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Editoriál - „Čas letí ako vtáci nedozierni“

(L. Novomeský)

Katarína Pastuchová
...a je to tu znova! Zvonček zazvoní poslednýkrát a
všetci sa rozutekáme na prázdniny a
dovolenky. Zostáva
za nami kus práce,
za ktorú sa treba
odmeniť oddychom
a relaxom. Je za nami opäť zas neľahký rok. Potreba dobitia
fyzickej, ale aj duševnej energie „bije na
poplach“.
O pár dní sú tu. Obyčajné listy papiera, kde sú nemilosrdne zapísané celoročné
výsledky štúdia našich ratolestí. Čas vysvedčení. Čas radosti z dobre vykonanej
práce a odmeny za ňu, ale možno aj ob-

dobie obáv a nepríjemných prekvapení.
Pre maturantov je koniec školského roku
obdobím bilancovania a hľadania si ďalšieho miesta v živote – či už štúdiom na
vysokej škole alebo hľadaním si prvého
zamestnania v tejto neľahkej dobe značnej
nezamestnanosti.
Nie všetci však žijeme problematikou
školstva a mnohých trápia iné podstatné
i menej dôležité veci. Ako budú prebiehať
majstrovstvá sveta vo futbale? Koho budeme voliť v nadchádzajúcich voľbách? Kde
budú tráviť prázdniny moje deti, keď mi šéf
nedá dovolenku? ...
Každodenný kolobeh životných príbehov nás občas prinúti naraz zastaviť. A to
najmä vtedy, keď by sme chceli zastaviť čas
a zdržať ľudí, ktorí odchádzajú... Ľudí, ktorí
rozdávajú radosť a energiu iným. Takým

človekom bola aj Katarína Kolníková, ktorá nás opustila práve v týchto dňoch. A
keďže aj ona väčšinu života prežila ako
učiteľka v Materskej škole v Radošinej
patrí spomienka v tomto koncoročnom
školskom období aj na ňu. Skúsme preto
v letnom období aspoň trochu spomaliť,
precítiť každodenné chvíľky či už v rodine, v práci, potešiť sa z maličkostí a nájsť
si čas pre seba, svoju rodinu, deti a náš
život bude určite plnším. A nezabúdajme,
nič nedodá silu do ďalšieho života tak, ako
vyrovnanosť a presvedčenie o správnom
konaní.
Prajem všetkým aby ste načerpali nové
sily, energiu do ďalšej práce, optimizmus
v dňoch oddychu a relaxu počas dovolenkových a prázdninových dní.


Zo zasadnutia OZ
Ďalšie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 21.4.2006. Zasadanie OZ
otvoril a viedol starosta obce Dušan Lauko.
Z jednotlivých bodov rokovania uvádzame:
V bode 1 - došlo k schváleniu programu rokovania OZ.
V bode 2 bode bola zvolená návrhová a volebná komisia.
V bode 3 za overovateľov zápisnice boli určení
Ing. Pavol Hlavač, Peter Omasta a za zapisovateľku Miroslava Kačaljaková.
V bode 4 bola vykonaná kontrola uznesenia.
V bode 5 ekonómka úradu predložila úpravu
rozpočtu k 31.3.2006.
V bode 6 – v tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe zakúpenia do-

pravného prostriedku pre požiarnu ochranu.
Veliteľom dobrovoľného hasičského zboru bolo konštatované, že v prípade požiaru je slabá
dostupnosť hasičskej techniky (hasičská striekačka PS 12), ktorú by zakúpené auto dokázalo
premiestniť aj do extrémneho prostredia lesa.
Naši hasiči sa pravidelne zúčastňujú súťaži, kde
preprava požiarnej techniky bola zabezpečovaná obcou, avšak s mnohými ťažkosťami.
Poslanci OZ tento návrh prediskutovali a
hlasovaním (7 poslancov za) odsúhlasili nákup požiarneho auta. Dnes môžeme povedať,
že obec už zakúpila terénne auto ARO 240 za
50 tis. Sk. Len pre zaujímavosť je to automobil
vyrobený pred viac ako 20 rokmi so značne
vysokou spotrebou pohonných látok, avšak
pri prejazdených maximálne 100-200 km za
rok neovplyvnia ekonomiku hasičského zboru.

Naviac miestny hasičský zbor dal záruku obci,
že si horeuvedené auto aj samo zgenerálkuje
(motor, karoséria). Počas OZ boli schválení
traja vodiči pre spomínaný automobil a to:
Ján Hrabuša 329
Igor Kačaljak 272
Miroslav Kostolný 329
Zároveň títo traja vodiči podpíšu aj hmotnú
zodpovednosť za horeuvedené vozidlo.
V bode 7 – starosta obce otvoril problematiku
našej ZŠ a následne odovzdal slovo p. riaditeľke ZŠ, ktorá informoval o potrebe výberového
konania na post učiteľky. Na tento účel bola
vytvorená komisia, ktorá by mala približne do
konca mesiaca júna pomôcť vybrať najschopnejšieho kandidáta alebo kandidátku na post
Pokračovanie - s. 2
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Dokončenie - s. 1
učiteľky v našej škole. V tomto bode sa ďalej rozoberala problematika ZŠ v LŠ a to:
Potreba reklamovať vyasfaltovanie školského ihriska – jamy,
pravidelne tam stojí voda. Dnes
môžeme konštatovať, že reklamácia bola opodstatnená a je daný
súhlas, že v mesiaci júl -august dôjde k vysprávke nerovnosti. Grand
zMinisterstva výstavby a regionálneho rozvoja SR – momentálne sa
kreslí štúdia nadstavby a prístavby
budovy ZŠ. Po schválení poslancami bude pokračovať vo vypracovaní úplnej projektovej dokumentácie, ktorá bude tvoriť súčasť
príloh ku stavebnému povoleniu.
Obec v spolupráci so ZŠ podala žiadosť o získanie finančných
prostriedkov cca 350 tis. Sk. od firmy MONDI, BUSINESS PAPER,
SCP Ružomberok, požadované

prostriedky chceme využiť na generálnu opravu oplatenia areálu
školy (predná časť popri miestnom potoku).

vodárenských závodov. Jedným
z nich bude aj ružomberský závod, do ktorého bude spadať aj
naša obec.

Riaditeľke školy sa podarilo získať grant Digitálni štúrovci
v celkovej výške 100 tis. Sk.

V bode 9 – v tomto bode bola
schválené a prijaté všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len
VZN) č. 1/2006 o poskytovaní
príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

V bode 8 – v tomto bode starosta
obce informoval poslancov OZ o
blížiacom sa rozčlenení firmy SVS
a.s. Žilina na 6 malých samostatných závodov. K rozčleneniu
horeuvedenej veľkej vodárenskej
spoločnosti môže dôjsť až po súhlase všetkých akcionárov (prijatie uznesenia).
Dnes môžem konštatovať, že
po stretnutí s predsedom predstavenstva p. Ing. Pavlom Jeleníkom
je viac ako 90 % akcionárov za
rozdelenie veľkej vodárenskej spoločnosti. Ak pôjde všetko podľa
predpokladaného harmonogramu
od 1. júla vznikne 6 samostatných

Výsledky volieb do NR SR
v obci Liptovská Štiavnica
Vážení spoluobčania.
Tak ako v každej jednej obci a meste na Slovensku, aj u nás prebehli
voľby do NR SR. Preto mi dovoľte, aby som Vás informoval o výsledkoch volieb v našej obci:
Názov politickej strany

