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Editoriál - Jasno bez obláčika...
Michaela Uhrinová
Vážení čitatelia,
konečne sme sa dočkali tej chvíle keď
nám naše televízne
rosničky nacvičeným
úsmevom oznamujú
jasno bez obláčika a
teploty lámajúce rekordy, o ktorých sa
doktor Iľko zmieňoval už mesiac. Podľa
názorov mnohých sa vždy trafí do počasia, ale
málokedy do štátu. Tak sa nechajme prekvapiť
ako dlho budeme sušiť pivnicu z jeho polooblačnej predpovede. Už máte plány na leto?
V tom prípade ak sa vám podarí vytrhnúť z práce, úspešne „dokrvavíte“ tú donekonečna opakovanú poslednú skúšku, pohrabete posledný
pásik sena a dáte dokopy dvorček a záhradku,
ktoré boli jedným z vašich novoročných predsavzatí, môžete si aj vy vychutnávať lúče slniečka
na lehátku so slameniakom na hlave a okrúhlym 50-tym výtlačkom To i To v ruke. Keď si zapnete rádio, ktorého heslom je baviť nás a Lady
Gaga z neho na vás A-a-áá-ka tú istú pesničku
3 krát za hodinu, máte chuť vrátiť sa ku klasike na ľudovú nôtu „Kedy že to, kedy že to žitko
zíde, čo na moju, čo na moju svadbu bude...“
Kým si budete pospevovať o zelenom žitku

Zo zasadnutí OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa 26.5.2011.
K bodu 1-2: Zasadnutie 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 3: Mgr. Ján Kohút zastupujúci firmu,
ktorá prejavila záujem o lokality Rybník a Močiar predložil štúdiu ich možného využitia.

a ladiť rádio stanice, pokojne sa môže stať že
váš signál zachytí a vaše volanie vypočuje mimozemské UFO a vytvorí kruhy v obilí za Liptovskou Štiavnicou, ako to bolo 3.7.2011, kedy
o tom informovala dokonca TV JOJ. Kto z vás
má toto volanie na svedomí? Nože sa priznajte!
Určite vás omrzela už aj televízia. Ak máte náladu na film z vidieckeho prostredia, určite by
ste dali prednosť skôr Helenke Ružičkovej v komédii Slunce, seno... pred ďalšou zmysluplnou
reality show Farma, ktorá bude opäť odhaľovať
hranicu ľudských schopností a aj pokračovanie
ženby chtivých farmárov. Určite vášmu uchu
neujde: „Kde je Šani? Šani! Preto prichádzam
s verejnou prosbou za viacerých spoluobčanov:
„Šani, prosíme ťa, vráť sa už, nech si kdekoľvek.“
Ako škôlkárka si pamätám, že po príchode domov som sa tešila na Kúzelnú škôlku. Dnešný
škôlkárik sa po príchode môže tešiť akurát na
Myšlienky vraha, krimi seriál pred ktorým si
zakrýva oči nejeden dospelák. Svet televízie nemá hraníc, o čom svedčí aj vysielanie v dopoludňajších hodinách, kde vám veštec, médium
Damiel za jedno zavolanie pošle energiu na 14
dní. Nedarí sa vám? Damiel sľubuje že kliatbu,
ktorá bola na vás uvrhnutá odstráni a dokonca vám na diaľku pošle sebavedomie aby vám
zaručil úspech v práci. No nie je to senzačné?
Predstavte si, že sa nájdu naivní ľudia, ktorí mu
volajú nonstop. Či si to priznáme či nie, médiá
nás ovplyvňujú. Ale kto ovplyvňuje ich? Pieš-

ťanskému mýtu menom Rytmus sa to na istý
čas podarilo. Nafingoval senzáciu, na ktorú sa
chytili mnohí novinári. Tento človek, okrem
toho, že múti vody na hudobnej scéne „plnohodnotnými“ textami, robí vrásky nejednému
lingvistovi v Štátnom jazykovednom ústave,
pretože jeho pričinením budú onedlho spojenia
ako: „si vychytal“ a „chcem vypichnúť“ zaužívané. A to nielen medzi štiavnickou mládežou ,
ale na celom Slovensku tak, že sa budú musieť
zaradiť do aktívnej slovnej zásoby. Viete čo by
bolo teraz najvhodnejšie? Odpojiť sa ako Šani
od vonkajšieho sveta a dovolenkovať pri vode,
mori, v horách, jednoducho mimo domu. Okrem toho, že pred odchodom zabezpečíte váš
dom, mali by ste zabezpečiť aj vašu garáž, aby
vás o príchode nečakalo prekvapenie ako jednu
americkú rodinku. Terrence Dickson z Pennsylvánie, opúšťal cez garáž dom, ktorý práve vykradol. Nepodarilo sa mu však otvoriť dvere garáže,
pretože sa pokazilo automatické otváranie. Späť
do domu sa vrátiť nemohol, pretože si zaklapol
spojovacie dvere z garáže do bytu. Majitelia domu boli na dovolenke, a tak zostal pán Dickson
uväznený v garáži 8 dní a prežil len vďaka zásobe Pepsi a veľkému vrecu psích granúl. Od vlastníka domu potom vysúdil náhradu za duševnú
ujmu vo výške 500 000 dolárov. Síce nežijeme
v Amerike, ale nikdy neviete čo vás môže prekvapiť. Ja vám želám len to príjemné a vychutnávať leto plnými dúškami.


