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Editoriál - Bez úsmevu to ide ťažko
Edita Haluzová
„Neodkladaj
smiech, kým sa
dočkáš
šťastia.
Mohlo by sa ti stať
že umrieš a ani raz
a nezasmeješ.“
La Bruyér
V živote ma už
postretlo veľa nepríjemných vecí.
Hlavne v poslednom čase, takže mi veľmi
do smiechu nebolo a akosi som zatrpkla.
Z ničoho nič som sa rozplakala, často som
sa ľutovala aká som nešťastná a osamelá.
Začiatkom mája sme mali stretávku zo
zdravotnej školy po štyridsiatich rokoch.
Stretli sme sa takmer všetky spolužiačky. Ani jedna nechýbala preto, že je už po
smrti. Potešiteľný fakt! Dokonca priviezli aj

našu 81 ročnú triednu učiteľku. Vlani v novembri dostala porážku a bolo vidno, že sa
ešte stále spamätáva z choroby. Len čo ma
uvidela, spomenula si na moje meno a povedala mi tieto slová: „vieš Editka, keď som
ležala na tom nervovom taká bezmocná,
vystrašená a nemá, zrazu som si spomenula na tvoje slová, čo si mi povedala pred pár
rokmi, keď mi bolo po smrti manžela ťažko
– sila človeka nespočíva len v jeho telesnej
konštrukcii, ale aj v sile vôle bojovať s ťažkosťami. A tak som teda zabojovala. Ďakujem ti, veľmi mi to pomohlo.
Slová mojej triednej ma poriadne prekvapili. Dávno som zabudla, čo som jej vtedy
povedala, preto ma potešilo, že si niekto
moje povzbudivé slová zobral k srdcu.
Postupne sme sa všetky rozhovorili o svojom živote za posledných 5 rokov a ja som
zistila, že osud ani jednej spolužiačky nie je
ľahký a každá má osobné problémy. Jedna

z nich povedala pre mňa povzbudzujúce
slová: „ja som vlastne rada, že som už na
dôchodku a mám dospelé deti. Aj keď som
vdova, mám prečo žiť. Ráno, keď vstanem
si poviem, Bože, ako mi je dobre. Mám
dôchodok, keď nechcem nemusím vstať
z postele a chystať niekomu raňajky, predo
mnou je celý deň, ktorý môžem konečne
využiť iba pre seba.“
Všetky tieto myšlienky som do seba absorbovala ako špongia vodu. Vtedy som
si povedala,: „vidíš dievča, život je vlastne
úžasný. Ide leto, nemusíš sa báť, že si na
ľade zlomíš nohu a môžeš sa slobodne pohybovať po zemi. Stačí si vyjsť do prírody,
počúvať spev vtákov, pozorovať ako kvitnú
kvety, lietajú motýle a nežné barančeky na
oblohe, Hlavne sa usmej!“
Život tak strašne rýchlo ubieha a my sa ani
nestihneme zasmiať...


Zo zasadnutí OZ
Dňa 13.3.2008 sa konalo zasadnutie OZ.
K bodu 1: Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich
s programom. Program bol jednohlasne
schválený.
K bodu 2: Návrhová a volebná komisia bola jednohlasne schválená.
K bodu 3: Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Ing. Pavla Hlaváča, Ota
Ondrejku za zapisovateľku Miroslavu Kačaljakovú.
K bodu 4: Kontrolu uznesenia vykonala
hlavná kontrolórka Ing. Elena Debnárová a
konštatovala, že uznesenia boli splnené.

K bodu 5: Starosta obce odovzdal slovo
predsedovi PD Ludrová Ing. Miroslavovi Štefčekovi, aby prítomných oboznámil
s požiadavkou na odkúpenie pozemku obce pod plánovanú bioplynovú stanicu. Ten
v krátkosti informoval o plánoch družstva
– odkúpenie pozemku obce pod plánovanú
výstavbu bioplynovej stanice, výstavbu ktorej chcú financovať z Eurofondov. Potom
odovzdal slovo Ing. Brestenskému, ktorý
poslancom OZ vysvetlil celú technológiu
bioplynovej stanice, na výstavbu ktorej budú žiadať prostriedky z Eurofondov, o čom
poslancov informoval ďalší zástupca družstava Ing. Šablatúra.
K bodu 6: Starosta obce odovzdal slovo ria-

diteľke ZŠ Márii Grafovej, ktorá informovala poslancov OZ, že do l. ročníka sa prihlásilo 12 žiakov, z toho 5 žiakov zo Štiavničky.
Na základe toho je potrebné zväčšiť triedu
v dvojizbovom byte vybúraním priečky.
Poslanci OZ uložili riaditeľke školy vypracovať cenovú ponuku na rekonštrukciu bytovej jednotky.Riaditeľka ZŠ pripomenula,
že v roku 2008 sa opätovne volí Rada školy,
do ktorej treba navrhnúť zástupcov z radov
poslancov a rodičov školy. Poslanci OZ navrhli za rodičov poslanca Mariána Janigu,
za zástupcu poslancov Ľuboša Zarevúckeho. Riaditeľka ZŠ informovala poslancov
OZ, že predložila projekt na zariadenie
Pokračovanie - s. 2
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školskej jedálne s 5 % účasťou
obce (5% sa zaplatí z réžie za
stravu od cudzích stravníkov)..
K bodu 7: V tomto bode starosta odovzdal slovo ekonómke
úradu Miroslave Kačaljakovej,
ktorá predniesla návrh Smernice o hospodárení s finančnými
prostriedkami na reprezentačné
a propagačné účely a slávnosti
obce, ktorá bude riešiť podmienky nákupu na jednotlivé
akcie obce.
K bodu 8: Starosta obce Dušan
Lauko odovzdal slove ekonómke úradu Miroslave Kačaljakovej, ktorá predniesla návrh vnútorného predpisu pre vedenie
účtovníctva od 1.1.2008, ktorý
rieši podmienky vedenia účtovníctva v obci..
K bodu 9: Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe
vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu v Lipt. Štiavnici.
Poslanci OZ navrhli vypracovať projektovú dokumentáciu
na rekonštrukciu kultúrneho
domu do maximálnej výšky
250 000 Sk.
K bodu 10: V bode rôzne starosta obce informoval poslancov o:
- výpovedi dohodou - kurič
Ivan Ondrejka, nový kurič vybraný žrebom Tibor Sviežený
(ďalší uchádzači Juraj Prekop č.
65 a Jozef Debnár č. 17). Nový
kurič bude vykonávať aj funkciu
školníka, doterajší úväzok školníka bude zrušený upratovačke
ZŠ Eve Ondrejkovej, čím by sa
jej úväzok znížil na 0,5. Poslanci OZ poverili riaditeľku ZŠ na
prerátanie úväzku pre upratovačku ZŠ Evu Ondrejkovú.
- Hlavná kontrolórka Ing. Elena
Debnárová predniesla správu o
kontrole poskytnutých dotácií
obce za rok 2007.
- RNDr.Dušan Dírer predložil
na schválenie pohľadnicu obce
zimný a letný motív, poslanci
OZ navrhli tlač 1000 ks z letného motívu a 1000 ks zo zimného motívu.

- Starosta obce informoval poslancov o potrebe kúpy miestnej komunikácie v časti obce
Drevenice od firmy B&D Investments, s. r.o Liptovská Štiavnica č. 238 za 1 Sk, ktorá sa tak
dostane do vlastníctva obce.
K bodu 11: Návrh na uznesenie
predniesol predseda návrhovej
komisie RNDr. Dušan Dírer.
Uznesenie bolo jednomyselne
schválené.
K bodu 12: Starosta poďakoval
prítomným za účasť a zasadanie
OZ ukončil.
Dalšie zasadnutie OZ sa konalo
dňa 14.4.2008.
K bodu 1: Zasadanie obecného
zastupiteľstva otvoril a viedol
starosta obce, ktorý privítal
prítomných a oboznámil ich
s programom. Program bol jednomyselne schválený.
K bodu 2: Návrhová a volebná komisia bola jednohlasne
schválená.
K bodu 3: Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Ľuboša Zarevúckeho a Antona
Slanicaya, za zapisovateľku Miroslavu Kačaljakovú.
K bodu 4: Kontrolu uznesenia
vykonala hlavná kontrolórka
Ing. Elena Debnárová a konštatovala, že uznesenia boli splnené.
K bodu 5: V tomto bode starosta obce informoval poslancov
OZ, že dňa 6. mája 2008 o 9.00
hod. sa uskutoční Enviromentálny deň v obci Liptovská
Štiavnica organizovaný obcou
Liptovská Štiavnica v spolupráci s firmou MONDI SCP, a. s.
Ružomberok. Obec Liptovská
Štiavnica organizačne aj finančne zabezpečí priebeh tohto podujatia s tým, že firma MONDI
SCP, a. s. Ružomberok následne
preplatí finančné náklady obce.
Akcia bude organizačne zabezpečená v spolupráci s pracovníkmi obce, poslancami OZ, ZŠ,
ZRŠ a miestnymi cvičenkami.
K bodu 6: V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o výstavbe bioplyno-

vej stanice PD Ludrová. Na
poslednom zasadaní OZ bolo
prijaté uznesenie č. 15/08 zo
dňa 13.3.2008, ktorým sa obec
zaviazala pre PD Ludrovú na
odpredaj predmetných parciel
spolu s vypracovaním nájomnej zmluvy pre PD Ludrová. Po
následných rokovaniach medzi
starostom obce Dušanom Laukom a predsedom PD Ludrová
Ing. Miroslavom Štefčekom bolo navrhnuté, aby uznesenie OZ
č. 15/2008 bolo zrušené a prijaté nové uznesenie. Po hlasovaní bolo predmetné uznesenie
č. 15/08 zrušené. Starosta obce
predložil na rokovanie nový
návrh uznesenia s odpredajom
časti parciel č. PKN 814/232,
814/231, 814/226, ktoré sú
vo vlastníctve obce Liptovská
Štiavnica (cca 2000 m2) pre
Poľnohospodárske družstvo Ludrová. Cena za časti pozemkov
bude vyplatená pred podpisom
stavebného povolenia na výstavbu bioplynovej stanice pre
PD Ludrová.
K bodu 7: V tomto bode starosta odovzdal slovo riaditeľke
ZŠ v Lipt. Štiavnici Márii Grafovej, ktorá informovala poslancov OZ o potrebe personálnych
zmien v ZŠ:
a) kurič v ZŠ preberiefunkciu
školníka – úväzok 1 (37,5 hod.
týždenne)
b) upratovačka v ZŠ – zmena
funkcie školníčka na funkciu
upratovačka – úväzok 0,5 (20
hod. týždenne)
c) vychovávateľka s úväzkom
0,5 pri 27 hod. týždenne na
školský rok 2008/2009 na dobu
určitú do 30.6.2009.
Riaditeľka ZŠ informovala poslancov OZ, že vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov na rekonštrukciu bytovej
jednotky na učebňu, upraví
sa herňa školskej družiny na
učebňu a herňa sa prenesie do
kuchynky. Celkové náklady na
údržbu vo výšky maximálne 30
tis. Sk vrátane nákupu tabule do
novej učebne.
K bodu 8: Starosta obce Dušan

