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NEPREDAJNÉ

Editoriál
Katarína Kačalková
Milí čitatelia,
bez ohľadu na to,
či patríte do „rodu
tuleňov“ a strávite
celé leto vo vode
alebo do „rodu tučniakov“ pretože milujete zimu a chlad,
určite mi dáte za
pravdu, že pre väčšinu našej populácie prichádza asi ten najkrajší čas z ročných období – čas letných
dovoleniek, radovánok, oddychu, relaxu
– jednoducho povedané – je tu čas všetkého, čo sa do obyčajného, bežného dňa akosi
nezmestí...
Napadlo vám niekedy, prečo je to práve leto, ktoré ľudia tak obľubujú? Veď naša

planéta sa otepľuje a už aj my máme svoje skúsenosti s neznesiteľnými horúčavami. No napriek tomu letné obdobie v nás
evokuje radosť, pokoj, oddych, stretnutia
s priateľmi a množstvo iných asociácií, ktoré by sme si najradšej nazbierali tak trocha
i do zásoby.
Bude to slnkom? Veď slnko svieti aj v zime a taký krásny, slnečný zimný deň vie vyčarovať úžasný pocit z rozprávkovo krásnej
prírody.
Bude to teplom? Veď aj v zime máme
teplučko vykúrené domčeky a zažívame
krásne chvíle pri mihotavom svetle kozuba.
Bude to dovolenkou? Veď aj v zime si
berieme dovolenku, napríklad medzi vytúženými Vianocami a Novým rokom.
Ja si myslím, že letné prázdniny v sebe

Zo zasadnutí OZ
Dňa 14. 5. 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,
určení overovatelia a zapisovateľ zápisnice.
K bodu 4: Kontrolu uznesenia vykonala
hlavná kontrolórka Ing. Elena Debnárová a
konštatovala, že uznesenia boli splnené.
K bodu 5: Rekonštrukcia budovy obecného úradu – interiér. Starosta obce oboznámil poslancov s pokračujúcimi prácami na
rekonštrukcii interiéru budovy obecného
úradu. Stavebným dozorom (Vladimír Makovický) bolo konštatované, že práce sú vykonávané v dostatočnej kvalite a tiež v sú-

lade s bezpečnostnými predpismi (podrobnejšie o rekonštrukcii budovy obecného
úradu na inom mieste). Celkové náklady
ku 14. 5. 2009 sú 8 754,- €. Celkové náklady
by nemali presiahnuť čiastku 13 277,- €.
K bodu 6: Starosta obce informoval poslancov o získaní dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 200 000,- €. Finančné
prostriedky budú slúžiť na ukončenie kanalizácie na Novej ulici (Štefan Belko – Kamil
Klocháň). Ostatné financie budú použité
na kanalizačné prípojky.
K bodu 7: V tomto bode poslanci zobrali na
vedomie a zároveň vyjadrili súhlas s uskutočnením IX. ročníka výstupu na Salatín,
ktorý je venovaný 700-tému výročiu od prvej písomnej zmienky o našej obci. Výstup

skrývajú iný fenomén, ktorý má na človeka také blahodarné účinky – človek si totiž „urobí čas“. Pre deti, pre výlet, na žarty,
na oddych, na opravu domu, na návštevu
priateľov....a na množstvo iných vecí. Ten
„čas“ si urobíme možno len zo zvyku, možno preto, že sa to patrí alebo preto, lebo si
ho urobia aj iní. Ale podstatné je, že si ho
urobíme. A vízia akokoľvek inak stráveného času než v pracovnom alebo inom ritualizme, to je to úžasné a krásne, čo je práve
pred nami.
A tak, priatelia, vychutnajme si tieto
chvíle – veď nepotrvá dlho a piesok z plaviek bude vysypaný, fotky z aparátu skopírované v počítači a pred nami znovu každodenná realita.
Ale kým sa tak stane, želám vám celú
kopu nádherných letných zážitkov!


sa uskutoční 20. 6. 2009 o 7.00 hod. Každý
účastník obdrží lístok na guláš a nápoj.
K bodu 8: Starosta obce informoval poslancov o získaní dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 100 000,- €, ktoré by
mali slúžiť na vybudovanie obecného kompostoviska. Či túto dotáciu obec využije, sa
rozhodne na najbližšom OZ 25. 6. 2009
K bodu 9: Rekonštrukcia KD – starosta
obce informoval poslancov o výzve na získanie finančných prostriedkov z EUROFONDOV na túto akciu. Počas celého trvania výzvy t. j. od 2. 1. 2009 až do dnešných
dní sa stále spomínala čiastka, ktorú obec
môže dostať 1 000,- €/občan. Z toho dôvodu poslanci rozhodli, že sa pokúsime získať
Pokračovanie - s. 2
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
K bodu 10: V bode rôzne starosta informoval poslancov o:
- príprave a konaní volieb do
Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnili dňa 6. 6. 2009
v priestore budovy Základnej
školy v Liptovskej Štiavnici,
- pomenovaní ulíc a verejných
priestranstiev v obci – tabuľky s orientačným číslom boli
rozdané Danielou Demkovou
za pomoci pracovníčok UoZ.
Touto cestou žiadam občanov, aby venovali označeniu
svojich nehnuteľností náležitú
pozornosť t. j. tabuľku pribili
na rodinný dom, čím zjednodušia prístup k rodinným domom,
- realizácii kanalizácie od Ing.
Petra Ujmiaka v dĺžke cca
100 m smerom k Márii Dvorskej (súp. č. 318), ktorá by
mala byť financovaná v plnej
výške Petrom Pápežom a Ruženou Hromadovou. Doteraz
predmetnú stavbu financoval
len Peter Pápež,
- prebiehajúcej pozemkovej úprave komasácie,
- prevádzkovaní ihriska len
v čase tréningu resp. za prí-

tomnosti dospelej osoby,
Príhovor k mesiacu poľovníctva
maximálnu výšku a projektovú
prijatí
výpovedokumentáciu sme vypracode riaditeľky Vážení spoluobčania.
vali v súlade s poskytovanou
ZŠ Mgr. Má- Členovia PZ Salatín sa Vám pri príležisumou. Pri osobnej návšteve
rie Grafovej, tosti júna mesiaca poľovníctva prihovástarostu obce na Ministerstve
ktorá
žiada rajú a chcú Vás osloviť, aby ste brali ohľad
pôdohospodárstva v Bratislave
v
súlade
so
bolo starostovi obce doporuna prebúdzajúcu sa prírodu a rodiaci sa
Z
ákonníkom
čené prehodnotiť požadovanú
práce o roz- nový život. Nakoľko v tomto období vyčiastku a znížiť ju na maximálviazanie pra- rušovanie v lese, ale aj na lúkach a ponych 300,- €/ občan. Táto skucovného po- liach spôsobuje, že mláďatá sú stresovatočnosť zdramatizovala možmeru dohodou né, čo spôsobuje zhoršenie komunikácie
nosť úplnej rekonštrukcie nášho
s matkami, ako aj ich zdravotného stavu.
k 31. 8. 2009,
KD, preto nakoniec do žiadosti
zvážení
možZ tohto dôvodu Vás prosíme, aby ste pri
obec uviedla len práce, ktoré by
nosti
využívanájdení osamotených mláďat, ktoré sú
v prípade úspešnosti získania finia
priestorov
matkami odložené, tieto nechytali a nenančných prostriedkov vylepšili
miestnej kniž- plašili, aby si ich matky našli tam, kde ich
terajší stav, avšak na úplné donice pre potrekončenie bude musieť obec hľaodložili a neopustili ich pre pachy, ktoré
by šachového
dať prostriedky z iných zdrojov.
človek po sebe zanecháva.
oddielu,
Obci sa podarilo zosumarizo- a s f a l t o v a n í Za pochopenie týchto slov by sme sa
vať projekt a úspešne odovzdať
miestnej ko- Vám chceli poďakovať a popriať všetkým,
Poľnohospodárskej platobnej
m u n i k á c i e ktorí majú radi našu krásnu prírodu veľa
agentúre v Žiline dňa 15.6.2009.
Okružná ulica pekných zážitkov.
Ďalšie kroky, čo sa týka pride– realizácia by
Lovu zdar!
lenia finančných prostriedkov
sa
mala
uskumajú v rukách štátni úradníci,
točniť v mesiaktorí povedia áno alebo nie.
mesiaca február došlo k zácoch júl – august 2009,
Celkové náklady na zhotovenie
niku Požiarnej výzbrojovne
- zaplatení preddavku 50% vo
projektovej dokumentácie vráMartin. Obec si svoju pohľavýške 112 000,- Sk na požiartane ostatnej práce a služieb sú
dávku bude musieť uplatňovať
nu striekačku avšak počas
približne 12 615,- €
prostredníctvom exekučného
konania,
- možnosti odkúpenia pozemVoľby do Európskeho parlamentu 6. júna 2009
ku okolo medokýša prostred(výsledky za Liptovskú Štiavnicu)
níctvom Slovenského pozemV našej obci sa zo 727 registrovaných voličov volieb zúčastnilo 150. Do volebnej urny bolo odokového fondu,
vzdaných 149 obálok, platných odovzdaných hlasov bolo 139.
- budúcom umiestnení informačných tabúľ (v počte 3 ks)
Výsledky volieb boli nasledovné:
na rybníku. Tabule budú obsahovať minulosť a súčasnosť
našej obce. Finančné prostriedky na túto akciu obec získala z VÚC Žilina,
- návštevnosti webovej stránky
obce Liptovská Štiavnica (za 3
mesiace navštívilo našu stránku 11 923 návštevníkov),
- odpovedi SAD Ružomberok
ohľadom tarifnej vzdialenosti.
K bodu 11: Návrh na uznesenie
predniesol predseda návrhovej
komisie RNDr. Dušan Dírer.
Uznesenie bolo jednomyselne
schválené.
K bodu 12: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
graf: http://www.statistics.sk/volbyep2009/graf/graf1obec.jsp?lang=sk&par=506&obec=510661
zasadanie OZ ukončil.
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Dobrovoľný
hasičský zbor
Katarína Kostolná

V nedeľu 7. mája 2009
sa v Stankovanoch konalo Okresné kolo Previerky pripravenosti hasičských družstiev. Do súťaže
sa zapojili aj hasiči z našej
obce. Súťažilo sa v dvoch
disciplínach:
požiarny
útok a štafeta. Z 25 súťažných družstiev sa naši
hasiči umiestnili na 4
mieste.
Hasičom ďakujeme za
reprezentáciu a prajeme
im veľa chuti do ďalšej
práce.