Lokalita Močiar - vybudovanie tréningového
centra mládeže a veľkého športového areálu.
Lokalita Rybník - vybudovanie rybníka, malej vodnej elektrárne, pekárne, reštaurácie,
oddychovej zóny a detských ihrísk.
Ďalšie podrobnosti o vzťahu medzi obcou a
investorom budú predmetom ďalších rokovaní OZ.
K bodu 4: Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Štiavnica určilo v zmysle § 11 ods. 4

písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4
ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostovi obce tak, že starostovi
obce Liptovská Štiavnica zvyšuje základný
plat o 55% - bol znížený koeficient, ktorým
sa vypočítava základný plat.
Pokračovanie - s. 2
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Pokračovanie zo s. 1

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Štiavnica prerokovalo a
schválilo odmenu pre zástupcu
starostu obce Liptovská Štiavnica Ota Ondrejku, bytom Hlavná
18/27, 034 01 Liptovská Štiavnica
vo výške 50 €/mesiac s účinnosťou od 1.1.2011
K bodu 5: Plán z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.
polrok 2011 predniesla hlavná
kontrolórka Ing. Elena Debnárová
K bodu 6: Záznam o výsledku
následnej finančnej kontroly č.
2/2011 predniesla hlavná kontrolórka Ing. Elena Debnárová.
Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Štiavnica zobralo na vedomie kontrolu výdavkov obce
na úseku tovarov a služieb za l.
štvrťrok 2011.
K bodu 7: Starosta obce informoval poslancov OZ, že komisia
pre výberové konanie na protipovodňové opatrenia vybrala firmu
ROTEXO Košice. Práce by mali
byť zrealizované do konca novembra 2011.
K bodu 8: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Nová ulica
– rozpočtovaných 212 000 €,
v roku 2010 preinvestovaných 30
000 €, stavebný dozor Miroslav
Bartoš, v podmienkach súťaže
nebolo zaradené vyspravenie
ryhy po výkopových prácach na
kanalizácii. Prebehnú rokovania
medzi obcou Liptovská Štiavnica,
firmou RILINE Ružomberok a
stavebným dozorom Miroslavom
Bartošom, o výsledku rokovania
budú poslanci informovaní.
K bodu 9: Obecné zastupiteľstvo
obce Liptovská Štiavnica súhlasilo
s vypísaním výberového konania
na zhotovenie vstupného chodníka na miestnom cintoríne.
K bodu 10: Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Štiavnica
prerokovalo a súhlasilo s prípravou projektových prác, rozpočtu
a vypísaním výberového konania
na rekonštrukciu dievčenských
sociálnych zariadení na prízemí
budovy Základnej školy Lipt.
Štiavnica.
K bodu 11: Výstup na Salatín
– starosta obce informoval po-

slancov, že 11. ročník výstupu na
Salatín sa uskutoční dňa 25. júna
2011, sobota o 7.00 hod.. Účastníci budú mať po zdolaní vrchu
guláš a malinovku, večer bude
„Jánska vatra“. Tradícia sa začala
pri príležitosti 700 rokov od prvej
písomnej zmienky o obci Liptovská Štiavnica. Zakladateľom tejto
tradičnej turistickej akcie je Anton Slanicay. Starosta obce pozval
všetkých na výstup.
K bodu 12: Rôzne:
• VS, a. s. Ružomberok požaduje,
aby obec predložila návrh na
investičné akcie na rok 2012
– obec Liptovská Štiavnica navrhuje vybudovanie vodovodu
a kanalizácie v miestnej komunikácii poza Drevenice.
• Starosta obce informoval poslancov OZ, že od 1.6.2011 bude pracovná doba v stredu od
7:30 hod. do 16:30 hod.
• 1. ročník šachového turnaja
o pohár spoločnosti Investspol 11. 6. 2011 v KD v Lipt.
Štiavnici. Obecné zastupiteľstvo
obce Liptovská Štiavnica schvaľuje zakúpenie štyroch kusov
pohárov ako cenu na 1. ročník
šachového turnaja o pohár spoločnosti Invest- spol vo výške
110 €.
• Starosta obce informoval, že
18.6.2011 sa uskutoční Nohejbalový turnaj pod záštitou SNS.
• Priestory ZŠ – mnohostranné
využitie – cvičenie, stolný tenis,
potreba vzájomnej dohody a
dodržiavanie pravidiel
• Sťažnosť Viery Cibuľovej na
miestnych futbalistov, na prehadzovanie lopty na jej pozemok, čím znehodnocujú jej pozemok a taktiež ničia oplotenie
pozemku. Žiada, aby tréningy
prebiehali vo vzdialenej časti
ihriska od jej pozemku.
• OZ obce Liptovská Štiavnica
prerokovalo žiadosť na odpredaj
pozemku parcela CKN č. 752/8
o výmere 147 m2 pre manželov
Petra Karlíka a manželky Daniely rod. Baďovej, obaja bytom
Liptovská Štiavnica, Nová 270 a
rozhodlo, že pozemok parcela
č. 792/8 o výmere 147 m2 nie je
možné im odpredať, nakoľko
nespĺňajú podmienky zákona