Č. strany Počet
platných
hlasov

Ľavicový blok

1

0

Strana občianskej solidarity

2

0

Misia 21 – Nová kresťanská demokracia

3

0

Strana demokratickej ľavice

4

0

Združenie robotníkov Slovenska

5

5

Kresťanskodemokratické hnutie

6

66

Slovenská národná koalícia – Slovenská vzájomnosť

7

0

Aliancia nového občana

8

9

Hnutie za demokraciu

9

0

Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja

10

0

Slobodné fórum

11

7

Občianska konzervatívna strana

12

1

Prosperita Slovenska

13

0

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

14

38

Agrárna strana vidieka

15

0

Komunistická strana Slovenska

16

32

Slovenská ľudová strana

17

2

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 18

42

SMĚR – sociálna demokracia

19 118

Slovenská národná strana

20

73

NÁDEJ

21

3

Celková účasť našich voličov dosiahla 59,52%

starosta obce

V bode 10 – bolo predložené a
schválené VZN č. 2/2006, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN obce č.
5/2004 – Trhový poriadok.
V bode 11 – schválené VZN č.
3/2006, ktorým sa mení dopĺňa
VZN obce č. 5/2003 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi obce.
V bode 12 – ekonómka obecného
úradu predložila poslancom na
schválenie záverečný účet obce za
rok 2005:
l. bežný účet obce vo VÚB banke
116 353,- Sk
2. bežný účet ZŠ v Dexii banke
959,- Sk
3. termínovaný vklad vo VÚB
banke 1 mil. Sk

-

-

-

-

-

Spolu mala obec k 31.12.2005
čiastku 1 117 313,- Sk
V bode 13 – v bode rôzne starosta obce informoval o:
- Kúpa pozemku na parkovisku
pod
cintorínom
Poslanci OZ navrhli starostovi
obce odložiť kúpu pozemku,
s dôvodu prehodnotenia dostatku finančných prostriedkov
- Kanalizácia – spoločná prípojka
pre 4 pozemky a to: Ján Hrabuša
329, Ivan Ondrejka č. 245, novostavba Žáčok, Jozef Hrabuša č.
254. Vybudovanie kanalizácie
pre tieto 4 rodinné domy by
si vyžiadalo úpravu rozpočtu
v celkovej výške 250 tis. Sk. Poslanci zatiaľ o tomto probléme
nerozhodli.
- Asfaltovanie miestnych komunikácií Kaplnka- Nová ulica, Paroh, k Potravinám Oto Omasta
- poverili starostu obce s vypracovaním finančných ponúk.
Dnes môžeme konštatovať, že
asfaltovanie Kaplnka – Nová ulica bude riešené iným spôsobom
a to tak, že jestvujúca miestna
komunikácia sa vyrovná a následne na ňu bude navezená
asfaltová drť z diaľnic, zavalcovaná, a tak by táto komunikácia
mala byť priechodnejšou.
- Zhodnotenie brigády na miest-

-

-

nom cintoríne 22.4.2006 – bolo
konštatované, že brigády sa zúčastnilo 50 našich spoluobčanov
a aj touto cestou sa všetkým zúčastneným chcem poďakovať.
Funkcia hlavného kontrolóra
obce ukončená – Daniela Šuhajdová sa k 31.3.2006 vzdala
tejto funkcie. Preto poslanci OZ
dňom 21.4.2006 vyhlásili na 40
dní voľbu na funkciu hlavného
kontrolóra obce
Úprava platu starostu na základe zverejnenia štatistického
úradu vo výške priemernej mesačnej výške v hospodárstve za
rok 2005, z ktorej sa odvíja plat
starostu obce.
Schválenie projektovej dokumentáciu, slúžiaci ako podklad
k vydaniu územného rozhodnutia na stavbu IBV Lipt. Štiavnica
– časť na KÚTE.
Informáciu o majetkovom priznaní starostu obce za rok 2005,
ktoré došlo na obec 31.3.2006
bolo odovzdané na prehodnotenie komisií na to zvolenej.
Informácia o ukončení plynofikácie Nová ulica. Tu treba podotknúť, že občania, ktorí realizovali prípojku plynu v r. 2006
boli určitým spôsobom znevyhotnení, nakoľko od nich SPP
žiada pripojovací poplatok vo
výške 7 500,- Sk. Zo strany obce
vzišli proti tomuto rozhodnutiu
podnety o odpustení poplatku,
ktoré sa obec snaží riešiť s vrcholovými manažérmi SPP Žilina.
Poslanci OZ zobrali na vedomie
informáciu, že k 1.12.2006 sa
vzdáva funkcie správcu domu
smútku a cintorína p. Ladislav
Slanicay. Bolo konštatované, že
treba informovať občanov o potrebe obsadiť toto miesto.
Poslanec OZ p. Oto Ondrejka
predniesol požiadavku mládeže
obce, ktorá sa nemá kde stretávať a požiadal o vyčlenenie
priestoru pozemku, kde by sa
stretávať mohli. Dnes môžeme
konštatovať, že mládež dostala
priestor mimo intravilánu obce,
kde sa môžu pravidelne stretávať

V bode 14 – schválenie uznesenia,
ktoré predniesol RNDr. Dušan Dírer
V bode 15 – starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a rokovanie OZ ukončil.
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Deň detí
Na svete je detí ako smetí...
spieva sa v jednej pesničke.
A to je dobre. Kde sú deti, tam
je život, džavot, radosť, ale aj
starosť, to vieme všetci, kto
ich máme. Dnes však budem
písať o inom. O dni, ktorý prežili naše deti 1. júna 2006. Kde
je veľa detí, tam je veselo, povedali sme si a pozvali do našej školy aj deťúrence z MŠ zo
Štiavničky. Prišli všetci. Spoločne sme sa usadili v Kultúrnom dome, kde na nás už
čakal Karol Gott. Čítate dob-

re, aj keď nebol ozajstný, ale
jeho vydarený imitátor, ktorý
nám veselo vyspevoval Včielku Maju. Deťom sa vystúpenie páčilo, dostali od umelca
fotografie aj s venovaním.
Keďže slniečko bolo v ten
deň skúpe, súťaže sme presunuli do priestorov KD a
jeho blízkeho okolia. Desať
stanovíšť preverilo šikovnosť,
obratnosť ale aj vedomosti
súťažiacich. Hádzalo sa do
plechoviek, na cieľ s kockami,
na štafete a prekážkovej drá-

UDIALO SA
he sa merala rýchlosť, trojnohí bežci ukázali ako vedia
spolupracovať a na ďalších
troch stanovištiach predviedli deťúrence svoju bystrosť a
postreh. Súťažili všetky deti
bez výnimky, rozdelené do
desiatich družstiev. V každom družstve boli zastúpené všetky kategórie detí od
trojročných škôlkárov až po
štvrtákov, ktorí boli zároveň
veliteľmi svojich družstiev.
Súťažiaci sa snažili podať čo
najlepší výkon. Nakoniec boli
vecnými cenami odmenené
prvé tri družstvá ale sladkosť
sa ušla každému.
Po súťažiach
nás už čakal vynikajúci guľáš,
spoločné dielo
oboch kuchárskych tímov zo
ZŠ aj z MŠ. Niektorým najmä
tým
menším
sa už zatvárali
očká a tak bol na
rade oddych pri
filme Statočné kuriatko. Po
rozprávke nasledovalo sladké
prebudenie v podobe výborných šišiek. Ochutnala som
z nich a poviem vám, že také
vynikajúce som ešte nejedla.
Aj keď nám slniečko nenadelilo toľko lúčov, koľko sme
chceli, program pre deti bol
bohatý a deň vydarený. Spokojné deti sa s úsmevom rozchádzali domov.
Jana Džuková
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Deň matiek
Tento sviatok
sa už nadobro
udomácnil v našich končinách a
je to dobre. Veď
kto viac si zaslúži
našu vďaku ako
matka, ktorá nám
dala život, učila
nás prvé slová,
prvé kroky, starala sa o nás dňom
aj nocou, utierala
slzy, pritúlila keď bolo treba, vypočula...Mama, mamka, mamulienka, mamka, mamička, mamina...tisíc pomenovaní a len
jedna jediná bytosť. Najdrahšia
pre každého. Tá jeho.
Deň matiek zvykneme oslavovať druhú májovú nedeľu, ale
teraz to bolo o týždeň skôr, už
7. mája 2006. Nič to nemenilo
na tom, že sme ho spolu s deťmi pripravili pre vás s láskou a
očakávaním ako sa vám bude
páčiť. Naša kytička uvitá z jednotlivých čísel programu bola
pestrá a rozmanitá. Básničky
striedali pesničky, scénky, tan-

