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NEPREDAJNÉ

Editoriál - sme tu pre Vás...
Dušan Dírer
Milí čitatelia,
dnes máme príležitosť na malú
oslavu. Končíme
totiž desiaty ročník nášho časopisu - máte v rukách jeho 40-te
vydanie. Prvé číslo
časopisu ŠTIAVNICKÉ TO I TO vyšlo 1. 4. 1999 a medzi
vytlačením prvého a ostatného čísla uplynulo 39 800 dní. Počas týchto desiatich rokov sme vám ponúkli 686 článkov, ktoré
napísalo 58 rôznych autorov a nachádzali
sa na 430 stranách. Text dopĺňalo 357 fotografií a 79 ilustrácií. Okrem informačnej
a historicko-náučnej náplne nášho - vášho
periodika sme nezabúdali ani na zábavu -

uverejnili sme doteraz celkom 33 krížoviek,
45 rébusov a 4 osemsmerovky.
Tak čo poviete - celkom zaujímavá štatistika, však?
Prečo sa toto všetko vlastne udialo?
Hlavným dôvodom je určite to, že tento
časopis netvoríme pre seba, ale pre Vás občanov Liptovskej Štiavnice a všetkých,
ktorých dianie v tejto obci zaujíma. Každý
štvrťrok sa k vám (do vašich príbytkov a
do vašich rúk) dostáva niekoľkostránkový
„spravodaj, informátor a zábavník“. A dôležité je, že oň máte záujem. Vaše vyjadrenia k forme a obsahu nášho štvrťročníka sú
celkom pochvalné, no sem tam aj kritické.
Jedným aj druhým sme však radi. Tie prvé
nám dávajú chuť pokračovať, tie druhé nás
„ženú“ dopredu. Aby sme sa zamýšľali nad
výsledkom toho, čo vám ponúkame, a aby
sme vám ponúkli to, čo potrebujete.

Ja verím, že v spoločnej symbióze vydržíme existovať aj naďalej. Už teraz vám
ďakujeme za ďalšie námety, nápady a pripomienky, ktoré zabezpečia, že náš časopis
sa bude iba zlepšovať...
Príležitosť k spomínanej malej oslave máme v čase, kedy človek azda najviac
myslí na toho druhého, svojho blížneho
- v období Vianočných sviatkov. Ja Vám
chcem popriať krásne prežitie vianočných
sviatkov v kruhu svojich blízkych, veľa lásky, spokojnosti a porozumenia a do nového
roku 2009 Vám želám veľa zdravia, šťastia
a aby nadchádzajúci rok bol pre všetkých
ľudí tým najlepším.

Zo zasadnutí OZ
Dňa 23. 9. 2008 sa konalo mimoriadne zasadnutie OZ obce Liptovská Štiavnica.
K bodu 1- 3: Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý
privítal prítomných a oboznámil ich s programom. Bola zvolená návrhová komisia,
určený overovatelia a zapisovateľ zápisnice.
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 privítal PaedDr. Elenu Šlavkovú, ktorá predniesla žiadosť na uzatvorenie zmluvy o
nájme nebytových priestorov medzi obcou
Liptovská Štiavnica a Občianskym združením ANGELS na:

- zriadenie školského hospodárstva a strediska odbornej praxe,
- na zriadenie súkromného centra voľného
času v obci Liptovská Štiavnica,
- zriadenie súkromnej základnej umeleckej
školy,
- zriadenie súkromného strediska záujmovej činnosti,
- zriadenie súkromného školského klubu
detí.
Starosta obce informoval poslancov, že horeuvedenú problematiku prejednal a prediskutoval s obecným právnikom JUDr.
Stanislavom Hlinkom, ktorý po obdržaní
žiadostí vypracuje záväzné stanoviská resp.
nájomnú zmluvu, aby boli v súlade s plat-

nými zákonmi SR.
K bodu 6: V tomto bode privítal starosta
obce JUDr. Jána Belku, ktorý informoval o
možnosti získania finančných prostriedkov
z EUROFONDOV na podanie projektu v
hodnote diela do 8 mil. Sk vrátane DPH.
Dielo by predstavovalo aktivity:
- Asfaltovanie miestnej komunikácie v lokalite od súp. č. 241 po vstup na Ulicu drevenice,
- Asfaltovanie miestnej komunikácie Ulice
drevenice,
- Vybudovanie prístupového chodníka
zámkovou dlažbou od Novej ulice (Švoš Juraj) k Medokýšu,
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- Úprava a asfaltovanie stredového námestia Ulice drevenice,
- Úprava a asfaltovanie parkoviska pred Ulicou drevenice,
Poslanci po rozprave a prehodnotení prednesenej možnosti
dospeli k hlasovaniu, s realizáciou a tiež spolufinancovaním
(5%) súhlasili. Dnes môžeme
k danej problematike povedať
len toľko, že obec, ktorá je mimo pólov rastu (sem patrí aj
naša obec) sa o takéto finančné
prostriedky zatiaľ uchádzať nemôže.
K bodu 7: V tomto bode starosta obce opätovne predložil
návrh na asfaltovanie miestnej
komunikácie Ulica okružná
v úseku od Ing. Františka Belku
po existujúci asfaltový koberec
pri začiatku nehnuteľností Márie Dvorskej, súp. č. 318 v celkovej šírke 3 m, s vybudovaním
jedného vyhýbacieho pásu. Poslanci návrh schválili.
K bodu 8: V tomto bode starosta obce predložil poslancom
návrh na odpredaj časti obecnej
parcely KN 756, ktorá sa nachádza pod Kaplnkou Božského
srdca v k. ú. Liptovská Štiavnica
za 1,- Sk pre Rímsko-katolícku
cirkev, farnosť Ludrová. Poslanci v diskusii dospeli k názoru, že
obec by sa mohla pokúsiť prostredníctvom výmeny získať iný
pozemok, ale s odpredajom ako
takým nesúhlasili.
K bodu 9: V bode starosta obce
odovzdal slovo ekonómke úradu
Miroslave Kačaljakovej, ktorá
predniesla návrh na rozpočtové
opatrenie č. 3/2008 – Úpravu
rozpočtu obce k 30.9.2008.
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.
Ďalšie zasadnutie OZ sa konalo
dňa 6. 11. 2008.
K bodu 1-3: Zasadanie obecné-

ho zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal
prítomných a oboznámil ich
s programom. Bola zvolená návrhová komisia, určený overovatelia a zapisovateľ zápisnice.
K bodu 4: Kontrolu uznesenia
vykonala hlavná kontrolórka
Ing. Elena Debnárová a konštatovala, že uznesenia boli splnené.
K bodu 5: V tomto bode starosta informoval poslancov o výstavbe druhej etapy na Ulici drevenice, kde by malo v budúcom
období vyrásť 13 nových drevených objektov. V súčasnosti
prebieha výstavba kanalizačnej
a vodovodnej siete. Jeden z poslancov v tomto bode upozornil
na dovoz odpadového materiálu do horeuvedenej lokality. Starosta na to reagoval prizvaním
jedného z investorov, ktorý bol
zastupiteľstvom upozornený a
na druhej strane on vysvetlil
dôvod dovozu výtlačnej zeminy, ktorú chce využiť ako podkladový materiál na vytvorenie
novej komunikácie
K bodu 6: Na OZ bol prizvaný
Ing. Sergej Bukovič zástupca
firmy Premier Consulting, ktorý poslancov OZ informoval
o možnosti získania finančných
prostriedkov na rekonštrukciu
kultúrneho domu v Liptovskej
Štiavnici.
K bodu 7: Starosta obce v tomto bode predložil žiadosti občanov o výstavbu rodinných
domov:
- Mgr. Štefan Jamsila, dva rodinné domy na parc. č. KN 193/2
(pozemok Štefana Flocha, súp.
č. 273),
- Jozef Mender, na parc. č. KN
253/1 (pozemok Jozefa Mendera, súp. č.234),
- Ladislav Králiček, na parc. č.
KN 562 (pozemok Jolany Meškovej, súp. č. 102).
Poslanci s výstavbou rodinných
domov na horeuvedených parceliach súhlasili s tým, že starosta obce navrhne v prípade
stavby na parcele č. 193/2 (Mgr.
Štefan Jamsila) vzdialenosť ro-