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
a zákona č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v
znení zákona č. 258/2009 Zb.
obce a vyššie územné celky sú
oprávnené nakladať s nehnuteľnosťami len spôsobom uvedeným v citovaných zákonoch. §
9a) ods. 6 písm. e) a g) zákona
258/2009 hovorí, že obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom
na fyzickú osobu, ktorá je zamestnancom obce ani blízkej
osobe zamestnanca. V ich prípade je Daniela Karlíková kuchárkou ZŠ t.j. zamestnancom
obce, čo znamená, že predaj za
týchto podmienok nie je uskutočniteľný. Obec po konzultácii
so svojim právnikom dospela k
riešeniu, že najskôr je potrebné
preukázať sa listom vlastníctva
rodinného domu, ktorý je postavený na vašej nehnuteľnosti
(skolaudovať dom) a taktiež list
vlastníctva na parcelu 792/5, v
k. ú. Liptovská Štiavnica. Predmetná parcela susedí s parcelou
792/8 (ktorá je predmetom žiadosti o odkúpenie). Po splnení
týchto podmienok bude obec
môcť využiť iný paragraf zákona 258/2009 na odpredaj žiadanej parcely.
• Starosta obce informoval poslancov OZ o prebiehajúcom
výkupe pozemkov nad ihriskom.
• Poslanci OZ sa zaoberali problematikou miestnych motorkárov
a ich neprimeranými jazdami.
K bodu 13: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil
Ďalšie zasadnutie OZ sa konalo
dňa 6.7.2011.
K bodu 1-2: Zasadnutie 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 3: Záznam o výsledku
následnej finančnej kontroly
o vybavovaní sťažností predniesla
hlavná kontrolórka obce. Kontrolou bolo zistené, že postup obce
pri vybavovaní sťažností upravuje

„Smernica o vybavovaní sťažností“. V kontrolovanom období od
1-5 mesiac/2011 obci nebola doručená žiadna sťažnosť, ktorá by
bola kvalifikovaná ako sťažnosť
v zmysle zákona 9/2010 Zb. z.
o sťažnostiach.
Podania s označením „sťažnosť“
obec posúdila len ako podania
od občanov a neboli v obci vybavované ako sťažnosti. Obec však
bola iniciátorom stretnutí občanov v záujme upokojenia a vyriešenia sporov medzi občanmi
dohodou.
K bodu 4: Riaditeľka ZŠ Mgr. Renáta Cagalincová oboznámila poslancov OZ s výsledkami žiakov
za šk. rok 2010/2011.V novom šk.
roku 2011/2012 budú musieť byť
vytvorené dva oddelenia ŠKD (do
ŠKD prihlásených 32 detí). Druhá
vychovávateľka bude zamestnancom súkromného ŠKD Ružomberok + absolventská prax. ŠKD
bude otvorená do 16:00 hod.
Údržba dievčenských sociálnych
zariadení v budove ZŠ – prízemie
Prebehlo výberové konanie boli
podané 3 ponuky:
1. DOMINO – Jozef Pochyba, E.
Bohúňa 48, 034 01 Ružomberok
2. Poľnohospodárske družstvo,
034 71 Ludrová
3. GARS, s. r.o., Bernolákova 14,
031 01 Liptovský Mikuláš
Na základe najnižšej ponúknutej
ceny 7559,19€ výberové konanie
vyhrala firma GARS, s. r. o., Bernolákova 14, 031 01 Liptovský
Mikuláš.
Konvektomat – vedúca ŠJ Anna
Marschallová informovala poslancov o potrebe vybavenia ŠJ
novým pracovným zariadením,
nakoľko staré slúži v ŠJ už aspoň
20 rokov. Predložila cenové ponuky na nákup konvektomatu.
Poslanci OZ odsúhlasili nákup
v maximálnej cene 5000,-€.
K bodu 5: Starosta
predniesol
cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie
inžinierske siete miestna komunikácia poza drevenice firmou
PROaqua, spol. s r. o., Námestie
A. Hlinku 42, Ružomberok. RozPokračovanie - s. 3
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Čítate nás po päťdesiaty krát
Dušan Dírer

