzaná zmenami v látkovej výmene a rozpadom
buniek. Alergický zápal je len
prvým článkom reťaze, ktorá
sa vzápätí spustí. Ako prvý
je vždy postihnutý zažívací
trakt, čo negatívne ovplyvňuje imunitný systém. Preto je
človek náchylný k preniknutiu
infekcie a každý kontakt s jej
zdrojom je príčinou ďalšej virózy, angíny, zápalu priedušiek,
či stredného ucha.
Z porúch črevnej mikroflóry
nemôžeme viniť len alergie, ale
aj antibiotiká, kortikoidy, psychofarmaká, hormonálnu antikoncepciu, ionizujúce žiarenie,
olovo, kadmium, ortuť, aflatoxínym, stres, črevné infekcie,
poruchy funkcie pečene, pankreasu, žlčníka, zlé stravovanie
a pod. Mikroorganizmy, ktoré
do čreva nepatria produkujú
na prvý pohľad toxické látky.
Ľudský organizmus s takýmito problémami od nepamäti
počíta a je pripravený k ich
likvidácii. Pečeň, ľadviny, koža,

pľúca, črevá, enzýmy, vitamíny,
to všetko je v tele pripravené
“upratať, zamiesť, vyprať, vyžehliť”. Civilizácia však prináša
nové situácie a organizmus sa
musí vyrovnávať s návalom
toxínov na ktoré ešte nie je
úplne prispôsobený. Podľa výskumu je percentuálne rozdelenie vzorky našich obyvateľov
z hľadiska alergií nasledujúce:
produkty z kravského mlieka
- 60%, slepačie vajcia - 30%,
produkty z kozieho mlieka 5%, sója - 10%, kakao, zelenina,
ovocie - 1-2 %, pšeničný lepok
- 2%, ryby - 2%.
Rozpoznať príznaky alergie
býva niekedy problematické.
Lekári, ktorí sa spoliehajú na
kožné testy sa často mýlia. Skúmajú hlavne peli, prach, perie,
alebo srsť zvierat. Takzvané

enteráne potravinové alergie
dávajú pri testoch skreslené
výsledky. Kedy však sám pacient môže mať podozrenie
na alergiu? K takémuto záveru
môže prísť, keď sa u neho objavia bolesti brucha, zápcha,
hnačka, zápaly ďasien, chronická nádcha, kožné vyrážky,
ekzémy, bolesti kĺbov, svalov,
okostice, chronické zažívacie
problémy, nafukovanie, psychická podráždenosť, gynekologické problémy, únava, a pod.
Samozrejme, že všetky tieto
poruchy môžu byť spôsobené
aj inými príčinami. Ak však
majú chronický priebeh, je
potrebné v liečbe vždy zahájiť
i proti alergickú diétu a o nej si
povieme viac v budúcom čísle
nášho časopisu.
<

Priateľstvo - Vzácny dar
Byť niekomu priateľom a mať dobrých priateľov je veľkým
bohatstvom života, aj keď si to niekedy neuvedomujeme. Priateľstvo si treba vytvoriť a udržovať, nikdy neprichádza samo
od seba.
Ako vybudovať pevné a zdravé priateľstvo? Veľmi dôležité
je stáť pri priateľovi v ťažkostiach, ale aj všedné maličkosti
udržujú priateľstvo - telefonát s gratuláciou k narodeninám,
povzbudenie pred návštevou lekára (zubára), či záujem o jeho
prácu, dokážu zázrak! Musíte mať dosť spoločného, aby ste si
rozumeli, a čosi rozdielne, aby ste si mali čo vymeniť.
Niektorí ľudia sa boja zdôveriť sa so svojimi najhlbšími pocitmi priateľom. V každom priateľstve však nastáva čas, keď sa
musíme otvoriť. Ak si myslíte, že keď ukážete svoje nedostatky,
budú vás mať menej radi, tak sa veľmi mýlite! Veľmi dôležité je
už v začiatkoch priateľstva pripustenie vlastných chýb. Priatelia vás podporia a vy zistíte že nie ste sami.
Často sa sústredíme len na to kto posledný telefonoval,
kto viac pozýva na návštevu, ... V priateľstve sa však služby
nerátajú. Nikdy nad problémami svojich priateľov nekrčte
ramená! Ak sa dokážete spoločne zasmiať verte, že upevňujete
svoje priateľstvo aj smiechom. Smiech v kritických a zložitých
situáciách pomáha uvoľňovať napätie a prekonávať ťažkosti.
Ak ste náhodou priateľa nevideli pár rokov, spojte sa sním. Je
veľmi milé znova sa porozprávať so známym, ktorého ste roky
nevideli.
Priateľstvo si od nás na prvý pohľad vyžaduje mnoho. Nakoniec však zistíte, že je to dar, ktorý predovšetkým dávame
sebe.
Mariana Domiterová
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Na úrady? - kedy a kde
Katarína Kačalková
Reforma štátnej správy
nám priniesla mnohé zmeny.
Niektoré z doterajších úradov
boli zrušené a naopak, vznikli nové inštitúcie, s novými
názvami, na ktoré sme neboli
zvyknutí. Taktiež došlo k presídleniu mnohých inštitúcií
a zmenili sa stránkové hodiny.
Je nutné skonštatovať, že tieto
procesy na niektorých úradoch
ešte stále nie sú ukončené
a stav, ktorý je dnes, nemusí
platiť zajtra. Napriek tomu pre
lepšiu orientáciu chcem uviesť
prehľad niektorých úradov,
adresy ich sídla, prípadne pracoviska, telefonický kontakt,
prípadne web-stránku, na
ktorej možno získať podrobnejšie informácie, resp. e-mail
adresu.
Mestský úrad Ružomberok
Námestie A. Hlinku 1
034 01 Ružomberok
Tel:
044/4314422
Fax:
044/4314429
Web: www.ruzomberok.sk
Úradné hodiny:
Pondelok: 7.15 - 11.30
12.15 - 15.30
Streda:
7.15 - 11.30
12.15 - 15.30
Piatok:
7.15 - 11.30
12.15 - 15.30
Obvodný úrad Ružomberok
Námestie slobody 9
034 01 Ružomberok
Tel:
044/4312111
Fax:
044/4322871
Web: www.vs.sk
Úradné hodiny:
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda:
7.00 - 16.00
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok:
7.00 - 14.00
Obvodný lesný úrad Ružomberok
Námestie Andreja Hlinku 74
034 01 Ružomberok
Tel:
044/4327746