2/2009



Vážení občania,
dostáva sa Vám do rúk leták „Separovaný zber”. Chceli by sme Vás touto cestou poprosiť o zlepšenie stavu v separovanom zbere. V kontajneroch, ktoré sú rozmiestnené po obciach sa okrem
papiera, plastov a skla nachádza až 50 % odpadu, ktorý tam nepatrí. Jedná sa o bežné odpady
z domácností až po nebezpečné odpady, ktoré úplne negujú našu a i Vašu snahu separovať.
Veríme, že kontajnery nám znečisťuje len úzka skupina ľudí a týmto je určený tento leták.

PAPIER

Čo sem patrí?
Novinový, kancelársky, baliaci papier, časopisy, kartónové krabice
Čo sem nepatrí?
Plastové obaly kníh, tapety, celofán, obaly Tetra-pack, lepiace pásky, zaolejované papiere a krabice

PLASTY

Čo sem patrí?
Plastové fľaše od nápojov PET, plastové obaly z čistiacich prostriedkov (vymyté), fólia
Čo sem nepatri?
Plastové fľaše znečistené od olejov a chemikálií, polystyrén, znečistená fólia

SKLO

Čo sem patrí?
Sklenené fľaše farebné, číre, poháre od zaváraním, tabuľové sklo
Čo sem nepatrí?
Keramika, žiarivky a žiarovky, autosklo, drôtené sklo
Znížením komunálneho odpadu v kontajneroch na separovaný zber a následne zvýšením
množstva vyseparovaných komodít ušetrí našu obec nemalé finančné prostriedky, ktoré môžu
byť využité na rozvoj obce.

Pár postrehov starostu
Dušan Lauko
Vážení spoluobčania.
Tak ako som v minulom
čísle skončil s mojimi postrehmi, rád by som niekoľko myšlienok dal na papier aj v tomto
čísle. Obec sa rozhodla uskutočniť rekonštrukciu interiéru
obecného úradu. Mnoho občanov si dáva otázku na čo,
prečo, pre koho a pod.. Mojou
odpoveďou na tieto otázky
je skutočnosť, že náš obecný
úrad bol postavený v roku
1924 a je široko ďaleko najstaršou budovou. Čo sa týka
veku by nebol problém, ale
neskutočným problémom je
napríklad výskyt myší, ktoré
vychádzali z 85- ročnej podlahy a nepohrdli ani rôznymi
písomnosťami. Ako starosta
obce si myslím, že nadišiel
čas rekonštrukcie. Rekonštrukčné práce vykonával Ján
Bartoš (Štiavnička) s jedným
pomocníkom. Celkové nák-

lady na rekonštrukciu nepresiahnu výšku 13 277,- €
(400 000,- Sk). Polovicu finančných prostriedkov obec
získa prostredníctvom Ministerstva financií. Záverom tejto
témy chcem poďakovať za pochopenie všetkým občanom a
zároveň Vás chcem pozvať do
nových priestorov.
Druhou témou ktorej by
som sa chcel dotknúť je téma,
ktorú som prostredníctvom
novín už raz prezentoval bohužiaľ bezvýsledne – pochovávanie zosnulých. Pohreb
ako taký prináša pre pozostalých veľa smútku, ale tiež
neskutočné starosti. Jedna zo
starostí, ktorú pozostalí musia riešiť je vykopanie hrobu.
Tu vznikajú problémy. Starosta odporučí na kopanie jám
pracovníkov z Ružomberka,
ktorí túto prácu robia ako
robia. Dostávam od pozostalých sťažnosti jedna jama je
plytká, druhá úzka. Starosta

by mal konať tak, že napríklad
do plytkej jamy, ktorá nespĺňa požiadavku cintorínskeho
poriadku obce nedovolí pochovať. Pri tom jama sa kope
mnohokrát hodinu, dve pred
pohrebom. Skúste si vážení
spoluobčania sami dať odpoveď keby sa niečo takéto
udialo a pohreb by sa musel
odložiť o 24 hodín neskôr.
Bola by to ďalšia rana pre pozostalých a smútiacu rodinu.
Touto cestou znovu žiadam
dvoch, troch aj štyroch chlapov, ktorí by boli ochotní
túto prácu vykonávať tak, aby
zodpovedala požiadavkám a
normám, nech sa prihlásia na
obecnom úrade. Za túto prácu naši spoluobčania platia
nemalé finančné prostriedky
(4 000,- až 5 000,- Sk) a tieto peniaze by v našich zlých
časoch mohli pomôcť práve
našim rodinám (poznámka
redakcie – po uzávierke časopisu sa uvádzaný problém

vykopávania hrobov podarilo
vyriešiť).
Ďalšou témou je blížiace
sa leto a s ním spojené letné
prázdniny. Mnoho z vás bude
pracovať aj počas prázdninových mesiacov a vaše deti ostanú bez dozoru mnohokrát
od rána do večera. Chcem vás
požiadať, urobme všetko preto, aby naše deti v prvom rade
oddychovali, čo im naozaj
prajem, ale kontrolujme aj to
akou činnosťou sa zaoberajú.
Vám dospelým chcem popriať
príjemný pobyt počas dovoleniek, načerpanie nových síl
do ďalších dní.
Na záver mojich postrehov
chcem poďakovať všetkým
občanom za vzorné splnenie
si občianskej povinnosti pri
platní miestnych daní a poplatkov. Až na pár výnimiek
ste boli 100% - ní. Ešte raz
ďakujem a prajem príjemné
leto.
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Zo života Jednoty dôchodcov Slovenska v Lipt. Štiavnici
alebo
Založenie Jednoty dôchodcov Slovenska v Lipt. Štiavnici
Klimčíková Anna
Dňa 16. marca 2009 bola
v našej obci na ustanovujúcej
schôdzi založená Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska. Na tejto schôdzi sa
zúčastnilo 42 dôchodcov, ktorí
si zároveň vyplnili aj prihlášky
a na ďalšej schôdzi v apríli im
boli odovzdané členské preukazy. Založenie ZO JDS podporil aj náš pán starosta Dušan
Lauko, ktorý zároveň prisľúbil
aj pomoc pri organizovaní akcií
našou organizáciou. Prítomný
bol aj predseda Okresnej organizácie z Ružomberka pán
Bukna, ktorý nás oboznámil
so Stanovami JDS, s činnosťou
Okresnej organizácie, s činnosťou už existujúcich základných
organizácií, ktorých je v okrese
Ružomberok aj s našou ZO deväť.
Na zakladajúcej schôdzi sme
boli milo prekvapení záujmom
a iniciatívou našich dôchodcov o vznik tejto organizácie,
záujmom pracovať vo výbore i
v kontrolnej komisii, čo ocenil
aj predseda Okresnej organizácie, lebo nie v každej obci to
tak bolo. Účastníci zakladajúcej

schôdze si zvolili členov výboru
i členov revíznej komisie.
Členmi výboru sa stali:
Ing. Klimčíková Anna - predseda
Omastová Helena ml. - podpredseda
Tholtová Monika - tajomníčka
Ondrašíková Jana - hospodárka
Otiepka Václav - člen
Hrabušová Mária - člen
Zvadová Oľga - člen
Členovia revíznej komisie:
Kaliarik Ján - predseda
Prokop Vladimír - člen
Debnárová Anna - člen
Po ustanovujúcej schôdzi sa
postupne prihlasovali do našej
ZO ďalší dôchodcovia, takže
v súčasnom období máme 62
členov. Doteraz s počtom členov našej ZO JDS z celkového
počtu dôchodcov v našej obci
sme najväčšou organizáciou
v okrese a verím, že nám ešte
pribudnú ďalší, pretože je ešte
dosť dôchodcov /starobných aj
invalidných/, ktorí sú schopní a
môžu sa zapájať do aktivít, poriadaných našou organizáciou.
Za tri mesiace existencie

našej ZO sa pomaly začala
rozbiehať jej činnosť. Niektorí
členovia sa zúčastnili brigády
na cintoríne, menšia skupina
dôchodkýň sa bola kúpať v Kúpeľoch Lúčky, koncom mája
sme boli vlastnými autami
v Tatralandii pri Lipt. Mikuláši, kedy bola veľmi výhodná
akcia pre dôchodcov. Pravidelne každý utorok večer cvičíme
v telocvični ZŠ. Prvé cvičenie
sme absolvovali s Monikou Kubalovou, ktorej zároveň chcem
poďakovať za jej ochotu prísť
medzi nás. Ďalšie cvičenia už
absolvujeme s našou členkou
- cvičiteľkou Majkou Hrabušovou. Členky našej ZO si tieto
cvičenia veľmi pochvaľujú a dúfam, že sa k nám pripoja i ďalšie
členky - členovia! Budete vítaní - každý utorok o 18,30 hod.
v telocvični ZŠ.
V rámci „Dňa rodiny”, poriadaného našou ZŠ a Obecným úradom sme pripravili
v budove ZŠ pre našich občanov „Výstavku ručných prác”
našich šikovných žien, ktorá
bola podľa nás spestrením tejto
peknej akcie —„ Dňa rodiny”
v našej obci

Naši členovia sa zúčastnili aj
Okresných akcií, poriadaných
Okresnou organizáciou v Ružomberku - a to guláš v Ľubochnianskej doline, kde boli
predstavení ako členovia novovzniknutej organizácie v Lipt.
Štiavnici, ako aj podobnej akcie
na Smrekovici.
O ďalších akciách, ktoré budeme poriadať v nasledujúcom
období budeme informovať na
členskej schôdzi, ktorá bude
vyhlásená koncom júna miestnym rozhlasom. Uvítame, keď
si naši členovia pripravia ďalšie
návrhy na činnosť organizácie,
o čo by mali záujem, aby sme
pre nich zorganizovali. Taktiež
radi vypočujeme nápady, čo by
sme mohli urobiť v obci pri jej
skrášlení a zveľadení, samozrejme po konzultácii s našim
starostom.
Verím, že tak, ako sa pekne
začala rozbiehať činnosť našej
organizácie bude i ďalej pokračovať, samozrejme pri aktívnej
pomoci a účasti všetkých jej
členov.


