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Pár postrehov starostu
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Aj ja to dokážem!!!
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NEPREDAJNÉ

Editoriál - Vyhrňme si rukávy
Ladislav Slanicay
Vari nenájdeme
nikoho, komu by
sa páčilo niektoré
z ročných období
bez výhrad. Jednému
vyhovuje
zima, to hlavne
tým mladším, tí
starší by zase radi vymenili jednu
zimu za štyri letá. Raz je veľmi teplo, potom zase kruté mrazy, niektoré prinášajú
veľa práce, veľa starostí. No zhodneme sa

na tom, že každé ročné obdobie má niečo,
čím je typické a nenahraditeľné. Prechodnými obdobiami sú jeseň a jar, do ktorej
sme vkročili po zime plnej rozmarov i nebývalého šantenia. Skutočnosť, že jar máme
tu, neklamne potvrdzuje aj okolitá príroda.
Tam, kde skoro ráno opierajú slnečné lúče
a roztopili štedrú nádielku snehu, stihli už
dávnejšie rozkvitnúť snežienky, objavujú sa
aj prvé skromné sedmokrásky, neklamný
dôkaz prebúdzajúceho sa života v prírode. Skutočnosť, že sa všetko prebúdza zo
zimného spánku ohlasujú aj operenci. Už
včasne ráno oznamujú, že sú nastavení na

letný čas a svojim spevom, ako predohrou,
sa usilujú o základ nového života.
Ale jar, to nie sú len príjemné úkazy prírody, ktoré precítené, vedia dušu pohladiť.
Jar to je obdobie, v ktorom si viac, ako inokedy, uvedomujeme zodpovednosť za to, čo
príde, za to, čo nám prinesie leto, i celý rok
na poliach i v záhradkách. To bude výsledkom vynaloženej práce i námahy v jarných
mesiacoch. Teda nič nového, len to čo sa
opakuje každý rok!
Jar máme tu! Privítajme ju a vyhrňme si
rukávy!

Zo zasadnutí OZ
Dňa 29.1.2009 sa konalo 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
odovzdal slovo hlavne kontrolórke, ktorá
predniesla správu o kontrolnej činnosti za
rok 2008.
K bodu 6: Hlavná kontrolórka predložila
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2009. Poslanci OZ
poverili hlavného kontrolóra vykonaním
týchto kontrol.
K bodu 7: V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti čerpa-

nia finančných prostriedkov z Eurofondov
na rekonštrukciu obecných budov. Výzva je
otvorená v období od 2.1. – 30.6.2009. OZ
malo vybrať firmu na spracovanie projektu, ktorý bude odovzdaný na Ministerstvo
pôdohospodárstva.
K bodu 8: V bode rôzne starosta informoval poslancov o:
- výstavbe kanalizácie Nová ulica t. č. hlavný kanalizačný zberač ukončený. O ďalšom riešení píšeme na inom mieste,
- pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev v obci – poslanci zobrali na vedomie
niektoré pripomienky občanov, avšak čo
sa týka počtu a názvov ulíc je rozhodnuté
práve v minulosti prijatým VZN obce,
- pozemok firmy AKORD, a. s. Námestovo,
na ktorom prebieha výstavba haly. Výstavba je skomplikovaná nakoľko pozdĺž
pozemku prechádza elektrická prípojka
pre sklady ÚNVV a ÚNVTOS,

- osvetlenie v obci – verejné osvetlenie sa
bude opravovať len pri výpadku 3 a viac
svietidiel,
- pozemok, na ktorom je minerálny prameň (Medokýš) je vo vlastníctve štátu.
Poslanci OZ poverili starostu obce zaslaním žiadosti o odkúpenie parcely KN
808/57 o výmere 2458 m2 do vlastníctva
obce Liptovská Štiavnica.
K bodu 9: Návrh na uznesenie predniesol
predseda návrhovej komisie RNDr. Dušan Dírer Uznesenie bolo jednomyselne
schválené.
K bodu 10: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie OZ ukončil.
Ďalšie zasadnutie OZ sa konalo dňa
12.3.2009.
K bodu 1-3: Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý
privítal prítomných a oboznámil ich s progPokračovanie - s. 2
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ramom. 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 otvoril tému rekonštrukcie
kultúrneho domu. Informoval
poslancov OZ o ukončení prác
na projektovej dokumentácii
(PD). Počas realizácie PD sa vyskytol problém, susediaca parcela KN 606 nie je vlastníctvom
obce, ale vlastníctvom Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Ludrová. Projektant rátal v projekte
s tým, že časť tejto parcely bude
využitá ako prístupová plocha k
zásobovaniu výdajne v kultúrnom dome. Starosta obce k tejto
problematike zvolal stretnutie
za účasti správcu farnosti Mgr.
Jána Garaja. Na stretnutí došlo
k dohode o predaji spomínanej
časti pozemku za 1 € s tým, že
obec následne za 1,- € odpredá
pozemok pod Kaplnkou Bož-

Z matriky obce

ského srdca.
K bodu 6: Poslanci OZ zamietli
ponuku firma PROBIS-KOŠICE, ktorá ponúkla obci komplexné vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu
komunikácií a rekonštrukcie
verejných priestranstiev. Firma
za toto vypracovanie žiadala
čiastku 4000,- €, ktorú poslanci
považovali za príliš vysokú.
K bodu 7: OZ zobralo na vedomie skutočnosť, že viacúčelové
ihrisko je pripravené po administratívno-technickej stránke.
Máme vypracovanú projektovú
dokumentáciu a tiež právoplatné stavebné povolenie.
K bodu 8: V tomto bode starosta obce informoval o pokračovaní prác na kanalizácii Nová
ulica.
K bodu 9: V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov
o začatí prác rekonštrukcie budovy OcÚ. Poslanci v obecnom
rozpočte na túto akciu schválili
čiastku 6640,- €. Za tieto prostriedky chceme vybudovať nové
sociálne zariadenia, dve samostatné miestnosti, ktoré by mali
slúžiť
ako
kuchynka a

V roku 2008 sa narodili
Marek Omasta, Hore bránou 139
Natália Obertová, Stará 373
Patrik Šindléry, Stará 222
Vanesa Šišková, Nová 283
Filip Prílepok, Nová 269
Timea Synaková, Nová 292
Sofia Kováčiková, Nová 371
Viktória Mihulcová, Hlavná 18/29
Michal Ondrejka, Nová 322
Lara Muríňová, Pod dubami 223
V roku 2008 zomreli:
Jozef Felcan, Na ohrady 57/11, 63 r.
Irena Hrabušová, Hore bránou 142/23, 89 r.
Ľubomír Tulinský, Nová 319/85, 77 r.
Ladislav Teniak, Hlavná 10/40, 73 r.
Emília Kačaljaková, Nová 286/48, 82 r.
Rudolf Kačaljak, Nová 286/48, 84 r.
Jozef Otiepka, Nová 285/47, 78 r.
Eugen Ondrejka, Na ohrady 71/39, 77 r.
Margita Janigová, Nová 264/23, 86 r.
Mária Janigová, Nová 288/50, 79 r.
Katarína Hrabušová, Hlavná 7/7, 84 r.
Alžbeta Janigová, Stará 121/7, 86 r.

archív. Ďalej by
rekonštr ukcia Hospodárenie obce Liptovská
mala pokračovať Štiavnica za rok 2008 (v tis. Sk)
Rozpočet: Skutočnosť:
výmenou pod8 502
8 277
láh, znížením a Bežné príjmy:
9 176
9 176
zateplením stro- Kapitálové príjmy:
pov v zasadačke Príjmy spolu:
17 678
17 453
a kancelárii sta7 241
7 016
rostu obce. Hore Bežné výdavky:
Kapitálové
výdavky:
11
613
11
613
uvedené financie však na tieto Výdavky spolu:
18 854
18 629
práce určite neFinančné operácie:
vystačia, preto
Predaj cen. papierov
181
181
poslanci OZ poPrevod z RF:
995
995
zastavili ďalšiu
1 176
1 176
rekonštrukciu a Fin. operácie spolu:
dokončí sa len Výsledok hospodárenia:
kuchynka a soc. (rozpočtový)		
0
zariadenie.
K
Výsledok hospodárenia:		
738
týmto prácam
(rozdiel medzi nákladmi a výnosmi)
bol prizvaný aj
9 247
stavebný dozor Výnosy k 31.12.2008:		
Náklady
k
31.12.2008		
8 509
Vladimír Makovický, ktorý celú
preto každý občan okrem tarekonštrukciu bude dozorovať.
buľky s orientačným číslom obK bodu 10: V tomto bode po- drží aj list udávajúci pokyny jej
slanci zobrali na vedomie po- umiestnenia.
trebu umiestniť orientačné čísla
K bodu 11: V bode rôzne stana jednotlivé rodinné domy (na
rosta informoval poslancov o:
viditeľnom mieste). Starosta
obce navrhol, aby sa táto práca - žiadosti Ing. arch. Lucie Veghovej o oplotenie medzi pozrealizovala za prítomnosti pozemkom ZŠ a jej pozemkom
slancov resp. pracovníkov VPP.
Táto alternatíva nebola prijatá,
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Voľby prezidenta SR (výsledky za Liptovskú Štiavnicu)
1. kolo
Počet oprávnených voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli odovzdané obálky
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov
Počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom:
1. Bollová Dagmara, PaedDr.
2. Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc.
3. Martináková Zuzana
4. Melník Milan, prof., RNDr., DrSc.
5. Mikloško František, RNDr.
6. Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD.
7. Sidor Milan, PhDr., CSc.

724
366
361
4 hlasy
183 	 hlasov
41 hlasov
4 hlasy
34 hlasov
90 	 hlasov
5 hlasov

2. kolo
Počet oprávnených voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli odovzdané obálky
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov
Počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom:
1. Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc.
2. Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD.