čeky. Svoju šikovnosť predviedli
aj deti, ktoré navštevujú ZUŠ
odbor literárno-dramatický a
tanečný pod vedením p. Katky
Kostolnej. Každá pani učiteľka
prispela do programu nacvičením vlastného čísla. Po záverečnej pesničke dostali mamičky
drobný darček, ktorý zhotovili
deti vlastnými rúčkami.
Myslím, že mamičky a staré
mamy, ktoré prišli neoľutovali
a podarilo sa nám pripraviť pre
ne pekný program.

Jana Džuková

chodili hasiči po dedine
a pozývali občanov na
Májovú veselicu do Kultúrneho domu. Krásne
svietilo slniečko, dievčatá a chlapci v kroji spríjemnili atmosféru tohto
dňa. V Kultúrnom dome
do tanca a skoku hrala
hudobná skupina LEGO.
Všetci sa zabávali až do
skorých ranných hodín.

Sadenie májov
„Máj, máj, máj, zelený, pod
oblôčkom sadený...“
Známa slovenská pesnička,
ktorú spievajú chlapci pri sadení májov.
Štiavnický máj vyrástol posledný aprílový
večer pred miestnym
kostolom. Postavili ho
hasiči z DHZ v Lipt.
Štiavnici. Malé májiky
po dedine sadili v piatok 12. mája 2006. Na
druhý deň v sobotu

Posledný májový deň
hasiči máj zvalili a život sa
vrátil do starých koľají. Takže
znova o rok.
Katarína Kostolná






ŠKOLA

2/2006

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

Štvrtácke rekordy
Katarína Pastuchová
V školskom roku 2005/2006
vyhlásilo Mesto Ružomberok
v spolupráci s Centrom Voľného času celoročnú telovýchovnú súťaž „Štvrtácke rekordy“,
ktorá mala preveriť fyzickú
zdatnosť a obratnosť štvrtákov.
Súťaž prebiehala v 5 kolách
a každé stretnutie malo svoj
názov:
1. Dopoludnie na klzisku
– 4. november 2005
2. Dopoludnie s loptou
– 7. december 2005
3. Dopoludnie na snehu
– 28. február 2006
4. Dopoludnie vo vode
– 24. apríl 2006
5. Dopoludnie s atletikou
– 7. jún 2006
Aj naši aktívni štvrtáci sa
s chuťou zapojili do súťaže a
mohli si postupne preveriť
svoju telesnú zdatnosť, výdrž

a silné stránky či už na korčuliach, sánkach, tak aj na klzákoch. Vyskúšali si loptové
„finty“ v basketbale, hody na
kôš, do brány a na cieľ. Bojovali spolu s mestskými štvrtákmi
aj v atletických disciplínach –
skok do diaľky, hod kriketovou
loptičkou i beh.
Kritickým sa ukázalo „Dopoludnie na snehu“, ktoré sa
konalo v -25stupňovom mraze
na Kalvárii. Napriek vyštípaným lícam a červeným nosom

sme sa v tomto kole veľmi dobre umiestnili.
Veľkou nevýhodou bolo, že
v čase konania 4. kola („Dopoludnie vo vode“) sme ešte
mali pred absolvovaním plaveckého kurzu a z tohto dôvodu sme získali menší počet
bodov. Všetci sa však veľmi
snažili, dávali zo seba všetko a
preto pochvala patrí všetkým
zúčastneným za reprezentáciu školy. Svojou účasťou sme
potvrdili, že aj dedinské školy
sú plnohodnotným súperom
mestských detí a vedia niekedy
poriadne „zamiešať karty“.
Celoročná súťaž vyvrcholila
stretnutím štvrtákov v areáli
ihriska pri ZŠ Zarevúca, kde
si deti mohli zmerať sily poslednýkrát. Tu sa konalo aj záverečné vyhodnotenie a škola,
ktorá sa umiestnila na prvom
mieste si odniesla krásnu cenu
– zájazd autobusom na konco-

ročný výlet podľa svojho výberu do okruhu 100 km v cene 6
000 Sk. Cenu venoval primátor
mesta JUDr. J. Čech pod záštitou Mesta Ružomberok.
A keďže vraj „sedmičky“
prinášajú šťastie, tak naši štvrtáci sa umiestnili na krásnom
siedmom mieste, získali diplom a vecné odmeny. Verím, že
im okrem pamätných fotografií zostanú aj krásne spomienky na spoločné prežitie chvíľok
zápolenia.


...naučil(a) som sa plávať...
Katarína Pastuchová
...tieto slová Vašich detí určite
potešili mnohých rodičov v máji.
V dvojročnom časovom cykle
sme v ZŠ Liptovská Štiavnica
opäť absolvovali desať-dňový
plavecký kurz tretiakov a štvrtákov. Konal sa na rozhraní mesiacov apríl a máj a potešením
bolo, že nám prialo aj počasie a
deti preto nijako zvlášť „nechoreli“ (až na jeden zápal ucha).
Plavecký kurz absolvovalo 22
žiakov pod vedením plavčíkov
p. Matiašovského a p. Ľubelana.

Finančný poplatok 600 Sk nebol
najlacnejší a z tohto dôvodu plenárne zasadnutie ZRŠ rozhodlo,
že z jeho finančných prostriedkov uhradí každému účastníkovi polovicu nákladov.
Žiaci sa zameriavali najmä
na zdokonaľovanie plaveckého
štýlu „prsia –žabka“, po jeho
zvládnutí aj na skoky do vody
z mostíka a iné plavecké štýly.
V dvojmetrovej vode sa deti učili už v druhý
deň kurzu a
pre mnohých

to bolo prekonanie nielen strachu z vody ale aj samého seba.
Plávať sa naučili takmer všetci žiaci, z 22 žiakov preplávalo
v záverečných skúškach 6 šírok
plaveckého bazéna v hlbokej
vode 19 žiakov.
„Mokré vysvedčenie“ si prevzali žiaci s patričným ohodnotením a teraz zostáva len na
rodičoch, aby so svojimi ratolesťami navštevovali plaváreň a

Digitálni Štúrovci
Tí ktorí pozorne čítate Štiavnické to
i to, už viete z minulého čísla, že Digitálni Štúrovci je projekt, ktorí nám
schválilo Ministerstvo dopravy, pôšt a
telekomunikácií a ktorého zámerom je
sprístupniť multimediálnu učebňu ZŠ
Liptovská Štiavnica širokej verejnosti,
zvyšovať digitálnu gramotnosť občanov Liptovskej Štiavnice organizovaním bezplatných vzdelávacích kurzov.
Takže štartujeme prvú sériu kurzov
Pracovné miesta cez internet, ktorá je

zdokonaľovali plavecké techniky.
Záverom by som chcela poďakovať predsedníčke ZRŠ p.
Kataríne Kostolnej, ktorá pomohla pri zabezpečovaní bezpečnosti dochádzania
žiakov
autobusovou dopravou i na
plavárni a p. Dagmar Svieženej,
ktorá pomohla pri dosúšaní vlasov našich dlhovlasých krásavíc.
VODE ZDAR!!!


určená nezamestnaným, je bezplatná a
jej frekventanti sa okrem iného naučia
vyhľadávať si prácu pomocou internetu.
Termíny kurzov:
6. – 8. 7. 2006 v čase od 8.00 – 11.00 hod.
10. – 12. 7. 2006 v čase od 8.00 – 11.00 hod.