Nohejbalový turnaj o pohár SNS
Mária Grafová

Keď si účastníci vlaňajšieho ročníka nohejbalového turnaja v Liptovskej Štiavnici

povedali dovidenia, mysleli to celkom seriózne a rozhodli sa, že príležitosť zmerať
si svoje schopnosti v tomto obľúbenom
športe využijú aj v jeho III. ročníku. Možno aj presun termínu na máj spôsobil,
že súťažiacich pribudlo a tak v sobotu ráno 23.5.2009,
sa na školskom
dvore zišlo 11 nohejbalových tímov.
Hlavný organizátor
MO SNS v Liptovskej Štiavnici reprezentovaný jeho
predsedom Branislavom Omastom

sa opäť zaskvel skvelou organizáciou a
zabezpečil, že nič nechýbalo. K výbornej
atmosfére a vydarenému priebehu celého podujatia prispeli: bufet s čapovaným
pivkom, Romanov guľáš, príjemná hudba
a dokonca aj počasie, ktoré zaránky trochu strečkovalo, no neskôr sa predsa len
umúdrilo. Jedenásť účastníkov odohralo
v troch základných skupinách 15 zápasov. Víťazi skupín zabojovali v „A finále“ o 1.-3. miesto a druhí zo skupín v „B
– finále“ o 4.- 6.miesto. Prvé tri miesta si
obháji vlaňajší víťazi v tom istom poradí.
Vďaka štedrosti sponzorov mohlo byť odmenených šesť družstiev nielen pohármi
a diplomami, ale aj bohatými darčekovými košmi. Ceny odovzdali hostia turPokračovanie - s. 5
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Nohejbalový turnaj o pohár SNS
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naja starosta obce L.Štiavnica a poslanec
VUC- ky za SNS D.Lauko, podpredseda
KR SNS v Žiline , predseda OR SNS a garant celého podujatia M.Frič a predseda
MO SNS v L.Štiavnici B.Omasta.
Poradie na 1.-6.mieste:
1. miesto:
Istebné L.Líška st., L.Líška ml.,
		
O.Borončo

2. miesto:
Hundai (L.Sliače) J.Ondrejka, J.Sleziak,
			
R.Antol, M.Kavecký
3. miesto:
Fúzatí (L.Sliače ) D.Oprchal,
			
R.Oprchal, A.Sliacky,
		
V.Antol
4. miesto:
THREE M (L.Štiavnica) Má.Ondrejka,
			
Mi.Ondrejka,
			
M. Jadroň.

5. miesto:
Detvanci Peter, Pavol a Marcel
		
Rusnákovci, D.Vlček
6. miesto:
SNS Lisková D.Dvorský,
		
Ľ.Lamač,
		
P.Lauko
Sponzori turnaja:
PD Ludrová, Milan Frič - podpredseda KR
SNS v Žiline , predseda OR SNS, poslanec
VUC-ky za SNS D.Lauko, Ing Pavol Hlaváč.


poznámka redakcie: fotografie z akcie nájdete na adrese http://aktuality.liptovskastiavnica.sk/nohejbal09

Salatín 2009
Mária Grafová
Je sobota ráno 20.6.2009.
5:00 hod. dotieravý zvuk
budíka pretrháva moje sny
a chtiac-nechtiac sa hrabem
z teplučkých perín. Pohľad von
oknom neveští nič dobré, ulice
sú zmáčané nočným dažďom
a na oblohe visia nevľúdne
dažďové mračná. Povedalo sa
však, že hore sa ide za každého
počasia a tak sadám na môjho
dvojkolesového tátoša. V batohu mám zásobu šatstva na prezlečenie, lebo opäť začalo cediť
a je jasné, že kým došliapem do
Liptovskej Štiavnice, neostane
na mne suchá ani nitka. Krútiac
pedálmi sa mi hlavou preháňajú

myšlienky: takéto počasie sme
počas predchádzajúcich rokov
ešte nemali, dnes pôjdu hore iba
blázni a fanatici, alebo to v poslednej chvíli starosta zruší.
Míňajúc štiavnické bytovky
mi zvoní telefón, poisťovacia
agentka sa pýta, či výstup bude,
keď na mieste zrazu (za miestnou krčmou) ešte niet ani duše
okrem nej, jej psa a manžela. Po
chvíli čakania dorážajú prví organizátori, duchovný otec myšlienky Tonko Slanicay a nakoniec aj rozospatý pán starosta so
synátorom. Podľa ich výstroje
jasné, že ani chvíľu nezaváhali
či hore ísť a či nie. Pridávajú sa
ďalší odhodlanci, všetko skal-

ní nášho výstupu na Salatín.
Na poslednú chvíľu pribiehajú
ešte dvaja, suma-sumárum 10
účastníkov odhodlaných zdolať
1630m vysoký Salatín. Prišla aj
obrovská Tatra, ktorá vozí turistov na začiatok výstupu pod
Jágerku. Pre tých pár odvážlivcov však bola priveľká a tak sa
uspokojili so starostovým džípom, Braňovým a Ľubošovým
„tereňákom“.
7:20 hod. všetci desiati natlačení do troch áut vyrážajú za
svojím dnešným cieľom.
Medzi tým sa zišiel pomocný
personál na varenie guláša, ktorý sa sčasti presunul do školy,
kde je predsa len o niečo tep-

lejšie a aj suchšie. Vonku ostávajú iba chlapi, ktorí sa začínajú
zvŕtať okolo kotla, zatiaľ čo pani
učiteľky poctivo čistia, krájajú,
pripravujú potrebné suroviny. Práca ide od ruky a tak je
o chvíľu všetko tam kde má byť.
11:22 podľa času by už naši
odvážlivci mali byť niekde poblíž vrcholu Salatína a tak beriem
do ruky mobil, vytáčam starostovo číslo a ten potvrdzuje, že
už sú hore a že dokonca ani nie
sú sami, že na vrchol dorazila
aj skupinka turistov z Hodruše-Hámre. Využívam situáciu
a pýtam si k telefónu niekoho
z tejto skupiny. Pani Kaňová mi
oznamuje, že sú členovia Klubu
slovenských turistov a na dnešný deň mali naplánovaný práve
výstup na Salatín. Z pôvodných
30 turistov nastúpilo ráno o 6:00
hod. iba 23, ostatných odradilo
práve počasie. Tí ktorí sa rozhodli ísť, zatiaľ neľutujú, lebo
výstup bol celkom v pohode.
Obavy však majú zo zostupu,
lebo sa opäť spúšťa dážď.
11:30 ako býva zvykom znie
na Salatíne slovenská hymna
a po krátkom oddychu sa obe
skupiny spoločne vydávajú
na zostup. Keďže Štiavničania
sú ľudia pohostinní, pozývajú Hodrušo- Hámrovčanov
na štiavnický guláš. Obavy zo
zostupu sa čiastočne potvrdili.
Problémy sa objavili u pani Janky, ktorú začali pobolievať kolená, ale vďaka ôsmim statočným
Štiavničanom, ktorí jej prejavili
Pokračovanie - s. 6
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Salatín 2009
Pokračovanie - s. 5

obrovskú spoluúčasť a podporu
aj ona šťastlivo dorazila do cieľa
a okolo 16:00 si už s ostatnými
pochutnáva na vynikajúcom
guláši.
16:10 na otázku či dnes bude

tradičná Jánska vatra, odpovedá
pán starosta Dušan Lauko, za
zvukov bubnujúcich dažďových
kvapiek, že pre nekončiaci sa
dážď ju tentoraz presunieme na
iný večer, však do Jána ostáva
ešte pár dní.
16:15 dopisujem posledné

vety tohto článku, sadám na
bicykel a opäť v daždi ťahám
domov, do Ružomberka. Na
budúci rok nás čaká jubilejný
10. ročník štiavnického výstupu
na Salatín, príďte aj keď počasie
nebude ideálne, aj tak sa to dá

zdolať, svedčí o tom tento ročník.
fotografie z akcie nájdete na adrese
http://aktuality.liptovskastiavnica.
sk/Salatin09



Deň rodiny
Mária Grafová
„Si si vedomý/á, že keď zajtra zomrieme, firma , pre ktorú pracujeme , nás môže ľahko nahradiť
zo dňa na deň? Ale rodina, ktorú
by sme tu zanechali, pocíti stratu
do konca života. A keď sa to tak
vezme, stále viac sa vnárame do
svojej práce, namiesto venovania
sa rodine...“
Dnešný príspevok začínam
citátom jedného z množstva
mailov, ktoré som dostala od
svojich priateľov. Nemusíme
sa nad ním ani príliš hlboko

zamýšľať aby sme konštatovali,
že je viac než pravdivý. Mnohé
firmy dnes kladú neprimerané
požiadavky na svojich zamestnancov a tí, v snahe udržať si
svoju pozíciu bez „frflania“ pracujú tak povediac „od svitu do
mrku“ a tak na rodinu ostáva
menej času. Pracovná zaneprázdnenosť rodičov je často v pozadí zlyhania detí a to nielen v
škole ale aj v ich citovej oblasti.
Televízia ani počítač nedokážu
nahradiť záujem rodičov o svoju ratolesť a nie všade sú naporúdzi starostliví starí rodičia.