731
384
383
264 	 hlasov
119 hlasov
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- rozšírení počtu vodičov hasičského auta
ARO o Michala Ondrejku, súp. č. 297
- problematike verejného osvetlenia,
- doplnení dopravného značenia,
1. pri OMV s názvom Lipt. Štiavnica 4
km, Štiavnička 1 km,
2. za Kauflandom smer do Ružomberka
s názvom Liptovská Štiavnica 4 km,
Ludrová 4 km,
- problematike SAD, Ružomberok zatiaľ
obec nedostala odpoveď na list ohľadom
tarifnej vzdialenosti,

- kúpe pozemku pod Medokýšom – zaslaný oficiálny list,
- informatívnej správe o príprave založenia miestnej organizácie Jednota dôchodcov na Slovensku ,
- o konaní zasadnutie účastníkov pozemkových úprav v obci ( komasácia) dňa
12.3.2009. Z tohto stretnutia vzišlo ako
najdôležitejšie konštatovanie, že každý
vlastník by mal prispieť na verejné zariadenia čiastkou 1% z jeho výmery,
- návrhu riaditeľky ZŠ Mgr. Márie Grafovej o možnosti a potrebe zamestnania
logopéda na čiastkový úväzok (t. j . 8

hodín týždenne). Poslanci tento návrh
schválili na dobu určitú do 30.6.2009,
- pretekoch gazdovských koní,
- úspešnosti projektu PD Ludrová s výstavbou bioplynovej stanice.
K bodu 12: Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie RNDr.
Dušan Dírer. Uznesenie bolo jednomyselne schválené.
K bodu 13: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadanie OZ ukončil.


Pár postrehov starostu
Dušan Lauko

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, ako starostovi
obce, podeliť sa s problémami
a úspechmi, ktoré obec zaznamenala od začiatku roka 2009.
Je neskutočné, že ešte nedávno boli Vianoce a keď čítate
tieto noviny je tu jar – Veľká
noc. Je za nami viac ako štvrtina roku 2009. K jednotlivým
aktualitám pár postrehov.
Preteky gazdovských koní
sú akciou, na ktorú sa teší prevažná časť obyvateľov. Vieme
aj tú skutočnosť, že tohto roku
to bol V. ročník. Pre nepriazeň
počasia sme preteky zorganizovali až na druhý krát. Chcem
sa poďakovať všetkým organizátorom a poslancom OZ za
všetko, čo pre zdarný priebeh
pretekov urobili. Nedá mi však
nespomenúť aj niektoré nedostatky spojené s organizáciou.
Jeden z nedostatkov bolo parkovanie áut a niekoľko iných
drobností. Chcem však zareagovať po viacerých pripomienkach na vyberanie vstupného.
Áno je pravdou, vstupné sa
vyberalo tohto roku prvýkrát
vo výške 1 €. Mnoho občanov,
hlavne domácich, považovalo
túto skutočnosť za neadekvátnu. Treba si však uvedomiť, že
preteky so sebou prinášajú aj
náklady, ktoré sa v skutočnos-

ti nikdy nevrátia (občerstvenie
pre súťažiacich, ceny pre víťazov, finančné náklady spojené
s technickou úpravou jednak
trate, prístupových komunikácií a pod.). Preto nerozumiem
tvrdeniam, že takéto vstupné
sa vyberať nemá. Odporúčam
divákovi, či už je to domáci alebo cudzí, ak mu je ľúto 1€ nech
túto atraktívnu súťaž radšej
nenavštívi. Nedá mi nespomenúť podobné preteky konajúce
sa každoročne v Turčianskych
Kľačanoch, kde bez mihnutia oka zaplatíte dospelý 2,-€ a
dieťa 1,-€. Dovolím si tvrdiť, že
prostredie a možnosť vidieť nie
je o nič kvalitnejšia ako u nás.
Moje riadky sa možno zdajú
niekomu príliš kritické avšak
nedalo mi nezareagovať. Úplne
na záver. Preteky gazdovských
koní priniesli čistý zisk 565,- €,
ktorý si medzi sebou rozdelili
miestni hasiči a naša ZŠ.
Druhá problematika, ktorá
v obci rezonuje je pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev. Administratívne úkony
máme za sebou. Väčšina našich
občanov má nové občianske,
technické, a iné doklady. Tieto
skutočnosti boli robené v prvom rade pre dobro občana a
obec vychádzala v maximálnej
možnej miere v ústrety občanom, aby im tieto úkony uľahčila. Vyskytli sa aj prípady, kedy

sa veci skomplikovali, za ktoré
sa ospravedlňujem. Chcem
poukázať na inú skutočnosť.
Pri styku s občanmi dostávam
otázky typu prečo toľko ulíc,
čo sa týka množstva, prečo ulica Stará, keď bývam v novom
dome v peknej dedine a pod..
Na tieto a iné otázky sa dá odpovedať už len slovom bohužiaľ. Bohužiaľ preto, že obec
v dostatočnom predstihu informovala občanov o pripravovanom VZN. Za pol roka príprav
došlo však len k jednému pozmeňujúcemu návrhu, ktorý
bol samozrejme akceptovaný
(ulica Na močiari sa premenovala na Okružnú). Občan, ktorý nie je spokojný s názvami už
toho veľa nezmení, ale dávam
na tomto mieste do pozornosti
výzvu „nebuďme ľahostajní pri
veciach verejných, ale snažme
sa do nich zapájať v maximálnej možnej miere“. Na záver
chcem poprosiť o označenie
jednotlivých budov tabuľkami
s orientačným číslom. Obec za
tieto tabuľky zaplatila 5000,- €.
Každý občan je povinný si svoju nehnuteľnosť označiť pridelenou tabuľkou s orientačným
číslom, ktoré spolu s rozhodnutím o orientačnom čísle doručia pracovníci obecného úradu
každému vlastníkovi domov.
Ďalšou témou, ktorej by som
sa chcel vo svojom príspevku

dotknúť je verejné osvetlenie.
O verejné osvetlenie v našej
obci sa stará Ján Ondrejka,
Hlavná 16/11. Je to živnostník,
ktorý je jedným z nás a pracuje
pravidelne aj mimo bydliska.
Stáva sa, že na prácach zotrvá
niekedy aj dlhšiu dobu (týždeň
– dva). Množia sa požiadavky
občanov, aby nesvietiace teleso
verejného osvetlenia bolo opravené okamžite. Táto požiadavka
sa však splniť nedá a to aj z hore
uvedeného dôvodu. Chcem
Vás, vážení spoluobčania, požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť. S Jánom Ondrejkom je
obec dohodnutá, že v prípade
poruchy viac ako troch osvetľovacích telies vie zabezpečiť
aj pracovníka z Ružomberka.
Preto Vás žiadam v prípade
poruchy nevolajte Jána Ondrejku, ale starostu obce. Zatiaľ
z postrehov len toľko určite ich
mám v hlave viac avšak tým sa
budem venovať nabudúce.
Úplne na záver chcem popriať občanom obce Liptovská
Štiavnica, ale aj jej návštevníkom príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov. Ženám hodne vody, spokojnosti a oddychu
a chlapom možno aj troška
alkoholu a hlavne dobrého spolužitia v našich rodinách.




AKTUALITY

1/2009

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

Čo ma trápi
Mariana Domiterová
Vážení spoluobčania!
Nakoľko mám možnosť prihovoriť sa
vám, občanom obce Liptovská Štiavnica,
využijem to. Aj keď počasie na to nevyzerá, je tu jar. Prešiel január, február a marec.
Prežili sme prechod eura vcelku dobre.
Ako všetci viete, pracujem v našej COOP
Jednote. Chcela by som vás aj za moje kolegyne poprosiť o zhovievavosť pri vydávaní peňazí, nakoľko ak pozriem dozadu,
tak bol problém vydávať do tisíckorunovej

Z diania ZO SZZ
Dňa 20.2.2009 sa konala schôdza o 17.
00 hod v klube záhradkárov. Zúčastnilo
sa jej 13 členov , 7 bolo ospravedlnených.
Schôdzu otvoril predseda J. Rázga. Na
schôdzi sa kúpili známky v hodnote 4
eur. Plánovali sa brigády, guláš, výstava
ovocia, zeleniny 2009. Potom bola diskusia a schôdzu uzavrel predseda.
Mariana Domiterová

bankovky. Keď si teraz prerátame 50 eur je
to tisícpäťsto šesť korún a 100 eur je tritisícdvanásť korún. Problémom je, že v obci
nemáme poštu ani banku, nie je kde zmeniť eurá. Niektorí občania nám síce povedali, aby sme si to zariadili alebo aby sme
si zmenili u šoféra autobusu, čo vôbec nie
je aktuálne, nakoľko vodiči autobusov majú
ten istý problém ako my. Najhoršie je to
vždy na začiatku mesiaca, keď začíname od
nuly. Ide mi len o to, aby ste boli zhovievaví
a trpezliví, pretože nám tiež nie príjemné,
keď vás nechávame čakať na váš výdavok.
Je tu ešte jeden problém, a to smeti okolo
predajne. Aj keď pozametáme a pozbierame smeti, vždy sa nájde niekto „dobre vychovaný“, kto si po zakúpení tovaru pomýli
našu zem, trávu, chodník, ba i cestu, so
smetným košom. Najhoršie je to v lete, ale
aj v zime sa to niekomu podarí. O zadnej
časti predajne nehovoriac. Ako opadol
sneh, nachádzame fľaše z pálenky, umelé
vína a papieriky z dobošiek a cigariet. Naozaj netuším kam spejeme, keď nedokážeme ani obal z tovaru, ktorý skonzumujeme,
správne vyhodiť. Máme predsa kontajnery

Koníky v Zemianskej doline
Mária Grafová
Už piaty krát sa stretli milovníci koní na
našich pretekoch, gazdovia aby previedli
svojich tátošíkov a diváci aby ste sa pokochali pohľadom na tieto ušľachtilé zvieratá pri ich maximálnom výkone. Pôvodná
myšlienka Jána Hrabušu sa teda ujala. Princíp súťaženia našich Pretekov gazdovských
koní väčšina z vás pozná preto sa im nebudem tentoraz venovať. Rozhodla som sa
radšej načrieť do ich krátkej histórie .
Premiérový ročník sa konal už v roku 2003
pod Nižniaskym medokýšom.
Výsledky 1.ročníka:
Celkovým víťazom pretekov sa stal gazda
Ján Hrabuša a jeho Mica.
Ako najsilnejší sa ukázal kôň Mišo Štefana
Mihulca z Liptovských Sliačov
O rok neskôr v hlavnej súťaži obhájila prvenstvo kobyla Mica gazdu Jána Hrabušu
z L.Štiavnice, na 2. mieste umiestnil žrebec Mišo s gazdom Vladom Likavčanom
z L.Sliačov, 3. miesto patrilo domácemu
súťažiacemu Romanovi Ondrejkovi aj jeho
žrebcovi Benovi.
Súťaž Štiavnický silák mala nakoniec len
troch súťažiacich.