Lauko oznámil poslancom, že
uznesením OZ č. 11/2008 zo
dňa 24.1.2008 bola pozastavená činnosť sály Kultúrneho domu v Lipt. Štiavnici. Vzhľadom
k potrebám sály na akcie – kar,
kultúrne podujatia navrhol, aby
uznesenie bolo zrušené s tým,
že bude vykonaná kontrola a
oprava elektrického vedenia
v Kultúrnom dome v Lipt.
Štiavnici
Starosta obce vzhľadom k potrebe celkovej rekonštrukcie
kultúrneho domu navrhol vypracovať zadanie pre rekonštrukciu Kultúrneho domu
v Lipt. Štiavnici Makovickým
Vladimírom, bytom Lipt. Štiavnica 111.
K bodu 9: V bode rôzne starosta obce informoval poslancov
o:
- potrebe výstavby miestnej
komunikácie popri MUDr. Terekovi Miroslavovi po Ing. Miroslava Peterca, vrátane vysporiadania križovatky, a prepojením s miestnou komunikáciou
popri Márii Dvorskej č. 318,
- brigáde na miestnom cintoríne 19.4.2008 o 9.00 hod.
- UoZ - podľa informácie ÚPSVaR v máji končia aktivačné
práce, na práce v obci bude potrebné prijať jedného potiažne
dvoch zamestnancov, o problematike sa bude jednať v máji,
- vyplatení odmeny za vypracovanie návrhu pohľadnice obce
Liptovská Štiavnica pre RNDr.
Dušanan Dírera, bytom Lipt.
Štiavnica 116 ,
- žiadosti na predaj parciel
vo vlastníctve obce Liptovská
Štiavnica č. 634 a 635/10 pre
Ing. Kormaňáka a Ing. Jančekovú. Túto žiadosť poslanci OZ
zamietli.
- RNDr. Dušan Dírer žiadal
o výrub lipy na jeho pozemku, ničí susedný dom aj garáže
PSML Lipt. Štiavnica, starosta
obce odporučil podať oficiálnu
žiadosť na výrub drevín.
- Anton Slanicay – opätovne
zničené oplotenie záhrady vo
Pokračovanie - s. 3
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
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vlastníctve jeho otca Ladislava Slanicaya,
bytom Liptovská Štiavnica 34, žiada urobiť nápravu. Následne prebehla diskusia
o vlastníctve ihriska i budov na ihrisku.
Šatne nie sú skolaudované, netesnosť
žumpy, vlastník ihriska obec Liptovská
Štiavnica. Poslanci OZ navrhli pozvať na
najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva členov výboru TJ Liptovská Štiavnica ohľadom riešenia problému oplotenia
ihriska.
K bodu 10: Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie RNDr.
Dušan Dírer. Uznesenie bolo jednomyselne schválené.
K bodu 11: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie OZ ukončil.
Dalšie zasadnutie OZ sa konalo dňa
5.6.2008.
K bodu 1: Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich
s programom. Program bol jednomyselne schválený.
K bodu 2: Návrhová a volebná komisia
bola jednohlasne schválená.
K bodu 3: Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Ing. Pavla Hlaváča a Ota
Ondrejku, za zapisovateľku Miroslavu Kačaljakovú.
K bodu 4: Kontrolu uznesenia vykonala
hlavná kontrolórka Ing. Elena Debnárová
a konštatovala, že uznesenia boli splnené.
K bodu 5: Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadostiach občanov:
a) Asfaltovanie miestnej komunikácie od
MUDr. M.Tereka po Máriu Dvorskú (prepoj kaplnka - Nová ulica) - práce začaté,
ale na žiadosť vlastníkov štyroch stavebných pozemkov v danej lokalite boli práce
pozastavené. Vlastníci pozemkov Peter
Pápež – 2 pozemky, Štefánia Šišková, Lipt.
Štiavnica 257, Ružena Hromadová, Komjatná žiadajú obec o predĺženie kanalizačnej siete v uvedenej lokalite. Poslanci
OZ navrhli predĺženie kanalizačnej siete
s tým, že náklady spojené so zhotovením
kanalizačnej a vodovodnej prípojky si budú hradiť vlastníci nehnuteľnosti z vlastných zdrojov s podmienkou, že prípojky
musia byť zrealizované v tom istom časovom období ako hlavná vetva kanalizačnej siete.
b) Žiadosť Aurélie Jankovej, bytom Lazi-

ny 1, Ružomberok o odkúpenie pozemku
parc. CKN č. 828/4 pri rodinnom dome
súp. 207 podľa predloženého geometrického plánu. Poslanci OZ prezreli GP
a navrhli odpredaj parc. CKN č. 828/4
o výmere 28 m2, ktorý je vlastníctve obce
Liptovská Štiavnica pre Auréliu Jankovú,
bytom Laziny 1, Ružomberok v cene 75,Sk/m2.
c) Žiadosť Ladislava Slanicaya č. 34 na
odstránenie nedostatkov na oplotení súkromných pozemkov susediacich s miestnym ihriskom, ktoré sú zničené.
Poslanci OZ navrhli vyhotoviť ochranné
– zabraňujúce oplotenie v úseku za bránou pozdĺž pozemkov Ladislava Slanicay,
Jozefa Tkáčika, Jána Ondrejku a Ladislava
Kačalku s tým., že bude oslovená odborná firma, ktorá pripraví na danú stavbu
cenovú ponuku. Zodpovedný Ing. Pavol
Hlaváč . Termín realizácie rok 2008-2009.
d) Žiadosť Mikuláša Ondrejku, č. 255
o priznanie finančnej odmeny za funkciu
predsedu pre výbor komasácie, ktorej
predsedom je od roku 2004. V zmysle § 18
zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov finančné náklady spojené s komasáciou sú nákladmi obce.
Starosta obce informoval poslancov, že
Mikuláš Ondrejka bol zvolený za predsedu na ustanovujúcej schôdzy a túto prácu
od roku 2004 vykonáva zadarmo.
Ing. Ivan Podhorec – Mikuláš Ondrejka
robí v prospech obce, robota nevďačná,
má s tým spojené materiálne náklady,
preto poslanci odsúhlasili Mikulášovi Ondrejkovi minimálnu odmenu.
e) Žiadosť obyvateľov časti obce Kľučiny
Ing. Salkovičovej Arlety a Janky Slimákovej na pomoc pri vybavení rozšírenia
a úpravy cestnej komunikácie firmou
RINCO, Ružomberok – nedostatočná
šírka miestnej komunikácie pred rodinnými domami M. Slimáka, Ing. Salkoviča
a MUDr. Pastorka, ktorej skutočná šírka
je 5,4 metra a stavebné povolenie hovorí
o šírke cca 7 metrov.
Poslanci súhlasili s poskytnutím pomoci
pri vybavovaní rozšírenia miestnej komunikácie.
K bodu 6: Starosta obce odovzdal slovo
hlavnej kontrolórke Ing. Elene Debnárovej, ktorá predložila Plán o kontrolnej činnosti na II. polrok 2008.
K bodu 7: V tomto bode starosta obce
informoval o potrebe rekonštrukcie kultúrneho domu, privítal Vladimíra Ma-

kovického, úlohou ktorého bude zakresliť skutkový stav budovy. Zároveň spolu
s poslancami navrhne usporiadanie jednotlivých priestorov, čo bude slúžiť ako
podklad pre projektovú dokumentáciu.
K bodu 8: Starosta obce Dušan Lauko
odovzdal slovo ekonómke úradu Miroslave Kačaljakovej, ktorá predniesla návrh
záverečného účtu obce Liptovská Štiavnica za rok 2007. Hlavná kontrolórka predniesla stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu záverečného účtu obce Liptovská Štiavnica.
Obec mala v roku 2007 nasledovné príjmy a výdavky:
Bežné príjmy:
7 169 000 Sk
Kapitálové príjmy:
2 240 000 Sk
Príjmy za fin. operácie:
174 000 Sk
Príjmy spolu:
9 583 000 Sk
Bežné výdavky:
6 523 000,- Sk
Kapitálové výdavky:
1 726 000,- Sk
Výdavky za fin. operácie:
0,- Sk
Výdavky spolu:
8 249 000,- Sk
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce a použitie prebytku hospodárenia vo výške 1 160 066,81 Sk na tvorbu
rezervného fondu vo výške 1 160 066,81
Sk bolo schválené bez výhrad. Príjmy za
finančné operácie sa nezapočítavajú do
prebytku hospodárenia a netvoria rezervný fond obce.
Obec mala k 31. 12. 2007 na bežných účtoch spolu 2 744 864,81,- Sk, na bežných
účtoch sociálneho fondu mala 39 290,62,Sk. Pohľadávky obce na dani z nehnuteľností 7383,- Sk
Iné pohľadávky obec nemala.
K bodu 9: V bode rôzne starosta obce informoval poslancov o :
a) schválení dotácie vo výške 4,8 mil. Sk
obci Liptovská Štiavnica z enviromentálenho fondu na odkanalizovanie Novej ulice so spoluúčasťou obce (5%), čo
v prepočte znamená čiastku 240 000 Sk,
výberové konanie bude riadiť Ing. Dauda
Ivan, zrealizuje sa približne 900 bežných
metrov kanalizácie,
b) ukončení výstavby kanalizačnej prípojky od chatovej oblasti k Jánovi Hrabušovi,
cca 120 bežných metrov,
c) žiadosti o zaradení pozemkov pod
súpisným číslom 3 parc. CKN č. 813/1 a
813/2 na výstavbu IBV,
d) potrebe vyspravenia miestnej komunikácie od súp. č. 207 k súp. č. 213, a tiež
v časti od otočky autobusu v hornej časti
Pokračovanie - s. 4
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Brigáda na miestnom cintoríne
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Dňa 26.4.2008 sa uskutočnila brigáda
na miestnom cintoríne. Dovoľte mi ako
starostovi obce vysloviť pár myšlienok
k uskutočnenej brigáde. Túto akciu
obec robí vždy v jarnom mesiaci už
niekoľko rokov a považujem to za vec
potrebnú. Vyskytli sa viaceré názory, že
takéto brigády sa robili v dobe minulého režimu a to doslova pod nátlakom.
Obec túto aktivitu možno prebrala z
rokov minulých, ale účasť na brigáde
je dobrovoľná a nasilu nikoho na účasť
netlačíme. Tohto roku sa brigády zúčastnilo viac ako 30 obyvateľov obce
Liptovská Štiavnica, ktorí si zveľadili
v prvom rade hroby svojich príbuzných, ale taktiež aj spoločné priestory
cintorína. Mnoho občanov mi kladie
otázku prečo tieto práce nerobia pracovníci VPP. Moja odpoveď znie, lebo
pracovníkov VPP jednoducho niet a tí
zvyšní 4 chlapi to jednoducho nestíhajú. Bola situácia, kedy obec disponovala aj 30–imi nezamestnanými, ale toto
číslo je už minulosťou. Preto mi dovoľte
poďakovať sa touto cestou všetkým občanom, ktorí sa už spomínanej brigády
zúčastnili, ale aj všetkým tým, ktorí
urobili tak aj v minulých rokoch.