dinného domu min. 10 m od
novovytvorenej miestnej komunikácie.
K bodu 8: EUROPROJEKTY –
poslanci zobrali na vedomie, že
obec ešte v tomto roku požiadala o získanie grantov v podobe:
- Dokončenie odkanalizovania
Novej ulice cca 14 mil. Sk (kanál bez prípojok).
- Zriadenie obecného kompostoviska cca 5,8 mil. Sk.
- Rozvoj obnovy dediny (lokalita Rybník) cca 105 tis. Sk.
- Multifunkčné ihrisko – zatiaľ
vypracovaný projekt, príprava
stavebného povolenia.
- Rekonštrukcia KD, cca 10 mil.
Sk (zatiaľ sa realizuje projektová
dokumentácia).
K bodu 9: V tomto bode bola
schválená realizácia a financovanie verejného osvetlenia v
časti Hlavná ulica (od súp. č. 4
nadol). Celkové náklady na realizáciu osvetlenia dosiahli čiastku 112 tis. Sk.
K bodu 10: V tomto bode poslanci zobrali na vedomie správu financovania miestnej komunikácie Ulica okružná. Celkové náklady na asfaltovanie a
uloženie obrubníkov sú 1,3 mil.
Sk. Poslancom sa toto konanie
starostu nepáčilo urobili výtku, že komunikácia je urobená
nadštandardne, mohlo sa urobiť
viac asfaltovej plochy na úkor
štandardu t. z. obrubníky a kocky. Ďalej bolo vytknuté, že práce neboli zo strany obce dostatočne kontrolované. Na základe
toho poslanci prijali uznesenie,
že pri investičných akciách nad
100 tis. Sk bude obcou prizvaný
a zaplatený odborný stavebný
dozor, kontrolujúci kvalitu a
množstvo vykonaných prác.
K bodu 11: Projektová dokumentácia rekonštrukcia kultúrneho domu – otvorenie obálok.
Do súťaže na vypracovanie projektovej dokumentácie sa prihlásili dve firmy:
- ASTAT, s. r. o., Vajanského 11,
034 01 Ružomberok
- Ing. arch. Ľubomír Šlachta,
034 01 Ružomberok

Poslanci po otvorení obálok
dospeli k záveru, že oboch
uchádzačov je potrebné prizvať k osobným konzultáciám,
kde budú rozobraté do detailov
podmienky súťaže.
Dnes môžeme povedať, že realizáciu projektovej dokumentácie
poslanci hlasovaním zverili Ing.
arch. Ľubomírovi Šlachtovi. Cena za projektovú dokumentáciu
je 330 tis. Sk. Projektová dokumentácia bude vypracovaná do
konca mesiaca apríl /2009 v podobe pre stavebné povolenie a
realizáciu.
K bodu 12: V tomto bode poslanci schválili akcie:
- Posedenie s dôchodcami, konané dňa 16.11.2008.
- Stretnutie s Mikulášom, konané dňa 5.12.2008.
K bodu 13: V bode rôzne starosta informoval poslancov o:
- Problematika miestneho ihriska – v súčasnosti máme časť
ihriska oplotenú, trápi nás však
svojvoľné vyčínanie mladých
ľudí vo večerných hodinách.
Poslanci dospeli k názoru, že ak
sa situácia nezlepší dôjde k uzamykaniu ihriska. Deti a mládež
budú môcť ihrisko využívať
minimálne 3 x do týždňa, kedy
bude na ihrisku dostatok zodpovedných ľudí. Týmto krokom
obec bude sledovať, aby výrastkovia, ktorí sa nevedia vpratať
do svojej kože neničili spoločný
majetok.
- Zvýšení cestovného v prostriedkoch SAD, Ružomberok
v dôsledku prechodu na € a
ďalších skutočností. Starosta
obce zdôraznil, aby poslanci informovali občanov o možnosti používania elektronických
cestovných kariet SAD. Pri ich
používaní zostáva cena cestovného nezmenená.
- Zmene v cestovnom poriadku,
ktorý bude platiť od 14.12.2008.
Zmena bude v nasledujúcich
spojoch:
- autobus odchádzajúci zo železničnej stanice, Rbk o 6.15
po novom 6.10 hod,
Pokračovanie - s. 3
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- autobus odchádzajúci z L.
Štiavnice – garáž o 6.35 po
novom 6.30 hod.
- zriadená nová autobusová
zastávka Kľučiny,
- zrušená autobusová zastávka
PD dvor Liptovská Štiavnica,
- spoj odchádzajúci zo stanice,
Ružomberok 16.55 hod pôjde
najskôr do L. Štiavnice a potom do Ludrovej,

- spoj odchádzajúci zo železničnej stanice Rbk o 13.25
pôjde najskôr do L. Štiavnice a
potom do Ludrovej,
- možnosti premerania skutočnej vzdialenosti, ktorú
prejde autobus v úseku L.
Štiavnica – garáž – autobusová
stanica, Ružomberok. Podľa
niektorých poslancov uvádzaná vzdialenosť 8 km nezodpovedá skutočnosti.

- Zničení oplotenia kríža na
Hôrke.
- Boli zvolené inventarizačné
komisie.
- Odsúhlasená nová webová stránka obce v náklade 12
000,- Sk + DPH.
- Odsúhlasená odmena Vladimírovi Makovickému za
vypracovanie investičného zámeru KD.

Súhlase rozšíriť verejné osvetlenie pri rodinných domoch
súp. č. 107 (Bibiána Ondrejková) a súp. č. 65 (Juraj Prekop).
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.


ZŠ nám neprešla hlavne preto,
že je v nej málo detí (45). Výstavba MŠ úzko súvisela s touto
žiadosťou. KD je t. č. v zlom stave a ťažko povedať, či žiadosť na
EUROFONDY bude úspešná. PZ
je v zlom stave a tak isto aj budova OcÚ je stavbou, ktorá má viac
ako 80 rokov. Z tohto pohľadu vidím nevyhnutnosť rekonštrukciu
aspoň jednej alebo dvoch budov.
Mnoho ľudí si položí otázku, či sa
tak už nemohlo stať v minulosti,
ale na obhajobu poviem nie, lebo
sme považovali za múdre a prioritné vybudovať inžinierske siete (kanál, voda, plyn) bez ktorých
by určite noví stavebníci do obce
neprišli a obec by sa nerozvíjala.
Keď som nastúpil v novembri
1994 za starostu obce našiel som
803 občanov. Dnes ich máme 949,
čo sa prejavuje na podielových
daniach a tak isto aj na daniach
z nehnuteľností. Ďalším veľkým
problémom je naša mládež, ktorú si ja osobne všímam a môžem
povedať, že v obci máme skupinu
mládeže, ktorá nevenuje čas ničomu inému len výtržnostiam a zle
robeniu. Pár postrehov mládežníci: - choďte sa pozrieť na priestory za KD, - prejdite sa lesíkom pri
kaštieli, - porozbíjané lavičky na
miestnom ihrisku, atď.
Viem, že medzi mládežou sú aj
slušní a inteligentní mladí ľudia,
ktorým rozvoj a dobro obce leží
na srdci, ale je dosť aj tých, ktorí
sú k obci ľahostajní. Z tohto miesta vyzývam mladých ľudí „poďte
spolupracovať s obcou a buďte
aktívni“. Mnoho ľudí povie, čo
má tá mládež vlastne robiť. Nuž
dám pár návodov – prečo nemáme v obci turistický oddiel, keď

máme dve krásne doliny – nemáme kladnú vodcovskú osobnosť,
- prečo neorganizujeme napr.
hokejbalový turnaj (pán farár a
miništranti to dokázali), - prečo
nemáme stolnotenisový oddiel
(stolný tenis sa hrá aj v obciach
omnoho menších ako je Liptovská Štiavnica), a takýchto aktivít
by som ešte určite vedel napísať
viac. Ďalší problém, ktorého sa
dotknem v mojom príhovore je
pohreb a s ním spojené pochovávanie spoluobčanov. Okrem
správcu DS Štefana Strelku, ktorému patrí pochvala, sú s pohrebom spojené problémy v podobe
kopania obyčajnej jamy. Pracovníci z Ružomberka pýtajú za túto
prácu 5- 6 tisíc Sk. Neverím, že by
sa v tejto obci nenašli dvaja ľudia
na túto prácu, ktorú v dnešnej
dobe suplujú ľudia z Ružomberka a plátame to ako vieme. To isté
platí aj so samotným uložením
pozostatkov zosnulých do jamy.
Žiadam občanov, ktorí majú záujem o túto prácu aby sa prihlásili
na obecnom úrade. Dosť bolo kritiky, preto sa vráťme k najkrajším
sviatkom roka Vianociam. Záverom Vám ďakujem za spoluprácu
v končiacom sa roku. Nie všetky
moje rozhodnutia a konania boli
správne a múdre za ktoré sa verejne ospravedlňujem. Prajem
občanom obce Liptovská Štiavnica šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich
priateľov a blízkych. Do nového
roka Vám prajem hodne zdravia,
šťastia, božieho požehnania, hodne síl, aby sme našu obec spoločne ďalej rozvíjali jednak do sily,
ale aj do krásy.
Starosta obce Dušan Lauko

Príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania,
priatelia,
už o pár dní nastane čas Vianoc
a následne na to vítanie Nového
roka. Toto obdobie považujem za
obdobie, kedy je človek človeku
bližší. Snáď každý človek považuje vianočné sviatky za najkrajšie
sviatky roka. Toto obdobie patrí
tiež k obdobiu, kedy hodnotíme
končiaci sa rok resp. jeho výsledky alebo neúspechy. Nuž dovoľte,
aby som sa pár vetami zamyslel
nad končiacim sa rokom 2008.
Končiaci rok v oblasti samosprávy a konkrétne našej obce priniesol mnoho skutočností v podobe
úspechov, ale aj neúspechov. Čo
sa obci podarilo, máte možnosť
vidieť na vlastné oči. Spomeniem
len pár aktivít:
1. Začiatok odkanalizovania Novej ulice, s tým že t. č. môžeme
povedať, odkanalizovanie bude
pokračovať a s financiami,
ktoré sme získali by sme mali
vybudovať hlavný kanalizačný
zberač bez prípojok až po Štefana Belku.
2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií Okružnej ulice, Pod
dubami.
3. Rozšírenie kanalizačnej siete
pri Jánovi Hrabušovi (329), Peter Omasta (146).
4. Prepoj vody Okružná ulica, a
mnoho ďalších menších aktivít
(oplotenie ihriska , predĺženie
verejného osvetlenia nižný koniec, ....).
Konštatujem, že končiaci rok,
čo sa týka investícií bol pre našu
obec v celku úspešný. Pár slovami
sa dotknem aktivít, ktoré nás čakajú v nasledujúcom roku:

1. Rekonštrukcia a prestavba KD,
t. č. pripravujeme realizáciu
projektovej dokumentácie na
vydanie stavebného povolenia.
2. Pomenovanie a označenie
ulíc (administratívne náročné,
mnohím ľuďom problematické
– informovanie v inom článku).
3. Pokračovanie odkanalizovania
Novej ulice, atď.
Ako starosta som sa s väčšinou
z Vás pravidelne stretával. Spolu
sme sa snažili riešiť problematiku
obce. Nie vždy sme našli spoločné riešenia. Napriek tomu chcem
povedať, že tých úspešných jednaní bolo omnoho viac, ako tých
neúspechov. Skoro každý deň dostávam nejaký námet, čo všetko
by bolo treba v obci riešiť resp.
vybudovať. Áno, je naozaj mnoho námetov, avšak každá obec si
môže dovoliť len to, čo jej umožní
rozpočet. Tu sa dotknem problematiky dvoch lokalít t. j. Ulice
kľučiny a Ulice drevenice, s ktorých výstavbou nie všetci starousadlíci súhlasili, ale aj napriek
tomu chcem povedať, že obec bez
občanov (resp. nárastu obyvateľstva) ide zákonite z kopca. Obec
Liptovská Štiavnica určite nepatrí
k najmladším, čo sa týka zloženia
obyvateľstva a v posledných troch
rokoch je neúmerne vysoký úbytok starých ľudí. Ako vylepšenie
príjmovej stránky rozpočtu považujem výstavbu týchto dvoch
lokalít za uváženú a múdru.
Nedá mi nenapísať aj pár kritických riadkov o mojich neúspechoch resp. problémoch obce.
Ako prvý problém pociťujem
nedostatok budov a priestorov
pre aktivity obce. Rekonštrukcia
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Deň dôchodcov
Mgr. Jana Džuková

Jedno novembrové nedeľné popoludnie v roku
patrí už tradične našim
dôchodcom.
Spoločné
stretnutie v kultúrnom
dome je príjemným spestrením ich pokojného
života. Byť dôchodcom
však vôbec nie je jednoduché. Často sa ozývajú
rôzne choroby, problémy
s deťmi, vnúčatami, pocit
nemohúcnosti a finančná situácia slovenských
dôchodcov máloktorému
zabezpečí dôstojnú jeseň
života. O cestovaní, užívaní si kúpeľov a liečebných
pobytov radšej pomlčím.
To by bol môj článok
o niečom inom...
Je veľmi pekné, že
v Liptovskej Štiavnici na

AKTUALITY, ŠKOLA

dôchodcov nezabúdajú a
všetci zainteresovaní sa
snažia vniesť do jednotvárnych dní kúsok radosti a
svetla. Tým svetlým dňom
bola nedeľa 16. novembra.
Deti našej základnej
školy pod vedením p. učiteliek pripravili pekný
kultúrny program. Prišli,
zatancovali, zarecitovali,
zahrali divadlo, zaspievali,
osviežili... Usilovali sa čo
najlepšie potešiť deduškov
aj babičky, starkých aj starké. Za svoj výkon si naozaj
zaslúžia veľký potlesk.
Po vystúpení detí pán
starosta Dušan Lauko
úprimne
zablahoželal
všetkým, ktorí tento rok
oslávili okrúhle životné
jubileum. Aj touto cestou
im prajeme toľko zdravia,

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

koľko je kvapiek v mori a
veľa pokojných dní a pohody.
Chutná večera a sladký
koláčik odštartovali skutočnú zábavu. Zohraté
duo šikovných muzikantov roztancovalo najprv
tých najodvážnejších. Prestali bolieť kĺby, chrbtica,
lámka sa aspoň na chvíľu
kdesi stratila a jedna pie-

seň striedala druhú. Veru,
neobyčajne vrtkí sú niektorí naši dôchodcovia!
Vytancovali sa všetci, ktorí
chceli.
Poďakovanie si zaslúži
vedenie obce a všetci tí,
ktorí priložili ruku k tejto
vydarenej akcii a ja len dúfam, že na pekný deň tak
rýchlo nezabudnú

životom štiavnickej školičky od posledného vydania
nášho obecného periodika.

sme navštívili aj novú časť
Kľučiny. Všetkým sme
popriali aby sa ich rodinám darilo, aby boli všetci zdraví, aby ich domovy
nešťastia obchádzali. Za
to sa nám ušla sladká odmena a veru ani korunky
nechýbali. Všetkým veľmi
pekne ďakujeme.



Školský kaleidoskop
Mária Grafová

V čase, keď som písala
tento príspevok, Vianoce
netrpezlivo klopkali na
naše dvere, so všetkým, čo
k tomu patrí – nákupnou
horúčkou, veľkým upratovaním, vypekaním prvých vianočných maškŕt...
Dnes už vládne pokojná

sviatočná atmosféra a vy,
ako sa na správnych Štiavničanov patrí, ste vzali do
rúk Štiavnické to i to s odhodlaním prečítať si jeho
obsah skôr, ako poputuje
do pece, či si doň zabalíte
šupky zo zemiakov.
Verím, že vášmu záujmu
neunikne ani tento článoček,
v ktorom vás
chcem
v skratke poinformovať
o udalostiach
spojených so

Štiavnické bububu
sme zorganizovali druhý
krát. Tohtoročné bububu
zaostávalo za minuloročným najmä stupňom napätia, pretože sa nenocovalo, ale prinieslo ovocie
v podobe bohatej výslužky. Štiavnické detváky,
v sprievode svojich učiteliek a niekoľkých rodičov,
odeté v čudesných kostýmoch začali svoju púť
ešte za vidna a skončili
neskoro večer. Nohy nás
veru poriadne boleli, veď
okrem pôvodných uličiek

Imatrikulácia prvákov
je v našej škole novinkou
a bola súčasťou Štiavnického bububu. Odohrala sa
v Komnate duchov, bohato vyzdobenej výtvarnými prácami našich žiakov,
ktoré zhotovili na hodinách výtvarnej výchovy ale
aj na hodinách výtvarného
Pokračovanie - s. 5
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Školský kaleidoskop
o nej referovať, všímajú si
odboru SZUŠ. Ak chceli pri tom odlišnú štylizáciu
byť prváčikovia oficiálne a zaujímavé archaické výprijatí medzi štiavnických razy. Čakajú ich aj ďalšie

Dokončenie - s. 4

MravčEKOv, museli okrem vedomostí preukázať
aj riadnu dávku odvahy a
statočnosti. Prváci všetky
svoje úlohy zvládli perfektne, za čo si vyslúžili
Certifikát odvahy.

Les a jeho význam

pracovník TANAPu bol
našim žiakom odprezentovať dôležitosť lesa pre náš
život, pridal aj zaujímavosti o hubách a na záver
sa prostredníct vom
rôznych
aktivít
p r e svedčil
ako pozorne
ho deti
počúvaaktivity – zbieranie povestí li.
liptovsko-štiavnických (od
rodičov, starých rodičov), Klub predškoláka
ponocovanie s knihou, má za sebou už tretie
rozprávkový snem, nácvik stretnutie. Zdá sa, že škôlkari – budúcoroční prváci,
vybranej rozprávky...
sa raz do mesiaca celkom

V stopách Dobšinského
projekt zameraný na oživenie pamiatky slovenského
rozprávkara, folkloristu a
básnika Pavla Dobšinského (180. výr. narodenia),
ktorý realizujeme v rámci
nášho dlhodobého projektu Superčitateľ. Každý
mesiac majú žiaci pozorne prečítať jednu rozprávku z jeho bohatej zbierky
a potom súťaživou formou

radi vracajú do našej školičky aj vďaka tomu, že ich
vždy čakajú iné zaujímavé
aktivity. Na poslednom
stretnutí vykrajovali, zdobili a piekli vianočné me-

dovníčky, samozrejme že
ich aj ochutnali a zopár
odniesli aj mamine.