Z nich sa ako najsilnejší opäť ukázal kôň
Mišo gazdu Š.Mihulca z L.Sliačov, ktorý
odtiahol úctyhodný kmeň do vzdialenosti
28m.
3.ročník bol charakteristický poriadnou
zimou, úctyhodných mínus 230C však neodradilo ani gazdov ba ani divákov, ktorí
si pomohli špeciálnou vykurovacou zmesou – vareným vínkom. Za obeť padlo rovných 180 litrov.
Výsledky:
V hlavnej súťaži opäť hviezdila kobyla Mica a tretíkrát vyfúkla titul ostatným
snaživcom. Na druhom mieste sa objavil
mladučký gazda Marek Kitaš, s koňom Bubom z Golianova pri Nitre. 3.miesto patrilo Jánovi Šefrankovi a jeho pracovitému
žrebcovi Rigovi zo Štiavničky
V súťaži o Štiavnického siláka si najlepšie
počínal Vladimír Likavčan s koníkom Mišom z Liptovských Sliačov.
Štvrtému ročníku môžeme prideliť niekoľko prívlastkov:
NEROZHODNÝ – kvôli nedostatku snehu
sme museli prekladať termín
ZASNEŽENÝ – snehová chumelica dala
zabrať pretekárom, divákom aj organizátorom

pri krčme. Zelený je na sklo a žltý na plasty
a papieriky patria do smetného koša.
Čo ma ešte trápi? Je toho dosť. Ale nedovolím si nespomenúť deti. Je to háklivá
téma, o ktorej som už písala mnohokrát.
Každý z nás bol dieťaťom. Niektorí sme
už aj zabudli, ako sme lozili po stromoch,
behali po poliach ,záhradách, stavali sme si
bunkre ...atď. Deti - zaujímavá téma, nechcú sedieť, ak ich človek neprilepí na zadnú
časť tela, robia krik ak im človek nezalepí
ústa, niektoré sa túlajú, drogujú, pijú, fajčia,
robia neplechu, rozbíjajú verejný majetok to je veľmi zlé. Čo tak deti , ktoré sa hrajú
pred domom, za domom, na lúke. To nie je
až také zlé, keď rodič vie, kde má dieťa, vidí
čo robí, má ho pod dozorom, vie čo robí.
Niektorí ľudia sa sťažujú na deti a ich hry,
ale pritom práve takí ľudia sami nerobia
správne veci, ako napríklad vynášajú odpady do prírody (kosti zvierat), ktoré prírode
určite viac škodia, ako detské hry. Myslím
si, že každý občan má vo svojom dvore
smetný kôš, do ktorého by mal odpad vyhadzovať.


Pozvánka na brigádu
Dňa 18. 4. 2009 obec uskutoční už tradičnú brigádu na miestnom cintoríne.
Chceli by sme za pomoci občanov skrášliť priestory miestneho cintorína. Bude
potrebné vyhrabať všetky spoločné priestory, pozametať komunikáciu na cintoríne, poprípade pozbierať popadané konáre z líp. Na túto brigádu bude potrebný
väčší počet spoluobčanov, preto chcem
pozvať mužov, ženy ale aj mládež, aby sa
brigády zúčastnili v čo najväčšom počte.
Začiatok brigády plánujeme o 9. hodine
ráno s tým, že by sme skončili do 13. 00
hodiny. Prosím brigádnikov, ktorí sú
ochotní prísť na brigádu, aby si so sebou
priniesli hrabličky, sekeru poprípade
metlu a lopatu. O občerstvenie a dobrú
náladu sa postará starosta obce.
Cintorín je miestom, kde skôr alebo
neskôr skončíme všetci, preto chcem veriť, že Vás toto pozvanie osloví a brigády
sa zúčastníte v čo najväčšom počte.
REKORDNÝ – prišlo 16 gazdov so svojimi
tátošmi, aj divákov bolo viac ako inokedy a
to sa prejavilo aj na spotrebe kalórií v pevnom aj tekutom skupenstve:
Zjedlo sa: 25 kg klobás, 16 chlebov,
Pokračovanie - s. 5
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Koníky v Zemianskej doline
Pokračovanie - s. 4

Vypilo sa: 260 litrov vareného
vína, litre čaju obohateného
o vysoko výhrevný materiál
–ER U EM
DRAMATICKÝ – náročnú trať
nezvládol mladý žrebec Bred
a všetci prítomní stŕpli pri krkolomnom páde žrebca Buba
tesne pred cieľom – všetko nakoniec dobre skončilo – Bred
dostal cenu útechy a Bubo sa
stal najsilnejším koníkom tohto
ročníka.
MEDIÁLNY – niektorí účastníci tohto ročníka sa mohli vidieť v „telke“ vďaka TV JOJ a
jej pútavej reportáži. Prišli však
aj redaktori z mestskej TV Ružomberok a tiež sa im podarilo
natočiť a spracovať veľmi pekný
dokument, ktorý je stále prístupný na ich webovej stránke.
Výsledky:
V hlavnej súťaži nesklamala a
opäť všetkých predbehla šampiónka Mica, tentoraz jej však
uzdu priťahoval Juraj Hrabuša
– syn legendárneho Jána Hrabušu.
V siláckej súťaži to najďalej
dotiahol už spomínaný Bubo

s gazdom Štefanom Nagyom
z Liptovského Petra.
Dostali sme sa k malému jubileu – piatemu ročníku – tomu
by som dala prívlastok VYČKÁVACÍ - vrtošivé počasie má na
svedomí jeho ročný odklad a
zmenu termínu aj v tomto roku
– nakoniec sme sa však dočkali.
Organizátori sa rozhodli zmeniť
lokalitu a preteky presunuli do
Zemianskej doliny. Toto ich rozhodnutie sa ukázalo ako šťastné.
Okolitá príroda svojou krásou
vyrážala dych, počasie bolo
rozprávkovo pokojné, sneženie
aké nenájdete ani na internete.
Perinbabka sa poriadne vyšantila, akoby si chcela vynahradiť
meškanie zo začiatku zimy.
Organizátori sa nedali zahanbiť
a tradične všetko vzorne pripravili. Šikovní obchodníci sa
o pretekoch dopočuli aj napriek
šibeničnému termínu a tak diváci mali k dispozícii pestrejšiu
ponuku občerstvenia ako po iné
roky.
Gazdovia s koníkmi išli na plné
obrátky aj napriek tomu sa im
málilo a povymýšľali prídavky k
súťažiam. Najprv to bolo preťa-

hovanie sa koňa s diváckou pospolitosťou a nakoniec zapriahli
koníka do traktora.
Výsledky:
Hlavná súťaž
1. miesto
kobyla Mica (4),
gazda Juraj Hrabuša, Liptovská Štiavnica
2. miesto
valach Gaštan (17),
gazda Peter Kitaš st., Žaškov
3. miesto
žrebec Santus (15),
gazda Marek Kitaš, Golianovo
4. miesto
kôň Gaštan (20),
gazda Vladimír Likavčan,
Liptovské Sliače
5. miesto
kôň Pejo (11), gazda Ján Šefranko, Štiavnička +

kobyla Cila (13), gazda Pavol
Kitaš, Golianovo pri Nitre
6. miesto
k ô ň Pe j k o ( 1 9 ) ,
gazda Tomáš Drdiak, Ludrová
7. miesto
žrebec Buro (2),
gazda Vladimír Likavčan,
Liptovské Sliače
8. miesto
žrebec Sivko (16),
gazda Patrik Praženica, Lisková
9. miesto
žrebec Fukso (6),
gazda Anton Zoššák, Oravská Polhora
10.miesto valach cigáň (7),
gazda Peter Kitaš najml., Žaškov pri Dolnom Kubíne

a komentárom spríjemňoval
celý karneval aj discjockey z
Ludrovej. Hlavnými cenami v
tombole boli v tomto roku konkurenčne až dve torty a taktiež
darčekový kôš plný dobrôt od
pána starostu.
Tanec sa striedal s rôznymi
súťažami, spestrením bolo vystúpenie žiakov SZUŠ v tanečnom odbore a cvičenie žiakov
na rôznych telocvičných náradiach pod vedením skúseného
“trénera“. Spomínané cvičenie
mali možnosť naše deti ukázať
aj samotnému prezidentovi SR
na nadchádzajúcom stretnutí v
Koniarni 25. 2. 2009.
Programom nás sprevádzala
kmotra Harryho Pottera, ktorá
spolu so zahraničným hosťom –
novou posilou ružomberského

basketbalu „Hanou z Ghany“
okorenila zábavu svojím humorom a anglickým dialektom.
Vrcholom večera nebola
napodiv návšteva „vyštafírovaného“ pána starostu, ktorý sa
chystal na záverečný fašiang do
Štiavničky, ale všetkých prekvapil príchod návštevy zo samotných nebies v podobe bielučkého anjela (pozn.- p. farár
sa ukázal ako skutočný znalec
humoru a nadšený recesista).
V tomto roku síce karneval
nepokračoval zábavou pre rodičov, lebo discjockey bol vyťažený a mieril ešte do Bešeňovej.
Napriek tomu veríme, že všetci
prítomní sa dobre zabávali a už
teraz sa tešíme na masky opäť o
rok.