Záujemcovia nech sa prihlásia u riaditeľky školy na čísle telefónu: 4352209,
alebo nech jednoducho prídu ráno 6.7.
alebo 10.7. o 8.00 hod do školy.
Všetci ste vítaní!
Mária Grafová
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Návštevy v Liptovskom múzeu
Mária Grafová
V dnešnej dobe sa každé
zariadenie snaží niečím zaujať,
aby si získalo na svoju stranu
čo najviac záujemcov, zákazníkov, obdivovateľov... Nie inak je
na tom aj Liptovské múzeum
v Ružomberku. V tomto roku

pripravilo pre svojich zákazníkov sériu prednášok a besied
určených pre školákov. Nakoľko témy boli veľmi zaujímavé,
rozhodli sme sa aj mi v škole
spestriť našim žiakom vyučovací proces a zahrnuli sme niektoré z nich do nášho rozvrhu.
Vo februári to bola prednáška spojená s multimediálnou

prezentáciou na tému Srnčia pod vedením
zver a Jeleň – kráľ lesov. Žiaci s k ú s e n ý c h
sa dozvedeli veľa zaujímavého remeselníkov
a získané vedomosti si potom v last nor učutvrdili v tvorivej dielni.
ne vyskúšať.
Podobný priebeh mala aj Samozrejme
druhá návšteva múzea v marci. nechýbalo vyTentoraz bola na programe hák- nášanie Mulivá ale aktuálna rieny v potéma Rastliny ako daní detskej
drogy. Vzhľadom tanečnej skuna náročnosť tejto piny Liptáčik.
prednášky zúčastVeľmi sme
nili sa jej len tre- sa tešili aj na
lo nepriaznivé počasie.
tiaci a štvrtáci.
ďalšie podujatie, ktoré malo
Treba len dúfať, že zážitky
S veľkým záuj- byť v máji, priamo v teréne pri
mom a ohlasom Liptovskej Mare na Havránku, z týchto múzejných hodín boli
sa stretla aprílová kde sa nachádzajú pozostatky pre našich žiakov prínosom a
„Veľká noc príde“. z mladšej doby železnej a mali zanechali stopu v ich mysliach.
Spoznali sme jar- sme dozvedieť niečo zo života Aspoň tak ako to opísala naša
né zvyky našich Keltov, ktorí tu sídlili v 1.storo- štvrtáčka Marika.

predkov, pozre- čí pred n.l. Našu radosť pokazili sme si
ukážky ľudových remesiel: zdobenie veľkonočných vajíčok, pletenie
korbáčov, aranžovanie
veľkonočných
kytíc
Za niekoľko dní si preberie kon- jú, aké dostali známky – jednoducho
a ikebán, vyrezávanie
coročné vysvedčenia vyše 900-tisíc sa to nepatrí.
z dreva, zdobenie pernížiakov základných a stredných škôl.
(použité informácie z rozhovoru
kov. Najväčším lákadlom „Vysvedčenia sú mocným nástrojom, matky, ktorá žije v Taliansku s dcérou)
pre detváky bola mož- ktorý môže zbližovať alebo odďaľonosť, niektoré z nich si vať deti a rodičov. Dobré vysvedčenie Reakcie detí často závisia od prístu-

Hodina v múzeu
Marika Domiterová, 4.roč.

Ahojte! Ja som dievča z Liptovskej Štiavnice
a chcem sa podeliť o svoj
zážitok s vami.
Milí čitatelia! Prečítajte si
tento príbeh o múzeu. Želám vám pekné čítanie.
Boli sme v múzeu kde
nám ukázali prezentáciu o
srnčej zveri, a taktiež nám
ukázali ako sa vábia srnky a
jelene pomocou vábničiek.
Riešili sme test, o tom čo
sme si zapamätali z prezentácie. Potom sme si prezreli
múzeum, kde sme videli vypchaté zvieratá: dva medvede, vlka, labuť, rysa ostrovida, volavku, ryby, hady,
veverice, jeleňa a srnca. Ďalej sme videli sušené rastli-

ny, niektoré sme aj poznali.
V ďalšej miestnosti sme si
pozreli pamätné veci kňaza
Andreja Hlinku. Boli tam
aj staroveké brnenia, Jánošíkov klobúk, valaška, opasok, taktiež aj okovy a bič.
Vošli sme aj do miestnosti
kde boli vývesné štíty, ktoré označovali remeslá a to:
čižma–obuvníci, koláč–pekári, nožnice–krajčíri... Ešte
sme videli miestnosť v ktorej boli vykopávky, ktoré sa
našli v našom kraji. Nakoniec sme si prezreli miestnosť s krojmi. Po chodbách
múzea visia obrovské obrazy na ktorých sú namaľovaný páni z tej doby. Prednáška v múzeu bola poučná a
veľmi sa mi tam páčilo.


Vysvedčenie môže zblížiť aj
odcudziť deti a rodičov

dieťaťa berú rodičia ako svoju výhru a
svoj úspech, slabšie vysvedčenie zase
ako prehru, niekedy až hanbu.“ hovorí
Daniela Lovášová z Linky detskej dôvery v Košiciach.
Podľa psychológov je vysvedčenie
pre deti asi to, čo pre nás výplatná
páska. Je to totiž výsledok polročnej
práce. Deti, ktoré majú na vysvedčení horšie známky, ako by chceli, sa už
týždne pred ich odovzdávaním trápia
nad reakciami rodičov. Strach a obavy
sužujú najmä mladšie deti, ktoré ešte
nemajú vypestované obranné mechanizmy pred záťažovými situáciami.
Staršie deti zlé známky znášajú lepšie,
tvária sa, že im na známkach nezáleží.
Nie je to preto, že by ich zlá známka
netrápila, ale strach prekrývajú ľahostajným postojom.
V niektorých krajinách si zo známok na vysvedčení nerobia takú ťažkú hlavu. Napríklad v Taliansku nie je
vysvedčenie žiadnym „sviatkom“, deti
ho do rúk ani nedostanú. Prevzatie
vysvedčenia jednoducho podpíšu rodičia pred zborovňou. Zaujímavé tiež
je, že deti sa medzi sebou nerozpráva-