„Čože je
to päťdes i at k a . . . “
- tak si už
p o sp e vo val nejeden
z našich
spoluobčanov. To
ale bolo pri inej príležitosti
ako je tá, ktorú chcem „ospevovať“ ja. Možno sa vám to
zdá neuveriteľné, ale držíte
v rukách päťdesiate číslo nášho časopisu Štiavnické to i to.
Dovoľte, aby som vám stručne pripomenul jeho históriu.
V roku 1929 začal vydávať
v Liptovskej Štiavnici Bernard Ondrejka lokálny inzertný časopis s názvom „To
i to”. V tomto roku vyšli dve
8-stranové čísla. V rokoch
1930-1932 prestal vychádzať.
Od 18. apríla 1933 začal vychádzať znovu. Do 7.júna

1933 vyšli tri 4-stranové čísla
a časopis zanikol.
Od januára 1938 začal vychádzať v Liptovskej Štiavnici podobný časopis, no tento
mal názov „Svojeť, časopis
pre poučenie a vzájomnú pomoc”. Obsahoval krátke poviedky, vtipy, zaujímavosti zo
sveta, ohlasy na listy čitateľov,
reklamu, rady gazdinkám, ľudovú lekáreň a iné. Redakcia
časopisu sídlila v Liptovskej
Štiavnici a jej vedúcim bol
opäť Bernard Ondrejka. Svojeť bola rozposielaná do celej
vtedajšej Československej republiky. Od januára do júna
1938 vyšlo šesť čísel na 68
stranách.
Dňa 15. 1. 1999 sa Obecné
zastupiteľstvo obce Liptovská
Štiavnica uznieslo, že obnoví
vydávanie časopisu: “... časopis „Štiavnické to i to” bude
vychádzať maximálne šesť

krát do roka a pre občanov
obce bude bezplatný”, pričom
bude zamerané na dve oblasti. Prvá oblasť je oblasť   informačná, v ktorej Vás informujeme o rozličných veciach,
týkajúcich sa obce (pravidelne dostávate správy o rokovaniach obecného zastupiteľstva
a o celkovom živote v obci).
Druhou oblasťou periodika
je náučno-historická oblasť,
kde sú uverejňované rôzne
články z minulosti a tiež rôzne kvízy a súťaže.
Prvé číslo časopisu bolo
vydané 1. apríla 1999, počas
uplynulých viac ako dvanástich rokov v ňom uverejnilo
svoje príspevky niekoľko desiatok prispievateľov na stovkách strán. Šéfredaktorom je
od začiatku Dušan Dírer.
Chcem z tohto miesta poďakovať všetkým, ktorí čo len
jedným článkom, básničkou,
alebo ilustráciou prispeli do

obsahovej stránky tohto periodika. Taktiež chcem poďakovať všetkým čitateľom za
priazeň, ktorú voči časopisu
uchovávajú, podnetné rady,
ale aj kritiku. Poďakovanie
patrí aj tlačiarni Tesfo, vďaka
ktorej náš časopis „uzrie svetlo sveta.“
Na záver ešte jedno prianie:
Bolo by veľmi priaznivé, keby
sa súčasná redakčná rada rozšírila o ďalších členov, aby obsahová stránka časopisu bola
ešte pestrejšia a pre čitateľov
pútavejšia. Kto by prejavil
záujem nejakou formou prispievať do časopisu – články,
básne, ankety, ilustrácie, kvízy
alebo tajničky, nech sa kedykoľvwk prihlási na Obecnom
úrade, alebo priamo u mňa.
šéfredaktor
(Archív starších čísel nášho
časopisu nájdete na adrese
http://toito.liptovskastiavnica.
sk/archiv)


Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Dokončenie zo s. 2

sahom ponuky sú polohopisné
a výškopisné zameranie lokality,
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
a vypracovanie položkovitého
rozpočtu v cene 1710,- €. Poslanci s predloženou cenovou ponukou súhlasili.
K bodu 6: Starosta obce informoval poslancov, že prebehlo
výberové konanie na zhotovenie
prepojenia chodníka s miestnou
komunikáciou ku vstupu na cin-

torín. Boli predložené dve cenové
ponuky:
1. MS stav, Dolný Kubín
2. Poľnohospodárske družstvo,
Ludrová
Obec Liptovská Štiavnica si dala
vypracovať nezávislý rozpočet.
Poslanci OZ súhlasili s vybudovaním chodníka na cintoríne v
cene 2800,-€ Poľnohospodárskym družstvom, Ludrová.
K bodu 7: Poslanci OZ schválili
úpravu rozpočtu pre rekonštrukciu miestnej komunikácie Nová

ulica v celkovej cene 219 905,37
€ (s DPH). Poslanci OZ poverili
starostu obce rokovaním s firmou RILINE, Ružomberok o rekonštrukcii miestnej komunikácie - prepoj Nová ulica a ulica
Hore bránou
K bodu 8: Poslanci OZ odsúhlasili úpravu rozpočtu vo výške
4000,- € na rekonštrukciu prístupového chodníka a oporného
múru pre zábradlie na miestnom
ihrisku.
K bodu 9: Rôzne :