Pokračovanie - s. 6

O karnevale
Katarína Pastuchová
Dňa 21. 2. 2009 sa v našej
obci opäť konal tradičný karneval. Poriadala ho miestna
Základná škola v spolupráci aktívnych rodičov zo ZRPŠ.

Miestom konania bol síce
„poriadne vychladený“ Kultúrny dom, ale zábava rozprúdila aj
najväčšie „zimomriavky“ v ľudskej koži.
Víly, škriatkovia, mušketieri, muchotrávky, včielky sa
začali schádzať
už okolo tretej
popoludní, na
karnevalovú seansu sa zlietli aj
strigy, strigôni,
bosorky, ježibaby, ba priplávali
aj piráti z ďalekých morí.
Pred javiskom
lákala rozmiestnená tombola a
svojou hudbou
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Koníky v Zemianskej doline
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Štiavnický silák:
1. miesto valach Gaštan (17),
gazda Peter Kitaš st., Žaškov
2. miesto
k ôň Pe j k o ( 1 9 ) ,
gazda Tomáš Drdiak, Ludrová
3. miesto
žrebec Santus (15),
gazda Marek Kitaš, Golianovo
4. miesto
kobyla Cila (13),
gazda Pavol Kitaš, Golianovo
pri Nitre
5. miesto
žrebec Fukso (6),

gazda Anton Zoššák, Oravská Polhora
6. miesto
žrebec Sivko (16),
gazda Patrik Praženica, Lisková
7. miesto
kobyla Mica (4),
gazda Juraj Hrabuša, Liptovská Štiavnica
8.miesto
žrebec Buro (2),
gazda Vladimír Likavčan,
Liptovské Sliače

Ďalšie 3 kone nesplnili podmienku, pohnúť sa do 30sek
a boli diskvalifikované.

Prvý krát sa uskutočnila divácka anketa - o najkrajšieho
koňa.
Najviac sympatií si získala domáca reprezentantka dlhoročná šampiónka kobyla Mica.
Všetky koníky však mali niečo do seba, pretože sa každému z nich ušlo aspoň niekoľko
hlasov. Odmene sa potešili aj
traja hlasujúci diváci.
Špeciálna odmena pre víťazného koňa – torta (z dielne

pani E.Ondrejkovej) pripravená z jabĺk, ovsa, kockového
cukru, mrkvy a inej chrumkavej zeleniny vyzerala dobre a
milej Mice chutila. Torta (taká
normálna) sa ušla aj gazdovi.

ktorú by mali všetci vzhliadnuť
počas Dňa rodiny.
Výtvarná súťaž – pani učiteľka
Pastuchová poslala výtvarné
práce našich žiakov do okresnej
súťaže „Zimný príbeh“ – žiaci D. Obertová, M. Domiter,
D. Prokop, D. Tkáčik sa úspešne umiestnili a získali malú odmenu
Medzinárodný Deň vody
– 22.3. – od roku 1993 si celosvetovo pripomíname tento
významný deň zasvätený životodarnej kvapaline. Naši žiaci si

nizmy, pripomenuli rekreačné
využitie vody a nezabudli ani
na narodeninovú tortu pre oslávenca.
Tretiaci pridali informácie o
nebezpečenstvách znečistenia
vody, potrebu a využitie pitnej
vody.
Štvrtáci ako najstarší podali
najviac informácií o zložení,
kolobehu vody, vodných tokoch
a dotkli sa aj liečivého účinku
vody, spomenuli množstvo kúpeľov na Slovensku.
Zo všetkých príspevkov vznikol

k tomuto dňu pripravili krátke
projekty, každý ročník sa zameral na pridelenú tému. Na vypracovanie tém dostali žiaci čas
iba dvoch vyučovacích hodín,
napriek tomu to zvládli veľmi
dobre.
Prváci formou leporela referovali o každodennej potrebe
vody.
Druháci sa dotkli zloženia vody
a jej významu pre živé orga-

pútavý poster, ktorý je umiestnený na chodbe školy.
Matematický klokan – do tejto
medzinárodnej matematickej
súťaže sa zapojilo 15 žiakov našej školy, úlohy boli zaujímavé,
odstupňované
náročnosťou,
takže ich mohli riešiť aj žiaci aj s menším matematickým
chochmesom. Výsledky sa dozvieme neskôr.


Myslím, že sa už môžeme
tešiť na nasledujúci 6.ročník
Pretekov gazdovských koní.


Mozaika školy
Mária Grafová
Od posledného vydania
nášho časopisu sa toho udialo aj v našej škole neúrekom, o
niektorých udalostiach sme už
informovali. Na tomto mieste
telagraficky spomeniem tie ostatné:
Besiedka pod stromčekom
– pred nástupom na Vianočné prázdniny sme sa rozlúčili
školskou Vianočnou besiedkou,
nechýbalo množstvo darčekov,
ktoré si medzi sebou vymenili
spolužiaci, kamaráti, zamestnanci školy.
Rodičovská kapustnica – už
tradične sme nový kalendárny rok začali týmto podujatím, ktorým chceme preukázať
vďačnosť našim rodičom za ich
pomoc pri organizovaní školských podujatí.
Polročné hodnotenie – tohtoročné bolo dosť búrlivé, vďaka
novému Metodickému pokynu
MŠ č.1/2009-R, ktorý vyšiel tesne pred polročnou klasifikáciou
a chcel od nás učiteľov priam
nemožné. O všetkom sme rodičov podrobne informovali na mimoriadnej plenárke
2.2.2009.
Deň otvorených dverí – vo
štvrtok 22.1. mali rodičia a príbuzní možnosť navštíviť našu
školu počas vyučovania a nahliadnuť ako to u nás funguje.
Túto možnosť využili aj rodičia

budúcich prvákov, najmä zo
Štiavničky, zrejme im to pomohlo utvrdiť sa v rozhodnutí
zapísať svojho potomka práve k
nám. V nasledujúcom školskom
roku budeme mať už 9 školákov
zo susednej obce.
Školenia učiteľov – ani pani
učiteľky to nemajú ľahké, neustále si rozširujú svoje vzdelanie
aby získali čo najviac kompetencií na vzdelávanie vašich
detí. A tak popri svojej robote navštevujú rôzne školenia:
M. Grafová sa zdokonaľuje v
Tvorivej dramatike, K. Pastuchová
a Z. Straková navštevujú školenie
ITV, J. Džuková
etické výchovu a
všetky pani učiteľky 2x do týždňa
absolvujú štvorhodinové lekcie
anglického jazyka,
pani vychovávateľka J. Kohútová
sa zdokonaľuje vo
svojom vychovávateľskom odbore.
Superčitateľ – naša celoročná
literárna súťaž pokračuje a pomaly sa blíži ku koncu. To znamená, že žiaci si budú musieť
vybrať rozprávku P. Dobšinského, ktorá sa im najviac páčila a s
pomocou pani učiteliek (verím,
že aj rodičov) ju úspešne pretvoria do peknej dramatizácie,
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Súťaž v skladaní Tangramu
Zuzana Straková

Dňa 12. 2. 2009 (štvrtok) sa
v našej škole uskutočnila súťaž v skladaní tangramu. Čo
to vlastne je?
Tangram je jeden z najstarších hlavolamov na svete.
Táto logická hra pochádza
z Číny. Skladá sa zo siedmych častí, z ktorých sa dajú
zostavovať rôzne obrazce, figúry a obrysy predmetov.
Súťaž bola vyhlásená pre
žiakov tretieho a štvrtého
ročníka. No nakoniec sa jej
zúčastnili aj druháci, ktorí
o ňu prejavili záujem.
Všetci prihlásení dostali

10 dní pred termínom súťaže
materiál potrebný na prípravu. Súčasťou materiálu bol
tangram, ktorý si súťažiaci
rozstrihali, ďalej predlohy,
podľa ktorých mohli doma
jednotlivé obrázky skladať
a tiež dostali typ na webovú stránku, kde mohli skúšať skladanie interaktívneho
tangramu.
Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov. Rozdelení boli do dvoch
skupín a v skladaní sa striedali. A aké boli pravidlá?
Súťažiaci dostali predlohu/obrys obrázka. Museli ho
čo najrýchlejšie poskladať a
použiť pritom všetkých sedem častí tangramu. Tie
sa však nesmeli prekrývať. Rovnobežník mohli
obracať. Na zloženie obrázka mali časový limit
maximálne päť minút.

Body sa prideľovali v závislosti na dosiahnutom
čase skladania (5 bodov,
ak zložili obrázok do 1
min; 4 body, ak zložili
obrázok do 2 min atď.)
Po siedmom kole sa spočítali body a vyhlásili sa
výsledky.
Na prvom mieste sa
umiestnila Lívka Václavíková (4. roč.), na druhom mieste Alicka Benčová (3. roč.) a
na treťom mieste Peťko Švárny (3. roč.). Výhercovia boli
odmenení.
Dúfam, že naši žiaci sa podobných akcií,
ktoré pre nich organizujeme, budú zúčastňovať. A tiež verím,
že naša snaha deti
zaujať a podporovať
ich rozvoj v rôznych
oblastiach, či už for-

mou hier, súťaží alebo iných
výchovno-vzdelávacích aktivít, nájde pochopenie a podporu aj medzi rodičmi. Veď
každá činnosť má nejaký význam a zmysel.