Hodina v múzeu – Čas
radosti, veselosti...
boli sme si pozrieť, ako
vyzerali Vianoce našich
babičiek a dedkov v prevedení detského folklórneho
súboru Liptáčik a niektorí odvážlivci si vyskúšali
vypaľovanie obrázkov do
dreva, zdobenie medovníčkov, vypletávanie ozdôb z drôtu


Tu sú termíny ďalších stretnutí Klubu predškoláka:
JANUÁR
15.1.
SKÚSIM TO
FEBRUÁR
5.2.
ZÁPIS
MAREC
26.3.
POSEDENIE PRI ROZPR.
APRÍL
16.4.
VŠETKO NAOPAK
			
MÁJ
7.5.
PREKVAPENIE PRE MAMIČKU
JÚN
asi
25.6.
POĎ S NAMI NA VÝLET
			

- zápis na skúšku
- zápis na ostro
- čítanie rozpr., dramat.
- bláznivý apríl, hľadať čo je inak
ako má byť
- ku Dňu matiek
- koncoročný výlet s našimi
žiakmi
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Gulliverove cesty
- román Jonathana Swifta, ktorý
vyšiel v roku 1726 a priniesol autorovi
slávu. Swift, ako bolo jeho zvykom, aj
toto svoje dielo vydal pod pseudonymom Richard Sympson, aby sa vyhol
žalobám. Jeho diela totiž ľudí občas aj
poburovali.

cestách zažil niekoľko zaujímavých dobrodružstiev.
V čase jeho putovania
o ňom osem rokov nikto
nič nepočul. A keď sa vrátil zo svojich ciest, nikto
mu neveril. Svoje cesty
musel obhajovať pred
súdom. Rozprával ako

Dielo Gulliverove cesty prežilo až
dodnes, čoho dôkazom sú, nielen sfilmovaná podoba, ale aj divadelné spracovanie. A práve divadelného predstavenia sa zúčastnili aj žiaci ZŠ. V piatok
5. decembra 2008 navštívili Mestské
divadlo v Žiline.
Hlavným hrdinom je Lemuel Gulliver, ktorý ako kapitán rôznych lodí,
precestoval niekoľko krajín. Na svojich

stroskotal na
štyroch ostrovoch - v krajine
Liliputov, ktorej obyvateľmi
boli trpaslíci,
v Brobingnane,
kde žili obri, ale aj na lietajúcom ostrove Laputa a v krajine Hvajninimov.
Predstavenie sa deťom páčilo. Bolo

Zuzana Straková

pútavé, zábavné, v niektorých momentoch dokonca smiešne, no aj napínavé.
Možno by stálo za to, siahnuť aj po
knižnej publikácii.


40 vianočných a novoročných želaní
Katarína Kačalková

K štyridsiatemu výročiu
nášho časopisu vám ponúkame 40 rôznych vianočných a
novoročných vinšov a želaní.
To, ktoré si vyberiete – to vám
zo srdca prajeme!
• Nech pocit šťastia, radosti
sa v dušiach vašich rozhostí. Nech láska v srdciach
ukrytá sa mocným prúdom
vyroní, keď zvonček vo Va-

šich domoch zazvoní.
• Zvončeky už zvonia a ihličie vonia, svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli
práve. Preto sviatky krásne
majte, v pohode ich prežívajte.
• Nielen vo vianočný čas
nech v dome Vašom zavládne radosť, že ste spolu, keď
rodina si zasadne k štedrovečernému stolu.

• Čistú radosť z Vianoc želám, v novom roku stály
elán, požehnanie v hojnosti,
úspech v správnej činnosti.
• Mrazivé ticho, všade biely
sneh, konečne pokoj, nebo
plné hviezd. Je tu čas vianočný, keď stromček sa ligoce, prajeme vám zo srdca
prekrásne Vianoce.
• Letí k Tebe darček z neba,
je v ňom všetko čo Ti treba:

šťastie, láska, pokoj, neha, Ježiško ma rád aj Teba. Každej
slzy kvapôčku premení Ti na
vločku. Veselé Vianoce!
• Želám ti pod stromčekom
to, čo ty mne. Tak si to dobre rozmysli!
• Keď tíško padá sneh a ku
šťastiu chýba iba krok, prajeme Vám veselé Vianoce a
šťastný Nový rok.
Pokračovanie - s. 7

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

AKTUALITY

4/2008



40 vianočných a novoročných želaní
Dokončenie - s. 6

• Oheň v krbe tíško praská,
v srdciach vládne pokoj, láska. Z oblohy sa sype sneh,
všade počuť detský smiech.
Už sa stromček ligoce, prajem krásne Vianoce!
• Krásne sviatky vianočné,
veselé cesty polnočné, pod
stromčekom veľký dar, na
Silvestra pekný bál. Na tom
bále ľahký krok, potom šťastný Nový rok!
• Lásky, šťastia hodiny,
v kruhu svojej rodiny, užite
si spoločne, krásne sviatky
vianočné a nech dlho prevláda novoročná nálada.
• Na stromčeku sviečka svieti, pokoj, šťastie nech k Vám
letí. A keď rozžiaria sa Vaše
tváre, nech hojnosti máte
stále.
• V novom roku žiadne nehody, iba veselé príhody,
doma veľa pohody, nepoznať žiadne nezhody a iba
šťastné náhody.
• Radostné ticho nad Betlehemom, polnočná chvíľa zázrak čaká, v tom jasná
hviezda na nebi skvie sa, zástup nebeských poslov plesá
– Ježiš je tu! Láska je tu! Pristúpte sem, pokoj vám ľudia,
raduj sa zem!
• Veľa darčekov, čo srdce
pohladia, rodinu, priateľov,
čo nikdy nezradia. K bohatstvu krôčik a ku šťastiu
krok, veselé Vianoce a šťastný nový rok!
• Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa
vdýchne, pokoj, radosť, dobrú vôľu a nielen v túto svätú chvíľu, ale každučký deň
v roku, nech stojí pri Vašom
boku.
• Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma, nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a

smola. Nech pohoda vládne
za sviatočným stolom, nech
láska prevláda nad nemilým
slovom. Nech tichá hudba
veselosti vám počas celých
Vianoc znie, nech ten rok
nastávajúci vám šťastie a
lásku prinesie!
• Tak, ako za oknom sniežik
padá, nech do Tvojho srdiečka šťastie sadá! Zabudni
na bolesť, na starosti a preži
Vianoce v láske a radosti!
• Stromček už rozvoniava a
každý z nás lepší je, prajem
Ti veľa zdravia, šťastia, lásky a nádeje.
• Vianoce idú – ten sviatočný čas. Nech Láska prežiari
všetkých vás. Nech výrečná
hviezda nemá, čo navždy
žiari z Betlehema, s istotou
Vám vedie krok cez celý Boží
nový rok!
• Až sviatočné zvony odbijú
polnoc a oznámia príchod
čarokrásnych Vianoc, zabudni hneď na všetky starosti a preži chvíle v zdraví,
šťastí a radosti.
• Veselé Vianoce prichádzam
ti priať, aby človek človeka
mal stále rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby
tento nový rok za to stál.
• Hviezdička na nebi svieti
a deň za dňom letí. Ku štedrej večeri je už len krok, tak
želám veselé Vianoce a šťastný nový rok.
• Do pohára šampanské, do
srdiečka lásku, k tomu božtek pre šťastie, zdravia plnú
kapsu. Veselé Vianoce a šťastný Nový rok!
• Veselé sviatky Vianočné,
pekné cesty polnočné, pod
stromčekom pekný darček,
na Silvestra rezký tanček,
zo zábavy rovný krok a potom šťastný Nový rok!
• Na Vianoce a v roku novom, želám Vám ja nastokrát

teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, šťastia akurát,
aby Vás mal každý rád.
• Jedna vločka, druhá vločka, kto bol dobrý, ten sa
dočká. Všetko sa už ligoce,
hurá idú Vianoce. Ježiškovi napíšem, nech Ti splní
každý sen. Vianoce lásky a
pokoja, nech každú Vašu
bolesť zahoja. V kruhu najbližších tešte sa spolu až
budete sadať k sviatočnému
stolu.
• Na Štedrý večer pozor daj,
zvončeky zvonia, počúvaj.
Tak, ako za oblokom sniežik
padá, nech na Tvoj stôl šťastie
sadá. Preži sviatok Vianočný,
plný slasti a radosti.
• Radosť a šťastie, krásu a
nehu, nech Ti prinesie vianočný sen. Posielam Ti ho
po vločkách snehu, zachyť
ho v dlaniach v ten zázračný deň.
• Vianoce čisté a biele ako
sneh, v živote len radosť,
zdravie a smiech. Silvestrovskú náladu po celý rok, šťastie nech sprevádza Váš krok.
• Želajme si v novom roku,
dobrých ľudí vždy po boku.
Zdravia, lásky plný dom a
spokojný život v ňom. Vôňu
medu, ihličia, dobrôt plný
stôl, atmosféru sviatočnú,
liek na každý bôľ.
• Ďalší nový rok je tu zas,
o rok zostarne každý z nás.
Nech teda lepší bude o stokrát, nech stále má Ťa niekto
rád.
• Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj vduši. Čo bolelo nech sa zhojí,
čo tešilo nech sa zdvojí. Aby
boli v novom roku iba slzy
šťastia v oku.
• Nech vianočný zvonček
Vám šťastím zvoní, nech vianočný čas sa v lásku zmení

a tak krásne, ako sa hviezda
ligoce, tak nádherné Vám
prajem Vianoce.
• Bez snehu to vydržíte, kapra, rezne osmažíte. Napcháte si pekne brušká a počkáte
na Ježiška. Snáď vám niečo
nadelí, buďte šťastní, veselí.
• Šupinku pre šťastie schovajte do dlane, radosť vám prinesie, smútok vraj zaženie.
K vianočnej pohode rozkrojte jabĺčko, prajem vám zo
srdca zdravie a šťastíčko.
• Čo to cinká, čo to zvoní,
kúzlo Vianoc ako vlani. Tichá chvíľka k zastaveniu,
závan šťastia k vychutnaniu. Keď zazvoní zvonček,
rozsvieti sa stromček, malý
darček rozbaľte si a na všetkých spomeňte si. Potom
vykročte rovným krokom
za tým krásnym Novým rokom.
• Už sa blížia Vianoce, ten
čas rýchlo letí. Na stromčeku
sviečky svietia, šťastím žiaria
deti. Starý rok už odchádza,
nový ide za ním, nech Ti len
radosť prináša, to je mojím
prianím.
• Nech posolstvo tejto tajomnej vianočnej noci, posolstvo pokoja a lásky naplní
Váš život nielen cez vianočné sviatky, ale i vo všetkých
dňoch nového roka!
• V Novom roku Vám prajeme fujavicu šťastia, víchricu
pohody, závej radosti, len
malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu zdravia
a lásky.
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Nový rok
Katarína Kostolná
Nový rok. Prelom dvoch rokov. Veľa ľudí je o rok starších.
Končí sa jedna etapa a začína
druhá. Nový rok je aj dňom,
keď si ľudia želajú všetko dobré. Prečo to vlastne robia? Čo
vidia za tými dvomi alebo tromi slovkami? Na Nový rok sa
stretne celá rodina a každý želá
každému zdravie, šťastie, lásku.
Prečo?
Všetci si želajú, aby bol ten
ďalší rok lepší, krajší, aby nás
obchádzalo všetko zlé, aby sme
boli zdraví a šťastní. Tieto slová
nás pri srdci zohrejú a dodajú
nám určitú nádej, že možno
bude lepšie.
Ale prečo zdravie? Keď je
človek chorý, nevie vnímať
život tak, ako zdravý človek.
Nedokáže sa tešiť z každého slnečného lúča, keď leží v posteli
a pije horúci čaj. Zdravie je pre
každého najdôležitejšie, a preto
si ho navzájom želajú. Je dôležitejšie ako peniaze alebo iné
hmotné statky, lebo zdravie sa

kúpiť nedá. Lenže, niekedy je
dosť ťažké mať pevné zdravie
po celý rok.
Ale so zdravím súvisí aj
šťastie. Čo je také magické na
šťastí? Prečo pociťujeme toľkú
duševnú krásu, keď sme šťastní?
Šťastie je magickosť, je to pocit,
že sme už konečne celý, že nám
nič nechýba. Cítime sa krásne.
Plnia sa nám tajné sny, uskutočňujú sa naše plány. Ak je človek
šťastný, nepotrebuje k životu
viac, lebo vie, že viac už mať
nemôže. Akoby čarovná víla
mávla prútikom a naše srdcia sa
naplnili šťastím. Veľa ľudí šťastie nepociťuje, a preto ho závidí
iným. Preto si ľudia želajú šťastie, lebo ak človek nie je šťastný,
upadá do seba a už viac šťastie
pociťovať nechce. Je dôležité
byť šťastný, lebo šťastný človek
šťastie nielen prijíma, ale aj rozdáva. Šťastný človek je ten, kto
sa teší zo šťastia druhých. Preto
je šťastie dôležité. Je dôležité pre
deti, pre dospelých, pre starých,
jednoducho pre všetkých.

Láska. Obyčajné slovo, ktoré dokáže v sebe ukryť mnoho
pocitov, nádejí, úsmevov. Prečo
človek chce, aby bol milovaný?
Alebo, čo chce dokázať tým,
ak niekomu povie, že ho ľúbi?
Prečo si ľudia lásku rozdávajú
hlavne cez najkrajšie sviatky
roka? Človek nie je človekom,
ak nepozná lásku. Už v mamičkinom brušku cítime, ako nás
rodičia milujú a túžia po nás.
Toto je základ lásky. Keď sa dvaja ľudia milujú, nepoznajú nič
krajšie a túžia ju mať naveky,
aby ich stále sprevádzala. Láska
by mala s nami byť po celé naše
bytie. Preto je dôležité, aby sme
ju rozdávali plnými priehršťami
a aby sme ju uctievali. Je dôležité ukázať druhému, že nám na
ňom záleží. Ale nie len raz do
roka. Aj keď Vianoce sú najkrajšími sviatkami lásky a pokoja, láska by sa mala rozdávať
po celý rok, aby všetci vedeli, že
každého má niekto rád.
Nový rok je len raz do roka,
preto je čarovný. Vonia poko-

jom a láskou. Všetko, čo má
človek v srdci, vypláva na povrch ako mydlová bublina. Vtedy druhí vedia, čo si majú vážiť.
Veľa ľudí už nikdy nespozná,
aké budú tohtoročné Vianoce.
Preto by si mal človek vstúpiť
do svedomia a dať najavo to
dobré, čo je v ňom aspoň v podobe novoročných želaní. A
určite sa bude cítiť lepšie. Veď
tieto sviatky sú magické a sú
len raz do roka. Pre niektorých
budú možno posledné, preto by
sme mali práve týmto ľuďom
zaželať to, čo im pomôže prežiť
posledné chvíle s úsmevom na
tvári. Takže novoročné želania
nie sú len o slovách, ale aj o človeku ako takom. Ak človek praje druhým len to dobré a praje
skutočne z hĺbky srdca, vráti sa
mu to stonásobne. Veď zdravie,
šťastie, láska sú súčasťou života
každého z nás. Bez nich sme
ako strom bez lístia. Vážme si
všetky hodnoty a deľme sa o ne
s ostatnými.

aj gýčami, ktoré taktiež nemôžu
chýbať. Vence spievajúce HOHO-HO blikajúce všetkými
farbami, škriatkovia... Viete si
predstaviť, že za celé sviatky by
ste nevideli niekde pripnutého
aspoň jedného Mikuláša? Myslím, že keď sa budete akokoľvek
snažiť, netromfnete tú Švédku, ktorá si ich povešala okolo
domu okolo 60 a žiadny z nich
nebol menší ako pol metra.
Každému sa predsa páči niečo iné a pre niekoho môže mať
aj tá najobyčajnejšia vec obrovské čaro, tak si myslím, že pojem gýč je teraz relatívny.
Veľmi zaujímavé pre mňa
bolo, keď som sa vás skôr narodených pýtala na spomienky,
zážitky z Vianoc vašej „malosti
a mladosti.“ Hoci od každého
by som mohla uverejniť príbeh
hodný aspoň jednej strany, ale
keby som to mala zhrnúť, najčastejšia a najobľúbenejšia veta:
„Jáj moja, nemali sme ani tele-

vízor, mobily a ani tie internety
neboli a boli sme spokojní.“
Každá doba so sebou prináša
niečo nové, iné, priekopnícke,
ale vzťahy, sôdržnosť v rodine by sa nemali meniť. Hoci
je tomu niekedy inak. Určite
si ich nemôžeme predstaviť
ako v americkom filme, kde sa
stretnú ideálni ľudia, majú ideálnu rodinu a všetko je dokonalé, krásne. V každej rodine to
občas zaškrípe, ale vždy je čas
utužovať vzťahy aj keď to nie
je ľahké. Istotne máte niekedy
nutkanie ako Kevin z komédie
Sám doma povedať si aby všetci
zmizli, ale samým by vám bolo
smutno, verte mi.
Dnes pípajú mobily... Neviem a netuším, čo nám bude
pípať o 50 (alebo 100) rokov, ale
dúfam, že ľudia sa stále budú
stretávať pri štedrovečernom
stole, jesť oblátky s medom,
opekance, dobroty a smiať sa na