Miestne dane a
poplatky
Dňa 12. mája 2008 boli našim
občanom doručené pracovníkmi obce do schránok platobné
výmery na daň z nehnuteľností rok 2008, ktorých doručenie
bude občanmi podpísané pri
zaplatení dane. Týmto dňom
sa súčasne začalo z výberom
miestnych daní a poplatku za
TKO I. splátka 2008.
Dnes sa chcem poďakovať
občanom, ktorí si túto občiansku povinnosť splnili a daň
zaplatili načas. Konštatujem,
že týchto občanov je viac ako
95% a verím, že aj tých zvyšných pár jedincov si svoju občiansku povinnosť splní v najbližších dňoch. Chcel by som
občanom vysvetliť filozofiu,
s ktorou poslanci OZ v decembri 2007 pristupovali k schvá-
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obce ku vchodu súp. č. 228. Poslanci budú
o vysprávke miestnych komunikácií rokovať na ďalších zastupiteľstvách,
e) 8. ročníku Výstupu na Salatín, ktorý sa
uskutoční 21.6.2008 a podal návrh na úhradu autodopravy z prostriedkov obce,
f) práci firmy Energo servis, Ján Ondrejka
na osvetlení vstupu do obce – 7 svietidiel,
g) vývoze 18 kusov veľkoplošných kontajnerov z našej obce,
h) potrebe údržby a oprave miestneho rozhlasu od súp. č. 157 – 222. Poslanci s touto
údržbou nesúhlasili.
i) Požiadal poslancov o schválenie finančných prostriedkov na kúpu betónových
kociek a vyloženie dna potoka v časti obce
Kľučiny. Poslanci nesúhlasili s danou žiadosťou.
j) Poslanci OZ navrhli starostovi obce, aby
požiadal vlastníka nehnuteľnosti „ Na kúte“
Jozefa Pochybu, Ružomberok o pokosenie
svojej nehnuteľnosti,
k) stavbe oporného múru pre urnový háj na
cintoríne, stavbu vykoná správca cintorína
Štefan Strelka za dohodnutú odmenu,
l) návrhu, aby v Štiavnickom To i to bola vytlačená farebná príloha euromincí. Poslanci

leniu VZN o miestnych daniach a poplatkoch. Prvý krok
smeroval k tomu, že miestne
dane sa mierne zvýšia, aby
rozpočet obce na strane príjmov bol o niečo vyšší. Vychádzali sme z alternatívy, že dnes
majiteľ rodinného domu a 20
árovej záhrady zaplatil v roku
2007 približne čiastku 600
– 800,- Sk. Dnes za takú istú
výmeru zaplatí od 700 – 900,Sk. Myšlienka poslancov OZ
bola zvýšiť dane o 100 – 200,Sk na rodinný dom s pozemkom. Ďalšou problematikou,
ktorou sa OZ zaoberalo bolo
zdanenie rekreačných chát a
záhradných chatiek umiestnených v k. ú. Liptovská Štiavnica. Nakoľko v minulom roku
bolo skolaudovaných viac ako
5 rekreačných domov (lokalita Drevenice) bolo navrhnuté
zvýšenie dane za rekreačné
domy z vlaňajších 5,- Sk/m2 na

OZ jednohlasne nesúhlasili so zbytočnými
finančnými nákladmi, nakoľko každý občan
bude prostredníctvom štátu informovaný
vlastnou brožúrkou a každá rodina eurokalkolačkou,
m) znížení ceny pohľadnice obce z 10,- Sk
na 5,- Sk,
n) návrhu na kúpu bubnovej kosačky v cene
cca 40 000,- Sk, poslanci daný návrh neschválili,
o) termíne konania poslaneckého gulášu 6.
septembra 2008 s prizvaním všetkých zástupcov organizácií, ktorí spolupracujú pri
organizovaní akcií poriadaných obcou,
p) potrebe regulácie potoka od súp. č. 50 po
kaplnku. Poslanci OZ odporučili starostovi
obce zistiť správcu toku, ktorý by reguláciu
vykonal,
q) rekonštrukcii obecného úradu – čistenie
podkrovia, pracuje sa na výrobe schodov,
po ich vyhotovení sa začne s budovaním archívu v priestoroch podkrovia.
K bodu 10: Návrh na uznesenie predniesol
predseda návrhovej komisie RNDr. Dušan
Dírer. Uznesenie bolo jednomyselne schválené.
K bodu 11: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie OZ ukončil.


40,- Sk/m2. Do tejto kategórie
v zmysle zákona patria všetky
chaty, záhradkárske chatky a
domčeky na individuálnu rekreáciu. Tu vzniká problém,
že dotknutých bolo aj niekoľko majiteľov už spomínaných
nehnuteľností v zastavanom
území obce Liptovská Štiavnica. Zmeniť túto skutočnosť
môže jedine prijatie VZN o pomenovaní ulíc v obci, kde bude
možné vyčleniť jednotlivé ulice
do rôznych daňových pásiem.
Verím, že pomenovanie ulíc
stihneme urobiť do novembra
2008 a dane za rekreačné chaty
a záhradkárske chatky sa upravia podľa jednotlivých lokalít.
Podiel na zvýšení dane zo
stavieb mala aj zmena zákona
(§ 10 ods. 1 písm. a/), ktorá
upravila drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu o výmere

väčšej ako 25 m2. Ich zaradenie sa zmenilo z príslušenstva
k hlavnej stavbe do ostatných
stavieb.
Od 1.1.2009 Slovenská republika vstúpi do eurozóny, t. z. že aj miestne dane sa
budú na budúci rok vyberať
v eurách. Túto vetu som napísal preto, že odporúčaním
ministerstva financií SR a tiež
vedenia ZMOS-u bolo odporúčanie obciam, aby miestne
dane v tomto prechodovom
období nemenili. Finančné
prostriedky, ktoré obec získala
zvýšením miestnych daní (cca
40 000,- Sk) budú použité na
vývoz veľkoplošných kontajnerov TKO, ktorých bolo do
dnešného dňa vyvezených 20
kusov. Na jeseň bude vývoz
kontajnerov pokračovať.
Dušan Lauko, starosta obce
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1.sväté prijímanie

Z diania SZZ Liptovská Štiavnica
Mariana Domiterová

Dňa 18.4.2008 sa konala
brigáda v strede obce na autobusovej zastávke. Členovia
SZZ Lipt. Štiavnice upravili
a okopali skalku a konáre
stromov nad ňou opílili aby
mala viac svetla. Všetkým,
ktorí sa brigády zúčastnili
ďakujeme.

MÁJE
Sadenie májov je tradícia,
ktorá medzi obyvateľov našej obce prináša dobrú náladu. Tento rok sa toho chytili
naši mládežníci (s pomocou
SZZ v Lipt. Štiavnici).
Dňa 30.4.2008 večer zasadili veľký máj pred kostolom.
Malé máje sa po dedine sadili 16.5.2008. Aj keď nám počasie v piatok večer neprialo
odhodlali sme sa a o 22.00

hodine sme sa pobrali a
posadili sme máje. Skončili sme okolo 01.30 hodine
ráno. Druhý deň 17.5.2008
o 9.00.hodine s mládežníci
pobrali spred Kultúrneho
domu za pochodu hudby
(hrali p. Madleniak + spol.
zo Štiavničky) a spevu pred
dom pani Emky Kačalkovej kde vyzdvihli tradičnú
šabľu, ktorú pani Emka prekrásne vyzdobila. V každom
dome popriali v mene
mládeže veľa
zdravia, šťastia a pohody
do budúcich
májov a zároveň pozývali
všetkých na
májovú zábavu.
Skončili sme

okolo 16.00 hodiny pred
Kultúrnym domom. Tu
nás už čakal výborný guláš,
ktorý nám navaril p.Janko
Ondrejka senior. O 20.00
hodine sa začala májová zábava, na ktorej hrala skupina
Country steps.
Na záver poďakovať všetkým ktorý sa na májoch zúčastnili a pomohli ich zorganizovať.


Environmentálny deň
Mária Grafová

Mondi SCP je v súčasnosti najväčším priemyselným
objektom v našom regióne.
Poskytuje prácu mnohým
obyvateľom Ružomberka a
blízkeho okolia. Okrem výrobného programu vykonáva mnohé aktivity na spríjemnenie verejného života.
Medzi jeho priority patrí
ochrana životného prostredia a zmiernenie dopadu
škodlivín z výroby na okolitú
prírodu. Jedným z pravidelných podujatí zameraným
na zvýšenie informovanosti
širšej verejnosti s jeho environmentálnym programom
sú Environmentálne dni,
ktoré pravidelne organizuje
pre zástupcov okolitých obcí
a zainteresovaných inštitúcií
z celého Slovenska.

Jeden takýto deň sa uskutočnil 6.mája 2008. Jeho bohatý program sa začal v administratívnej budove Mondi
SCP prednáškou o možnostiach využitia biokalov zo
SČOV Hrboltová, informáciami so skúseností spracovania biomasy fermentáciou
a prehliadkou čističky odpadových vôd v Hrboltovej. Po
tejto náročnejšej časti sa približne 60 účastníkov presunulo do neďalekej Liptovskej
Štiavnice, kde ich čakal bohatý program. So záujmom
si prezreli rozrastajúce sa
drevenice v lokalite Vyšnianskeho medokýša, odkiaľ ich
svieži májový dážď popohnal
do miestneho Kultúrneho
domu. V príjemnom prostredí vyzdobenom prácami
štiavnických školákov navštevujúcich výtvarný odbor



SZUŠ dostali zabrať ich
chuťové kanáliky. Po výdatnom obede sa im predstavili žiaci základnej školy v pásme Posedenie pri
smetnom koši zameranom
na problematiku triedenia
domáceho odpadu z pohľadu malého školáka.
Matka príroda, akoby
tušila, že
tento deň
je venovaný
práve jej, sa
umúdrila
a na oblohu vyslala
usmiate
slniečko a
tak mohol
program
pokračovať
presne podľa plánu.