Poznaj môj svet
Mária Grafová

...je názov projektu prostredníctvom ktorého štvrtáci
dali o sebe, svojich rodinách,
škole a obci vedieť kamarátom na Slovensku (Lieskovec, Čadca) a v Rumunsku a
to aj v anglickom jazyku.
Vyvrcholením
tohto
projektu má byť vzájomná
návšteva dvoch zúčastnených škôl – L.Štiavnice a
Lieskovca. O tomto fakte sa
zúčastnení dozvedeli prostredníctvom videokonferencie medzi oboma školami, ktorá sa uskutočnila 26.
februára.
Žiaci to v tomto prípade
opäť nebudú mať jednoduché, nakoľko si na cestu a
pobyt majú zarobiť vlastné
peniaze. A tak v rámci pro-

jektu vznikli malé detské
firmy na oboch školách.
Ich úlohou bolo naplánovať
si cestu: zistiť do ktorého
z troch Lieskovcov na Slovensku vlastne pôjdu, ako
sa tam dopravia, koľko „euráčikov“ budú potrebovať
na cestu tam aj späť(to aby
späť nemuseli po vlastných,
prípadne tam náhodou neostali).
Ďalej si firmy museli vymyslieť názov, vypracovať
podnikateľský zámer, rozdeliť si úlohy, vymyslieť reklamu, navrhnúť a vytlačiť
propagačný materiál, proste zmanažovať svoj chod
aby svoju existenciu mohli
úspešne zakončiť cestou.
Súčasťou tohto kroku
projektu sú súťaže o titul
Destký manažér roka –

Child manager of the year; je už len na malých podDetská firma roka – Child nikateľov ako túto náročnú
company of the year a za úlohu zvládnu.
mimoriadne podnikateľské

výsledky na
nich čaká
Cena zlatého orieška
– Gold nut
award.
V našej škole
vznikli
tri
detské firmy:
ToPo, The
Best Firm,
Topso, každá z nich
dostala nenávratnú
pôžičku
3,-€. Teraz
Firma TOPO
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Zápis prvákov na školský rok 2009/10
Mária Grafová

Tohtoročný zápis prvákov na budúci školský rok bol
špecifický tým, že ani jeden z našich nastávajúcich žiačikov neprejavil ani najmenšie známky strachu, či neistoty z tejto významnej udalosti. Klub predškoláka ktorý
fungoval od októbra teda splnil svoju úlohu – odbúrať
strach a neistotu pri vstupe do školy. Budúci prváci hravo zvládli všetky úlohy „prijímačkového“ rituálu a teraz
im už neostáva nič iné, iba čakať na prvé septembrové zvonenie. Na budúci školský rok sa ku nám zapísalo
týchto 15 žiakov:
1.
2.

BAĎO Miroslav
BETIAR Dárius

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

GAJDOŠ Šimon
GERÁTOVÁ Dominika
GREGOR Samuel
MLYNARČÍK Richard
OMASTA Martin
OMASTA Tomáš
OMASTOVÁ Tamara
ONDRÍKOVÁ Diana
PETERCOVÁ Veronika
POPRAC Ján
SLANICAYOVÁ Helenka
ŠEFRÁNKO Lukáš
ŠEFRANKOVÁ Erika

Štiavnička 50
Štiavnička 22
Štiavnička 16

Štiavnička 70
Štiavnička 136


Štiavnička 134

Projektové vyučovanie
Jana Džuková

Projektové vyučovanie
je jednou z moderných
vyučovacích metód v súčasnosti, ktorým žiaci netradičným spôsobom získavajú nové vedomosti a
skúsenosti v rôznych predmetoch.
V našej škole sme si takýto” projektový deň” urobili
25. februára. Niekoľko týždňov dopredu boli žiakom
pridelené témy, na ktoré si
vypracovali svoje projekty.
Úlohou žiakov bolo získavanie informácií z rôznych
zdrojov. Kníh, časopisov,
internetu... Získané poPrváci - Slnečná sústava

znatky zhmotnili do svojich prác. Po starostlivom
vypracovaní nasledovala
prezentácia každej triedy
na vybranú tému.
Ako sme sa prezentovali?
Veľmi zaujímavo. Prváci si
vzali “na mušku” planéty
slnečnej sústavy. V pestrých kostýmoch znázoňovali planéty a každý žiak
nám prezradil o “svojej
planéte” zaujímavé informácie. Krúžili okolo Slnka
a názorným spôsobom priblížili ostatným spolužiakom, ako to vlastne funguje v našom vesmíre.
Druháci nám jednodu-

Tretiaci - Vybrané slová

chým a pútavým spôsobom
ukázali, ako delíme slová
na jednoslabičné, dvojslabičné a viacslabičné. Kto
pozorne sledoval, už nebude mať problém rozdeliť
akékoľvek slovo.
Vybrané slová bývajú
často strašiakom mnohých
žiakov, ale naši tretiaci
nám ukázali, ako sa vedia
s nimi “popasovať”. Zaspievali o nich pesničku,
zložili básničku, dokonca
ich zdramatizovali. Áno, aj
takouto formou sa dá zoznámiť s vybranými slovami a dokonca sa s nimi aj

“skamarátiť”.
Štvrtáci nám odprezentovali učivo prírodovedy
o živočíchoch. Žiaci si vypracovali zaujímavé projekty
a zoznámili nás s rôznymi
rekordmi a zaujímavosťami zo života živočíchov.
Všetky projekty boli
nápadité, v mnohom ich
usmernili pani učiteľky,
pre deti to bola zaujímavá
skúsenosť s netradičným
vyučovaním a v blízkej budúcnosti si takýto “projektový deň” určite zopakujeme.
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Katkina reflexia
Milí čitatelia Štiavnického to i to, určite
niektorí z vás vedia, že každý rok máme
v škole súťaž Hviezdoslavov Kubín. Ja by
som sa vám chcela predstaviť ako nová
reprezentantka našej školy.
Triedneho kola som sa zúčastnila už
tretíkrát. Doteraz som nikdy nepostúpila
do školského a nie to ešte do okresného
kola. Až tento rok sa mi to podarilo, hoci
som mala trému. Ale boli to pekné pocity a tešila som sa. Teraz sa musím ešte
dôslednejšie pripraviť na okresné kolo,
ktoré bude 26. marca 2009 v Ružomberku.
Tak mi prosím všetci držte palce a ja sa
budem snažiť.
Vaša tretiačka Katarína Hrabušová

Mária Grafová

Poézia:
1.miesto Katarína Hrabušová 3.roč.
2.miesto Richard Otiepka
3.roč.
3.miesto nebolo udelené
Próza:
1.miesto Damián Šida
2.roč.
2.miesto Soňa Pethővá
3.roč.
3.miesto nebolo udelené
Okresné kolo sa konalo v KD AH
v Ružomberku 26.3.2009, naši reprezentanti bojovali statočne, nepomýlili
sa ale na medailové umiestnenie to nestačilo, napriek tomu im ďakujeme za
reprezentáciu školy a obce.


Raz na Veľkú
Noc...

I can too! alebo Ja môžem tiež!
Aj ja to dokážem!!!
Janka Kohútová

Či sú naše deti tučné,
alebo chudé, či sú vysoké,
alebo nízke, či sú pohybovo nadané a či nie... všetky
sa môžu zapojiť a mať radosť z pohybu!
To je hlavná myšlienka
tvorcov projektu všeobecnej pohybovej prípravy
pre deti MŠ a ZŠ, p.Jozefa
Smoleka a Ivety Bielikovej.
Obaja sa profesionálne venovali vrcholovému športu, pohyb je ich život. Dali
si za cieľ vzbudiť u detí
potrebu každodenného
pohybu a zvládnuť správnu techniku základných
pohybov (beh, preskoky,
odrazy atď.)
Štiavnickí školáci sa zapojili do tohto projektu
v novembri 2008.Našou
metodičkou bola samotná Ivetka Bieliková, ktorá
prišla s nadšením a veľkou
taškou, plnou cvičebných
pomôcok. Kužele, paličky,
rebrík, kruhy, loptičky. La-

vičky sme našťastie mali.
Sama viedla prvé tréningy,
ktoré pozostávali z úvodnej rozcvičky, hlavnej časti
cvičení na jednotlivých
stanovištiach a záverečného strečingu. Zároveň sa
pani učiteľky a vychovávateľky stretávali (a dodnes
aj stretávajú) každý pondelok v hale Koniareň, aby
aj ony zvládli do detailov
to, čo sa očakáva od našich
zverencov. A verte, dávajú
nám poriadne zabrať!
Pohybovú prípravu sme
zaradili do hodín telesnej výchovy a tiež počas
školskej družiny. Okrem
„drilu“ precízneho prevedenia jednotlivých pohybov si aj zasúťažíme, čo
majú deti najradšej. Práve
v týchto štafetových pretekoch je badať, ako si deti
zautomatizovali správnu
koordináciu a techniku
pohybov, napr. využívanie protipohybov rúk pri
behu, odrazy zo špičiek,



výskoky do vystretých kolien a pod. Dbáme tiež na
pitný režim počas cvičení,
čo mnohí zanedbávali.
Všetko to, čo sme sa zatiaľ naučili, sme mali možnosť ukázať pred početným
obecenstvom
športovej
haly v Ružomberku dňa
25.2.2009. Na tomto prezentačnom podujatí sa zúčastnili mnohé osobnosti
spoločenského a politického života na Slovensku
na čele s p. prezidentom I.
Gašparovičom. V hľadisku nám držal palce aj náš
starosta p. D.Lauko (pozri
www.mtr.sk, videoarchív,
správy z 2.3.2009, relácia
Aj ja to dokážem).
Verím, že týmito cvičeniami v deťoch prebudíme
chuť tráviť svoj voľný čas
fyzickou aktivitou a nielen
vysedávaním pred počítačmi a televízorom. Tak
ich v tom, prosím, podporme!