Naozaj sú šťastné a veselé?
Michaela Uhrinová
Vianoce šalala, nepípa mobil
som zúfalá... Aj vám táto zvučka už pomaly ale isto dolieha na
rozum? Nebojte sa, nie ste sami.
Predsa idú Vianoce a mobilní operátori si v tomto období
najviac mädlia ruky. Ďakovať
za to môžu určite reklamám, na
ktorých sa síce zasmejeme, ale
neskôr by sme na televízor najradšej hodili plachtu.
Uvedomujete si, že obdobie
o ktorom básnime celý rok, je tu
už o pár dní. Teraz som možno
niekomu privodila myšlienky
typu „Mám všetko nakúpené?
Prichystané? Ale, veď mám
ešte čas!“ Samozrejme, čas je
tu vždy, ale pri každodennom
zhone, ktorý začína zvukom
budíka a končí ďaleko po polnoci s hlavou v knihách, alebo
papieroch, nemôže byť o Vianociach ani reč. A zrazu budete
prekvapení, keď budú už nedočkavo kopať do dverí a vy im

otvoríte s prázdnymi rukami,
nepripravení s vetou: „To už?“
Týmto nechcem povedať, aby
ste sa predbiehali v kupovaní
honosných darov, ale aby ste si
vychutnali to „čaro“, keď voňajú
perníky, škorica, svieti stromček a vy si môžete v pohode po
n-tý krát vychutnať Tri oriešky
pre popolušku. Znie to ako klišé, ale ak sa dokážeme zastaviť,
môžeme si vyčarovať rozprávkové Vianoce. Určite by som
medzi vami našla mnohých,
ktorých už mesiac pred sviatkami od nervozity bolí brucho a
pri slove Štedrý deň sa im trasú
ruky a aj takých, ktorí sa bezhlavo rútia do hypermarketov a ich
nákupné košíky sa prehýbajú
pod plazmovými televízormi a
rýchlovarnými kanvicami, ktoré im síce až tak netreba, ale
„Boli v akcii. No nekúp to!“ Je
jasné, že každodenne ste obsýpaní letákmi, zľavami a bezkonkurenčne najlepšími cenami a
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Bohoslužobný poriadok počas vianočných sviatkov vo farnosti LUDROVÁ
(14. XII. 2008 – 6. I. 2009)

!!!!! tučne vytlačené dni sú prikázané sviatky !!!!!
Ludrová

Liptovská
Štiavnica

III. adventná nedeľa

9:15

8:00

spoločná. sv. spoveď vo všetkých kostoloch 15:30 - 17:00

17:00
17:00
17:00 d

18:00

Dátum

Vdp. Miloš Uchál
Nar. 1. 9. 1965 v Ružomberku. Pochádza
z Dolného Kubína, má
dvoch súrodencov. Teológiu študoval v rokoch 1988 – 1993. Na
kňaza bol vysvätený
19. 6. 1993 v Spišskej
Kapitule. Ako kaplán
pôsobil v Spišskej Novej Vsi. Od rokoch
1994 - 99 bol farárom
v Komjatnej. Následne pôsobil vo farnosti
Žaškov na Orave. Od 1.
7. 2008 ho otec biskup
Mons. František Tondra ustanovil za kaplána do našej farnosti.
A tak do farnosti pribudol ďalší kňaz, rybár, šachista i futbalista. Momentálne vo
voľnom čase hráva hokejbal a kráľovskú hru
– šachy.

14. XII.

Ne

15. XII.
16. XII
17. XII.
18. XII.
19. XII.
20. XII.

Po
Ut
St
Št
Pi
So

21. XII.

Ne

22. XII.
23. XII.

Po
Ut

24. XII

St

25. XII.
26. XII.
27. XII.

Št
Pi
So

28. XII.

Ne

29. XII.
30. XII.

Po
Ut

31. XII.

St

1. I.

Št

2. I.
3. I.

Pi
So

4. I.

Ne

5. I.

Po

6. I.

Ut

JASLIČKOVÉ SLÁVNOSTI

d – detská sv. omša
m - mládežnícka

18:00 m
7:30

17:00 d
17:00
18:00 m

IV. adventná nedeľa

9:15

8:00

Od 8:00 návšteva chorých v celej farnosti

17:00

(štedrý deň)
polnočné sv. omše
Narodenie Pána
Sv. Štefana, prvého mučeníka
Sv. Jána, ap. a evanjelistu
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
(odpustová slávnosť v Štiavničke 10:30)

7:30
24:00
9:15
9:15
7:30

7:00
18:00
7:30
24:00
8:00
8:00
7:30

9:15

8:00

17:00

Štiavnička

10:30
17:35
18:00
17:00 d
18:00
18:00 m
10:30
17:35
18:00
17:00
24:00
10:30
10:30
10:30
17:35
18:00
17:00
10:30

18:00
Sv. Silvestra, pápeža
9:15
8:00
Vo všetkých sv. omšiach zhodnotenie roka + ďakovná pobožnosť s požehnaním
Ludrová, Lipt. Štiavnica: od 23:30 eucharistická poklona a novoročná pobožnosť
10:30
Panny Márie Bohorodičky
9:15
8:00
17:35
18:00
17:00
18:00
7:30
18:00
10:30
2. nedeľa po narodení Pána
9:15
8:00
17:35
detské sv. omše začnú po vianočných prázdninách
17:00
18:00
10:30
Zjavenie Pána
9:15
8:00
17:35
št 25. XII. v Ludrovej o 14:00; v Liptovskej Štiavnici o 15:00
pi 26. XII. v Štiavničke o 14:00

POŽEHNANIE PRÍBYTKOV
Záujemci budú mať na bráničke priviazanú MODRÚ stuhu
(stuhu si môžete vyzdvihnúť v kostole, prípadne vyrobiť )
Podmienky:
1. trpezlivosť, rodín je veľa
(približné mapy kadiaľ pôjdeme budú na výveskách kostolov)
2. nikomu žiadny alkohol
3. nikomu žiadne peniaze
(kto chce prispieť finančne – nech tak urobí v kostole do zvončeka)

DOBRÁ NOVINA
Záujemci budú mať na bráničke priviazanú ŽLTÚ stuhu
(stuhu si môžete vyzdvihnúť v kostole, prípadne vyrobiť )

pi 26. XII. Ludrová:

13:00 – 20:30

so 27. XII. Ludrová
8:30 – 20:30
Lipt. Štiavnica 8:30 – 20:30
ne 28. XII. Štiavnička
14:00 – 20:30
po 29. XII. Lipt. Štiavnica 16:00 – 20:30
ut 30. XII. podľa vyhlásenia v oznamoch
Ludrová: št 25. XII. od 15:00
pi 26.XII. od 14:00 (ak bude treba)
Liptovská Štiavnica: pi 26. XII. od 13:00
Štiavnička: pi 26.XII. od 14:30

Aby boli Vianoce čarovné a príjemné...
Edita Haluzová
Vianoce sa blížia neuveriteľným tempom a veľa z náš žien
bude znášať predvianočný stres.
Upratovanie, nákupy, chystanie
dobrôt nás tak vyšťavia, že si
ani nedokážeme vychutnať čaro
štedrovečernej večere a vianočných sviatkov.
Pri príprave drobných koláčikov sa používa často škorica a
med. Že tieto dve ingrediencie
sú vhodné nielen do koláčikov,
ale majú široké spektrum svojho uplatnenia nemusím hádam

ani zdôrazňovať. Predsa mi
však nedá, aby som sa nepodelila s vami o niekoľko receptov
pri ich využití v liečbe ľudského
organizmu.
Škorica patrí medzi koreniny so zahrievacím účinkom a
pôsobí aj protizápalovo. Vedci zasa zistili, že aj keď je med
sladký, ak sa berie v správnych
dávkach ako liek, nemôže ublížiť ani cukrovkárom. Nedávne
štúdie dokázali, že cukor obsiahnutý v mede najviac pomáha
pri regenerácii telesných síl.

Pacienti – seniori, ktorí užívajú med a škoricu v pomere 1:1
sú čulejší a ohybnejší. 1 lyžička
škorice a medu rozriedeného
v 2 dcl. vody ak sa berie viac
krát denne, hlavne okolo 15
– tej hod. kedy začína ubúdať
telesná vitalita, obnoví vitalitu
tela do 1 týždňa.

Zápach z úst

Ľudia v Juž. Afrike od dávna
ráno na lačno kloktajú 1 lyžicu
medu a 1 lyž. škorice zmiešané
s horúcou vodou. Ich dych zostáva čerstvý po celý deň.