Prvé sväté prijímanie sa v našej
obci konalo 19.apríla 2008.
Sú dni všedné a dni sviatočné.
Všedných dní je v živote človeka omnoho viac ako tých sviatočných. Prvé sväté prijímanie
detí v Liptovskej Štiavnici bol
práve ten deň vzácny a sviatočný, na ktorý sa tešili nielen deti,
ale aj ich rodičia, starí rodičia
a celá rodina. Tento deň bol
v čakávaní pekných zážitkov.
Sviatočné dni srdce a dušu človeka zohrejú a zo spomienok na
takéto dni žijeme v čase starostí
a nepohody, ktoré nám prináša
bežný život.
Prvé sväté prijímanie bolo u nás
prvý krát po deviatich rokoch
vysvätenia tohto kostola. Ďakujeme duchovnému otcovi Jánovi Garajovi, že starostlivo a
obetavo pripravoval naše deti,
to najdrahšie čo máme, čo nám
Boh požehnal a čo sme s láskou
prijali. Tento deň sme boli všetci naplnení radosťou. Nesmiem
zabudnúť ani na prvú svätú spoveď detí, ktorá bola dojemná.
Otvárali sa dvierka do duší detí
a ich malé ručičky ustráchane
žmolili papieriky so starostlivo
napísanými hriešikmi. Keby tak
tieto hriešiky nevinnosti a detskej úprimnosti nikdy neprekročili hranicu hriechu, ktorý
bude na nich striehnuť na ceste
k dospelosti a na ceste životom.
Úprimne ďakujem aj všetkým
ostatným, ktorí sa na príprave
prvého svätého prijímania detí
v Liptovskej Štiavnici podieľali

Pokračovanie - s. 6
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3. komando v zložení:
D. Lauko, L.Štiavnica
B. Sidorová, OúŽP Rbk
J. Grajciarová, OúŽP Rbk
L. Zvara, Štiavnička

Keď sa zjavíme vo fabrike,
nepomôže ani NIKÉ,
preto kúpime si ADIDAS
a frajer je každý z nás.
Autorské komando: I. Bágel, J. Horák, M.
Žilinčík, všetci SIŽP Žilina
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Environmentálny deň
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Účastníci ED sa chopili lopát a okolo
futbalového ihriska vysadili 70 stromčekov. Po tejto užitočnej činnosti bola na
rade už len zábava. V pripravenej štafete si trojčlenné družstvá zmerali „sily“
v rôznych hravých disciplínach, ktoré
preverili ich šikovnosť, postreh, ale aj
vedomosti. Svoju tvorivosť prejavili pri
písaní ódy na starostu, resp. úradníka.
Hladoši si ešte mohli pochutnať na výbornom guľáši, prípadne zakrepčiť na
melódie, ktoré zanôtil pán Bomba zo
skupiny Lúče. Neskoro popoludní sme
mohli konštatovať, že sme prežili zaujímavý, pestrý a plnohodnotný deň.
Poradie na prvých troch miestach:
1. komando v zložení:
V. Šimalčík, L. Teplá
M. Baran, Bešeňová
A. Husarčík, L.Lúžna
2. komando v zložení:
P. Dutka, Ludrová
D. Baláž, ZSŠ Ružomberok
J. Lauko, Lisková

Najvydarenejšie ódy – (všetky boli veľmi
dobré, čo organizátorov milo prekvapilo)
Na starostu
Náš starosta kuká z mosta
ako plynie čas.
Myslí pritom už na voľby,
či ho zvolia zas.
Hory, doly, ľuďom sľúbi,
či dodrží svoje sľuby?
Koľko hlasov bude treba?
Márne pozerá do neba.
Ten najvyšší stále mlčí,
aký bude ten boj vlčí,
aký má na voľby dosah,
to dokáže urny obsah.
Autorské komando: P. Dutka, Ludrová, D. Baláž, SSŠ Ružomberok,
J. Lauko, Lisková

Vážený pán úradník,
ponížený služobník,
vybaví, čo na očiach vám vidí,
zavolá len, čím skôr prídi!!!
Ak známosť v úrade máš,
prekážku nepoznáš.
A ak dobrú fľaštičku dáš,
vybavené hneď všetko máš!
Autorské komando: EKO Žilina


Na úradníka
Inšpekcia to je naše,
kocháme sa každej kráse,
trasú sa nám ruky naše,
z našej chlapskej roztopaše.

Výstup na Salatín
Mária Grafová

8.ročník tradičného výstupu na Salatín sa konal
v sobotu 21.6. Prví turisti sa
pred kostolom začali zhromažďovať už pred siedmou

ráno, teda skôr ako zvyčajne.
Príčinou bola možnosť dať sa
pripoistiť pre prípad nehody
počas výstupu. Túto príležitosť využili viacerí dospelí
ale aj mládež do 15 rokov.

Zabezpečení turisti ešte zapózovali pred fotoaparátom,
natlačili sa do Tatrovky, ktorá ich vyviezla pod Jagerku
a výstup sa mohol začať. Na
vrchole Salatína sa skupina
štartujúca
z Liptovskej
Štiavnice
stretla s vyznávačmi
turistiky
z Bodinej a
Žiliny, ktorí
nastupovali
z lúžnianskej strany.
Zostup už
bol spoločný
a končil tiež
tradične na
dvore Hostinca
pod
lipou,
pri

chladenom nápoji a pikantnom guláši.
Hostia 8.ročníka členovia
KST horec Bodiná a Sokol
Žilina sa k výstupu vyjadrili týmito slovami: „Veľmi sa
chceme poďakovať starostovi
a organizátorom Jánskeho
výstupu na Salatín a za pozvanie. Výstup na vrchol bol
náročný ale stál za to (fučali
sme ako kone). Na vrchole
nás zaujal starší pán s hlasom
ako zvon. Po odznení hymny
nasledoval zostup, s ktorým
sme mali menšie problémy.
Do cieľa nás hnala vidina
vychladeného piva a teplého
gulášu.
Myslím, že hovorím za
všetkých, keď poviem, že sme
sa tu cítili príjemne.“


ŠKOLA
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Posledné zvonenie
Mária Grafová

Ani sme sa nenazdali a
úvodné zvonenie vystriedalo to posledné. Za nami je
10 mesiacov školskej práce,
chvíľami plnej napätia (to
vtedy, keď učebnice zostali
ležať ladom a ráno ťa čakala
písomka, či diktát) ale aj radosti a zábavy (spomeň si na
niektoré naše skvelé akcie).
Predpokladám, že vysvedčenia aj s odmenou (niekto
knihu, niekto „hubovú polievku“) za dosiahnuté vý-

sledky ležia zabudnuté kdesi
v kúte a vy si naplno vychutnávate slniečko s jeho hrejivými lúčmi.
Vráťme sa však k poslednému školskému dňu, ku
dňu bilancovania nášho a
vášho celoročného snaženia.
Jeho výsledkom boli známky
na vysvedčení, z ktorými ste
boli viac, či menej spokojní.
Spokojnejší boli určite tí,
ktorých vysvedčenie sa skvelo jednotkami. Takých bolo
na našej škole viac a za odmenu dostali pekné knižky:
Najúspešnejší prváci:
D.Šida, M.Kačalka,
V.Sarová, J.Prokopová,
N.Debnárová, S.Janigová
Najúspešnejší druháci:
A.Benčová, K.Hrabušová,
Š.Kačalka, R.Otiepka,
S.Pethővá, F.Šida,

Najúspešnejší tretiaci:
L.Václavíková, M.Sliacky
Najúspešnejší štvrtáci:
A.Dvorská, L.Mrvová,
J.Karlík,
Superčitatelia:
N.Debnárová
K.Hrabušová
L.Václavíková
M.Ondrejková

1.roč.,
2.roč.,
3.roč.,
4.roč.

V posledný deň školského
roka sa s nami pekným programom rozlúčili štvrtáci, ktorí sa rozutekajú do mestských
škôl: L. Cibulka, A. Dvorská,
J. Karlík, L. Mrvová, D. Ondrášiková, M. Ondrejková,
M. Sviežený. Všetci im prajeme veľa úspechov v novom
prostredí, nových kamarátov,
priateľských učiteľov ale najmä veľa chuti do učenia.

Prázdniny sú na to aby
sme si všetci oddýchli a načerpali dostatok nových síl
na nasledujúci školský rok.
Tak teda oddychujme a čerpajme, veď september je tu
ako na koni.
PS: Tešte sa z leta, z možností ktoré ponúka k nekonečným hrám, len vás pekne prosím, nezabúdajte na
svoju bezpečnosť aby sme sa
v septembri opäť stretli v plnej zostave.


Z Liptovskej ......... do Banskej .........
Katarína Pastuchová

vali prvé správy. Mohutné
hradisko nad Štiavnicou
– v ľudovom podaní nazývané Starým Mestom
– svedčí o živej baníckej
činnosti v predhistorických
dobách, dávno pred založením dnešného mesta.
Tu hľadali zlato azda už
Kvádi a iste ho dolovalo
neskoršie i slovenské obyvateľstvo. Nemeckí baníci
prichádzali podľa zachovaných písomných správ
až v prvej polovici 13. storočia. Priniesli novú techniku dolovania, ktorá im
pomáhala dosahovať lepšie
výsledky.

Kedysi dávno pastier,
ktorý pásol kravy na miestach dnešnej Banskej Štiavnice, zbadal medzi kameňmi dve jašterice, ktoré sa
leskli, akoby boli posypané
zlatým a strieborným prachom. Sledoval ich, a našiel
kusy zlatej rudy. Povesť o
zlatých kameňoch sa rýchle
rozšírila. Zďaleka prichádzali ľudia, otvorili bane
a založili mesto. Odvtedy
sú v erbe mesta z vďačnosti
obe jašterice.
Toľko hovorí povesť
o vzniku Banskej Štiavnice.
História je však skúpejšia a
hovorí iné. Je isté, že v tomAj tieto informácie a ešte
to kraji sa dolovalo zlato mnoho iných sa dozvedeli
a striebro dávno predtým, účastníci koncoročného
ako sa nám o tom docho- výletu štiavnickej školy.

V skorých ranných hodinách sa ich zišlo pred
školou poriadna „kôpka“.
Po úradnom sčítaní pani
riaditeľkou sa objavilo
magické číslo – spolu: 77
výletníkov. Aj spomínané
číslo dalo tušiť, že výlet
sa vydarí a keďže cestoval
s nami aj pán farár Garaj,
nemohlo sa nám nič stať.