Michaela Uhrinová

Keby som nevedela aký
je dnes dátum, ťažko by
som odhadla či je zima a či
už vari jar. Keď už pomaly
vykúka slnko a začína sa
zelenieť trávička, Perinbaba nám opäť navalí peknú
nádielku, ktorá síce ako sa
vraví skape za dva dni, ale
my sa za to brodíme blatom.
K jari toto vrtošivé počasie
určite patrí, tak ako sviatky
Veľkej Noci. Pre mnohých
hlavne veriacich ľudí je to
najväčší sviatok v roku, pre
ateistov symbol príchodu
jari, pre iných, mladších
len behačka s kýbľami a
„voňavými“ veľkonočnými
kolínskymi, zbieraním a
následným porovnávaním
vykúpaných trofejí, pre
mladých diskofilných ľudí
viac ako 40-dňová pauza nazývaná pôst, kedy si
môžu oddýchnuť od zábav
a ponocovania . Možno
sa nájdu aj takí, ktorí mávnu rukou, niečo doma poriadia aby mali čisto, keď
niekto príde, umyjú okná,
Pokračovanie - s. 10
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Raz na Veľkú Noc...
Pokračovanie - s. 9

aby susedka náhodou nepoohovárala a idú do kostola,
aby sa nepovedalo. Vianoce
už boli, tak sa treba ukázať
aj na Veľkú Noc, no nie?
Aby ste zas nepovedali,
nie je to len môj názor ale
aj vás spoluobčanov, ktorých som oslovila pri malej
ankete.
Opýtala som sa najprv
malých školákov ako sa
pripravujú na kúpačku. Ako
som sa dozvedela, niektorí
tento sviatok obľubujú viac
ako spomínané Vianoce.
Vstanú skoro ráno, nachystajú výstroj, idú do kostola
a po návrate zažívajú podlahy a steny hotové peklo.
Niektorí chodia suverénne
od domu k domu, veď je
Veľká Noc a im je jedno, že
ich obeť má 7 rokov alebo k
tomuto číslu pripíšete nulu
a je z toho 70. Odkaz chlapcov pre malé slečny: „Traste
sa, aj tak vás zlejeme!
(Pozn. red.: Ženy, nedajte
sa! Ak vám niekto zazvoní
už 12:01 otvorte mu s kýblikom a ukážte mu ako sa
kúpe. Nie nadarmo sa vraví,
že sa kúpe len dopoludnia a
popoludní sa chytá roboty

„nežnejšie“ pohlavie.)
Zaujímalo ma ako ste
veľkonočnú oblievačku a
sviatky prežívali vy, najmä
skôr narodení. Niektorých
z vás sa mi podarilo osloviť.
(I.J, 60+ rokov): Kupači boli u nás už o siedmej.
Vždy prv, ako sa malo ísť
do kostola. Ak bola svätá
omša o 10:00, kúpalo sa
len dovtedy. Kupačom sme
dávali vymaľované vajíčka,
peniaze. Tu v Štiavnici sa
nešibalo. Dievky sa hádzali
do vody, ale nebývala taká
zima ako teraz. Aj hrnčekmi sa oblievalo. Pamätám si
ako vtedy jednej dievčine aj
zub vybili.
(H.G.,65+): Čakali
sme
kupačov, samozrejme, tiekol potok popod okná, tak
to mali chlapci ľahké. Peniažkov vtedy nebolo, tak
sme dávali hlavne maľované vajíčka. Pred Veľkonočnou nedeľou sme si upratali
domácnosti ale aj srdcia, čo
v dnešnej dobe chýba. Ulice sa vymetali aby bolo vidno, že je čisto, barančeka
sme piekli. Na vzkriesenie
sme chodili pešo na polnočnú omšu, ktorá bola len

Duchovné slovo

Veľká noc znamená
Veľká noc znamená,
že láska a život sú silnejšie ako smrť,
že hrob nie je konečnou stanicou života,
že putá, ktoré bránia nášmu životu sa rozväzujú,
že skrze vzkriesenie môžeme objaviť nový život,
že vo viere v Ježišovo vzkriesenie môžeme spoznať
vzkriesenie i my sami na sebe
a že môžeme k životu prebúdzať i druhých.
Kristus bol vzkriesený ako prvý,
v ňom všetci nájdu život.

v Ludrovej, ale veľmi sme
sa na ňu tešili. Spomínam
si ako sme sa modlili v tento deň v kostole a zrazu začalo všetko šuchotať, vravu
bolo počuť, neskôr krik. V
dedine sa strhol požiar, pán
farár prerušil omšu a ľudia
išli ratovať, čo sa dalo. Bolo
to niečo hrozné. Plač a zúfalstvo...Veľkonočná Nedeľa bol veľký sviatok. Ani sa
nevarilo ani po návštevách
sa nechodilo. Všetko bolo
dopredu pripravené. Na
dnešnej dobe mi chýba, že
sa ľudia nenavštevujú, každý je len doma, má poriadené, ale je sám zatvorený.
To nie ako kedysi , keď sme
sa stretávali, perie sme párali... Samozrejme aj zlé
veci sme robili, ale boli sme
naučení chodiť poctivo do
kostola.
(J.G., 40): Som
mestské
dieťa, čiže zvyky sme nedodržiavali. Túžil som chodiť
polievať dievčatá na bicykli, aby som viac toho postíhal, ale vždy bola zima
tak sa nedalo. Pamätám si
obdobie, keď sme mali starého kostolníka, ktorý stál
medzi dverami sakristie a
veselo oblieval ženy na Veľkonočný pondelok.
(J.U., 81): Ako
malému
chlapcovi mi tetka nakúpila „parfémy“. Potom sme
bahniatka chodili rezať
hlavne do „Hatí“. Tam ich
bolo hodne. Ženy sme hrnčekmi oblievali. Jednej som
aj do úst voľáko hrkol, ale
nič sa jej asi nestalo. Len
si tak ústa držala potom...
Pamätám si ako bolo teplo
na Veľkú Noc, aj do potoka
sme vbehli. „Parfémy sme
si obzerali a ovoniavali,

dolievali vodou, keď boli
prázdne. Drobné sme dostávali...
Kedysi polievali aj starší
ľudia. Jedného ako vodu
naberal, stiahol kýbeľ do
potoka.
Dnes mi na týchto sviatkoch chýba veselosť, ktorej
bolo kedysi až-až...
(X.Y, 40): Neznášam Veľkonočnú oblievačku a šialencov, ktorí k nám chodili ako besní. Najradšej by
som tento deň vymazala z
kalendára. Na veľkonočný
pondelok som si ešte spala,
keď k nám prišiel bratranec
s mojím dnes už manželom. Vbehli do kuchyne,
kde mama robila citrónovú
polevu na koláč, bratranec
chytil hrnček, polevu akosi
prehliadol, dolial vodu do
hrnčeka a chrstol mi ho na
hlavu. Bola som veľmi rada,
keď som si dávala dokopy
sladké citrónové vlasy.
(Z.T, 30): Na veľkonočný
pondelok som väčšinou
zdúchla, ale keď som bola
mladšia, tak k nám chodili kupači. Aj so sestrou nás
raz vytiahli vonku a zliali
kýbľami.
Ako ste sa mohli dočítať
zaujímavých príhod v tomto období nikdy nebolo
málo. Stávali sa kedysi, dejú
sa dnes. Aj keď poviete, že
si nepamätáte ,určite vám v
pamäti utkvela aspoň spomienka na ktorej sa zasmejete aj teraz.
Želám vám, aby ste aj
túto Veľkú noc prežili so
svojimi blízkymi, dôstojne
a šťastne s poriadnou dávkou vody bez žiadnej väčšej
ujmy na zdraví.
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Aj vy to citite?
Ladislav Slanicay

Nie je to tak dávno, čo cestujúci autom, alebo železnicou
určovali nosom, že sú, alebo
sa blížia k Ružomberku. Zápach, či skôr smrad bol v tých
časoch pre Ružomberok charakteristický. No našťastie to
už len bolo a už nie je!
Tam, kde niečo zapácha
tam sa človek necíti dobre.
V zapáchajúcom prostredí
sa nežije dobre zvlášť vtedy,
keď zápach presahuje únosnú
mieru a prostredie hodnotíme ako zasmradené. Smrad,
to nemusí byť len niečo nepríjemné pre náš čuchový
orgán. Podobne ako smrad,
nepôsobí dobre na človeka
aj prostredie v ktorom nám
niečo vadí a cítime že niečo
nie je v poriadku. Anglický
básnik a dramatik Shakespeare už takmer pred päťsto
rokmi v jednom diele hodnotil podobný stav výrokom, že
niečo smrdí v štáte Dánskom.
Vtedy asi nepredpokladal, že
tomuto výroku sa dostane po
dlhom čase toľko prirovnaní.
A naozaj tam niečo smrdelo?
Páchlo niečo? Ani nie! Len
v Dánskej spoločnosti nebolo
niečo v poriadku. Je to náhoda, alebo vzácna podoba
s tým, čoho sme svedkami
u nás?? Sedím veľmi nízko,
aby som dovidel ďaleko a tak
som odkázaný len na to, čo
vidím v televízii, čo mi ponúka náš rozhlas, čo píšu noviny. Zliepam z toho mozaiku
a prichádzam k poznaniu, že
zápach, alebo občasný smrad,
je možné zistiť nielen nosom,
ale aj očami a ušami. To preto,
lebo to videné v televízii a prečítané v novinách ma pobáda
položiť si otázku, či aj u nás,
u nás od Tatier k Dunaju je
všetko v poriadku a či aj u nás
nemáme pocit, že niečo páchne, že tu je čosi a nemuselo by

byť zasmradené? Vieme, že
niektoré periodiká, bulvárna
ale aj denná tlač, prinášajú
informácie, nad ktorými zostáva rozum stáť. Pýtame sa,
či je to vôbec v právnom štáte
možné? Ale všetko s rezervou.
Každý ten redaktor niečo pridá, veď bez toho by jeho článok, či komentár, nebol zaujímavý. Pripusťme, že na tom,
čo prinášajú masmédiá je len
mizivé percento pravdy, aj tak
je to desivé! Veď bez vetra sa
na strome lístok nepohne!
Napríklad: Občan nášho
demokratického štátu, ktorému bolo preukázané, alebo je podozrivý zo siedmich
vrážd, roky neodsúdený sedí
v base, má zabezpečenú strechu nad hlavou, čo dnes veľa
aj poriadnych ľudí nemá. Má
postarané o teplo, zatiaľ, čo
občan, ktorý zákon neporušil musí za všetko zaplatiť,
alebo sa uskromniť s bytom
pod mostom. Ten podozrivý chodí z basy už vari desať
rokov na pojednávanie, ktoré
bolo už tridsať krát odložené
pre dôvody, ktoré náš právny systém umožňuje, každému účastníkovi to vyhovuje,
hlavne pracovníkom justície,
ktorí majú zabezpečené zamestnanie a to si treba hlavne
v čase krízy vážiť, zvlášť vtedy
ak je dobre honorované!
Spomínam si ale na iný príklad spravodlivosti. Žiaľ nie
z demokratického zriadenia,
ale z monarchie. Sarajevo!
Anarchista, študent Gavrilo
Princip zobral spravodlivosť
do vlastných rúk a zastrelil
následníka trónu Ferdinanda.
Jedného Ferdinanda! História nehovorí o tom koľko absolvoval pojednávaní, koľko
procesných chýb sa v prípade
vyskytlo, ale vieme, že to netrvalo roky!
Po krátkom procese posa-