pu rodičov k známkam

Školskí psychológovia rozdelili rodičov do niekoľkých kategórií z hľadiska prístupu ku známkam. V ktorej
sa nájdete vy?
1.Rodičia tlačiaci na známky
Sú to rodičia, ktorí dávajú deťom
najavo, že dobré známky sú pre nich
prvoradé. Tlačia na deti, aby sa dobre
učili, za dobré známky ich odmeňujú,
za zlé trestajú. Často však pritom vôbec nemusia vedieť, v čom je ich dieťa
skutočne dobré a čo ho zaujíma, keďže
ich jediným záujmom sú známky.
Výsledok: Takáto rodina vychováva
neurotické deti, ktoré nechcú sklamať
rodičov. V škole musia byť vždy prvé,
buď v predmete, alebo najlepšie v celej triede. Často bývajú až patologicky
ambiciózne. Každý neúspech, aj malý,
je pre ne ranou pod pás, ktorú ťažko
nesú. Sú to deti, ktoré sa pre zlé známky môžu pokúsiť aj o samovraždu.
2. Rodičia, ktorí známkami vydierajú
„Vidíš, ja ti dávam všetko, a ty ani
Pokračovanie - s. 9
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Výstup na Salatín - 24. 6. 2006
Dušan Dírer
V sobotu 24.júna 2006 sa uskutočnil 6.
ročník tradičného výstupu na Salatín.
O 7:00 sa pri zvonici stretlo niekoľko
desiatok odhodlaných vystúpiť na vrch
Salatín pri príležitosti šiesteho ročníka
výstupu na Salatín - tradície zavedenej 24.
júna 2000, keď sme oslavovali výročie 700
rokov od prvej písomnej zmienky o obci.
Najprv sme sa rozdelili na tri skupiny
– jedna (väčšia) sa „natlačila do Avie, dve
menšie do Nissana s prívesom a starej vojenskej sanitky. Tieto „povozy“ nás zaviezli
do Ludrovskej doliny pod Skalné. Odtiaľ
sme sa na najbližších vyše šesť hodín museli spoľahnúť iba na vlastné sily.

Hneď od začiatku však cesta nebola jednoduchá - červenou značkou” - cez Hučiaky-Tiesňava, kde naše nohy pokúšal tečúci
potok a mokré skaly. Nejednému, hlavne
mladšiemu turistovi, sa „trochu načrelo do
topánok“...

Potom nejaký čas čoraz väčšie stúpanie
lesom. Naše sily a odhodlanie však odskúšalo následné strmé stúpanie nahor z jednej strany konáre kosodreviny, z druhej strmý zráz dole a pod nohami úzky,
mierne prevlhčený a kamenistý chodník.
Na rozdiel od minulého roka, keď sln-

ko neúnavne
svietilo a ešte
viac unavovalo, teraz
vykuklo spoza mrakov
len na chvíľu. Myslím,
že práve v tú
pravú chvíľu. Sústavné
stúpanie,
stúpanie - a
zrazu ľahký
oblúk okolo
kosodreviny, malá čistinka – a boli sme
na vrchole Salatína, vo výške 1630 m n. m.
Slnko síce osvecovalo okolie, ale
mierny vetrík chladil, takže sa pri
desiatovaní bolo treba “priodieť”.
Zapísali sme sa do knihy – tento rok nás bolo 78 - a trochu sme
si oddýchli. Na vrchol Salatína
sme sa samozrejme všetci naraz
nepomestili. “Vrcholovú fotogra-

fiu” sme teda
museli urobiť o niekoľko metrov
nižšie. Spokojní sme zaspievali slovenskú hymnu, od
„šéfa výstupu“ a spoluzakladateľa tejto peknej tradície
– Antona Slanicaya – sme
si prevzali „poukážku“ na
cieľovú odmenu GULÁŠ a
PIVO (mladí povinne čítali
malinovku) a vydali sme sa
na cestu dole.
Ú z k y m
chodníkom,
poprerastaným koreňmi
stromov
- kosodrevina
sprava–zľava,
prekračovanie - ba preliezanie vyvrátených stromov.
A potom opäť oddych. Nádherný pohľad na Fričove skaly, akurát zamračená obloha
prekazila pohľad na okolitú

panorámu. A nad nami sa pyšne týčil Salatín – strácajúci sa v opare oblakov...
Posledný zostup ku chate Jágerke trval
ešte hodinu a štvrť – tam nás o druhej hodine čakali povozy - Avia a Nissan s prívesom. Tieto nás unavených, ale spokojných priviezli ku miestnemu kostolu. Za
budovou pohostinstva, pri altánku, nás už
čakal znamenitý guláš, ktorý už tradične
pripravili miestni poľovníci.

Aj keď výstup bol mierne náročný,
niektorí, ktorí ho absolvovali prvý krát,
sa určite znovu na Salatín vrátia a pekná
tradícia, pochádzajúca z nápadu pána starostu D. Lauku a pána A. Slanicaya pri príležitosti 700. výročia obce, ostane naďalej
zachovaná.
Dovidenia o rok.
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Štiavnické srdce jasá, IV.liga je už naša
Dušan Dírer
Skončila jarná časť súčasnej futbalovej sezóny do ktorej boli zo strany
našej obce kladené veľké ambície.
Aký bol jej priebeh a ako vidia ďalšiu budúcnosť futbalu v našej obci
mi porozprávali traja fundovaní
ľudia - Štefan Ondrejka, Dušan
Lauko a Pavol Hlaváč.

ŠO: Po kvalitnej zimnej príprave,
v ktorej naše mužstvo dosiahlo
dobré výsledky s mužstvami so
IV. aj III. ligy a v situácii, že po
jesennej časti V. ligy sme boli na
3. mieste v tabuľke, nás okolnosti predurčovali k tomu, aby sme
sa pobili o postup do IV. ligy.
V úvodných zápasoch jarnej súťaže mužstvo dosiahlo dobré výsledky a umiestňovalo sa stále na
popredných miestach v tabuľke.
Ťažké zlomové zápasy nás čakali
v samom závere súťaže, kde sme
sa stretli s mužstvami, ktoré sa
tiež snažili dostať do IV. ligy. Našou nevýhodou bolo to, že sa tieto
zápasy hrali na ihriskách súperov
– našich priamych konkurentov.
„Chlieb sa lámal“ v Závažnej Porube a Oravskej Jasenici, kde naše
mužstvo uhralo remízy a po domácom víťazstve s Dúbravou sme
sa dostali ne čelo tabuľky. Túto
pozíciu sme už neopustili do konca súťaže.
DL: Tu treba povedať, že sa jedná
o historický postup mužstva Liptovskej Štiavnice do IV. celoštátnej ligy (iba 2 mužstvá Liptova
budú hrať IV. ligu skupiny Sever, a
to Liptovská Štiavnica a Dúbrava,
ktorá vďaka reorganizácii celoslovenských súťaží postúpila z 3.
miesta súťaže). Touto cestou treba
poďakovať všetkým predstaviteľom výboru TJ, ktorí mnohokrát
aj na úkor svojho osobného voľna
pracovali pre skĺbenie mužstva a
následný úspech v podobe postu-

pu. Mnohokrát zaznela z radov
divákov aj kritika, že v súčasnom
mužstve sú len traja odchovanci
obce, ale aj tu treba poďakovať ostatným hráčom, ktorí obhajovali
farby našej obce. V dnešnej dobe
hrať takúto náročnú súťaž je okrem ochoty a zanietenia nutnosť
mať aj dostatok finančných prostriedkov. Ďakujem sponzorom hlavne Ing. P. Hlaváčovi, OcÚ LŠ,
PD Ludrová a ostatným za všetky
prostriedky, ktoré pomohli nášmu mužstvu k postupu. Netreba
zabudnúť ani na fanúšikov , ktorí
pravidelne chodili povzbudzovať
naše mužstvo. V mnohých prípadoch presiahla návštevnosť počet
300 divákov.
Jeden z dôležitých prvkov vedúcich k úspechu bola aj osoba
trénera p. Antona Urbana, ktorý
svojou charizmou dokázal skĺbiť
futbalové mužstvo spolu s výborom v konečný úspech mužstva.