Cesta viedla najprv do
Banskej Bystrice, kde sme
navštívili Rádio LUMEN a
deti aspoň na chvíľu mohli
pobudnúť v koži vysielacích redaktorov, sedieť vo
vysielacom štúdiu a „naživo“ rozprávať do „éteru“.
Návšteva Rádia LUMEN
bola ukončená svätou omPokračovanie - s. 8
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Veľké ĎAKUJEME
Mária Grafová

Za nami je ďalší školský
rok a tak je čas vysloviť poďakovanie tým, ktorí prispeli
k jeho zdarnému priebehu.
Okrem iných to boli tí, ktorí

nám pomohli svojimi príspevkami zapojiť sa do druhého ročník projektu Poďme
spolu, podporíme našu školu.
V školskom roku 2007/08
sa do tohto projektu KNL,

zapojilo 15 základných škôl
Liptova. Vďaka darcom
si školy vyzbierali sumu
802.792,- Sk., ktorú aj v tomto ročníku doplnila spoločnosť Citibank (Slovakia) a. s.
o motivačné granty vo výške

252 000,- Sk.
Naša škola nechýbala ani
v tomto ročníku. Do projektu sme vkladali korunky
získané zo zberov, školských
akcií ale aj od sponzorov
Pokračovanie - s. 9

Z Liptovskej ......... do Banskej .........
Pokračovanie - s. 7

ryovcov i Coburgovcov, Ocitli sme sa v strede krášou v miestnej kaplnke a oboznámili sme sa s novo- tera veľkej vyhasnutej sopky, ktorá zasahovala do širokého okolia. Z diaľky na
nás určite hľadeli povestní
rytieri z blízkeho Sitna, na
ktorom medzičasom vyrástol moderný vysielač.
Prvé naše kroky smerovali do štôlne BARTOLOMEJ, kde sme „nádherne
vystrojení“ sfárali do hĺbky 41 metrov pod zemský
povrch. Všetci sme si konečne užili cca 20°C teplotný rozdiel a schladili
rozhorúčené telá.
celebroval ju pán farár Ga- nainštalovanou výstavou
Po obhliadke bane, hisraj. Cestou k autobusu sme fauny Slovenska. Každý si
torickej
a modernej banpoobdivovali atypický tvar prišiel na svoje a v kaštieMúzea SNP a chlapcov ur- li našiel predmety svojho skej techniky sme pobudli
čite potešila aj vojenská záujmu. Zaujímavosťou v centre mesta a mohli obtechnika z II. svetovej voj- boli určite nielen početné divovať Trojičné námestie
zbierky lo- so Stĺpom sv. Trojice, vrch
Glanzenberg,
Paradajz,
veckých

ny.
Potom nám už nič nebránilo pokračovať v ceste
do svätého Antona (v minulosti Antola). Historické
expozície tunajšieho kaštieľa nám priblížili život
šľachtických rodov Kohá-

t rofe j í ,
ktoré sú
typické
pre kaštieľ, ale
r ar itou
zbierky
boli aj prírodné anomálie parohov vysokej
zveri.
Napokon naša cesta
viedla do prekrásneho
banského mesta v srdci Štiavnických vrchov
– do Banskej Štiavnice.

Kalváriu, Starý i Nový zámok a samozrejme banskú
Klopačku.
Za zmienku stoja štiavnické hodiny, ktoré sú určite slovenským unikátom
tým, že majú vymenené
ručičky a hodiny ukazuje
„minútovka“.
Po uspokojení „základných životných potrieb“
a naplnení prázdnych žalúdkov sme plní zážitkov
nastúpili na „paluby lietadiel“ ružomberskej SADky a „odleteli“ - smer →
Liptovská Štiavnica.
A čo na záver?
Od tohtoročného výletu
budú naši žiaci vedieť, že
Liptovská Štiavnica nie je
Štiavnicou jedinou.
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Už je to rok
Monika Kubalová

Veru tak, už je to rok, milé
žienky, cvičenky. Pamätáte
sa keď sme sa prvýkrát stretli v telocvični a po prvých
pár cvikoch sme vyfukovali
ako nafukovačky? Tie časy
sú už dávno preč. Tak ste sa
vypracovali a vytrénovali, že
niekedy mám vážny problém

dať vám zabrať skôr ako to
položí mňa. Ale prišla mi na
pomoc Janka Kohútová, takže sa to dá zvládnuť. Najviac
ma teší, to, že sme neostali len
pri cvičení v školskej cvičebni, zavreté pred verejnosťou.
Pustili sme sa do nácviku a
tanček pre našich dôchodcov bol na svete. Nasledovalo natáčanie nášho prvého

Veľké ĎAKUJEME
Dokončenie - s. 8
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DVD - čka a trúfli sme si aj
na divadielko na Deň rodiny
a snáď ani Smatanová v našom podaní by sa nemusela
hanbiť. Naše piatkové čajíčky
nám všetkým po celom týždni vždy padli vhod. Žienky
ste skvelé, ďakujem vám , že
ste sa dali na toto všetko nahovoriť. Pravdu povediac, už
si ani neviem predstaviť, že



by sme sa nestretávali. Takže
dúfam len, že nám nič nenaruší náš tréningový plán a
budeme fungovať aj v lete a
samozrejme celý budúci rok.
Všetkým vám prajem krásne
leto, pekne sa opáľte a pokojne si doprajte kopec zmrzliny, veď to hravo vyskáčeme.


Priebeh nášho sporenia Poďme spolu, podporíme
našu školu v školskom roku 2007/08

váčky Veroniky pán Michalík,
Poďme spolu 2007/08 nasporené odmena
pridali sa rodiny Kačalková,
8000
4000
Sarová, Tkáčiková, firmy PD október
november
15000
4000
Ludrová, Hostinec pod Lipou, december
6000
0
žienky cvičiteľky.
január
9600
0
Naša vďaka patrí aj tým, február
10 000
0
k t o r í marec
0
0
Celkové vyhodnotenie druhého ročníka programu:
prispeli apríl
28800
0
V porovnaní s ostatnými zapojenými školami sa nám darilo takto: d a r m i SPOLU
77400
8000
Základná škola:
Nazbieraná suma: Získaná odmena: do tomZŠ Bystrická RBK
20.000,- Sk
12.000,- Sk boly, či svojou rodiny Lauková, Karlíková, Kmeťová,
ZŠ Dončová RBK
74.575,- Sk
30.000,- Sk
prácou pomohli Blanová, Obertová, Tulinská, Sviežená,
ZŠ Demänovská cesta LM
127.100,- Sk
48.000,- Sk
zveľadiť priesto- Domiterová, Kačaljaková, Ondrejková,
ZŠ Dúbrava
113.000,- Sk
26.000,- Sk
Tkáčiková, Švárna, zamestnaci školy
ZŠ Hradná Lipt. Hrádok
110.000,- Sk
32.000,- Sk ry našej školy. pani Ondrejková, Pastuchová, DžukoZŠ Hubová
89.150,- Sk
20.000,- Sk Sem patria: PD vá, Straková a Grafová.
ZŠ Kvačany
66.800,-Sk
22.000,- Sk Ludrová, OravNasporené prostriedky spolu s odZŠ Liptovský Ján
41.200,- Sk
22.000,-Sk ské mliekarne,
ZŠ Liptovská Štiavnica
77.400,- Sk
8.000,- Sk SZŠ Ružombe- menou použijeme na nákup lavíc pre
ZŠ Sládkovičova Ružomberok
11.000,- Sk
4.000,- Sk rok, miestna or- budúcich prvákov a pri rekonštrukcii
ZŠ Svätý Kríž
25.000,- Sk
20.000,- Sk ganizácia SNS, horného poschodia
ZŠ Švošov
45.000,- Sk
8.000,- Sk firma Bartánus,


z radov miestnych podnikateľov, rodičov a starých rodičov. Všetkým, ktorí
prispeli hotovosťou patrí naše srdečné
poďakovanie. Z tejto kategórie darcov
bol najštedrejším starý otec našej pr-

Deň detí
Zuzana Straková

1. jún patrí už tradične
tým najmladším. Medzinárodný deň detí sa oslavuje
v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku sa slávi od
roku 1952.
Tohtoročný sviatok si
naše štiavnické deti vychutnali dva dni v predstihu, už
v piatok 30. 5. 2008 v Ludrovej. Tam sa stretli aj s ludrovskými školákmi a škôlkármi
zo Štiavničky. Hlavným organizátorom podujatia bol

Dobrovoľný zbor požiarnej
ochrany Ludrová.
Pre nás akcia začala
o 8. hodine v našej škole a to
cvičným požiarnym poplachom. Evakuáciu školy sme
zvládli v priebehu niekoľkých sekúnd a potom sme sa
pešo cez kopce vybrali k našim susedom. Cestou sme
vnímali krásy prírody a zopakovali sme si aj to, čo sme
sa počas roka naučili o stromoch a rastlinkách. Mierne unavení chôdzou sme sa

osviežili dúškami ludrovského medokýšu. Náš cieľ – futbalové ihrisko v Ludrovej, už
nebol ďaleko.
Do programu bolo zaradené aj vystúpenie psovoda.
Hasiči deťom pripravili rôzne súťaže - skákanie vo vreci,
zhadzovanie fliaš prúdom
vody z hasičských striekačiek, tiež si mohli zajazdiť na
koníkovi a vyskúšali si hasenie hasiacim prístrojom.
Potom si deti pochutnali na
výbornom guláši. Čakalo

ich ešte jedno prekvapenie
- ´penová šou´. Tam sa poriadne vybláznili. Pred odchodom na autobus dostal
každý detský účasník darčekový balíček.
Úsmev na tvárach detí bol
dôkazom, že akcia, ktorá bola
pripravnená práve pre nich,
sa vydarila a určite na ňu tak
skoro nezabudnú. A možno
sa našli aj takí, ktorí si kládli
otázku, či si aj na budúci rok
niekto na nich spomenie a
zažijú SUPER deň.