• Poslanci OZ schválili vyradenie starého a nákup nového
digitálneho fotoaparátu
do
výšky 500,- € pre obec Liptovská Štiavnica. Fotoaparát bude
slúžiť pre potreby obce a občasníka Štiavnické to i to.

li, aké je nespravodlivé vyberať
finančné prostriedky aj za to,
čo v skutočnosti urobené nebolo. V tejto súvislosti pripomeniem, že za týchto podmienok
sa z obce vyvážalo 5000 kuka
nádob ročne. OZ obce Liptovská Štiavnica po dlhej diskusii
nakoniec rozhodlo, že obec
Liptovská Štiavnica zmení spô-

sob poplatku. Prešli sme na tzv.
množstvový zber, kedy si občan
zaplatí v skutočnosti len toľko,
koľko vyprodukuje. Tu začína
môj postreh a problém, ktorý
by som veľmi rád v spolupráci
s vami vyriešil. 20% obyvateľov
pri tomto spôsobe platby úplne prestalo vyvážať akýkoľvek

• Poslanci OZ schválili druhé rozpočtové opatrenie
na úpravu rozpočtu obce
k 30.6.2011.
K bodu 10: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie OZ ukončil.

Postrehy starostu obce
Dušan Lauko
Vážení spoluobčania,
Obdobie, kedy píšem tieto
riadky je obdobím slnka, vody,
oddychu a dovoleniek. No aj
napriek tomu mi dovoľte pokračovať v mojich postrehoch
starostu voči obci. Prvou problematikou, ktorou vás chcem
osloviť je tematika separova-

ného zberu TKO. V minulosti
naša obec využívala možnosť
vyberania paušálneho poplatku
na osobu a rok. Každý občan,
či mal alebo nemal odpad, bol
povinný zo zákona obci zaplatiť
300,- Sk osoba/rok. Určite si na
túto skutočnosť všetci dobre pamätáte. Občania síce túto výšku
zaplatili, avšak pripomienkova-

Pokračovanie - s. 4



AKTUALITY

3/2011

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

Postrehy starostu obce
Dokončenie zo s. 3

tuhý komunálny odpad. Pýtam
sa prečo, keď pri paušálnom
platení odpad vyvážali. Ďalšou
problematikou je tzv. separovaný zber plastov a skla v obci.
Vývozca a spracovateľ týchto
komodít firma OZO, Liptovský
Mikuláš má s vývozom čoraz
väčšie problémy. Mnohí sa určite pýtate prečo? Nuž preto, že
čoraz častejšie sa vo veľkoplošných kontajneroch, ktoré majú
slúžiť na zber plastov resp. umelých fliaš objavujú rôzne druhy
odpadov (polystyrén, hmoty,
ktoré sa ani náhodou nepodobajú na plasty a mnohokrát sa
tam nájdu aj šupky zo zemiakov). Spracovateľ samozrejme
takto vyseparovaný zber nepokladá za odpad plastový a obci
to náležite pripomienkuje a to
nielen slovne, ale aj finančne.
Preto vás chcem, vážení spoluobčania, požiadať o separovanie tak, ako sa separovať má tz.
sklo do skla, plasty do plastov a
TKO do kuka nádob. Ak si túto
skutočnosť neuvedomíme, obec
bude nútená v blízkej budúcnosti prehodnotiť vývoz TKO z

obce a poplatok znova vrátiť na
spôsob paušálneho poplatku.
Množia sa žiadosti občanov, čo
so starým papierom. Doposiaľ
to obec riešila tak, že žiaci ZŠ
vyzbierali 2x do roka železo a
papier. Takto získané finančné
prostriedky využili pre potreby
školy. Takýto spôsob by som
veľmi rád v obci zachoval. Ak
občania cítia potrebu odovzdať
noviny, papier resp. kartóny
častejšie, nech donesú papier na
obecný úrad počas pracovných
hodín, kde ho pracovníci VPP
uskladnia. Podmienkou bude,
že papier musí byť uskladnený v
papierovej škatuli, alebo zviazaný. Obec ďalej pokračuje v zbere
elektroodpadu a bielej techniky.
Kto takýto odpad vlastní, stačí
sa informovať na obecnom úrade. Poslednou pripomienkou
je tzv. zelený odpad. Všetci sa
snažíme svoje dvory skrášliť.
Trávnik pravidelne kosíme 1x,
2x možno až 3x týždenne. Niektorí ľudia zelený odpad t. j. pokosenú trávu kompostujú, čo je
správne a múdre. Avšak nájde
sa aj mnoho spoluobčanov, ktorí využívajú aj iný spôsob zba-