Chudnutie

Každé ráno, pol hod. pred
jedlom na lačný žalúdok a večer pred spaním vypite 1 šálku
medu so škoricou. Pravidelné užívanie zníži váhu aj u
mimoriadne obéznych ľudí.
Pravidelné užívanie zabraňuje
usadzovaniu tuku i pri požití
mimoriadne tučných jedál.

Rakovina

Štúdie v Japonsku i Austrálii
preukázali, že i pokročilá forma
rakoviny kostí, žalúdka a čriev
Pokračovanie - s. 11
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Pokoj
Ladislav Slanicay

Keď v roku 1945 skončila druhá
svetová vojna, národy Európy privítali
po piatich, či šiestich rokoch konečne
mier. Dúfali, že spolu s nim zavládne
vo svete aj POKOJ.
Zem sa prestala chvieť pod hukotom preťažených „Liberátorov“
rozvážajúcich smrtonosný náklad
miliónom ľudí. Zmĺkol desivý piskot
„Kaťuší“ a svet naivne veril, dúfal, že
spolu s mierom zbraní zavládne vo
svete aj pokoj. Vytúžený pokoj! Bola
to však len predstava a naivná predstava. Vysnívaná, lebo po roky sa nám
pokoja nedostalo. Tak ako o tom píše
v básni Pavol Horov:
pre ľudstvo, pre pokoj,
pre ten sen bláznivý,
ktorý v nás večne žije,
sťa hviezda najkrajšia, žiariaca
z tmí ľudskej histórie!
Veru pokoj bol a zostáva medzi
nami len bláznivým snom! Preto dnes
a znova si kladieme otázku: „Čo je
podľa našich predstáv pokoj?“ Pokoj
to nie len mlčanie zbraní, to nie je len
miesto bez ruchu, miesto ticha. Aj to
je pokoj. Ale len pokoj fyzický. No
nám dnes akosi viac chýba ten pokoj
vnútorný. Pokoj srdca, pokoj v duši!

Mohli by sme nekonečne filozofovať
a zamýšľať sa nad tým prečo je tomu
tak. Prečo aj v prípade nedostatku
pokoja si začíname viac vážiť toho,
čo nám chýba, čo strácame, prípadne
sme už stratili, alebo sme sa ho dokonca vzdali! A za akú hodnotu? Za
akú cenu? Čo sme v rebríčku hodnôt
uprednostnili, dali na prvé miesto za
cenu pokoja? Vieme o akú hodnotu
sa jedná, vieme o akú hodnotu ide!
Materiál, peniaze, statky a nekonečná
túžba mať, mať čo najviac! No len hŕstka z nás si uvedomuje, že je to hodnota pominuteľná, platná len teraz, tu
na tomto pominuteľnom svete a potom ... potom skôr či neskôr, tie materiálne hodnoty stratia cenu. Prestanú platiť tak, ako naša koruna, len do
konca roka a príde Euro!
V snahe mať a mať čo najviac materiálnych hodnôt sme zaslepene
postavili hodnoty ducha až kdesi do
dolných priečok pomyselnej tabuľky
hodnôt. Z každodenného života sa čoraz viac vytráca vzájomná láska, úcta,
snaha i ochota si pomôcť, žiť život
nielen v súlade so svetskými zákonmi, ale predovšetkým zákonmi Božími! Na druhej strane, v susedskom
prostredí, často i v rodinách i v spoločnosti vôbec, zapúšťa korene zloba,

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

klamstvo, nenávisť a závisť, lebo ten,
čo koná denne na hrane zákona, ten
je na tom lepšie, má viacej, užíva si a
nič sa nedeje! Aspoň zatiaľ!
Pokoj, či nepokoj v nás, v našej duši,
je mozaikou každodenných skutkov
nášho života. Je to súhrn dobra, ale
aj toho zlého, čo sa nám každý deň,
či už zámerne, alebo nechtiac pritrafí
vykonať, najmä vtedy, keď v nás prevláda ľahostajnosť žiť život a riadiť sa
v ňom tak občianskymi zákonmi, ale,
čo je prvoradé, žiť každodenný život
podľa desatora!
Tak milí moji rodáci! Starousadlíci
i tí, čo ste prišli medzi nás a v záujme pokoja dali prednosť žiť na dedine
medzi nami. Venujme predovšetkým
najmä teraz v tieto nadchádzajúce dni
vianočných sviatkov aj sebe! Zamyslime sa a nebojme sa byť kritickí hlavne voči sebe, čím sme my, ja, ale aj ty,
prispeli k tomu, aby sa medzi nami
udomácnil pokoj, stal sa samozrejmosťou nášho každodenného života.
Verme, že nájdeme pri dobrej vôli
spôsob, ako udomácniť medzi nami
viac vzájomnej lásky, porozumenia a
pokoja, pokoja nielen vo forme mlčania „Kaťuší“, ale pokoj prajem každému z Vás vo vlastnej duši!


Z činnosti MO SZŤP v Ružomberku
Edita Haluzová

Vážení čitatelia To i To.
Občas vás zvyknem informovať o činnosti organizácie Zväzu telesne postihnutých v Ružomberku.
Isto teda viete, že výbor
MO má dve členky z Liptovskej Štiavnice, ktoré mimochodom pracujú veľmi
dobre a sú oporou výboru.
Žiaľ dobrá činnosť iba členov výboru nestačí na to,
aby organizácia vykazovala
kvalitnú činnosť aj keď výbor hrá dôležitú úlohu pri

zdarnom priebehu jednotlivých akcií, ktoré sme pripravovali na každý mesiac
v roku a snažili sme sa ich
urobiť tak pestro, aby si na
svoje prišli jednotlivý členovia organizácie.
Žiaľ, účasť na akciách je
stále veľmi nízka aj napriek
nášmu maximálnemu úsiliu. V novembri sme zorganizovali popoludnie spoločenských hier a „Čo vieme
o eure?“ Okrem členov výboru sa na posedení zúčastnili tri členky. Z vyše sto

evidovaných je to žalostne
málo. V októbri to bolo posedenie s jubilantmi, ktoré
dopadlo podobne aj napriek
tomu, že bolo zorganizované veľmi dobre a každému
jubilujúcemu členovi bola
zaslaná pozvánka.
Už som raz písala, že nemôžeme posielať pozvánky na jednotlivé podujatia,
pretože by to bolo z finančného hľadiska neúnosné.
Máme v meste tri vývesné
tabule na ktorých informujeme členov o podujatiach a

tak isto poskytujeme informácie aj cez mestský rozhlas. Sme z toho smutný, že
náš čas aj námaha, ktorú do
prípravy jednotlivých akcií
vkladáme, nie sú adekvátne
výsledku – teda účasti členov.
Ešte chcem na záver roka
2008 poďakovať členom
SZŤP z Liptovskej Štiavnice
za účasť na našich podujatiach a popriať im do nového roku 2009 veľa zdravia,
osobnej pohody a optimizmu.
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Žiaci zas bodujú

Marek Jadroň

Prišla zima a s ňou koniec
futbalovej polsezóny v ktorej
sa nášmu prvému mládežníckemu mužstvu zadarilo
viac než dobre. V tejto súťaži hrajú žiačikovia iba druhý ročník a medzi pomerne
dobrými mužstvami ako je
Liptovský Mikuláš, Lisková atď. ukončili svoju púť
a budú zimovať na prvom
Mužstvá
Lipt. Štiavnica
Černová
Lisková
Hrboltová
Lipt. Sliače
B. Potok
Iľanovo
Lipt. Mikuláš
Ľubochňa
Likavka
Dúbrava
Palúdzka
Sv. Kríž
Bobrovec

Zápasy
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

mieste tabuľky s náskokom
jedného bodu pred vynikajúcou Černovou! Chcel by
som pogratulovať chalanom
za ďalší úspech, ktorý dokázali v mene našej obce a samozrejme im aj poďakovať
za to že hrajú s takým nasadením. Ďalej by som chcel
poďakovať všetkým ľuďom
ktorý chodia a povzbudzujú
našich chalanov v zápasoch.
Výhry
9
9
8
8
7
6
5
6
5
5
4
3
3
2

Remízy
2
1
2
2
3
1
4
0
2
1
2
1
0
1

Menovite skalným fanúšikom Rudolf Baďo a Roman
Šiška, ktorý sa aj v inom stará o dopravu chalanov. Ďalej
chcem poďakovať starostovi
obce Laukovi Dušanovi a
Obecnému zastupiteľstvu za
toľko finančných prostriedkov aby toto mužstvo mohlo
existovať a hrať taký dobrý
mládežnícky futbal aký hrá.
Ešte raz ďakujem a gratulu-

Prehry
2
3
3
3
3
6
4
7
6
7
7
9
10
10

Skóre
34:11
44:18
34:16
28:20
24:13
30:18
24:17
32:33
35:47
14:28
27:23
19:44
11:34
9:43

Aby boli Vianoce čarovné a príjemné...
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môže byť s úspechom liečená .Pacienti trpiaci týmito druhmi rakoviny by
mali užívaš 1 lyžicu medu
a 1 lyžicu škorice mesiac
3 krát denne.