dili Gavrilo Principa do basy.
Do basy, ale nie takej akú zabezpečuje naše demokratické
zriadenie pre vrahov z daní
poplatníkov. Gavrila zavreli
do Terezína s tým, že odtiaľ
viac nevyjde! A to bola basa!
To bolo väzenie, aké by si aj
dnes mnohí zaslúžili a jedine
také môže odradiť tých, čo páchajú skutky proti ľudskosti.
A ďalší prípad z mnohých.
Odsúdený za lúpežnú vraždu bol prepustený z väzby,
nakoľko došlo ku procesnej
chybe ...atď! Občan, ktorý lúpežne prepadol starenu, ublížil jej na zdraví, odsúdený
na dvanásť rokov väzenia a
nakoniec prepustený z väzby!
Máme my dôvod, ale aj právo pýtať sa ako to, že členovia
nezávislej kasty, ktorí honorovaní našimi daňami nie sú nijak postihovaní za „prešľapy“
voči etike, dobrým mravom a
zákonom tejto republiky? Kto
s tým pohne?! Kto si trúfa to
roztriasť? Zápach, koncentrovaný zápach, čo prerastá do
smradu!
Skutočnosť, že v procese,
kde obžalovaný je členom advokátskej komory, nemá žalobca žiadnu šancu zabezpečiť
si pre súdne konanie vlastného obhajcu, hovorí za všetko!
Len čo sa advokát dozvie, že
žalovanou stranou je osoba
s titulom doktora práv, zdvorilo zastupovanie odmietne,
nakoľko má veľa, veľa práce.
Právo, či povinnosť, mať stanoveného obhajcu je len formalita a úspech žalobcu v konaní veľmi nereálny! Právník,
ktorý má zmluvne dojednaný
honorár vo výške bývalých
dvadsať tisíc korún, si vyúčtuje šesťdesiat tisíc a níč sa nedeje! Šéf rezortu vyhlási pre
obrazovkou, že 70 % sťažností na advokátsku komoru je
oprávnených! Pýtame sa kde
je za takéto praktiká postih?!

Už je to raz tak! Vrana vrane
oko nevykole! No poznám aj
takých, ktorým všetka česť!
No žiaľ, je ich málo, ako šafránu. A ďalší prípad čudných
pachov. Ba čo! Je to dokonca
čosi, čo opäť niečím zaváňa.
Polícia postúpi prokuratúre zdokumentovaný podnet
na trestné konanie, doloženou fotodokumentáciou, no
prokuratúra to zmetie zo stola s tým, že prípad sa nestal!!
Podobný prípad poznáte
z Bratislavského kraja. Vinice. Za milióny! Potom nasledujú roky obštrukcií, hľadanie neznámeho páchateľa,
potom prokuratúra prípad
zastaví s tým scenárom, že
prípad sa zase nestal! Celé to
má rukopis rozprávkára Pavla Dobšinského, Kocúrkovo?
Nuž myslite si čo len chcete,
ja si tiež myslím len svoje a
dojem z čítaného a počutého
nikomu nevnucujem!
Dobre známy a zverejňovaný prípad machinácií katastra pod Tatrami. Páchlo to. A
veľmi. Viacej ako voľakedy celulózka. Smrdelo to na celom
Slovensku. Prešiel čas a dnes?
Padla jedna ministerská hlava
a ... koniec!? To vari minister
predával pozemky pod Tatrami ako konský kupec? Veľmi
nahlas sa v tých časoch hovorilo, že sa budú preverovať
všetky prevody Pozemkového
fondu. Prešiel čas a na všetko
sa asi-akosi zabudlo. Veď podobných prevodov je našom
Slovensku až-až! Načo by sme
chodili až pod Tatry?
Nuž vážení, posúďte sami,
či sa pachy, či už príjemné,
alebo aj také, čo nám strpčujú
život, dajú sa čítať, ale i počúvať ušami a dáte mi za pravdu,
že na ich zistenie v okolí nepotrebujeme ani vlastný nos!
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Členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých
v Ružomberku rokovali
Edita Haluzová

11.marca 2009 sa v priestoroch 6. ZŠ v Baničnom, konala výročná členská schôdza
SZŤP na ktorej sa zúčastnilo
33 členov a štyria hostia za
Úrad práce a sociálnych vecí
p. Rázgová, za Mestský úrad
p. Antolová, za Mestskú políciu p. Brtko a za Okresný
výbor SZŤP p. Callo.
Po správach o činnosti organizácie za rok 2008 a správach o hospodárení sa slova
ujali aj hostia. Pani Rázgová
informovala členov o nových
podmienkach pre poskytovanie príspevkov na prepravu a prevádzku motorového

vozidla pre telesne postihnutých. Taktiež o podmienkach
príspevku na úpravu bytu a
výške príspevku na hygienu
a opotrebovanie šatstva a ortopedických pomôcok.
Pomocou anketových lístkov sa mali členovia vyjadriť k pripravovanému plánu
práce na rok 2009, ale aj ako
vyriešiť slabú účasť členov
na jednotlivých akciách. Aj
niektorý naši členovia z obce
sa na schôdzi nezúčastnili
pre zdravotné problémy a
celý výbor im touto cestou
praje skoré uzdravenie.
Naša populácia starne a
chorľavie, preto nie je dobré,

že sa utiahne do svojich domovov a prestane mať záujem o dianie okolo seba.
Doktor Bartko poznamenáva, že dlho pred nástupom
do dôchodku by mal človek
plánovať ako a s kým ho
bude prežívať. Staroba môže
byť cenným obdobím života
a naša spoločnosť by bola bez
starých ľudí chudobnejšia.
Skutočne zrelý starý človek
je cenným spojencom života. Ľudia, ktorý majú sklon
k prežívaniu radosti, poznajú pocit kľudu a bezpečia, sú
menej náchylní podľahnúť
stresom a chorobám.
Pozitívna správa pre Štiav-

ničanov – seniorov je, že v
obci bola založená Jednota
dôchodcov Slovenska a zloženie členov výboru istotne
zaručí, že jeho aktivity budú
pre všetkých členov zaujímavé a budú sa radi na jednotlivých podujatiach stretávať. Za Okresný výbor Vám
držím palce a prajem veľa
zaujímavých a vydarených
podujatí.
A ešte jedna smutná správa. Naše rady navždy opustila po dlhej a ťažkej chorobe
členka SZŤP p. Vierka Švajleninová .Budeš nám chýbať
Vierka. Česť Tvojej pamiatke!


Šachu sa v Liptovskej Štiavnici darí...
Anton Balala
Jedno letné popoludnie v roku 2007 sme s p. Hlaváčom hrali
šachy, pri zápase bol prítomný
aj p. starosta. Počas hry pánovi
Hlaváčovi napadla myšlienka
založiť šachový oddiel v Liptovskej Štiavnici. Ja som s nápadom súhlasil, priam ma to
srdečne potešilo. Svoje kladné
stanovisko zaujal aj pán starosta, ktorý uviedol, že šachistov
podporí. V minulosti v Liptovskej Štiavnici sa šachy hrávali na
pomerne dobrej úrovni. Vtedy
šachový oddiel viedol môj starý
otec Ján Vulpíny.
Po oslovení šachistov sa reálne črtala šanca nápad uskutočniť. Oslovený boli viacerí hráči,
uvediem len tých ktorý súhlasili
a ktorý aj hrávali a to, Kubovčík
Rudolf, Vladimír Tholt, Bednár Vladimír, Mišura Miloš,
Marián Dvorský, Jozef Debnár, Branislav Dvorský, Pavol
Hlaváč, a moja maličkosť. Po
zostavení oddielu bola na zastupiteľstve obce prednesená požiadavka o finančný príspevok
na zakúpenie šachovníc, šachových hodín a pod. Zastupiteľ-

stvo požiadavku schválilo. Po mizovali 2,5:2,5.
tomto už sme sa mohli pustiť do 9. a 10. kolo sme hrali s SK Náorganizačných povinností ako dej Likavka, kde sme vyhrali 3:2
sú zápis oddielu na SŠZ, vyba- a 2:3.
venie registračných preukazov 11. a 12. kolo sme hrali doma
a pod. S prihlasovaním oddie- s LSS E, kde sme 11. kolo vyhralu nám pomohol p. Ladislav li 4:1 a 12. kolo prehrali 3,5:1.5.
Demko z Liskovej, ktorý je Ge- 13. a 14. kolo sme hrali s OSK
nerálny sekretár SŠZ a členom Lisková kde sme vyhrali 3:2 a
výkonného výboru Liptovského 3,5 :1,5.
šach zväzu za čo by som sa chcel 15. a 16. kolo sme mali voľno.
touto cestou poďakovať. Hraciu 17. a 18. kolo sme doma hrali
miestnosť zabezpečil p. starosta. s SK Biely Potok, kde sme vyPrvé kolo sme odohrali hrali 3:2 a 2:3.
Bližšie informácie o priebehu Vulpínyho in Memoriam. Turv Ondrášovej, kde sme prehranaj sa odohral v priestoroch
li obidve kolá 3:2 a 2:3. Aj keď zápasov až na jednotlivca sú na jedálne Základnej školy v Lipt.
sme prehrali, zanechali sme na stránke www.chess.sk.
Štiavnici. Zúčastnilo sa ho celsúpera dobrý dojem. Na ŠK RuCez Vianoce (27. 12. 2008) kom 14 šachistov. Výsledky sú
žomberok C sme už boli v plnej sme zorganizovali šachový turv priloženej tabuľke.
sile a zápas sme vyhrali 4,5:0,5 naj venovaný spomienke Jána

a 0,5:4,5. Piate a
1. ročník Vianočného turnaja v Liptovskej Štiavnici 200
šieste kolo sme
Spolu
odohrali v Stan1.
2.
3.
.
.
.
.
.
9.
10. 11. 12. 13. 1. body
kovanoch, kde 1. Pavol Hlaváč
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
9
Anton Balala
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
10
sme zvíťazili 2:3 2.
3. Vladimír Tholt
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

a 3,5:1,5.
. Vladimír Bednár
1
0
0
0,
0
1
1
0
1
1
1
1
1
,
Rudolf Kubovčík
1
0
1 0,
1
1
1
1
0
1
1
1
1 10,
7. a 8. kolo sme .
. Miloš Mišura
1
0
1
1
0
0
1
0 0,
1
1
1
1
,
doma privítali . Peter Hlaváč
1
0
1
0
0
1
0 0,
0
1
1
0
1
,
Jozef Debnár
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0