venia sa zeleného odpadu (sypú
ho do potoka, prehodia ho cez
plot susedovi, využijú verejné
priestranstvá, ktoré nikto nestráži a pod.). Toto je však nerozumné a nesprávne. Obec sa
chce v blízkej budúcnosti popasovať aj s touto problematikou
a možno o mesiac najneskôr
na budúci rok bude poskytovať
služby vývozu zeleného odpadu
a to buď na poľnohospodárske
hnojisko alebo do bioplynovej
stanice.
Druhá problematika, ktorej
by som sa chcel venovať je problematika výstavby pastoračného
centra v našej obci. Pastoračné
centrum sa obce ako takej netýka, avšak určitým spôsobom
je to dielo, ktoré by malo slúžiť
v prvom rade našim občanom,
hlavne mládeži. V poslednej
dobe počúvam mnoho názorov
o nepotrebnosti, o zbytočnosti
výstavby a pod.. Nerozprávajme
takto vážení spoluobčania. Ja
viem, že nie každý z nás je veriaci, ale tak ako máme v obci poľovníkov, športovcov tak máme
v obci ľudí, ktorí tejto myšlienke

veria. Skúsme preto akceptovať a podporiť túto myšlienku
všetci, aby slúžila spoločnému
cieľu. Čo sa týka pozemku vedľa pastoračného centra. Mnoho
ľudí vidí tento pozemok ako
nevyužitý, zarastený burinou
a kladie si otázku prečo obec
túto plochu nevyužije. Nuž tu
platí jednoznačná odpoveď.
Tak ako väčšina spoluobčanov
v roku 1948 dostala prídelovou
listinou určitú časť pozemku
do vlastníctva, tak isto aj rímsko-katolícka cirkev dostala do
vlastníctva tieto pozemky. V demokratickej spoločnosti je vlastníctvo nedotknuteľné a chcem
veriť, že aj náš správca farnosti
predmetné pozemky skultúrni a
za pomoci občanov zveľadí tak
,aby slúžili pre potreby všetkých
občanov. Úplne na záver mi dovoľte popriať vám príjemné leto,
načerpanie nových síl, či už na
dovolenke, alebo len tak doma
v prírode a do ďalších dní len
všetko dobré.
Váš starosta obce 

Okresná súťaž DHZ
Andrej Fliega

V nedeľu 5.júna 2011 sa v Liskovej
uskutočnila okresná previerka pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov.
Súťaž pozostávala z dvoch častí, prvá časť
bol požiarny útok a druhá časť bola štafeta. Obidve úlohy bolo potrebné dokončiť
za čo najlepší čas. Súťaž bola rozdelená
na tri kategórie, muži, ženy a dorastenci. Najpočetnejšou bola kategória muži,
kde pretekalo viac ako tridsať družstiev
z celého okresu. V tejto kategórii súťažilo
aj družstvo z Liptovskej Štiavnice. Naše
družstvo nemalo pred súťažou žiadne
veľké ciele, pretože v konkurencii silných športových mašín by to bolo veľmi
odvážne. Ako prvú časť sme absolvovali
štafetu, kde sme dosiahli veľmi dobrý čas,
dovolím si povedať, že jeden z najlepších
na súťaži. Po štafete sme začali rozmýšľať aj nad umiesteným v prvej desiatke,
nakoľko veľmi veľa družstiev pred nami

pokazilo útok. Práve to možno znásobilo
našu nervozitu a bohužiaľ, ani nám sa nepodarilo dokončiť útok, aj napriek tomu,
že sme na tréningoch venovali dostatočne veľkú pozornosť práve požiarnemu

útoku. Verím, že aj táto súťaž bola pre nás
určitým ponaučením a novou skúsenosťou pre naše veľmi mladé družstvo, ktoré
sa na ďalších súťažiach pokúsi útočiť už
len na lepšie pozície.
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Správna voľba
Katarína Pastuchová

Správna voľba sa môže týkať čohokoľvek – správna voľba štúdia,
zamestnania, správna voľba životného partnera ale aj správna voľba
pri kúpe nového auta či kosačky
na trávu...
Správna voľba sa týkala aj Vašich detí a to konkrétne 23. mája
2011 na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Ružomberku.
V tento deň dostali naši štvrtáci pozvanie na celoslovenskú
vzdelávaciu preventívnu akciu.
Jej cieľom bolo zamerať pozornosť žiakov (ešte pred obdobím
dospievania) na správny výber
spôsobu ďalšieho správania a konania v detskej komunite. Jednalo
sa o prevenciu takých javov, ako
sú: alkoholizmus, fajčenie, drogy.
Kvalifikovaní pracovníci Polície
za pomoci veľkého množstva didaktického materiálu vysvetľovali
žiakom nebezpečenstvo použitia



Ďakujem...
spomínaných psychotropných látok, ich vplyv na detský organizmus, konanie pod ich vplyvom a
následky. Niektorí jednotlivci si
mohli vyskúšať aj pocity v cele
predbežného zadržania, kde už aj
tým najväčším odvážlivcom zmizol úsmev a vrátili sa len s rozpačitým výrazom.
Prevenciu sociálne-patologických javov správania vykonávali poverení a vyškolení policajti
počas celého týždňa. Postupne sa
na oddelení PZ vystriedali všetci
štvrtáci z okresu a didaktický materiál bude posunutý do ďalších
okresných miest.
Dúfame, že táto akcia „padne
na úrodnú pôdu“ a naše deti nebudú plniť štatistiky v kriminálnej oblasti. K spomínanej prevencii môžeme prispieť všetci svojim
zodpovedným a príkladným konaním v každej oblasti života.