Ťažký žalúdok

1 lyžičku škorice a 2
lyžičky medu užité pred
jedlom, zabraňujú zvýšeniu kyslosti žalúdka aj
pri konzumácii najťažších
jedál.

Cholesterol

2 lyžice medu a 3 čajové
lyžičky škorice zmiešané
s 2 dcl. horúcej vody, ktoré podávali chorým s vysokou hladinou cholesterolu dokázali znížiť jeho
hladinu o 10% do 2 hod.
Ak sa podáva dlhodobo
3x denne, môže sa vyliečiť aj chorý s chronickou
vysokou hladinou choles-

terolu. Podľa informácií i
samotný pravý med ak sa
používa denne, zabraňuje
zvýšeniu cholesterolu.

Infekcie močového
mechúra

Rozpustíte
2 lyžice
medu a 1 lyžicu škorice
v pohári vlažnej vody a
vypijete. Tým sa odstráni
infekcia moč. mechúra i
moč. ciest.

Choroby srdca

Zmiešajte med a škoricu dokopy a natrite si to
na chlieb namiesto džemu a jedzte pravidelne na
raňajky. Znižuje to hladinu cholesterolu b krvi
a cievach a chránia pred
infarktom .Pravidelné raňajky tohto druhu uľavujú
pri zadýchaní a posilňujú
srdce. V Amerike a Kanade rôzne domovy s ošetr.
starostlivosťou liečia takto

svojich klientov, ktorí sú
vo veku, kedy cievy a žili
strácajú svoju pružnosť a
môžu sa upchávať. Med a
škorica vracajú cievam a
žilám pružnosť.
Vy, ktorí si dávate novoročné predsavzatia, skúste
takéto ľahko splniteľné:
urobte niečo pre svoje
zdravie a ešte k tomu ľahko, príjemne a bez komplikovaných diét uľahčíte
svojmu srdiečku, cievam
aj celému telu, ktoré sa
vám odmení tak, že vás
bude poslúchať a bez prekážok s vami prežije celý
nastávajúci rok 2009.
Podľa týždenníka World News
preložil Ivan Kratochvil
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jem chalanom k úspechu!!!
HRÁČI ŽIACKEHO TÍMU:
BRANÁ + OBRANA:
Petružela Lukáš — Petržalka
Gaál Attila - Maďar
Púček Andrej - Púčik
Jacko Jakub - Feťák
Kostolný Roman - Kostolnacký
ZÁLOHA:
Janči Ľubomír - Policajt
Dvorský Radovan - Bába
Šiška Roman - Drobec
ÚTOK:
Karlík Jakub — Pastier
Hlaváč Michal - Žaba
Sliacky Martin - Blážo
ČAKAJÚ NA SVOJU PRÍLEŽITOSŤ:
Baďo Tomáš - Kurke
Ondrejka Lukáš — Luky
Kostolný Andrej - Drzáň
Kamhal Xaver - Xavík
Pavlík Mário – Majo
Marek Jadroň - Trénerko 

Naozaj sú šťastné a veselé?
Dokončenie - s. 8

veselých príhodách tak, ako je to (verím že u
väčšiny z vás) dnes.
Takisto slová Veselé Vianoce by nemali byť
len „zástierkou.“ Keď ich vyslovujeme, väčšinou niekoho obdarovávame. Dáte mi isto za
pravdu, ak budem tvrdiť, že keď vidíme radosť
ostatných, tá naša je ešte väčšia.

Súkromná inzercia
Súkromný podnikateľ ponúka služby strojom UNC HT-65. Stroj je schopný vykonávať
zemné práce, záhradné úpravy a rôzne iné
služby. Cena za 1 motohodinu je dohodou.
V prípade záujmu volajte na tel. č. 0903 510
184.
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Tajnička - Nový rok sa blíži...
POMÔCKY
AKA, BIN,

NORIT,

ODTADIAĽ

BURAN,

I. ČASŤ .

HMLA

TAJNIČKY

BEZFAREB-

HLINÍK

NÝ NÁTER

RÉTOR,

ROZPRÁV-

SLOVKO

SOLMIZAČ-

NAŠE

CESTNÝ

MESTO V

II. ČASŤ

DOM.MENO

SALAT,

KOVÝ

ÚCTY

NÁ

MESTO

STROJ

ANGLICKU

TAJNIČKY

ERIKY

PRINC

V ÁZII

SLABIKA

ETUN,
PECH,

ŽERTVY

PODALI

PICHAL

POZÝVA-

MANILSKÉ

OTEC,

NEÚSPECH

Tajničku pre vás pripravuje
Dušan Šulík

ME

(hovor.)
BLÚDIL,

KONOPE

po nemecky

NEVEDEL

NÁŠ RÁZ.

STAVEBNÝ

SI RADY

KRAJ

ÚTOK

DIELEC

OBIŠLA

DOM.MENO

po česky

APOLÓNIE

OŠATENIA

AUSTRÁL.
VTÁK

ORAŤ,
NEMECKÝ

po česky

NADANIE

ŠALÁT,

ČLEN

VYČERPA-

ZOSTÁVAL

po nemecky

NOSŤ

NAĎALEJ
RYTMICKÝ

ZNÍŽENÝ

SKRATKA

DÁTA

POHYB

EURA

MÚZA ĽÚB.

III. ČASŤ

HORKÝ,

BÁSNIC.

TAJNIČKY

po taliansky

ŠVAJČ.

TÓN "E"

ČESKÝ

SLOV.ÚCTY

MESTO

BÁSNIK

V ÁZII

MIMO,

HUDOBNÝ

POZOR,

VYJMÚC

NÁSTROJ

rus.(mn.č.)

BÝK,

OČISTIL

NÁPRAVA

po česky

VODOU

CHYBY

MALÝ

PALMY

BIČ
STEPNÁ

BRAT.VÝR.

SAMICE

FUJAVICA

DRUŽSTVO

BÝKOV

BESNEL

MONGOL.
PASTIERI

FIGLIAR,

BIBLICKÁ

MENO

HUNCÚT

HORA

PAVONE

VYVRELÁ

OBEŤ

HORNINA
ŠTÁT
OZVENA

PREČO ?

V USA

SAMEC

OZNÁM,

KAČKY

SPRÁVA

ÁZIJSKÝ
JELEŇ

ČESKÉ

POČÍTADLÁ

OKRESNÉ

OSOBNÉ

MESTO

ABAKUSY

MÚZEUM

ZÁMENO

ST.GR.

ZĽAVA,

JED.HMOTN.

po česky

OŠATILI

ODBORNÍK

HMYZ POD.

V PIVOVA-

VESMÍR

RE

VÝDAVOK

VČELE
ZAŤAŽÍ

ŽIALI

DAŇOU
TLIEŤ,

DRANÍM

TOČENÍM

po česky

OPOTRE-

ZROLOVAL

TENKÁ

BUJ

KOŽA

SPOR

LISTNATÝ

ŽENSKÉ

ST. TYP

STROM

MENO

SKÚTRA

ŠVÍK,

SLOVEN.

ŠEV

RIEKA

ČASŤ

PRAŠTIL,

FEBRUÁR,

VETY

UHODIL

po česky

REČNÍK

OCHUTIŤ
SOĽOU

DRUHÉ
MAĎAR-

SENO

ORBA

SKÉ

VŽDYZEL.

OBRÁBALA

SÍDLO

KER

RÍMSKA
2

BRATISL.
FUTBAL.

PLUHOM

KLUB

ŽENSKÉ

VHODNE

RÍMSKY

MENO

ULOŽÍ

1001

SÚČASŤ

DROBNÁ

CEMENTU

VKLAD

ŠPINA

UNAVUJE,

HRÁČOV

PRED.ČASŤ

ČASŤ

VYSILUJE

LODE

ARAB.MIEN

ČAPKOV

PREDLO-

ROMÁN

KRYHA,

KA

po česky

PRANÍM
SŤAHOVA-

NEMECKÝ

ČISTILA

FILOZOF

CIE

EČV

HAFNIUM

ZÁCLONY

HUMENNÉ

VITÍM

VYHRÁ-

UROBILO

VALI

KUCHYNSKÉ
NÁDOBY

REČNÍK

NEZO-

INDICKÝ

(kniž.)

BRAŤ

KÚZELNÍK

Riešenia z čísla 3/2008:
Tajnička: A je tu jeseň. Záhradkári sa už tešia na krásne plody svojej záhradky.
Výhercovia tajničky: 100 Sk získava: Lenka Kurtulíková - Ružomberok, Rázga Vojtech - 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, evidované na MK SR pod evid. č. EV 840/08.
Šéfredaktor a DTP: RNDr. Dušan Dírer. Redakčná rada: 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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