Dať štiavnické rodiny dokopy, umožniť im prežiť spolu
pár pekných chvíľ, zasúťažiť si,
pobaviť sa, to bol cieľ nášho podujatia. Už tretíkrát sme spojili
oslavu troch dní – detí, matiek
a otcov do jedného Dňa rodiny.
S výdatnou pomocou mládežníkov, našich bývalých žiakov
sme pre 24 súťažiacich rodín
pripravili 10 disciplín, s ktorých
určite najzaujímavejšie boli
DEBNIČKY DO NEBA. Ani
tentoraz nechýbal bufet, výborný Romanov guľáš, počasie tiež
celkom ušlo a tak sa prítomným
ani veľmi nechcelo presúvať do
štiavnickej kultúry, kde pre nich
školáci pripravili bohatý kultúrny program.
V básničkách, scénkach, tancoch a divadielku O veternom
kráľovi, ktoré nacvičili pani
učiteľky so svojimi žiakmi, mal
každý možnosť prejaviť svoj talent. Bohatú výzdobu sály tvorili
práce žiakov výtvarného odboru
SZUŠ Dotyk z L.Štiavnici a Ludrovej. Do programu prispeli ja
tanečníci (tiež naši žiaci) SZUŠ
Dotyk, ktorá má sídlo v Ružomberku. Záverečná prezentácia

predstavila štyri nominované
najvydarenejšie akcie školského roku 2008/09 – ŠKOVYAK
2009, z ktorých tentoraz najviac
hlasov získal KARNEVAL.
Nasledovalo losovanie ankety ŠKOVYAK 2009 – darčekový
kôš si odniesol Filip Janiga a vyhodnotenie súťažiacich rodín.
Tu je poradie piatich najúspešnejších:
1. r. Blanová
190,2 bodov
2. r. 	 Pethővá
185,7 bodov
3. r. 	 Kačaljaková 181,6 bodov
4. r. 	 Benčová
177,3 bodov
5. r. 	 Jacko
172,6 bodov
Pokračovanie - s. 7
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Firemné návštevy
J.Džuková a M.Grafová
Súčasťou projektu Poznaj môj
svet bol vznik Detských firiem,
ktoré vznikli v dvoch spriatelených základných školách, v ZŠ
Lieskovec to boli tri firmy: Suché hrdlo, Veľká spomienka a
Strúhadlo a v našej štiavnickej školičke tiež tri firmy: Best
firm, TopsoToy a TOPO. Ich
úlohou bolo snažiť sa fungovať
ako podnikatelia, mať svoj pod-

nikateľský plán, manažment,
reklamu a najmä snahu zarobiť
si na cestu do spriatelenej školy. Vyvrcholením projektu boli
vzájomné návštevy.
Pýtate sa, či sa im to podarilo a či si zarobili dostatok koruniek na cestu? Nuž priznáme
sa, že Lieskovčania, boli úspešnejší a po návšteve im ešte aj
niečo ostalo. Z našich firiem si
najviac zarobili členovia TOPO
– 12,50€, takže na cestu museli

prispieť aj z rodinnej kasy, to isté
platí aj o ďalšej firme TopsoToy,
ktorá za svoj tovar zinkasovala
12,- € a Best firm, ktorá má síce
vo svojom názve „najlepšia“, ale
názov nezarába, treba priložiť
ruky k dielu.
Podstatné však je, že deti na
vlastnej koži skúsili, že zarobiť
si aspoň pár drobných nie je vôbec jednoduché. Určite to však
stálo za množstvo nových zážitkov a skúseností. Ale posúďte
sami.
Streda 3. júna 2009. Naši
štvrtáci boli od rána nedočkaví.
a plní očakávania! Akí budú?
Koľko ich príde? Zahráme si fucík ? (rozumej futbal). Takéto a
podobné otázky im bolo vidno
na očiach.. Že kto? Nuž, naši
kamaráti z Lieskovca, ktorí nás
prišli navštíviť.
Vyzdobená trieda krátko
pred deviatou privítala očakávanú návštevu. Po zoznamovacích
aktivitách sme sa tešili na spoločný výlet na Havránok. Tmavé oblaky neveštili nič dobré a
stierače autobusu ledva stíhali

stierať búrkový príval. Čo teraz?
Našťastie dážď ustal a my, aj keď
trochu zablatení, sme nazreli do
všedného dňa našich predkov
– Keltov, ktorí kedysi osídľovali Havránok. Bolo to veľmi
zaujímavé a poučné a najviac sa
nám páčili „skutoční rytieri“ a
ich súboj s mečmi. Po príchode do Štiavnice sme si vydýchli
a nasledovala prehliadka obce.
A veru mali sme čo ukazovať!
Podvečer nám spríjemnila grilovačka na školskom dvore, lebo
vyhladnutí sme boli akurátne.
Už sme boli ako kamaráti, ktorí
sa poznajú odjakživa. Spolu sme
sa zahrali, zacvičili aj podiskutovali. Večer našich kamarátov
prišiel pozdraviť pán starosta a
čakala ich nočná hra s plnením
úloh. Dostatočne unavení a plní
zážitkov sa uložili do spacákov
v našej telocvični a veselo odfukovali.
Býva dobrým zvykom návštevu oplatiť a o týždeň neskôr nás
už autobus odvážal na návštevu
Lieskovca.. Komu sa nelenilo
Pokračovanie - s. 8
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Desiata disciplína – Óda na
ideálne dieťa - bola hodnotená
samostatne. Štiavničania opäť
dokázali svoje básnické nadanie
a poriadne skomplikovali výber
tej najvydarenejšej. Nakoniec
najviac hlasov dostalo dielko
rodiny Prokopovej.
Po krátkej prestávke slúžiacej
na výmenu aparatúr to naplno
rozbalil DJ, ktorý výborne zabával celú spoločnosť do neskorých hodín.
Začala som citátom a tak aj
skončím:
„Vieš, čo znamená slovo
RODINA – FAMILY ?
FATHER(otec) AND (a) MOTHER (mama) I (ja) LOVE (ľúbim) YOU (Vás)“
Ako by mohol znieť slovenský
ekvivalent?

R... O... D... I... N... A...?
Porozmýšľajte, napíšte.
Víťazná Óda na dieťa od rodiny Prokopovej
Ideálne dieťa?
Určite to naše!
Ráno vstáva, neodvráva,
s úsmevom nás pozdraví.
Na raňajky všetko spapá, desiatu si zabalí.
Do školy sa vytešuje, ozlomkrky uteká,
na hodine pozor dáva, cez
prestávku nevystrája.
Domov plný energie s kytičkou sa dovalí,
žiackou knižkou v ruke máva,
jednotkou sa pochváli.
Po obede riad umyje, úlohy si
popíše,
na počítač nepozrie sa, poriadi si v izbičke.
Potom knihu prečíta si, bra-

tom sestrám pomôže,
telku vôbec nemusí a spánok
ho premôže.
To by bolo veru ono, ideálne
dieťa naše,
škoda ....., že to bol len sen,
i keď krátky,

zato krásny,
prisnil sa nám v tento deň.
fotografie z akcie nájdete na adrese
http://aktuality.liptovskastiavnica.
sk/rodina09
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vstať o piatej, ten neoľutoval!
Po privítaní sme sa zúčastnili
netradičného vyučovania „Daltonskej školy“. Potrápili sme si
hlávky, ale veľa sme sa dozvedeli o živote rytierov a našich
hradoch. Táto téma bola zahrnutá vo všetkých predmetoch.
Kultúrny zážitok sme mali na
divadelnom predstavení jedného herca o Maliarovi a kocúrovi . Po obede sme „nafasovali“ tenisové rakety a hybaj na
kurty! Ani odísť sa nám odtiaľ

nechcelo. Naši kamaráti sa venujú T- ballu a naučili nás, ako
sa táto hra hrá. Zábava bola aj
pri „Človeče, nehnevaj sa,“ kde
sme figúrky hrali my sami.
Chutné grilované klobásky
urobili voňavú bodku za pekným dňom a veru sa nám nechcelo ísť ani domov. Myslím, že
sme spoznali veľa nového a
zaujímavého a dlho si ponesieme v sebe zážitky a spomienky
na kamarátov z Lieskovca.