PH: Mnohí z občanov – fanúšikov futbalu si dnes kladú otázku,
čo ďalej s futbalom v Liptovskej
Štiavnici. Víziou nášho mužstva
v IV. lige je spoznať kvality súperov. a následne stanoviť výkonnostné ciele. Je nevyhnutnosťou
doplniť hráčsky káder (celú V. ligu
odohralo 15 hráčov) na minimálne 18-19 hráčov. Chceme stiahnuť z hosťovania v Lipt. Sliačoch
vlastných odchovancov – Maďarec, Frič, Lauko a Ondrejka a
doplniť káder posilami z iných
klubov – 2-3 hráčov. Naše mužstvo opúšťajú M. Hlinka (vracia
sa späť do Likavky) a J. Klimčík,
ktorý odchádza za prácou do zahraničia.

DL: Dôležitou skutočnosťou bude
zabezpečenie dostatočného množstva finančných prostriedkov na
činnosť klubu. Ďakujeme obci za
príspevok vo výške 160.000,- Sk,
ktorý pokrýva časť nákladov rozpočtu klubu. Nosnú časť rozpočtu
tvoria však prostriedky získané
od sponzorov.

PH: Netreba zabudnúť, že TJ z dôvodu postupu du IV. ligy musí

mať dva mládežnícke mužstvá,
teda existujúce mužstvo žiakov a
novovytvorené mužstvo mladších
žiakov, ktorí budú hrať Kormanov
pohár. Sme preto radi, že v súčasnosti na tréningoch mládeže
možno vidieť 20-25 trénujúcich
žiakov našej obce, z ktorých dúfame že v budúcnosti vyrastú nádejní futbalisti reprezentujúci našu obec. Každý
mladý záujemca o futbal
je v našom klube vítaný.
ŠO: Keďže v súčasnosti
prebieha rekonštrukcia
hracej plochy a výsadby
nového trávnika, žiadame
mládež, aby sa na ihrisku
počas prvej časti prázdnin
nezdržiavali. Po ukončení
obnovy trávnika (cca 45 týždňov) bude ihrisko
slúžiť všetkým priateľom
futbalu a radi ich tam uvidíme. Do skončenia rekonštrukcie hracej plochy
je možné využiť priestory
školského dvora, priestor
pred kaštieľom, prípadne
priestor oproti bytovke.
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A je to!
Ladislav Slanicay
Pri čítaní, alebo počutí týchto
slov, vybavia sa nám dve humorné postavičky usilovných a pracovitých majstrov z animovaného
seriálu, pre ktorých nebol nikdy
problém veci vylepšovať. Sympatické na týchto postavičkách bolo
a je stále to, že aj keď ich snaženie
veci vylepšovať, skoro vždy skončilo s neúspechom, ba dokonca,
namiesto vylepšenia, pokazili aj
to, čo bolo dobré, boli s výsledkom
práce spokojní s tým, že práve takto si to vylepšenie predstavovali.
Prácu skončili vždy pre nich typickým gestom a povedali si „a je
to!“
A tak ma napadá, že tieto humorné postavičky, nám vlastne
v mnohých prípadoch pripomínajú udalosti z nášho každodenné-

AKTUALITY
ho života. Aj my sa snažíme veci
vylepšovať. Samozrejme, že podľa
našich predstáv. Často nám tiež
nemožno uprieť záujem a úprimnú snahu veci, zdokonaliť, chyba je
len v tom, že to chceme dosiahnuť
len s použitím, vlastných poznatkov a skúseností, podľa našich
predstáv, bez ohľadu na to, či náš
zámer je vôbec možné za súčastných podmienok uskutočniť a
vec, alebo situáciu zmeniť k lepšiemu. Napríklad v tomto roku,
nasledujú voľby jedny za druhými.
Voľby také aj onaké. Voľby do spoločenských organizácií, do parlamentu, do samospráv atď. Som
presvedčený, že každý z nás by
rád svojim hlasom prispel k tomu,
aby sa zmenilo po voľbe všetko
to zlé, čo sa nám dnes nepáči, ale
hlavne, aby sa zmenilo to, čo sa
nás bezprostredne dennodenne
dotýka a čo nás trápi, z hľadiska
životnej úrovne, čo sa nám nepáči

v zdravotníctve, v školstve a pod.
Ku zmene by sme radi prispeli a
už sme vlastne aj prispeli svojim
hlasom v demokratických voľbách
do parlamentu a teda sme „volili“!
Aj ja som „volil“ Veď sa patrí, aby
sa každý občan volieb zúčastnil
Ale,pýtam sa: „Volil som?“ Nestupil som tým, že som „volil“ toho,
alebo toho kandidáta,ktorého nepoznám, opäť do h....?? Veď akáže
je to voľba, keď ja som toho ho
človeka v živote nevidel Aká je to
voľba, keď ja sa mám rozhodnúť
len na základe bilbordu, na ktorom sa všetci kandidáti prívetivo
usmievajú, sľubujú a myslím si,
či ten úsmev nie je preto, že tí na
tom plagáte už vedia, ako nás opäť
sľubmi obalamutia. Všetci sľubujú.
Sľubujú hlavne zjednať nápravu
tam, v tých oblastiach spoločenského života, ktoré sa dotýkajú
väčšiny obyvateľov. Keby sa všetky
tie sľuby splnili, čo nám strany ch-

ŠTIAVNICKÉ TO I TO
tivé dostať sa do parlamentu a do
vlády nasľubovali, no to by sa nám
žilo! To by nám bolo!
Čakajú nás však ešte ďalšie
voľby. Voľby do obecných zastupiteľstiev. Hlas, ktorý dáme v týchto
voľbách prispeje rozhodne k nášmu každodennému životu väčšou
mierou, ako ten, ktorý sme vhodili
do urny v predchádzajúcich voľbách do NRSR v nádeji, že som
volil správne, že som si splnil svoju povinnosť, lebo možnosť iného
výberu rozhodnúť sa správne som
nemal ! Hlas, ktorý dáme v regionálnych voľbách bude môcť byť
rozhodne adresnejší, lebo občana,
ktorého budem voliť- predpokladám, že nezaujate, poznám a pokiaľ
mám záujem, budem mať možnosť
výberu i relatívne porovnávať Ten
je taký, ten onaký, ten moje predstavy o funkcii, napríklad starostu,
Pokračovanie - s. 9