Úradné hodiny:
Pondelok: 7.30 - 15.00
Utorok: 7.30 - 15.00
Streda:
7.30 - 16.00
Štvrtok: 7.30 - 15.00
Piatok:
7.30 - 14.00
Obvodný pozemkový úrad
Ružomberok
Námestie A. Hlinku 74
034 01 Ružomberok
Tel:
044/4325123
Úradné hodiny:
Pondelok: 8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Streda:
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Piatok:
8.00 - 12.00
13.00 - 14.00
Obvodný úrad životného
prostredia Ružomberok
Nám. A. Hlinku 74
034 01 Ružomberok
Tel:
044/4329193
E-mail: ozp@rk.vs.sk, info@rk.vs.sk
Web: www.vs.sk
Úradné hodiny:
Pondelok: 8.00 - 14.00
Streda:
8.00 - 14.00
Piatok:
8.00 - 14.00
Obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
Textilná 23
034 01 Ružomberok
Po presťahovaní (?)
Námestie slobody 9
034 01 Ružomberok
Tel:
044/4327777
Fax:
044/4327777
Úradné hodiny:
Pondelok: 8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Utorok: 8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Streda:
8.00 - 12.00
13.00 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Obvodný úrad pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie Ružomberok
Námestie Slobody 9
034 01 Ružomberok

(chystá sa sťahovanie)
Tel:
044/4312330
E-mail: odpkov@rk.vs.sk
Úradné hodiny:
Pondelok: 7.30 - 15.00
Utorok: 7.30 - 15.00
Streda:
7.30 - 16.00
Štvrtok: 7.30 - 15.00
Piatok:
7.30 - 14.00
Sociálna poisťovňa Ružomberok (Vysunuté pracovisko,
patrí pod pobočku: Liptovský Mikuláš)
Adresa: Podhora 9
034 01 Ružomberok
tel:
044/4320 290
Úradné hodiny:
Pondelok: 8.00 - 14.30
Utorok: 8.00 - 14.30
Streda:
8.00 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 14.30
Piatok:
8.00 - 14.00
Správa katastra Ružomberok
Námestie A. Hlinku 74
034 01 Ružomberok
Tel:
044/4323590
E-mail: kurk@gku.sk
Úradné hodiny:
Pondelok: 8.00 - 12.00
13.00 - 15.30
Streda:
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Piatok:
8.00 - 12.00
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Ružomberok
Nám. A. Hlinku 74
034 01 Ružomberok
Tel:
044/4325 140
Fax:
044/4322 066
E-mail: opo@rk.vs.sk
Web: www.hazz.sk
Daňový úrad Ružomberok
Nám. A. Hlinku 54
034 01 Ružomberok
Tel:
044/4326942
044/4322944
Fax:
044/4323851
Úradné hodiny:
Pondelok: 8.00 - 12.00
13.00 - 16.00
Streda:
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Colný úrad Trstená pobočka
Ružomberok
Murgašova 6
034 01 Ružomberok
Tel:
044/4341363
Fax:
044/4341656
Web: www.colnasprava.sk
Colný úrad Trstená pobočka
Ružomberok - pošta
Bernoláková 1
034 01 Ružomberok
Tel:
044/4321116
Fax:
044/4323539
Web: www.colnasprava.sk
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Ružomberok
Nám. A. Hlinku 74
034 01 Ružomberok
Tel:
096148/1111
Web: www.minv.sk/ppz/
Okresná prokuratúra Ružomberok
Dončova 8
034 01 Ružomberok
Tel: 044/4327 472
Web: www.genpro.gov.sk
Úradné hodiny:
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda:
7.00 - 15.00
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok:
7.00 - 15.00
Okresný súd Ružomberok
Dončova 8, 034 01 Ružomberok
Tel:
044/4322390
044/4327471
Web: www.justice.gov.sk/rssudy.htm
Úradné hodiny:
Streda:
8.00 - 15.00
(Pozn. redakcie: údaje prinášame tak, ako ich zverejnili
jednotlivé inštitúcie na verejnom informačnom portáli.)
<
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Ján Vulpíny

Riešenia z čísla 2/2004:
Výhercovia tajnička: Tajnička: 100 Sk získava: Daniela Synaková - Hlohovec, Marta Hrabušová - Liptovská Štiavnica.
Riešenie tajničky odovzdávajte v kancelárii obecného úradu. Dvoch vylosovaných riešiteľov odmeníme sumou 100 Sk.
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