Noc s Dobšinským/Prečo práve Dobšinský
Mária Grafová

Pavol Dobšinský bol slovenský evanjelický kňaz,
spisovateľ, vojak cisárskeho
vojska, redaktor v časopise
Slovenské pohľady, profesor
slovenského jazyka a literatúry v Banskej Štiavnici
ale predovšetkým zanietený
zberateľ slovenských ľudových zvykov, piesní, porekadiel, prísloví, hádaniek,
hier, obyčají a povier. Ľudové diela, ktoré boli pôvodne
určené dospelým sa po jeho
úpravách stali obľúbenými a
vhodnými medzi detskými
čitateľmi. Jeho najznámejšie diela Slovenské povesti
a Prostonárodné slovenské
povesti prešli rukami a ušami mnohých detvákov, pre-

budili ich zvedavosť, fantáziu a neraz aj strach a obavy
o rozprávkových hrdinov.
Toto všetko a mnoho ďalších zaujímavostí sa dozvedeli žiaci štiavnickej školy
počas aprílovej noci zo stredy na zelený štvrtok .V štiavnickej školičke opäť ožilo
Knihomoľovo, víly Knihomoľky pripravili pre svojich
malých Knihomoľov bohatý
program, ktorý trval do neskorej noci. Nezabudli ani
na hladné žalúdky a smädné
krky. Ale poďme pekne poporiadku.
Ešte v októbri sme vypracovali projekt pre program
Školy pre budúcnosť, nazvali
sme ho V stopách Dobšinského. Projekt mal viacero

cieľov ktoré smerovali k naplneniu nášho očakávania
aby sa žiaci tešili na spoznávanie nových dobrodružstiev prostredníctvom kníh
a rozprávok v nich ukrytých.
Peniaze na projekt nám síce
neschválili, ale my sme sa
napriek tomu pustili do realizácie aspoň tých finančne
menej náročných úloh. Žiaci
mali každý mesiac prečítať
jednu rozprávku od Pavla
Dobšinského. Na spoločnom sedení – Superčitateľovi, riešili rôzne úlohy, ktoré
preverili čo si zapamätali,
ilustrovali rozprávky, čítali
a dokonca sami zbierali príbehy, ktoré im porozprávali
rodičia a starkí.
Najviac sa však od začiatku tešili na ponocovanie v
škole. Keď konečne nadišiel
očakávaný deň, utekali zo
školy domov, aby sa mohli vrátiť presne o 17.00, ale
už nabalení, s nevyhnutým
spacákom a karimatkou na
chrbte, či pod pazuchou. Ponocovanie začalo tradične,
zložením sľubu poslušnosti, vernosti a odvahy, jeho
spečatením odtlačkom prsta
do kroniky Knihomoľova a
vstupom cez slávobránu do

našej rozprávkovej krajiny.
Potom to už išlo jedno za
druhým: krížovky, skladačky, nové rozprávky, večera,
pracovné listy, hostia, tvorba
plagátov, kreslených filmov a
s napätím očakávaná skúška
odvahy. Všetko motivované
Pavlom Dobšinským a jeho
rozprávkami.
Aj jeden z hostí aktivity
nazvanej Na túto knihu nezabudnem, starý otec našich
dvoch žiakov pán Kačalka
priniesol staručké vydanie
Dobšinského rozprávok a
prečítal z neho rozprávku O
zakliatom zámku. Druhým
vzácnym hosťom bola stále
populárna Ivetka Bieliková,
ktorá priniesla modernejšiu
literatúru a ukázala deťom,
že aj športovci radi siahnu
po knihe. Čítaním príbehu
z knihy Júliusa Satinského
Rozprávky uja Klobásu, neraz vyvolala na tvárach pozorných poslucháčov úsmev.
Skúška odvahy sa mala
odohrávať za hlbokej tmy,
deti si pri hľadaní slov z prečítaných rozprávok mohli
pomôcť iba baterkami ale na
pomoci im bol aj pomocník
na ktorého sme akosi pozaPokračovanie - s. 9
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Noc s Dobšinským/Prečo práve Dobšinský
Pokračovanie - s. 8

budli – mesiačik. Jasná nočná obloha a priam žiarivý
spln Mesiaca (prvý od jarného slnovratu) tak osvetlili
školský dvor, že na pomoc
muselo prísť strašidlo, ináč
by sa to tým našim odvážlivcom nezdalo dosť napínavé.
Aj nočná hra skončila vcelku úspešne, nikto sa nestratil
ani nepok...l, iba nejaké to
slovíčko bolo tak dobre ukryté, že ho niektorí nenašli.
Pri zaspávaní bolo ešte povolené „čítanie pod perinou“
s podporou baterky. Keď už
víly Knihomoľky odpadávali od únavy a najradšej by
boli tiež zaliezli do spacákov,

ešte vždy sa našli Knihomoli, ktorým sníček nie a nie
sadnúť na viečka a to už bolo
poriadne po polnoci.
Po raňajkách nasledovali
reflexie, v ktorých Knihomoli vyjadrili svoje pocity z práve prežitého. Prišiel nás pozrieť aj pán starosta D.Lauko,
nezabudol na sladkosť pre
každého. Po odovzdaní certifikátov odvahy, poslušnosti
a vytrvalosti sa všetci pomaly rozišli do svojich domovov
tešiac sa na Veľkú noc.
Nám len ostáva dúfať, že
aj touto aktivitou sme do
hlávok našich žiakov zasiali zrnko poznania, že dobrá
kniha je dobrým priateľom

človeka aj
keď jej autor
už dávno
nie je medzi
nami.
Ozaj, už
som povedala prečo
práve
Dobšinský?
Nemám
nič
proti
Andersenovi, bratom
Grimmovcom
ani
Božene Němcovej ale Dobšinský je náš, priblížil nám
bohatstvo našich predkov a
okrem toho uplynulo 180 ro-

kov od jeho narodenia, takže
si zaslúžil trochu našej pozornosti .


Športový deň „málotriedok“
Mária Grafová

V siedmych obciach ružomberského okresu v súčasnosti ešte „fungujú“ takzvané
málotriedky – neplno-organizované školy alebo školy
s 1.-4. ročníkom. Starostovia
týchto obcí by vedeli rozprávať o tom, aké náročné je
finančne zvládnuť normálny
chod takýchto škôl a učitelia
zas o tom aké náročné je naučiť žiakov predpísané učivo
ak sú v jednej triede spojené
dva ročníky (niekde aj tri).

Na chválu všetkým zainteresovaným patrí, že napriek
spomenutým ťažkostiam si
dokázali tieto školy udržať.
Život na vidieckych školách je pestrý ba dalo by sa
povedať, že v mnohých prípadoch pestrejší ako v meste.
Veď treba pripraviť programy k rôznym príležitostiam,
pomôcť s organizáciou podujatí, prispieť k obohateniu
kultúrneho a spoločenského života obcí. Pedagogickí

pracovníci sa snažia svojich
žiakov pripraviť tak, aby sa
neskôr nestratili v prostredí
„veľkých“ mestských škôl. Už
niekoľko rokov sa snažia stretávať, vymieňať si skúsenosti.
Na jednom z týchto stretnutí
sa zrodil nápad vzájomných
návštev aj so žiakmi, pričom
náplňou stretnutí by bolo
športové zápolenie. Prvýkrát
sme sa zišli v Švošove, vlani
v Stankovanoch a tento rok
v Liptovskej Štiavnici.
V stredu ráno
13.5. sa
do
našej obce
začali
schádzať
„málotriedkari“
z Bieleho
Potoka,
Ludrovej, Stankovian,
Hub ovej

a Valaskej Dubovej spolu
vyše 200 žiakov a približne
30 učiteliek, vychovávateliek
a jeden praktikant. Ešteže
za školou máme futbalové
ihrisko, ináč neviem kam
by sme sa všetci podeli. Aj
počasie malo s nami porozumenie, lebo v utorok popoludní ešte poriadne lialo
ale ráno už slniečko poctivo
zarezávalo. Pre detváky bolo
pripravených 8 disciplín,
medzi nimi aj vedomostný
test, to aby bolo jasné, že nielen telo má byť zdravé a čulé
ale aj hlava bystrá. Súťažiaci
postupne zvládli prekážkovú dráhu, bežecké disciplíny
- člnkový beh, 50m, 200m
resp. 400m a štafetu 4x25m,
hod kriketovou loptičkou,
skok do diaľky z miesta a
spomínaný vedomostný test.
Keďže podmienkou bolo, že
jeden žiak môže súťažiť iba
v dvoch disciplínach, do súťaží sa zapojilo všetkých 200
Pokračovanie - s. 10
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Športový deň „málotriedok“
Pokračovanie - s. 9

žiakov. A keďže organizácia
klapala na jednotku všetko
sme to zvládli do dvanástej
- akurát keď teta kuchárka
s výdatnou pomocou ostaných prevádzkových pracovníkov štiavnickej školy a
zamestnancov verejnopros-

pešných prác, stihla dovariť
výborný guľáš. Počas obeda
sme dali dokopy výsledky a
po ňom už nasledovalo vyhlasovanie víťazov.
V celkovom hodnotení sa
na prvom mieste umiestnila
ZŠ Hubová s počtom bodov
115, druhá bola ZŠ Ludrová

100 bodov a na treťom mieste
domáca ZŠ Liptovská Štiavnica s počtom bodov 81.
Celkovo bolo rozdelených
125 cien, víťazi sa potešili
z medailí a rôznych drobností, ktoré sme zakúpili
vďaka sponzorom PD Ludrová, obce Liptovská Štiav-

nica, Hubová, Biely Potok,
CVČ Elán Ružomberok, PSL
L.Štiavnica.
Poďakovanie
patrí aj ružomberskej SADke, ktorá nám vyšla v ústrety
prispôsobením autobusových liniek.