Lipt.
Šacho- .
9. Vladimír Lukáč
0
1
1
1
0
1 0,
1
0
1
1
1
1
9,
10.
Christian
Bergande
0
1
0
0
1
0,
1
1
1
1
0
1
1
,
vú školu RBK
Ján Hrabuša
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
s ktorou sme 7. 11.
12. Jozef Omasta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
3
kolo
prehrali 13. Branislav Dvorský
1. Marian Dvorský
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
2:3 a ôsme rePoradie:
1. Rudolf Kubovčík
2. Anton Balala
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Môj šachový zápas
Miloš Uchál

Súper sa vzdal po 63.
ťahu, keď som zahral Kb7.
Premena pešiaka na dámu
bola istá. Partia trvala celý
mesiac január. Bola to ťažká koncovka, ktorú som
zvládol. Súper urobil viac
chýb, Je síce pravda, že
v 52. ťahu by bolo lepšie
zahrať pešiakom na biele
pole h5 a kráľ by musel ísť
na okraj šachovnice.
Pozdravujem
šachistov z L. Štiavnice a spolu
s nimi sa teším z ich úspechov v 5. lige Liptov.
29. januára 2009 som založil na internete družstvo

šachoví bojovníci
Liptova. V družstve som kapitánom. Pozývam
ďalších hráčov
Liptova do môjho družstva. Už
mám
jedného
hráča, ktorý hrá
4.ligu.
Šachy
hrám
pre radosť. V utorky sa
venujem šachistom z Ludrovej. Naplánoval som
na 4. marca (počas jarných
prázdnin) v našej farnosti
šachový turnaj pre mládež.
Šach je boj s vlastnými

Priebeh hry

chybami a chybami súpera.
Túžba po víťazstve je veľká
a vďaka šachom je možné
nájsť nových priateľov a to
je najväčšie víťazstvo. To
si myslí p. kaplán Miloš
s ďalšími šachistami.


Šľachetné kresťanské hodnoty, na zamyslenie
Miloš Uchál

Naše hodnoty:
1. Hráme čestne.
Vyhráme, ak to bude možné. Prehráme, ak to bude nevyhnutné. Ale vždy hráme
čestne.
2. Hráme jednou rečou.
Sme otvorení svetu, tolerantní k iným. Vystupujeme proti nespravodlivosti.
3. Šach hrajú milí ľudia.
Zaslúžime si príjemné prostredie pre našu zábavu. Chránime si ho.
4. Sme jedna rodina.
Spestrujeme si náš klubový život. Prichádzame s novými nápadmi.
5. Chceme sa zlepšovať.
Skvalitňujeme tréningy a pozývame špičkových trénerov. Pomáhame si.
6. Sme hrdí, že sme šachisti.
Ctíme si tradície a svojich predchodcov. Dávame o sebe vedieť.
7. Podporujeme mládež.
Je to naša budúcnosť. Chceme ju vo svojich radoch a staráme sa o ňu.
8. Rozširujeme svoje rady.
Sú šachisti, ktorí zmýšľajú ako my. Naše dvere sú im otvorené.
9. Sme nezávislí a kreatívni.
Hráme kráľovskú hru, ktorá vie dokonale pripraviť na život. Vymýšľame a realizujeme rozvojové projekty.
10. Sme pokorní.
A vďační tým, ktorí nás chápu a podporujú. Vieme úprimne poďakovať.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

e4
d4
exf5
Sb5+
Sa4
Sb3
h3
c3
Se3
f3
Jd2
Sxd5
Sf2
De2
g3
De4
Je2
O-O-O
Db1
b3
b4
Db3
Jxb3
Kc2
f4
Jxf4
gxf4
Sg3
Vhg1
Sf2
Vxg8
Vg1
Sxg1
Sh2
Ja5
bxc5
dxc5
Jb7
Kb3
f5
Jd8+
Sg1+
Jf7+
Jxh6
fxe6+
Jg4
Je3+
Jxd5
h4
Sc5
Sxb4
Sxa3
Kc4
Kb5
Sb4
a4
a5
a6
Sa5
Sb6
Sg1
Kc6

Kb7

d6
f5
Sxf5
c6
b5
Jf6
a5
Dd7
Se4
Sd5
a4
Jxd5
De6+
Dg6
Kd7
Df7
h6
Jf6
a3
Ja6
g5
Dxb3
Jd5
Sg7
gxf4
Jxf4
Vhf8
Vg8
Sf6
Jc7
Vxg8
Vxg1
Jd5
Ke6
c5
dxc5
Sxc3
b4
Kd7
Kc6
Kxc5
Kd6
Kd7
e6
Kxe6
Kf5
Ke4
Kxd5
Ke5
Kf5
Sf6
Sxh4
Ke6
Kd5
Sf2
se3
Sa7
Sf2
Sa7
Sb8
Ke6
Ke7
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Tajnička - Hofferov zákon
POMÔCKY:
UŽOK,

Odlomený

4. ČASŤ

Arabské

Včelí

Chemická

Zášklb,

Vymedzená

ZAČIATOK

České

Mačkovitá

Holo-

KOCEĽ

kúsok

TAJNIČKY

mužské

výrobok

značka

šklbanec

časť

TAJNIČKY

mesto

šelma

humnica

SPAIN

meno

astátu

2. ČASŤ

Hrad

Staro-

TAJNIČKY

pri Likavke

germán

územia

Vyčer-

Psovitá

Tuhla

panosť

šelma

od mrazu

Otesáva

Poľoval

Lalotanie

Zlúčeniny

Časť tela

kyselín

od pása

a zásad

Tajničku pre vás pripravuje
Dušan Šulík

po kolená

Morská

Slovanské

ryba

knieža

Popis

Krajan

Sever.

Brazílsky

muž.meno

spisovateľ

Údenársky

Točím,

Chemická

výrobok

značka

Tučnolistá

Otec

molybdénu

rastlina

(z maďar.)

krútim

Občiansky

Hliník

Morský

demokra-

Hlavné

záliv

tická

mesto

Tetan

aliancia

N´érska

Polynézsky
nápoj
Stužka na
lemovanie
České muž.

Farebnosť

Ľapotanie

meno

Pás

Osobné

poľa

zámeno

Cvičná
Šéf

skladba

Ronenie

Východní

Mongolský

Zveziem,

Študijný

Pozývam

Slovania

pastier

po česky

pobyt
Venuša

Zložil

Črieda

dolu

po rusky

Španielsko

Sloní

po anglicky

zub
Žací

Predložka

Sumerské

Zostali

nástroj

mesto

Vyhynulá

Kilogram

Zhotovení

kočovníčka

liatím
Zámorská

Prvá

Muž

žena

Vlk

Ilitový

z knihy

nerast

džungle

veľmoc
Meno
Edisona
Portlandský

Zviažu

Príjemná

slinok

Mastné

Jadran

látky
Časť
Odsekli

Africký
štát

KONIEC

Ženské

Kamenisté

nábytku

Malé

TAJNIČKY

meno

pole

kopyto

Pästiarske

Ukrajinský
priesmyk

Pánsky

zápasisko

večerný

Verdiho

oblek

ária

Základná
číslovka
Mihalnice

Vravel
Skutočnosť

som

Stavec

Výrobca

po česky

sít
Umelecké

Zmyselník

ženské

Hora

meno

Predložka

Kráča

Náš

Kovový

polyhistor

odpad

Listnatý

Zaberáš

Vnútri

Anno

strom

bývaním

(lek.)

Domini

3. ČASŤ

Kyprím

TAJNI4KY

pluhom

Spodná
plôška

Obete

výbrusu

Rúb, sekaj

Úder
Pošta

diamantu

po anglicky
Trilok
Imriško

Vražda

Túzy

Mohame-

(hovor.)

Biblická

Auto

dánov

Predložka

hora

(hovor.)

radca
StarostZraniť

livosť

mužské

Cudzie

Inými

Úbytok

meno

slovami
Japonská

Predok rož.

Múza

Čosi

míľa

po poľsky

Hnedožltý

Roľa

Rybie

(náreč.)

vajíčko

statku

Skratka
Obyvateľka

Sinali

hektára

starovekej

Sťa

Moravan

Itálie
Kazia sa

Zima,

Ducho-

chladno

venstvo

Sibírska

Značka

rieka

prazeodýmu

Syn nitrianPolynézan

Skúsi,
opáči

skeho

Hlavné

kniežaťa

mesto

Pribinu

ČR

Naťahuje

Hrmot

obuv
na nohy

Riešenia z čísla 4/2008:
Tajnička:  Nový rok sa blíži. Máte už prichystané i nové mešteky na nosenie mincí EURA?.
Výhercovia tajničky: 100 Sk získava: Viera Ludrovcová - Ružomberok, Jozef Klimčík - 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 3111/09.
Šéfredaktor a DTP: RNDr. Dušan Dírer. Redakčná rada: Mariana Domiterová, Mgr. Jana Džuková,
Mgr. Mária Grafová, Edita Haluzová, Bc. Katarína Kačalková, 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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