10

PUBLICISTIKA

2/2008

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

Zemianska česť
Ako sme vám v minulom
čísle sľúbili, pri príležitosti 50tich rokov od premiéry filmu
Zemianska česť, pokračujeme
v téme nakrúcania tohto filmu
v našej obci. Tentokrát z úst
priameho účastníka „filmovačky“...
Ladislav Slanicay
„Ej veru už tak nebude ,nebude kmotrík môj, nebude, namojveru nebude!“ takto nostalgicky spomínajú na časy, keď
bola hojnosť husaciny a vína
pred voľbami dvaja kmotrovia,
ktorí kortešovali každý za iného
kandidáta na vicišpána. Týmto

a tak voľáko sa končia posledné
zábery kamery filmu Zemianska česť, ktorý je prepisom Kalinčiakovej novely Reštavrácia.
Nie, nechcem písať o obsahu
novely, lebo Kalinčiakovu Reštavráciu mnohí poznajú, chcem
spomenúť, či skôr pripomenúť,
že tento film sa natáčal, jeho exteriérne zábery u nás v Liptovskej Štiavnici. Bolo to už dávno!
Dávno, pred päťdesiatimi rokmi
a práve toto jubileum primälo aj
mňa zaspomínať.
Slovenská filmová tvorba
štúdio Koliba dostala možnosť,
nazvime to tak, nakrútiť tento
film a v tých časoch to bolo tak,

že netrvalo dlho a od plánovania nebolo ďaleko k realizácii.
Jedného dňa prišli do Štiavnice
zástupcovia štábu, predovšetkým vedúci produkcie, tak voľáko sa tá funkcia volala, bol to
pán Eugen Bobek a keďže štiavnický kaštieľ bol už filmárom
dobre známy a bolo rozhodnuté, že scenár s ním počíta, bolo
potrebné získať súhlas predovšetkým aj zo strany cirkevných orgánov, lebo v tom čase
sa v upravenom kaštieli konali
bohoslužby (Štiavnica vtedy
ešte nemala kostol) a dohodnúť
formu spolupráce s vtedajšími
zástupcami obce, s MNV. Tak
sa stalo, že do prisľúbenej spolupráce s filmovým štábom som
sa dostal aj ja, lebo v tom čase
som pracoval v rámci osvetovej besedy ako kinooperatér so
všetkým čo k tomu prináležalo.
Naša pomoc a spolupráca bola
hlavne v tom, že sme pomáhali
pracovníkom filmového štábu
získať pre technických pracovníkov, ale aj pre hercov ubytovanie a nocľahy, ale aj ochotníkov
do komparzu pre hromadné
scény. Neboli to nároční ľudia
a viacerí privítali ubytovanie v
súkromí a dali prednosť pred
hotelovou izbou. Spomínam, že
keď sa netočilo vyšli sme si s p.
Aloizom Kramárom na huby.
Herci to neboli vtedy nároční
ľudia - žiadne celebrity. V tom
čase som už pracoval v ružom-

berských papierňach, a aj spolupracovníkov som zverboval, aby
za priaznivého počasia, keď bolo
možné točiť, prišli do Štiavnice,
obliekli sa do „zemianskeho“ a
dali sa premazať, či namazať,
pochopiteľne len od maskérov.
A tak sa stalo, že zo Štiavnice
sme mali v tomto filme hercov
všetkých vekových kategórií.
Čas ale pokročil a väčšina z nás
účinkujúcich v tomto filme už
nežije, Veď je to už päťdesiat
rokov! Tí, ktorí v čase natáčania filmu mali ešte „len“ okolo
tridsať majú možnosť spomínať.
Patril k nim z hercov p. Karol
Machata, ktorý si tento rok pripomenul osemdesiatku! Nuž aj
preto živió! Na filme pracovala
celá rada slovenských hercov.
Pánov hercov a herečiek, ktorí
stvárňovali hlavné postavy rodín Bešeňovských a Potockých,
bol to pán Bagar, Zachar, Jariabek, Kramár, pochopiteľne už
spomenutý Aloiz, Dibarbora,
Kroner, tiež musím dodať, že
Jozef Bachlet, pani Meličková,
ešte mladučká sl. Zolnerová a
ďalší a ďalšie „esá“ ktorými naše
divadelníctvo v tom čase disponovalo.
Ako som spomenul v Liptovskej Štiavnici sa natáčala
väčšina exteriérov. Ale tento
komparz natáčal aj príchod
rozhnevanej rodiny Potockých
do svojej kúrie, ktorý sa natáčal
Pokračovanie - s. 11

Duálne zobrazovanie cien pri prechode na menu euro
Katarína Kačalková

V období prechodu na menu
euro budú všetky verejné orgány veľmi prísne dbať na to, aby
spotrebitelia nestratili orientáciu v jednotlivých cenách tovarov a služieb. Jedným z opatrení,
ktoré má napomôcť občanom
ľahšie sa prispôsobiť novej situácii, je aj duálne, teda dvojaké
zobrazovanie cien – v slovenských korunách a v eurách.
Dvojaké zobrazovanie cien
bude povinné jeden mesiac po
stanovení konverzného kurzu

až do konca roku 2009. Bude
sa týkať všetkých cien tovarov a
služieb, hodnoty peňazí na účtoch, faktúr, bankových služieb,
spotrebiteľských úverov, výplatných pások, dôchodkov a sociálnych dávok, výpisov z účtov
občanov atď. Povinnosť duálne
zobrazovať ceny budú mať právnické aj fyzické osoby vo vzťahu
k občanovi – spotrebiteľovi, t.j.
adresátom informácie musí byť
spotrebiteľ. V rámci vlastného
obchodného styku navzájom
medzi podnikateľskými subjektami, pri výkone podnikateľskej

činnosti, nebude duálne zobrazovanie cien povinné.
Ďalej sa bližšie zameriame na
to, aké povinnosti musia podnikateľské subjekty dodržať v súvislosti s dvojakým zobrazením
cien. Ceny uvedené v eurách a
v slovenských korunách musia byť zobrazené jednoznačne – teda spotrebiteľ musí bez
problémov identifikovať menu,
v ktorej je cena uvedená. Nie je
povinnosťou, aby ceny boli odlíšené veľkosťou alebo tvarom
písma. Duálne zobrazenie ceny
nebude potrebné napríklad na

výrobkoch, ktoré predávajúci
balí, meria alebo váži v prítomnosti spotrebiteľa – napr. syry,
salámy a podobne. V blízkosti
však musí byť cenník s duálnym
zobrazením ceny za jednotkové
množstvo. Výnimku z duálneho zobrazovania tvoria aj ceny
vratných obalov, avšak táto výnimka je taktiež podmienená
zobrazením duálnej ceny prostredníctvom cenníka. Cenníky všetkých výrobkov ako sú
napr. mäso, mäsové výrobky,
cukrárenské výrobky, iné nestáPokračovanie - s. 13
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Zemianska česť
Dokončenie - s. 10

v neďalekej dedinke Leštiny na
Orave pri Dolnom Kubíne. Aj
tu sme zažili všakovaké chvíľky
a spomienok na tie časy je ažaž! Tých veselších bolo rozhodne viac!
Samozrejme, že s filmovým
štábom prišiel do Štiavnice aj
štáb technických pracovníkov,
remeselníkov, odborníkov na
vytváranie ilúzií a tak sa potom
stalo, že o vstupnej bráne do
záhrady Bešeňovských nikdy
filmový divák nepochyboval,
že nie je skutočnosťou, že tam
už roky stojí, napriek tomu, že
bola len kulisou z dreva, plátna,
sadry a patrične vyfarbená.
Opakované zábery, na ktoré
boli profesionáli už zvyknutí
a brali ich ako samozrejmosť,
nám komparzistom neboli vždy
pochuti. Stačilo, aby sa p. režisérovi Bahnovi nepozdával prejav
herca, prízvuk, alebo gesto, či
pauza a kamera išla aj niekoľko
krát na východzie miesto, všetko do pôvodného stavu, podľa
potreby znovu premaskovať a
opäť „klapka.“ Tak spomínam

Deň rodiny
Mgr. Jana Džuková

„Dve rúčky deťom stvoril Boh,
pre ocka jednu, druhú mame...“,
tak znie verš z básne Milana
Rúfusa. Všetci vieme, aké je
dôležité, aby dieťa malo istotu
u oboch rodičov, aká dôležitá
je úloha rodiny v dnešnom
uponáhľanom svete plnom
všakovakých starostí a problémov. Rodina je základ, istota,
zázemie, láska..., spolužitie

na jednu scénu s pani Meličkovou, ktorá sa točila až večer,
a pánu režisérovi sa nepozdával jej prejav, tak nasledovali
vysvetlovačky, pripomienky a
opäť kamera, klapka a ...zase
zle, zase pripomienky, požiadavky a tak, pamätám sa, vtedy
večer sa táto scéna opakovala
najmenej desaťkrát a bez očakávaného výsledku. Nervozita
sa stupňovala aj na jednej aj na
druhej strane, trpezlivosť prešla
už aj pána režiséra a zavelil, že
je koniec, že dnes už nič nenatočíme a skúsime zajtra, hádam
sa to podarí podľa jeho predstáv. A ilúzie? Podobná scéna sa
natáčala tiež večer, keď odchádza pán Bešeňovský na koči zo
svojho kaštieľa. Kamera, klapka, divák vidí kone zapriahnuté
do kočiara a v ďalšom zábere už
nasadá pán Adam. Tu už nevidieť ani kone, ani kočiša a pán
Adam Bešeňovský dáva rukou
pokyn na odchod. Kočiar sa
pohýna a s pánom Adamom
odchádza zo záberu. Potom,
ako obvykle nasledujú výhrady,
pripomienky a požiadavky re-

ľudí, ktorí by si mali byť oporou a navzájom si pomáhať.
Nie všetci majú to šťastie žiť
v úplnej rodine, preto bolo
zámerom našej akcie posilniť
súdržnosť štiavnických rodín
a umožniť im spolu prežiť príjemný deň. Zorganizovali sme
Deň rodiny, v ktorom sme
spojili sviatok matiek, detí aj
otcov.
Počasie bolo ako na objed-

žiséra a scéna sa opakuje, Raz,
dva razy, podľa priania režiséra,
niekedy by to bolo dosť, ako sa
hovorí, aj pre tie kone. No pri
tých opakovaných záberoch už
neodtiahli kočiar s pánom Bešeňovským kone, ale štyria chlapi, lebo v zábere bola len zadná
časť kočiaru, nuž i tak bolo, triky, tvorba ilúzií a nám zostali
len spomienky. Ale pekné spomienky a sme radi, že sme boli
pritom!
Honorár, nás komparzistov,
to bolo úplne vedľajšie. Myslím,

návku a my sme chystali rôzne
úlohy pre súťaže chtivé rodinky. Nechýbal tradičný guláš,
ktorý si zobral na starosť pán
Roman Čonka. Bol výborný
a chutil malým aj veľkým. Do
plnenia desiatich disciplín sa
zapojilo dvadsaťštyri rodín.
Oteckovia si zmerali sily aj
v hode polenom a svalovej výdrži. Poslednou úlohou bolo
zložiť ódu na svoju rodinu.
Najlepšie sa vydarila rodine
Kubalovej, ktorá bola aj ocenená.
Deň rodiny pokračoval
v kultúrnom dome, kde vystúpili deti s pekným kultúrnym
programom.
Prekvapením
bolo vystúpenie mamičiek aj
detí v spoločne nacvičenom
divadielku, ktoré vymyslela aj
nacvičila p. Monika Kubalová.
Príbeh o Smieškovi, ktorý si