Práve nástenné maľby tohto
kostola lákajú väčšinu turistov.
Maľby vo svätyni vyjadrujú život Ježiša Krista 34-mi vyobrazeniami a samotná klenba je
zdobená dôležitými biblickými
výjavmi. Ďalšie fresky môžete
vidieť v lodi kostola, z ktorých
niektoré sú staršie ako nástenné maľby vo svätyni. Za povšimnutie určite stojí plastická
svätožiara na hlave
Pána vyobrazeného
na jednej z nástenných malieb. Kostol
nebol vymaľovaný
svätými
výjavmi
len zvnútra, ale pozostatky malieb sa
nachádzajú aj na
vonkajšej omietke
pri pohľade z východu.
Tak, ak niekedy
v budúcnosti sa vám
zažiada
histórie,
nemusia vaše kroky viesť ďaleko, ale
stačí hodinka z Ružomberka (resp. 20

minút z Liptovskej Štiavnice) a
môže na vás dýchnuť nepopísateľná dávka histórie. Nenájdete
tu ani ruch ani davy turistov,
o to viac vás zaujme pútavý
výklad vždy ochotného pána
Vandáka, ktorý má Ludrovský
kostolík na starosti. Práve jemu
vďačím za odbornú pomoc pri
písaní tohto príspevku.




Kostol všetkých svätých
Tomáš Pastucha
Dňa 1. 5. 2009 pri príležitosti
“Noci múzeí a galérii” sa v gotickom Kostole všetkých svätých uskutočnila pozoruhodná
akcia pod názvom “Mýty a
legendy ožívajú”. Akciu organizovalo Liptovské múzeum
a predstavili sa tu mnohé, už
dávno zosnulé osobnosti, ktoré
mali s týmto kostolom údajne
niečo spoločné. Samozrejme
sa však jednalo o pracovníkov
Liptovského múzea oblečených v dobových kostýmoch.
Po zaplatení vstupného ste tu
mohli stretnúť poľského kráľa
Jana Sobieskeho, templárskeho
majstra Johannes Gottfried von
Herberstein a mnoho ďalších.
Kultúrna akcia bola atraktívna
už výberom miesta, pretože
ludrovský kostolíček (ako ho
mnohí nazývajú) poskytuje
romantickú atmosféru, historický podtón a požadované
tajomno, ktoré pre spomínanú
akciu bolo ako stvorené. Mnohí
z nás cestujú niekoľko stoviek

kilometrov za najslávnejšími
historickými pamiatkami a ani
netušia, aký skvost majú za
„humnami“.
Z tohto dôvodu by som vám
chcel priblížiť samotný kostol.
Jedná sa o kostol z 13.storočia,
ktorého základom je svätyňa
s priľahlou loďou, ku ktorej neskôr pristavili sakristiu, vežu a
bočnú loď.
Názory o vzniku kostola sa rôznia. Starí kronikári tvrdia, že
kostol už stál v roku 1230. Súčasní historici to spochybňujú,
pretože tvrdia, že bol postavený v tretej tretine 13. storočia.
Krátko na to bola dobudovaná
sakristia, pod ktorou sa nachádza v súčasnosti neprístupná
krypta. Veža bola dostavaná
v dvoch etapách (15. a 17. stor.)
a na prelome 15. a 16. storočia
pribudla bočná loď. V 17. storočí bola pristavená empóra
(chór) a obranný múr bol prestavaný v 19. storočí, ktorý mal
dovtedy aj strieľne. V druhej
polovici 20. storočia boli odkryté maľby v lodi kostola.
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Zdravotne ťažko postihnutí! ...
Ladislav Slanicay

Ku etike kresťanského
správania sa voči blížnemu,
ale aj občianskej morálky
patrí predovšetkým úcta,
ohľaduplnosť a vzájomné
pochopenie. To platí predovšetkým vtedy, keď náš
blížny, náš spoluobčan, je na
našu ohľaduplnosť, ale hlavne pomoc odkázaný, keď je
zdravotne postihnutý, keď je
invalid.
Do prvého tohoročného
čísla nášho „Štiavnického to
i to“ naša spolupracovníčka
prispela článkom „Členovia
Slovenského zväzu telesne
postihnutých v Ružomberku
rokovali.“. Vôbec mi nenapadá článok hodnotiť, nebodaj
ho kritizovať. Len preto ho
spomínam, že mi akosi ponúkol, v súvislosti s mojimi
poznatkami, zamyslieť sa
nad telesne postihnutými a
nad tým, ako sa naša spoločnosť, náš štát a vôbec my občania z toho etického hľadiska správame ku invalidom.

Zdravotne telesne postihnutí majú v našej spoločnosti rôzne zvýhodnenia,
prednosti, na ktoré sa pamätá tak v spoločenskom živote,
vo výstavbe, v doprave, zdravotníctve, ale aj napríklad
v cestnej premávke morových vozidiel a ich parkovaní.
Z morálneho hľadiska je to
pekné, je to správne, Myslím
si, že tieto opatrenia väčšina
z nás uznáva ako prospešné
pre kategóriu spoluobčanov,
ktorým niekedy osud pre
chorobu, alebo podcenenie
osobných schopností, kruto
zmenil ďalší život. Sú odkázaní na invalidný vozík.
Imobilita po zranení chrbtice, majú problémy a ťažkosti
pri chôdzi a pod. Ohľaduplný zákon, či vyhláška ich
oprávňuje nosiť, alebo presnejšie, mať označené morové
vozidlo symbolom invalidného vozíka a pri parkovaní
používať rezervované miesta
pre invalidov.
Ale - lenže...!
Dáte mi vari za pravdu, že

sme denne svedkami toho,
ako sa aj tento symbol invalidného vozíka zneužíva.
Spôsoby a formy sú rôzne
a ľudia neuveriteľne vynaliezaví. Nedávno som bol
svedkom prípadu, motoristi
to poznajú, keď na parkovisku „Hypernovy“ v priestore
vyhradenom pre invalidov
„pristálo“ jedno miliónové
autíčko. Vyskočil z neho nejaký štyridsiatnik a krokom,
ktorý pripomínal skôr štvaného zajaca, odkráčal, ba
skôr odbehol, zabudol auto
zamknúť, prudko sa otočil a ovládaním z diaľky to
urobilo „pí-pi a cvak-cvak.“
Už som bol bezprostredne pri tomto aute a v duchu
som si vybavoval scénu, ako
mu mestská polícia montuje „papuču.“ No moje vízie rýchlo spľasli. Pozerám,
očiam nechcem veriť, on
ten, čo mi pred chvíľou pripomínal zajaca, ktorému ide
o život, on má za predným
sklom toho“ autíčka“ zastrčený symbol invalida - symbol

Púť do Krakova
Katarína Kačalková

Skupinka dobre naladených
ľudí, plné ruksaky, rozkladacie stoličky a pristavený
autobus. To bol obraz, ktorý sa vám mohol naskytnúť 1.mája 2009 ráno pred
našim kostolom. Niekoľko
Štiavničanov sa totiž stalo
súčasťou viac než dvadsaťtisícového davu pútnikov zo
Slovenska, ktorí sa zúčastnili 5. rozhlasovej púti rádia
Lumen v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Mottom tohtoročnej
púte bolo ohlasovanie Božieho milosrdenstva pod-

ľa sv. Pavla. Na rozdiel od
minulého roka nám prialo
i počasie a tak sme pod
krásnym slnečným nebom
mohli byť účastní modlitby
svätého ruženca a slávnostnej svätej omše, ktorú spolu
s desiatkami kňazov celebroval prešovský arcibiskup
Mons. Ján Babjak. Po svätej
omši sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o Hodinke Božieho milosrdenstva a
o Korunke Božieho milosrdenstva od sestry Márie
Terézie. Cez obedňajšiu
prestávku sme navštívili
kaplnku s Milostivým obrazom Milosrdného Ježi-

ša a hrobom svätej sestry
Faustíny ako aj Slovenskú
kaplnku v Bazilike Božieho milosrdenstva. Program
vyvrcholil o 15. hodine
Korunkou Božieho milosrdenstva a záverečným požehnaním pútnikov.
Na túto púť si každý z nás
priniesol svoje starosti, bolesti ale aj radosti a poďakovania. S vedomím, že sme
to všetko odovzdali „na
tom najsprávnejšom mieste“ sme sa domov vracali
s predsavzatím – na budúci
rok s Božou pomocou zas...


invalidného vozíka. A tak sa
zamýšľam a hovorím si, že
niekde bude chyba. Buď šoféruje cudzie auto, ale potom
kde je kontrola? Veď preukaz
invalida bol vydaný osobe
a nie vozidlu! A preto mám
pocit, že tu zas chýba kontrola. Ale ponúka sa aj ďalšia
možnosť. Keď ten občan má
na také auto, prečo by nenašiel pár Euro na symbol, na
tú modrú kartičku s bielym
invalidným vozíkom, ktorý
poskytuje tak veľa výhod?!?
Takúto, alebo podobnú
možnosť som nevydumal vo
vlastnej hlave. Ponúkla mi ju
aj správa, ktorú uviedla naša
Slovenská televízia: „Polícia
vraj stíha skupinu - osem
lekárov - ktorí za úplatky
zabezpečovali „odborné posudky“ pre získanie preukazu ZŤP. Tak prosím! A zase
je to o peniazoch, o biznise a
nie o etike voči telesne postihnutým. Ak máte „na to“ešte váhate?!?