(Ne)spokojnosť so zdravotnou starostlivosťou?
Katarína Kačalková
V poslednom období sa čoraz diskutovanejšou témou stáva
oblasť poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Azda každý z nás sa
už stretol s problémom u lekára
alebo v zdravotnej poisťovni, či
už menšieho alebo väčšieho rozsahu. Niekedy môže ísť aj o takú
maličkosť, akou je nebáť sa opýtať
– možno sme počuli o nejakom
novom lieku, novej liečebnej procedúre, o ktorej nám náš lekár nič
nepovedal, ale bojíme sa opýtať,
resp. sa obávame, že lekár na nás
nebude mať čas. Ale situáciu nám
nikto nevie kvalifikovane vysvetliť, porozprávame sa o našom pocite krivdy akurát tak doma alebo
so susedkou... Tento článok chce
byť aspoň takým malým príspevkom k zvýšeniu nášho právneho
povedomia, k výzve byť si vedomý
svojich práv a povinností...
Aby celý systém zdravotníctva
správne fungoval, všetky zúčastnené strany si musia vzájomne plniť svoje práva aj povinnosti – ide
o zdravotné poisťovne, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ale
aj o samotných pacientov a platiteľov poistného. Na dodržiavanie
zdravotníckych zákonov dohliada
nezávislý orgán zriadený na základe zákona č. 581/2004 Z.z., ktorým
je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Na tento úrad sa môže obrátiť
každý občan, ktorý nie je spokojný
s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou alebo s činnosťou svojej
zdravotnej poisťovne. Predtým je
však potrebné dodržať postupnosť
krokov: v prípade nespokojnosti
s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou je najprv potrebné obrátiť
sa priamo na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorým je lekár alebo riaditeľ nemocnice, prípadne riaditeľ polikliniky. Ak nie
ste spokojný s tým, ako vyriešil
váš prípad, môžete sa obrátiť priamo na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, resp. na
jeho pobočku podľa jednotlivých
regiónov (najbližšie: Banská Bystrica, Bernolákova 14 alebo Martin, Kuzmányho 27/C). Rovnako
platí ak máte problémy so svojou
zdravotnou poisťovňou, najprv je
potrebné riešiť vec na ústredí zdravotnej poisťovne a ak nedospejete
k uspokojivému riešeniu, môžete
sa obrátiť na úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou. Sťažnosť podaná na úrad musí obsahovať vaše meno a priezvisko, adresu
a telefonický kontakt. Ak podávate
podnet za svojho príbuzného, je
potrebné uviesť identifikačné údaje aj príbuzného. Ďalej je potrebné identifikovať lekára, o ktorého
vo vašom podnete ide, prípadne
nemocnicu alebo zdravotnú poisťovňu. Samozrejme, že nesmie
chýbať dátum, podpis a podrobný

opis problému, resp. problémovej
situácie, ktorú požadujete vyriešiť
/neposkytnutá, resp. nesprávne
poskytnutá zdravotná starostlivosť
alebo iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka/.
V súvislosti so zdravotníckou
problematikou by bolo vhodné
pripomenúť si niektoré základné
práva pacientov, ktoré vychádzajú
z Európskej charty práv pacientov:
- každý občan má právo na poskytovanie služieb na prevenciu
choroby
- zdravotnícke služby musia zaručovať rovnaký prístup každému,
bez diskriminácie na základe finančných možností, resp. druhu
choroby
- každý občan má právo na informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu
- každý občan má právo na informácie, ktoré by mu umožnili aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní
o svojom zdraví; tieto informácie
sú základnou podmienkou pred
akoukoľvek procedúrou alebo
liečbou
- právo na súkromie a zachovanie dôverného prístupu k svojim
osobným informáciám, na ochranu svojho súkromia pri výkone
diagnostických vyšetrení, prehliadke u odborného lekára
- právo na rešpektovanie pacientovho času – pacient má právo byť

ošetrený v krátkom a vopred určenom čase. Toto právo patrí pre
všetky fázy liečby.
- každý občan má právo na prístup
k zdravotníckym službám vysokej
kvality
- pacient má právo neutrpieť
škodu spôsobenú nedostatočným
fungovaním zdravotníckych služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti a chýb
- každý pacient má právo, pokiaľ
je to len možné, predchádzať utrpeniu a bolesti vo všetkých etapách svojej choroby
- každý občan má právo na liečebné programy čo najviac prispôsobené jeho osobným potrebám
- právo sťažovať sa – každý má
právo podávať sťažnosti vždy, keď
utrpí škodu a má právo dostať
odpoveď alebo inú formu spätnej
väzby
- právo na náhradu škody – každý
má právo na dostatočnú náhradu
škody v primerane krátkej dobe
vždy, keď utrpí telesnú, morálnu či
psychickú ujmu spôsobenú ošetrovaním alebo liečbou pri poskytovaní zdravotníckej služby.
Záver článku nechávam otvorený, veď posúďte sami: na čo všetko má pacient právo a čo všetko je
životnou realitou....
Katarína Kačalková
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Vysvedčenie môže zblížiť aj odcudziť deti a rodičov
Dokončenie - s. 5
len dobrú známku nedonesieš?“
to sú najčastejšie slová tejto skupiny rodičov. Ide o rodičov, ktorí
sú prehnane ambiciózni a chcú
mať z detí najlepších matematikárov či slovenčinárov, a zároveň
ich zavaľujú aj množstvom krúžkov a povinností. Práve z ich úst
často počuť nepríjemnú vetu, keď
dieťa donesie domov dvojku. „A
nemohla byť jednotka?“
Výsledok: Deti majú permanentne pocit neúspechu, stále sa im
zdá, že sa učivo mohli naučiť lepšie, a že mohli urobiť viac preto,
aby v škole lepšie prosperovali.
Môžu získať pocit, že sú pre rodičov sklamaním, nech sa akokoľvek
snažia
3. Rodičia, zobúdzajúci sa až
v čase vysvedčení
Do tejto skupiny patria rodičia,
ktorí deti pri školských povinnostiach celý rok nekontrolujú.
Zobudia sa až v čase vysvedčenia,
pričom sú často prekvapení, že ich
dieťa v škole neprospieva. Zvyknú
učiteľov obviňovať z nespravodlivého hodnotenia dieťaťa a v škole robia veľký „krik“. „Však každý
deň sedel za stolom a učil sa!“

Dokončenie - s. 8

hovorievajú. „Ak však žiak sedí
za stolom, neznamená to, že sa aj
učí,“ upozorňuje psychologička.
Výsledok: Dieťa nie je naučené učiť
sa, nemá návyky venovať sa školskej príprave pravidelne. V škole
preto niekedy môže excelovať,
niekedy nič nevie.
4. Rodičia realisti
Sú to rodičia, ktorí vedia, čo môžu
od dieťaťa očakávať, v čom je dobré
a čo mu nejde. K známkam pristupujú realisticky, pretože vedia, že
len dobré známky nemusia deťom
zaručiť v živote úspech, a že každý
môže mať deň, keď sa mu nedarí.
Väčšinou ide o rodičov, ktorí už
v živote niečo „preskákali“. Prospech dieťaťa sledujú, v prípade neúspechu sa mu snažia pomôcť.
Výsledok: Väčšinou spokojné
dieťa, ktoré vie, že sa na svojich
rodičov môže spoľahnúť. Má jasne vymedzené pravidlá. Snaží sa
nosiť dobré známky, nie však z donútenia či pod hrozbou trestu. Vie
však, že keď sa mu niekedy nedarí,
nič sa nedeje – známku si môže
opraviť.
5. Rodičia, ktorým nezáleží na
známkach
Takýchto rodičov je málo, občas

A je to!