že všetci to robili len preto, že sa
chceli čo-to dozvedieť o tajoch
filmárskej kuchyne, lebo filmovaním vtedy žila celá dedina.
Film mal pracovnú premiéru
v kine Kultúra v Ružomberku,
za prítomnosti zástupcov mesta, účinkujúcich hercov i komparzistov, Štiavničania dostali
ako odmenu za spoluprácu pri
jeho tvorbe vstup „zadarmo“
a ja poverenie filmového štábu postaviť sa pred veľké biele
plátno a uviesť film „Zemianska
česť“.


hľadal svoju rodinu bol pekný a hodný zamyslenia o tom,
aké je potrebné mať okolo seba
ľudí, ktorí nás majú radi...
Súčasťou programu bolo
vyhodnotenie najvydarenejšej školskej akcie ŠKOVYAK
2008. Najlepšou akciou sa
stal Deň rodiny 2007. Rodina
Sviežená – víťaz ankety, si odniesla peknú cenu – darčekový kôš.
Po vyhodnotení najlepších
z najlepších už nič nebránilo
začiatku rodinnej diskotéky.
Kto chcel, mohol si dosýta zatancovať a zabaviť sa.
Deň rodiny sa stáva peknou tradíciou a vzácnym
časom spoločne strávených
chvíľ. Prajme si, aby ich bolo
čo najviac, v každý, hoci aj
obyčajný deň.
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Osamelosť, pocit zbytočnosti...
Edita Haluzová
Ľudí nezraňuje ani tak chudoba alebo choroby, ale pocit, že
ich nikto nepotrebuje.
Matka Tereza
Keď povedala matka Tereza
tieto slová, veľmi dobre vedela
o čom hovorí. Denne sa pohybovala medzi chudobnými a
chorými. Videla však, ako ich
zabíja choroba a pocit, že nikomu na nich nezáleží a sú len
nepotrebným príveskom spoločnosti, ktorá by sa ich rada
zbavila. Preto umierajú na ulici
sami, bez pomoci – osamelí.
Kedysi dávno sa v istých krajinách zbavovali chorých detí
a starcov tak, že ich hádzali do
priepasti. Zostávali len silní
a zdraví, ktorí dokázali prežiť
bez pomoci. Bola to síce zdravá a dravá spoločnosť, ale bez
sociálneho cítenia. Nikomu
z nich vtedy nezišlo na um, že
o pár rokov bude každý z nich
starý a čaká ich rovnaký osud

– likvidácia. Toto sa udialo už aj
v novoveku, keď si určití megalomani dovolili určovať, kto má
prežiť a kto nie.
Chvalabohu naša spoločnosť
cíti sociálne. Máme ústavné
zariadenia, nemocnice, ba ako
lastovičky na jar sa začínajú objavovať aj prvé hospice. Populácia starne, preto treba urobiť
opatrenia ako sa o ňu postarať.
Veda ide dopredu, ekonomika
napreduje, len so starými ľuďmi
začínajú byť problémy...
Aby to tak nebolo, musí zmeniť prístup k starnutiu každý
jedinec už v strednom veku. Je
potrebné rôznymi vzdelávacími
aktivitami preventívne pôsobiť
na ozdravenie nášho obyvateľstva a tak zlepšovať ich fyzickú
a psychickú kondíciu. Pri dosiahnutí dôchodcovského veku
by sa ľudia nemali tešiť len na
„pasívny“ oddych. Z tohto obdobia by mali urobiť aktívne
obdobie svojho života, z ktoré-

ho by sa mohli tešiť a užiť si ho
v pomerne dobrom fyzickom a
duševnom zdraví.
V každom meste je Klub dôchodcov, v ktorom sa seniori
stretávajú na posedeniach pri
káve, či čaji. Tieto chvíle radi
využívajú aj na pohybovú aktivitu v podobe jedno dňových
výletov. Pre duševné obohatenie sa chodia na kultúrne podujatia napr. navštevujú divadelné
predstavenia, galérie, či múzeá.
Revitalizáciou – pomocou aktívneho spevu si zlepšujú kondíciu
a vzťahy.Za pomoci odborníka
sa môžu zamerať na poznávanie samého seba, kontaktovania
v kolektíve a vzájomného pôsobenia pri určitých činnostiach.
Veľmi vhodné a cielené pre starší vek sú cvičenia jogy, pretože
sa vykonávajú v koordinácii
s dýchaním a pomáhajú priaznivo pôsobiť na srdcovocievny
systém.
Aby sa starší, či dlhodobo cho-

rý človek necítil osamelý, musí
vyjsť zo svojej ulity a ísť niekam
von, medzi rodinu, priateľov.
Ak je vyrovnaný a trpezlivý,
môže byť príkladom svojej rodine, vnúčencom, pretože rodič
nemá dostatok času odpovedať
a vysvetľovať deťom nekonečné otázky. Netrpezlivosť často
súvisí so zlosťou, čo tiež nie je
pekná starecká vlastnosť.
Na Slovensku máme viaceré
organizácie, kde sa môžu dôchodcovia a chorí ľudia realizovať. Sú to už spomínané Kluby
dôchodcov, Jednota dôchodcov Slovensku, Slov. zväz teles.
postihnutých a rôzne zamerané
spolky, kde sa združujú napr.
zrakovo postihnutí, diabetici,
ľudia s onkologickými, či srdcovocievnymi ochoreniami a pod.
Každý si môže, pravda ak chce,
vybrať to „pravé orechové“ a tak
sa vyhnúť umieraniu zaživa na
pocit osamelosti.


Niekedy stačí len úsmev
Michaela Uhrinová
Presne tak! Usmiali ste sa
dnes už na niekoho? Alebo sa
mu prihovorili, spýtali sa ako
sa má? Nie? Pravdaže, dôvodov
máte určite mnoho. Veľa roboty, tlačí vás čas, riešite samé
problémy. Nie je to žiadny fenomén, skôr by som to nazvala
rutinou bežného dňa. Zdá sa
mi, že vzťahy medzi ľuďmi sú
čoraz chladnejšie. Jednoducho
poviete že nemáte čas a bodka.
Keby ste sa zamysleli ako mohli žiť ľudia pred 100-200 rokmi, keď nepoznali rýchlovarnú
kanvicu či práčku a ďalšie veci
ktoré nám dnes uľahčujú život.
Jednoducho sa všetci v jednej
izbietke zobudili do ďalšieho
rána, stretli sa pri jednom stole
a potom spoločne „vkročili“ do
nového dňa. Samozrejme, že aj
vtedy mali problémy, ale spolu to zvládli. A čo robí dnešná
bežná rodina? Len čo ráno všet-

ci otvoria oči, začína ich každodenný stres. Prvá vec je bitka
o kúpeľňu, pátra sa po kréme a
riasenke, ktoré ste mali v ruke
ešte večer, nasleduje hľadanie
toho trička, čo včera viselo na
stoličke a niekto ho určite zobral, bezhlavo pobehujete po
byte a hľadáte mobil, presne ten
čo máte v ruke a pri tomto všetkom vám ani len nenapadne
slovo raňajky, nebodaj spoločné. S kulmou v ruke rozmýšľate
o svojich povinnostiach, ktorých sa vám za týždeň nakopilo
neúrekom a u snívate o dovolenke... z tohto sna vás snáď preberie len „vôňa“ trošku obhorených vlasov. Poviete si, že ďalší
blbý deň, ako spieva Cmorik vo
svojej piesni. Zbalíte 7 slivák a
už vás niet. A pozdrav? Nehrozí. Síce by stačilo by aj jedno
slovíčko, ale čo už veď autobus
nepočká... Vyzerá to podobne aj
u vás? Možno áno, možno nie.
Neuvedomuje si to ale vzťahy sú

možno najdôležitejšia vec, ak je
„vec“ ten správny výraz. Priznajte si, že niekedy ste povrchní,
arogantní a zahľadení do seba,
kedy prvoradé sú vaše potreby
až potom tí ostatní. Priatelia či
manželia, sa často hádajú pre
úplné banality. Stojí za hádku
prach v 3. poličke od spodu alebo 2 smeti na koberci? Určite
ste zaregistrovali ako v poslednej dobe rapídne stúpa rozvodovosť. Povedzte prečo! Môžete
povedať, že vaše manželstvo
je úspešné? Síce úspech ako
úspech. V Hollywoode sa totiž
za vydarené manželstvo považuje také, ktoré vydrží dlhšie
ako mlieko. A čo vzťahy v škole,
alebo v práci. Buď ste typ ktorý
rád pracuje sám, zodpovedne,
alebo sa k práci staviate tak, aby
sa aj ostatní mali kde postaviť.
Murphyho zákon hovorí: Spoločná práca je základ. Vždy môžete z neúspechu obviniť niekoho iného. Kde patríte vy? Mali

by ste si uvedomiť, že v práci
strávite cca 220 000 hodín? Číslo je to nemalé, a hovorí o tom,
že by ste sa mali zamyslieť ako
ho teda strávite . V škole by
ste sa mali zapájať do kolektívu,
lebo vtedy je to o niečo ľahšie.
Určite mi uveríte, keď poviem,
že všetci držia svorne spolu
pri otáčaní stránok učiteľského notesa, potom zaznie jedno
meno a zborové úúf. Spoločne
vytáčate hlavy a vykrúcate krky,
no aj tak nevidíte priamku p v
rovine KML, píšete ťaháky na
najne-zvyčajnejšie miesta... Keď
držíte spolu, nie je to také ťažké.
Ďalší Murphyho optimistický
zákon: Usmievaj sa, zajtra bude
horšie... a pozajtra možno už
ani nebude. Možno trochu pesimistické , ale pravdivé. Darujte niekomu úsmev v tomto
uponáhľanom svete a bude vám
vďačný a vy budete mať dobrý
pocit, že robíte svet krajší.
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Liptovská Štiavnica naďalej v III. lige
Keďže futbalové mužstvo Liptovskej Štiavnice malo v uplynulom
roku neľahké postavenie - v ostatnej sezóne hralo súťaž v III.
lige, požiadali sme funkcionára
TJ Družstveník Štefana Ondrejku o stručné zhodnotenie priebehu uplynulej sezóny.
Štefan Ondrejka
V jesennej časti súťaže sme do
súťaže vstúpili ako nováčikovia proti mužstvám, ktoré tu už hrajú dlho. Sú to
okresné mestá, ktoré majú
dobré zabezpečenie, a aj
dobré výsledky. My sme
dobre nezachytili úvod súťaže, hlavne vonkajšie zápasy sme jednoznačne prehrávali. V domácich zápasoch,
ktoré sme mali vyhrať, sme
mali kopec smoly a padlo
veľa remíz. Do jarnej súťaže
nastúpilo mužstvo prakticky posledné a hralo iba o
záchranu. A to sa hrá moc