Sťahovanie
živnostenského
úradu
Od 29. júla 2009 do 31.
júla 2009 bude prebiehať
sťahovanie Odboru živnostenského podnikania
v Ružomberku z doterajších priestorov na ulici Š.
Moyzesa 9 do novej budovy Obvodného úradu
na Dončovej ulici č.11
(oproti
evanjelickému
kostolu, bývalé priestory
Slovenských telekomunikácií). V uvedenom čase
bude živnostenský úrad
uzavretý.
Katarína Kačalková
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Ako sa starať o dieťa s ekzémom
Edita Haluzová
Aj keď ekzém väčšinou človeka
vážne neohrozuje, výrazne zasahuje do života celej rodiny.
Hlavne rodičia detí s ekzémom
prichádzajú do ordinácií nešťastní, unavení po prebdených
nociach, keď sa ich dieťa budí
na silné svrbenie, kožné prejavy tejto choroby menia tvár ich
dieťaťa aj celý vzhľad jeho pokožky.
Atopický ekzém je geneticky
podmienené ochorenie .Často
sa vyskytuje v rodinách, kde
rodičia, alebo súrodenci trpia
astmou, alergickou nádchou,
alergickými zápalmi spojiviek,
potravinovou alergiou a podobne.
Atopický ekzém patrí k najčastejším ochoreniam detí a môže
sa vyvinúť v akomkoľvek veku.
Často sa vyskytujú obdobia
výrazného zlepšenia – hlavne
v letnom období po ktorom sa
prejavy ekzému opäť objavujú.
Obraz atopického ekzému sa líši
podľa veku.
Delíme ho na:
- ekzém dojčenský – objavuje sa

hlavne na lícach, čele a brade
- ekzém detský – typický pre
neho je, že postihuje hlavne
pokožku v ohyboch pod kolenami a zápästiach rúk
- ekzém dospievajúcich – často
vidíme na pokožke krku, suchá, hrubá je aj pokožka pod
kolenami v ohyboch lakťov a
na zápästiach
Deti mávajú aj často prejavy
alergie, ako napríklad peľovú
nádchu, zápal spojiviek, alebo
astmu.
Príčina ochorenia: vznik závisí
od dedičných dispozícií a od
vplyvov prostredia v ktorom
dieťa žije. Deti bývajú alergické aj na rôzne potraviny ako sú
mlieko, vajcia, pšeničná múka,
orechy, rajčiny, citrusové ovocie. Do jedálnička dieťaťa s atopickým ekzémom zaradíme
diétu zloženú z ryže, z jahňacieho mäsa a olivového oleja.
Ak sa podarí preukázať potravinu na ktorú dieťa reaguje
alergicky, vylúčime ju zo stravy.
Atopický ekzém môžu zhoršiť
aj niektoré alergény prostredia.
Sú to najmä roztoče, ktoré nájdeme v domácom prachu, mat-

racoch, prikrývkach, kobercoch
a závesoch. Ďalej môžu pokožku dráždiť umelé vlákna, vlna,
dráždivé mydlá, ale aj zmeny
teploty a vlhkosti, rozčúlenie,
stres či infekcia.
Liečba: každý pacient si vyžaduje individuálny liečebný prístup.
Najdôležitejšie zásady sú:
1. liečebná diéta s vylúčením
nevhodných potravín,
2. používanie čisto bavlnenej
bielizne a oblečenia, ktoré
sa priamo dotýka pokožky. Dbať na jeho pranie
nedráždivými čistiacimi
prostriedkami,
3. upraviť bytové prostredie
s cieľom odstránenia roztočov,
4. potlačenie akútneho zápalu vhodnou liečbou,
5. úľava od svrbenia podávaním antihistaminík,
6. pokožka ekzematika je
často suchá a šúpe sa, preto je premasťovanie veľmi
dôležité,
7. dbajte, aby malo dieťa
vždy nakrátko ostrihané
nechty, aby sa nemohlo

škrabať,
8. po kúpeli mu vždy dôsledne osušte pokožku,
9. chráňte dieťa pred infekciou, vytvárajte mu pokojné
a harmonické prostredie
bez stresov, nefajčite v byte a nevystavujte dieťa tabakovému dymu,
10. podporujte pokojný a nerušený spánok v primeranom bavlnenom pyžame,
11. vylúčte kontakt s osobami, ktoré majú herpes.
V lete postupné a opatrné slnenie a morská voda pôsobia na
ekzém blahodárne. Cieľom liečby je dosiahnuť kontrolu nad
kožnými príznakmi.
Počet návštev u odborného lekára je závislý od stupňa ochorenia od komplikácií, ktoré ho
sprevádzajú od reakcie chorého na liečbu aj od prípadného
rozvinutia inej formy alergie.
Je dôležité, aby rodičia alebo
príbuzný dokázali lepšie usporiadať prostredie v ktorom dieťa
s ekzémom žije a aby spôsob života v rodine prinášal všetkým
pokoj a pohodu.


centrá voľného času, ktoré pre deti
po celý rok pripravujú rôzne aktivity. Deti by si mali cez prázdniny
odpočinúť a načerpať veľa energie. Ani nie tak fyzickej, ako práve psychickej - teda zmenou prostredia a netradičnými aktivitami.
Pobytové detské letné tábory sú
azda najlepším variantom strávenia prázdninového času. Tábory
majú rôzne zamerania a pripravia
deťom nezabudnuteľné zážitky
v novom kolektíve. Sú zamerané
najmä na rozvoj a harmonizáciu
osobnosti, deti sa učia spolu vychádzať a akceptovať sa navzájom. Oddieloví vedúci sa snažia
individuálne dostať na povrch to,
čo je v nich pozitívne, deti sa naučia komunikovať s rovesníkmi a
nájsť si miesto v kolektíve. Mnohé
sú prvýkrát bez rodičov a keď zistia, že môžu veci vyriešiť aj samy,
pomáha im to aj v škole.
Získajú odvahu hovoriť o svojich problémoch, pocitoch, vedia

sa lepšie presadiť. Tábory tvoria
pre väčšinu z nás, ktorí sme aspoň jeden kedysi absolvovali,
nezabudnuteľnú kapitolu nášho
detstva. V tábore deti nájdu nových kamarátov, prvé lásky, rozvíjajú v sebe skryté schopnosti a
osmelia sa v kolektíve. Pocit pri
ocenení v niektorej z množstva
táborových súťaží je pre deti ozaj
nenahraditeľný. Najmä na prvý
tábor by malo mať dieťa dobré
spomienky. Tábory sú u nás organizované cestovnými kanceláriami, centrami voľného času alebo
neziskovými organizáciami. Je
dôležité vedieť si vybrať. Treba
prihliadať na kvalitu programu ale
predovšetkým na tím vedúcich.
Všetkým deťom, či prežijú
prázdniny v tábore, pri starých
rodičoch, alebo na dovolenke
s rodičmi prajem príjemný oddych, veselé zážitky a veľa slniečkových dní.

Ako prežiť prázdniny
Katarína Kostolná
Leto je už pred dverami, končí
sa školský rok a všetci školáci už
netrpezlivo čakajú na prázdniny.
Tešia sa na voľné chvíle, na nových
kamarátov. Rodičia častokrát rozmýšľajú, kde budú ich deťúrence
tráviť svoj voľný čas.
Na Slovensku je veľmi nízka
úroveň organizovanosti mládeže. Tento fakt sa podieľa aj na
vzrastajúcej kriminalite mládeže,
vzniku závislostí na alkohole, či
drogách. Problém je obrovský
tak v mestách, ako aj na dedinách. Skupinky mladých ľudí
trávia svoj čas posedávaním na
lavičkách, bezcieľnym blúdením,
ako aj vysedávaním v krčmách.
Rodičia často ani netušia, ako
v skutočnosti ich dieťa trávi svoj
čas. A aké sú vlastne v meste alebo na dedine možnosti? Pozerať
si mestské atrakcie? Alebo chodiť
každý deň k jazeru? Všetci kama-

ráti sú často odcestovaní, preto
aj detské ihriská, parky, výstavy,
kiná a výlety do okolia môžu byť
nezaujímavé. A ak starí rodičia
nebývajú v meste - stráviť u nich
celé leto tiež nie je veľmi populárne. Socialistické domy detí - ako
sme ich poznali, dávno zanikli, aj
keď v okolitých krajinách je skôr
trendom ich rozširovanie. Kluby
mládeže už neexistujú, ako huby
po daždi však vyrástli počítačové
herne s akčnými hrami, v ktorých
dnešná mládež necháva svoje
vreckové. „Prvákom, druhákom
stačí, ak navštívia kamaráta, spolužiaka. Tam je to zorganizovanie
voľna cez prázdniny jednoduchšie. Môžu však bez dozoru niečo
vyviesť.“ tvrdí psychológ Peter Sklár a dodáva: „Deti v predpubertálnom veku sú už samostatnejšie.
Čoraz častejšie však vyhľadávajú
spoločnosť. Rodičia im oveľa ťažšie zorganizujú deň.“
Záchranou sú do istej miery
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Priebeh hry

- víťazstvo nad čechom
Miloš Uchál

Ponúkam Vám k nazretiu jeden z mojich
ďalších úspechov.
Súper sa vzdal po 29. ťahu. Zahral som
ťah Sa6 a je jasné, že biely príde o dámu...
Z tohto víťazstva som mal veľkú radosť.
Môj maximálny rating je 1707.