spĺňa a tento sa s nim ani nedá
porovnať! Tu by sa vari hodil taký
návod, alebo doporučenie, akého
občana by sme chceli vo funkcii
člena obecného zastupiteľstva, dokonca samého starostu mať!
Charakter človeka sa nedá sa
ani kúpiť a nikto ho nenadobudne vzdelaním! A táto vlastnosť je
a bude u osoby, ktorá má byť reprezentantom obce prvoradá. Pri
týchto voľbách, komunálnych,
máme možnosť zvažovať viaceré
vlastnosti. Keď už som spomenul
vzdelanie, tak to rozhodne musí
byť primerané. Nedá sa povedať, že
má byť prvoradé Dôležitá je schopnosť vedieť komunikovať s nadriadenými, ale i podriadenými. Zdravotný stav kandidáta tiež nie je
zanedbateľný Zaváži, ak občan, pre
ktorého sa chceme rozhodnúť a
dať mu svoj hlas, je zorientovaný v
úradoch s ktorými bude musieť vo
funkcii spolupracovať Mala by to
byť osoba, občan, alebo občianka,
ktorá doterajšou prácou v obci už
niečo dokázala je osobnosťou, kto-

rú uznáva väčšina občanov aby sa
volič aj teraz nemusel rozhodovať
na základe sľubov a predpokladov.
Potom môžeme očakávať, že obec
pod vedením takéhoto občana
bude po každej stránke napredovať.
A my vážení spoluobčania takéto typy v obci pravdaže máme. Len
porozmýšľajme! Tu máme priestor,
aby sme skutočne volili. A volili predovšetkým bez predsudkov
a nezaujato, majúc na zreteli len
prosperitu obce Porovnávajme už
teraz, aby sme sa k občianskej povinnosti zúčastniť sa komunálnych
volieb postavili zodpovedne, aby
sme si pri odovzdaní hlasu mohli
povedať, že takto som volil preto,
lebo viem, že môj kandidát je zárukou ďalšieho napredovania obce.
Potom si každý z nás bude môcť s
uspokojením povedať: „Som presvedčený, že som svojim hlasom
prispel k dobrej veci ! A je to !“



sa však nájdu. Do tejto kategórie
patria často aj rodičia rómskej národnosti, ktorým nezáleží až tak
na tom, aké ich dieťa nosí známky,
hlavne, že chodí do školy. “Poznala
som otecka, ktorý učiteľom hovorieval: Pani učiteľka, vykašlite sa
na známky, on bude hrát fudbál,
len nech prende!“ alebo „ Nevadí, že dostal päťku, hlavne, že mu

Anketa
Opýtala som sa našich občanov, čo sa im páči – nepáči v našej
obci a čo by v nej radi zmenili, alebo zlepšili.
Žena 34 rokov: „Reči sa hovoria
chlieb sa je,“- známe porekadlo,
ktoré poznáte všetci Vážení občania. Koľko rečí sa nahovorilo
o výstavbe školského dvora pre
„naše“ deti.
A dnes – blížia sa opäť prázdniny
a školský dvor, je taký aký je. Vybetónovala sa plocha, ktorá stála
veľa peňazí a úžitok? Keď zaprší
milé matky obujte deťom čižmy.
Koše, ktoré sú tam -sú privysoké trafiť kôš je umenie. Detské
hojdačky – polámané, ale pod
nimi zámková dlažba Lavičky
polámané. Myslím, že slúži nie
na hry detí ale na obavy rodičov, aby sa deťom niečo nestalo.
Plány boli veľké, ale nič viac sa
neudialo. Myslím, že obec nezaujíma kde sa deti chcú hrať viac
záujmu je len o futbal – a ihrisko.
Je mi ľúto ale dnes viac vnímam
tie negatívne veci v obci. Som
matka a bezpečnosť detí beriem
veľmi vážne. Blíži sa koniec škol.
roka, na cestách bude viac detí
ako doposiaľ. Čo ma ako matku
trápi – Neohľaduplnosť, arogantnosť a absolútna nadisciplínovanosť – Vás vodičov, ktorí každý
deň chodíte vo svojich autách po
obci veľmi neprimeranou rýchlosťou. A niekedy ozaj stačí len
máličko - SPOMALIŤ. Niektorí
ste tiež rodičia, tak skúsme sa
spoločne rešpektovať navzájom.
Cesty v obci sú neoznačené
značkami „Pozor deti“, a rýchlosť
v obci by mala byť 40 km/h. Tiež
som za spomalovače – retardéry
v niektorej časti obce. Myslím, že
dieťa je klenot najdrahší a nikto
nemá právo ohrozovať jeho život! Tak si ho ako rodičia vážme
a vytvorme mu bezpečnosť na
cestách v obci. Tiež si myslím,

chutí jesť!“.
Výsledok: Spravidla dieťa, ktorému na známkach takmer nezáleží,
pretože na nich nezáleží jeho rodičom. Má iné priority a podľa tých
sa riadi. Školu a známky nepovažuje vo svojom živote za dôležité.
z odbornej literatúry spracovala
Mgr. Katarína Pastuchová


že je v obci málo vytvoreného
priestoru pre deti, tak sa nečudujme ak sa vozia na bicykloch
po cestách, ktoré však vôbec nie
sú bezpečné. A niektorí vodiči
vážne ohrozujú ich životy svojou
divokou jazdou. Myslím, že to
stojí za zamyslenie sa pred tým
ako sadáte za volanty.
Žena 45 rokov: Nepáči sa mi,
že mládež nemá v dedine kam
ísť, len do pohostinstva. Nie je
tu žiadne športové alebo kultúrne zariadenie. Spokojná som zo
službami v našej Jednote. Čo by
som chcela zmeniť? To nezáleží
na mne.
Muž 35 rokov: V tejto obci som
zamestnaný bývam v Ružomberku, ale dedina sa mi páči. Žena
60 rokov: Bola by som rada keby
v obci bolo viac kontajnerov na
umelé fľaše.
Muž 73 rokov: Chcel by som aby
sa upevňovali medziľudské vzťahy, vzťahy medzi manželmi. Malo
by sa sústavne venovať výchove
detí a spolupracovať s učiteľmi.
Žena 44 rokov: Dedina by mohla byť ešte trochu čistejšia. Bolo
by dobre vybudovať nielen ihrisko ale aj niečo pre mládež (pingpong, šach,... hlavne v zime a
nielen internet a počítače). Zmeniť by som chcela správanie ľudí,
keby sa to dalo.
Muž 46 rokov: Všetko je OK.
Žena 56 rokov: Chcela by som
upozorniť na nekultúrnosť niektorých obyvateľov, pretože pri
prechádzke som videla ďalšiu
skládku odpadu smerom na Sliače. Páči sa mi, že sa v dedine na
zastávke vysadili kvety a, že sa už
trochu udržuje poriadok.
Žena 33 rokov: Páčilo by sa mi
keby tu bolo niečo pre matky
s malými deťmi. A dobre bolo
keď bol otvorený novinový stánok. Páči sa mi príroda a okolie.
Mariana Domiterová
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2. časť
tajničky

Tajnička

Tie plodiny a potraviny sú
najzdravšie,...
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skratka pre
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nevezmi

Tajničku pre vás
pripravuje
Ján Vulpíny

(pokračovanie v tajničke)
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Riešenia z čísla 1/2006:
Tajnička: Spokojné prežitie veľkonočných sviatkov želá redakcia ToiTo.
Výhercovia tajničky: 100 Sk získava: Eva Mikulcová - Liptovská Štiavnica, Juraj Prekop - Liptovská Štiavnica.
Riešenie tajničky odovzdávajte v kancelárii obecného úradu. Dvoch vylosovaných riešiteľov odmeníme sumou 100 Sk.
vydáva obec Liptovská Štiavnica maximálne 6 krát do roka. Povolené OÚ Ružomberok
pod regist. č. OÚ 1/1999.
Šéfredaktor a DTP: RNDr. Dušan Dírer. Redakčná rada: Mariana Domiterová, Mária Grafová,
Edita Haluzová, Katarína Kačalková, Katarína Kostolná, Dušan Lauko, Ladislav Slanicay, Mgr. Katarína Pastuchová, Ján Vulpíny.
Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografií, grafiky vrátane údajov v elektronickej podobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a uverejnenie článkov.
Adresa: Obecný úrad Liptovská Štiavnica 39. Internet: http://www.liptovskastiavnica.sk/toito
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