Slovo, ktoré sa nikdy „neprekoná“ ani „neobohrá“, slovo, ktorého nikdy nie je dosť.
Slovo ĎAKUJEM zohreje všetky vzťahy,
patrí do každej situácie či časti dňa, ale dokáže aj z obyčajnej chvíle urobiť výnimočnú.
Slovo ĎAKUJEM znelo aj v našej škole dňa
10. mája 2011 oveľa častejšie ako inokedy.
Čo sa dialo v tento deň? Prečo deti ďakovali? A komu?
V popoludňajších hodinách do budovy
Základnej školy smerovali kroky všetkých
mám, ktoré majú školopovinné ratolesti.
V tomto roku netradične (nie v Kultúrnom
dome), ale v triedach sa stretli naše deti
s maminami, aby spoločne oslávili DEŇ
MATIEK. Zaužívaný zvyk sláviť tento deň v
nedeľu sa mohol uskutočniť vo všedný deň,
z dôvodu iných povinností našich žiakov.
(Sväté prijímanie v Štiavničke a v Liptovskej Štiavnici bolo práve v tomto období.)
Ale aj keď to bol obyčajný utorok, pre všetky
deti a ich mamky bol slávnostným, pretože
mohli svojim nacvičeným programom a
malými darčekmi povedať svojim najdrahším čarovné slovo Ďakujem.
Katarína Pastuchová

Zábavné popoludnie s TANGRAMom
Zuzana Chlustová

S odstupom jedného roka
sme 13. apríla 2011 opäť pre
našich žiakov zorganizovali

zábavné popoludnie s tangramom. Pre tých, ktorí o tom
ešte nič nepočuli, tangram je
logická hra pochádzajúca z

Číny. Keďže ide o jeden z najstarších hlavolamov na svete,
všetci zúčastnení poriadne
potrápili svoje hlavičky.
Podmienky boli v porovnaní s minulou akciou trošku
zmenené. Tentokrát sa mohli
zúčastniť všetci žiaci od 1. až
po 4. ročník. Tangram neskladali jednotlivci, ale dvojice. Aby boli sily vyrovnané,
každý prvák a druhák si vybral jedného tretiaka alebo
štvrtáka.
Úlohou dvojíc bolo poskladať obrázok podľa predlohy. Každý obrázok sa skladal
zo siedmych častí (geometrických tvarov). Dvojiciam,
ktorým sa podarilo obrázok
poskladať, boli pridelené
body.

Aj keď išlo o zábavné popoludnie a nie súťaž v pravom slova zmysle, predsa len
sme sa rozhodli udeliť jednu
špeciálnu cenu – „výhernú
poukážku: 1 deň bez domácich úloh“. Z tejto ceny sa tešili Richard Mlynarčík (2. A)
a Martin Kačalka (4. A).
Ak by si chcel skladanie
tangramu niekto z čitateľov
vyskúšať, odporúčam stránku interaktívneho tangramu:

http://britton.disted.camosun.
bc.ca/tangram.swf
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Posledné zvonenie
Katarína Pastuchová

Niečo sa končí, iné začína.
Jedny dvere sa zatvárajú, aby
sa mohli otvoriť ďalšie. .
Aj naši štvrtáci v ZŠ Liptovská Štiavnica definitívne
ukončili jednu kapitolu svojho
života, keď si posledný raz vypočuli školské zvonenie a prevzali si zaslúženú „odmenu“
v podobe vysvedčenia.
Posledná rozlúčka s triedou, školou, ktorá im bola
štyri roky druhým domovom.
Posledné zbohom lavici, v ktorej dennodenne sedeli. Slová
triednej učiteľky - poučné, ale

aj káravé....Všetko je už minulosť. Už sa nič nevráti. Čas je
neúprosný, nedá sa zastaviť.
Smutná rozlúčka, ale aj posledné príjemné chvíle strávené s mojimi žiakmi.
Aj pre mňa, ako triednu
učiteľku, sú štyri roky dosť dlhým obdobím a človek si akosi zvykne. Na známe tváre, na
úsmevy.....aj na malé či väčšie
huncútstva. Štyri roky je kus
života a čas prinesie všeličo
– dobré i zlé. Spoločne sme
zdieľali radosti i smútky, ktoré nám život priniesol. Zažili
sme „toho“ spolu veľa a člo-

veku ostanú len spomienky na
krásne chvíle.
Chcem poďakovať všetkým
rodičom, ktorí mi zverili svoje
deti na dlhé štyri roky a vložili
do mňa dôveru, že ich ratolesti naučím všetko potrebné, čo
budú v živote potrebovať.
Mojim žiakom želám
úspešné vykročenie a dobré
vyučovacie výsledky na nových pôsobiskách.
Úprimné ĎAKUJEM patrí všetkým maminkám, ktoré
pripravili dôstojnú rozlúčku,
neľutovali svoj voľný čas, sily
či financie a pripravili deťom