Ospravedlnenie
Ak ste si skúšali prehrať uverejnený šachový zápas podľa zapísaného priebehu hry M. Ucháľa z minulého čísla nášho časopisu, určite ste si všimli podľa ďalších ťahov, že v postupnosti
krokov bol chybne napísaný druhý ťah. Namiesto uvádzaného ťahu g4 ... f5 malo byť uvedené d4 ... f5. Za chybu sa ospravedlňujeme.
redakcia

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.

d4
c4
Jc3
Sd2
e3
a3
Sxc3
Jf3
Sb4
Sd3
Sc3
Dc2
Jg5
b4
Sxc4
Vg1
Sxb4
Vg3
Vc1
Se2
dxc5
Sxc5
Db2
Kf1
Dc2
Db1
Vxc8+
Dd3
Sd1

Jf6
e6
Sb4
O-O
b6
Sxc3
Sb7
d5
Ve8
a5
Je4
Jf6
g6
dxc4
Sxg2
axb4
Sb7
c6
Jbd7
c5
bxc5
Jxc5
Da5+
Dxa3
Vec8
Jb3
Vxc8
Vc1+
Sa6

Ste workoholik?
Katarína Kačalková
V čase, keď viac ako inokedy
skloňujeme vo všetkých pádoch
slová – dovolenka, oddych, relax,
výlety, či prázdniny, nám možno
padne vhod zamyslenie nad pojmom workoholizmus. Tak ako
sa človek môže stať závislým na
nejakej návykovej látke, môže sa
stať závislým aj na práci. Stratí
kontrolu nad svojim životom, nevenuje sa tomu, čomu by sa mal
venovať alebo čo by naozaj chcel
robiť. Takáto závislosť máva svoj
skutočný dôvod často krát skrytý
pred očami verejnosti.
Je známe, že práca šľachtí
človeka. Určite je to pravda. Neznamená to však, že práca bude
pre nás všetkým, na čom v živote
záleží. Človek – workoholik je vo
firme veľmi žiadaný a prospešný,
majiteľovi vyhovuje, že sa nepretržite venuje práci. Na druhej
strane však stojí rodina, ktorá
týmto trpí. V dnešnom modernom spôsobe života je veľmi
častá oddanosť človeka k práci.
Je už takmer bežné, že chceme

niečo robiť bez toho, aby sme sa
potrebovali zastaviť alebo myslieť na niečo iné. Tu veľmi jasne
badať vplyv súčasnej pracovnej
morálky, obavy o miesto, či rivalitu medzi kolegami. Bohužiaľ,
kto dnes nie je pre firmu „výkonný“, nemôže rátať s povýšením,
či s prémiami. Môžeme povedať,
že workoholizmus je akousi chorobou dneška.

del počas dňa odpočinúť. Nikto
nedokáže pracovať sedem dní
v týždni. Výkonnosť klesá a práca ide pomalšie. Dovolenka by
mala byť súčasťou leta aj zimy.
Nemám teraz na mysli dovolenku ako zájazd niekam doma alebo do zahraničia. Mám na mysli
dovolenku v kontexte oddychu a
odpočinku. Aktívneho oddychu
a odpočinku.

majú slabú schopnosť sústrediť
sa a menšiu vytrvalosť. Tiež sú
veľmi dôležité vzory správania
a hodnotová orientácia rodičov,
s čím sa dieťa často krát identifikuje. Svoju úlohu môžu zohrať aj
veľké nároky na dieťa. Je správne
klásť dôraz nielen na známky a
znalosti, ale na výchovu v širšom
slova zmysle, na rozvoj kvalitných záujmov dieťaťa.

Ako sa workoholizmus prejavuje? V prvom rade stavom,
že človek nevie oddychovať. Keď
nepracuje, je nervózny. Chce
pracovať vždy a za každých okolností, aj keď to nie je potrebné,
najmä dlho do noci. Nie je však
správne všetky tieto symptómy
hádzať do jedného vreca. Ak
napríklad začínate v podnikaní,
potrebuje „rozbehnúť“ obchody,
v tom prípade je bežné, že vaše
pracovné nasadenie je enormné,
avšak je účelové a časovo obmedzené. Tu je veľmi dôležité nestrácať optimizmus a v pravý čas
povedať „stačí!“

Workoholizmus
prináša
človeku veľa negatívnych dôsledkov: vnútorné napätie, nespavosť, depresie, bolesti hlavy,
žalúdočné vredy a v neposlednom rade i zlyhanie srdca. Poruchy sústredenia, neschopnosť
uvoľniť sa – to sú všetko varovné
signály závislosti od práce. Riziko, že sa človek stane workoholikom nastáva vtedy, keď si viac
začne vážiť pracovné úspechy a
peniaze ako svoju rodinu, svoje
zdravie a sám seba.

Workoholizmus
môžeme
smelo považovať za fenomén
dneška. Množstvo ľudí jednoducho nevie odpočívať a keď
už odpočíva, cíti sa previnilo,
považuje to za „stratený čas“. Je
potrebné rozpoznať na sebe príznaky workoholizmu, neignorovať ich, poučiť sa z chýb iných a
začať u seba budovať nový život.
Tu je veľmi dôležitá opora rodiny i najbližšieho okolia. A práve
teraz, keď máme pred sebou čas
letných prázdnin, oddychu a dovoleniek, je ideálny čas porozmýšľať nad tým, či sa ma niečo
z toho náhodou netýka...

Dôležité je, aby si človek ve-

Psychológovia tvrdia, že niektoré riziká závislosti na práci
môžu vznikať už v detstve. Takéto deti sú živé a neposedné,
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Tajnička - Slovenské príslovie
POMÔCKY

ŠPANIEL-

ACRAA,

SPOJ

I. ČASŤ .

ZVLÁŠTNY

SKA VY-

CHILDE,

TAVENÍM

TAJNIČKY

po latisky

CHOVÁVA-

SENITA

Tajničku pre vás pripravuje

SPASH,

TANTAL

ŠTAND,

OPUSTE-

KOVOVÉ

ROČNÉ

NOSŤ

PLÁTY

OBDOBIA

SPOJKA

VALUTA,

OBLEČENE

POMOC

skr.

STUPEŇ

II. ČASŤ

AD

NEOGÉNU

TAJNIČKY

AQCTA

Dušan Šulík

TEĽKA

OBRAT,

HRÁDZA

NÁŠ

ZLOM

V RIEKE

KRAJ

ŽENSKÉ

KARTOVÁ

BAHNIA-

MENO

HRA

KOVITÝ

VÝSLEDKY

OBTIAŽNY

VTÁK

KLONOVANIA

HMYZ

STARÍ

ODHODÍ,

NAMÁHAVÁ

ĽUDIA

VRHNE

SÍDLO

TURIST.

DOSTAVÍ

AUSTRÁL.

V NIGÉRII

CESTA

SA

VTÁK

KRÍDLO,

ROVNÁ

VRECOVINA

VÁPNIK

vedecky

CIEVKA

POLOVICA

HRÝZOL
ŽUL

RÍMSKA
6

KOVOVÉ

HYBSKÝ

ODPADY

ZBOJNÍK

OHŇOM

TÁRANINA

ČAS,

OČIERNI

ŠTÁT

OBDOBIE

PRIPÍNA
EXPERI-

V ÁZII

VO VLAST-

NUMERO,

NOM BYTE

skr.

HUDOBNÝ

MENT

ŠIBAL,

NÁSTROJ

HUNCÚT

ŽILA, EXIPODNETY

LESBIČKA,

STOVALA

hovor.

TMAVOČER

VIANOČNÁ

FARBY

RYBA

STARÁ

STREDO-

VEĽKÉ

ŽENA

MORSKÝ

OČI

NÁHRADA

KER

KÁVY

SKRIVIL

NOČNÝ
RUSKÝ

NAŠTVE,

MOTÝĽ

NAHNEVÁ

POLO-

RUSKÉ

ČASŤ

OSTROV

MUŽ.MENO

BRATISLAVY

AUGUST,
po česky

VEĽKOSŤ
ORGÁNY
SLUCHU

POST

PÍSMA

CHYTAL,

STAVANIE

LOVIL

SKRIPTUM
HROBĽA,

PRE OŠÍPANÉ

poľnohosp.

AUSTRÁL.
SELÉN

VODÁCKY

HISTORIK

KR. ODBOR.

POZDRAV

RADA

MUŽSKÉ

VYHYNULÝ

SMER

MENO

KOČOVNÍK

VÝVOJA

STARORÍM.
LALOCE

BOH LÁSKY

TELO

MODEL

HÁDKA,

SKLONY

SUZUKI

ŠKRIEPKA

nár.

POHYBOVÝ

OTESÁVA

ÚSTROJ

TRÁMY

SENIOR,
nár.

RÔSOL

AKVÁRIOVÁ

Z CHALÚH

RYBKA
RUSKÝ

VRSTVA

INDIÁN

NÁTERU

ŠACHISTA

TALIAN,

KIOSK

po česky
MIŽSKÉ

ZRÁŽKA

SLOVEN.

MENO

Z CENY

KRÍDLO

KRAJ,

NEBDELA

HÁDŽE

BUDOVY

zastar.

expr.
HVIEZDA,

PODSTATA,

DECI-

SLNEČNÝ,

anglicky

hovor.

TONA

skr.

VŽDYZEL.

KOREŇOVÁ

VKLAD

KER

ZELENINA

KARTÁROV

ŤAŽKÉ
HÉLIUM

HMLA

MRAKY

SÚČASŤ

SÍDLO V

CEMENTU

MALI

UBERAJ
DOM.MENO
MÁRIE
MORSKÁ

VYČKÁVAL

VRÁTA

RUSKÝ

SPOJKA

RYBA
MILI-

VEĽTOK

METER
HLAVNÉ

ZOTRVAL

ODKVAP,
po španiel.

MESTO
BIELORUSKA

DRUH

POLYNÉZAN

FAZULKY

MAKAŤ,
po česky

Riešenia z čísla 1/2009:
Tajnička:  Keď si ľudia môžu robiť čo chcú, zvyčajne len začnú napodobňovať jeden druhého.
Výhercovia tajničky: 3,50 € Sk získava: Božena Laurincová - Liptovská Štiavnica, Lenka Kurtulíková - Ružomberok.
Menovaní nech sa pre výhru prihlásia na Obecnom úrade.
Riešenie tajničky odovzdávajte v kancelárii obecného úradu. Dvoch vylosovaných riešiteľov odmeníme sumou 3,50 €.
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: Mgr. Jana Džuková, Mgr. Mária Grafová,
Edita Haluzová, Mgr. Katarína Kačalková, Bc. 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, Stará ulica 39. Internet: http://toito.liptovskastiavnica.sk
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