ťažko. Prvé zápasy boli veľmi
ťažké, po vylosovaní sme hrali
s mužstvami z prvých štyroch
priečok. V týchto zápasoch sme
uhrali vcelku prijateľné výsledky, body sme žiaľ nezískali. Postupne sa to kryštalizovalo tak,
že budeme mať veľké problémy,
aby sme sa udržali. Ale mužstvo
sa zomklo a v záverečných kolách hralo naplno. V 29. kole

sme už mali istú záchranu.
III. liga je veľmi ťažká a náročná
súťaž. Dúfame však, že v nasledujúcej sezóne, kedy sa do súťaže v III.lige prihlásime, budeme
už mužstvom oťukaným, budeme už pôsobiť sebavedomejšie
a aj výsledky budú lepšie. Dúfame, že už nebudeme hrať do
posledného kola o záchranu...
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„Hurá prázdniny“
...tak si povedia všetky deti
ktoré dostanú v posledný deň
školského roku vysvedčenia
Je júl a leto je už nezadržateľne tu.
S ním však prichádzajú s radosťami aj starosti. Starosti
najmä pre rodičov, ktorí nemajú možnosť práve v čase
prázdnin a dovoleniek čerpať voľno. Ich deti väčšinu
času trávia samé, na uliciach,
v partiách,...
Niektoré rodiny si už dávnejšie naplánovali dovolenky
v zahraničí, pri mori, v horách na Slovensku, no mnohí
nechávajú všetko na náhodu
Vyvstáva otázka: „Čo s deťmi ktoré nemajú kam ísť na
prázdniny?“ (kto odpovie?)
Na záver Vám chcem zaželať veľa slnka, vody a letnej pohody. Leto bez úrazu a
hlavne veľa pekných spomienok na letné dni.
Mariana Domiterová

Duálne zobrazovanie cien pri prechode na menu euro
Dokončenie - s. 10

le potraviny a taktiež cenníky
v zariadeniach rýchleho stravovania musia byť umiestnené na
viditeľnom a dobre prístupnom
mieste.
Povinnosť duálneho zobrazovania cien sa bude vzťahovať
aj na vystavené faktúry, zmluvy, platobné alebo výplatné
doklady, doklady vyhotovené
elektronickou registračnou pokladnicou, iné účtovné doklady, pričom platí, že duálnemu
zobrazeniu podliehajú len konečné ceny výrobkov, tovarov
a služieb. Nie je teda potrebné
duálne zobrazovať všetky ceny,
ale iba sumu celkovú, pričom
ostatné sumy budú uvádzané
len v hlavnej mene.
Duálne zobrazenie cien nebude povinné pre fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi a
príležitostne budú prenajímať
hnuteľné veci, príležitostne
budú predávať vlastné použité
veci a výrobky medzi fyzickými
osobami alebo budú predávať

lesné plodiny, huby alebo iné
rastlinné a živočíšne produkty
z vlastnej drobnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti ako
príležitostný predaj na trhových
miestach.
V súvislosti s duálnym zobrazovaním cien na dokladoch
z elektronických registračných
pokladníc je dôležité, aby si
podnikatelia s dostatočným časovým predstihom zabezpečili
softvérovú úpravu pokladníc,
resp. novú pokladnicu. Výrobcovia registračných pokladníc
predpokladajú, že softvérová
úprava jednej pokladnice (samozrejme v závislosti od jej
typu) bude stáť približne 3000
Sk. V prípade kúpy novej pokladnice podnikateľ zaplatí asi
päťkrát vyššiu sumu.
Dvojaké zobrazovanie cien
je z hľadiska konečného spotrebiteľa – občana veľmi dôležité.
Umožňuje nielen organizovaný prechod zo slovenskej koruny na menu euro, ale taktiež
umožní spotrebiteľom postup-

ne sa prispôsobiť a pripraviť sa
na oceňovanie tovarov a služieb
v eurách. V neposlednom rade
by malo umožniť predísť vyššej

inflácii v dôsledku zavedenia
eura prostredníctvom porovnateľných cien.
podľa www.euromena.sk

Zavedenie eura na Slovensku
Od 1. januára 2009 čaká Slovensko zavedenie eura ako posledný krok Slovenska na jeho
ceste za úplnou integráciou do
európskej Hospodárskej a menovej únie.
V tejto súvislosti nás najbližšie
čakajú nasledovné kroky:
Júl 2008: Rada EÚ stanoví začiatkom júla 2008 konverzný
kurz. Všetky korunové hodnoty sa k 1. januáru 2009 budú
mocť prepočítať len podľa tohto kurzu.
August 2008-december 2009:
Všade, kde sa uvádza peňažná
čiastka (bankové účty, výplatné
pásky, faktúry, maloobchodné
ceny, katalógy, atď) bude povinné vyjadrovanie peňažných
hodnôt v korunách aj v eurách

súčasne. Ceny budú prepočítané podľa konverzného kurzu a zaokrúhlené na najbližší
eurocent.
1. - 16. január 2009: Na celom
území Slovenska sa bude dať
v hotovosti platiť eurovými,
ale aj korunovými bankovkami a mincami (bezhotovostné
platby budú už len v eurách).
Od 17.januára bude možné v hotovosti platiť už len
eurom. Slovenské obehové
eurové mince budú platné vo
všetkých krajinách eurozóny a mince ostatných krajín
budú platiť aj na Slovensku.
viac na: www.euromena.sk,
www.euro.gov.sk, www.nbs.sk,
www.euroinfo.gov.sk

Dušan Dírer
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POMÔCKY
IDENTITA,

I. ČASŤ

JEDNOTA

TAJNIČKY

RAJ

TANZÁNIA EURÓPSKA
skr.

PRÍSTROJ

LIGA

SOLAP

KOČOVNÉ

LETOPIS,

POHYB

UBYTOVA-

KRONIKA

VO

NIE

ABVOLT

OPALOK,

DELFÍNO-

III. ČASŤ

VEC

TAJNIČKY

PRIBLIŽNE

VZDUCHU

SKONZU-

CHATEU-.
BRIANDOVA

OPOJILA,

MUJETE

NOVELA

OMÁMILA

TIPOVAL

OPÍSANIE

po česky

ČASŤ

POHNI

TELA

NOSENÍM

MIKRONÉZ.

VRECKO

Tajnička
Tajničku pre vás
pripravuje
Dušan Šulík

TOTEM
TEN

ZIMNÉ

DRUH

OBLEČENIE

JELEŇA

MORSKÝ

DRUH

ŽIVOČÍCH

KARTY

MUŽSKÉ

OBYVATEĽ

DATABASE

MENO

TALIANSKA

SORPČNÝ

SOURCE

ZISŤOVAL

POLÁMANÝ

FILTER

NAME

MIERY

LES
ŠTICA

A

PODMIEN-

CICAVCOV

náreč.

po maďarsky

KOVÁ

ZADNÝ ZUB
POKROP

KNIHA

MONGOL.

SPOJKA

ROSOU

ISLAMU

PASTIERI

BOJOVÝ

MATERIÁL

OTEC,

PLYN

NA ZÁTKY

náreč.

ZN. ZUBNEJ

MESTO

PASTY

V ČECHÁCH

HRAL
NA GITARE
SEVERSKÝ

MUŽSKÉ

CENINA

MENO

PLEMENO

HOVOR

KONÍ

NEZMYSLY

ŠKRIATOK

LASICOVITÁ

CUDZIA

KATOVAL,

ŠELMA

ZMENKA

MUČIL

MUŽSKÁ

NEDÔVE-

FIGÚRKA
SOMÁR

RUJ

ZNIČ,

NASTÚ-

ZLÁM

PENIE

ARMÉNSKE

POZDRAV

JAZERO

ŠABĽOU

BOJOVÝ

SULTÁNOV

MOV

PLYN

PALÁC

BAHNIA-

MONTSER-

DREVENÁ

ČAKATEĽ

KOVITÝ

RATU

STAVBA

CITOSLOVCE BOLESTI

VTÁK

ŠTÁT

PASTIERSKA

KILO-

V AFRIKE

PÍŠŤALA

AMPÉR

PROZAICKÉ

II. ČASŤ

RANNÝ

DIELO

TAJNIČKY

NÁPOJ

POUŽ.
PR. RUKU

PRILEJ

BELGICKÝ

KYJAK

VRCH NAD

SPEVÁK

VYPÚŠŤAŤ

NITROU

SLZY

ZAŽEŇ

STR. MIN.

LYŽIARSKA

(dobytok)

VODA

VETROVKA

PALICA,

NESKÚSE-

PAPEK

NÝ MUŽ

SUMA,

KĽUD,

DROBNÝ

MNOŽSTVO

HLODAVEC

HOTEL NA

DRUH

KOLESÁCH

KOBERCA

MIER

ZĽAVA NA

OTOMÁN,

ASISTENT

CENE

POHOVKA

(študent.)

MYST. VÝ-

DEŇ

KLAD BIBLIE

V TÝŽDNI

NÁDOBA

STARŠÍ

VAZAL,

NA GULÁŠ

ČLOVEK

LÉNNIK

TROPICKÝ

VÝROBCA

MESTO

SÍT

MAROKA

STROM
ZMYSELNÝ

HLAVNÉ

PRIDÁVAŤ

OTRAVNÉ

DÉMON

SOĽ

LÁTKY

UKAZOV.

KOLESÁ

SEVERAN
ORGANIC.

ZÁMENO

ZLÚČENINA

TATARSKÝ

NEVÍTANÝ

PAPAGÁJ

NÁČELNÍK

RADCA

BÝV. ŠPZ

INDOEUR.

ZN. AUTO-

SPIŠ. N.

SAMOHL.

SVIEČOK

VSI

NESKÔR,
ŠTÍPANÍM

NATO

POVÝŠENEC

TÝRAL

ŠPORTOVÝ

RUSKÁ

KLUB
ZDRAVIL

DRUH

PRI

ZELENINY

PRÍCHODE

RIEKA
MATERSKÁ
ŠKOLA
(zastar.)

SUBTRIOP.

ŽENSKÉ

UMELECKÝ

STROM

MENO

TANEC

Riešenia z čísla 1/2008:
Tajnička: Krásne a poučné čítanie v desiatom ročníku želá Štiavnické TO I TO.
Výhercovia tajničky: 100 Sk získava: Lenka Kurtulíková - Ružomberok, Anna Laurincová - 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, Mgr. Jana Džuková, Mgr. Mária Grafová, Edita Haluzová, Bc. Katarína Kačalková,
Katarína Kostolná, Dušan Lauko, Mgr. Katarína Pastuchová, Ladislav Slanicay, Mgr. Zuzana Straková, Michaela Uhrinová.
Neprešlo gramatickou úpravou. 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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