úžasný zážitok.
Za všetkých osobitne ĎAKUJEME p. Ingrid Michalíkovej za úchvatnú tortu, ktorá
všetkým vyrazila dych. Dlho
sme sa nevedeli vynadívať,
kým sme urobili prvý rez.
Umelecké dielo sme najprv
zvečnili a až potom sme sa do
nej pustili. Ako spomienku si
každý odniesol vlastnú sladkú
podobizeň a ak prekoná svoje mlsné chúťky, tak mu ešte
dlho bude pripomínať spoločne strávené chvíle v ZŠ Liptovská Štiavnica.
triedna učiteľka IV. A 

Škola v prírode
Jana Kohútová
V pondelok 6.6.2011 sme
sa my – 24 detí z našej školy
a p. učiteľky R. Cagalincová,
Z. Chlustová a p. vychovávateľka J. Kohútová – vybrali
plní očakávania a s plnými
kuframi do školy v prírode.
Cieľom boli Západné Tatry
– Račkova dolina – Domov
J. A. Komenského.
Po nie veľmi dlhej ceste,
ktorú niektorí absolvovali
s rodičmi, ostatní s p. farárom sme sa už vybaľovali v
útulných podkrovných izbách a pani kuchárky nás
čakali s výborným obedom.

Prvý dojem bol pozitívny.
Naše nadšenie kazilo len
daždivé počasie. No našťastie sa počasie každý deň
aspoň na pár hodín umúdrilo a vtedy sme vyrážali
na turistické vychádzky po
značkovaných chodníkoch,
samozrejme s pršiplášťami
v ruksakoch, do okolia. Cieľ
nebol až taký dôležitý ako
samotný priebeh vychádzky.
Deti mali možnosť pozorovať prírodu Tatier, jej typické
stromy a rastlinstvo. Všímali
si chrobáky, mravce, počúvali spev vtákov...Naučili sa
určovať svetové strany podľa

stromov aj podľa buzoly. Počas daždivého počasia a po
večeri si deti dopĺňali svoje
praktické poznatky teoretickými prostredníctvom didaktickej hry, kvízov a súťaží
s prírodovednou tematikou.
Taktiež prebiehalo aj trochu
netypické vyučovanie v ostatných predmetoch. Prváci
so štvrtákmi sa učili v spoločenskej miestnosti a druháci
s tretiakmi v jedálni.
Nezabúdali sme ani na
zábavu a relax. Spomeniem
rannú rozcvičku, loptové
hry v športovom areály , premietanie filmov, alebo veľmi
obľúbené „napchávanie sladkosťami“ na izbách. Najväčší
úspech mala „Pyžamová
párty“ a spoločenský večer

„Izba zabáva izbu“. Deti nás
príjemne prekvapili svojou
aktivitou a tvorivosťou.
Dni plné zážitkov nám
ubiehali veľmi rýchlo. Ani
sme sa nenazdali a prišiel čas
odchodu. Balenie, posledné
raňajky a cesta domov. Pán
farár nám v aute navrhol
obchod – za rozprávanie
dojmov z celého týždňa sa
zastavíme na zmrzlinu. Obe
strany boli spokojné!
Pred školou nás už vítali
netrpezliví rodičia a tiež ostatní spolužiaci s pani učiteľkami otázkou: „Tak čo, ako
bolo?“ Na odpovedi sme sa
všetci zhodli: „Bolo super!“
(fotogaléria– Škola v prírode na
www.zs-liptst.edupage.org) 
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My sa tmy nebojíme
Zuzana Chlustová

Z piatka 27. 5. na sobotu
28. 5. 2011 ostali dvere našej
školy otvorené pre všetkých
tých žiakov, ktorí sa rozhodli splniť pripravené úlohy (aj
keď bolo dávno po vyučovaní) a stráviť v škole noc.
Už sa stalo zvykom, že
táto akcia začína skladaním
sľubu, a inak to nebol ani
tento rok. Svoj sľub poslušnosti, vernosti, odvahy a
vytrvalosti všetci prítomní
potvrdili svojim odtlačkom
prsta. Potom sa žiaci presunuli do tried. Boli rozdelení
na mladších (1. a 2. ročník)
a starších (3. a 4. ročník) žiakov, aby mohli zvládnuť všetky prichystané úlohy.
Mladší žiaci museli najprv opraviť popletené názvy
rozprávok. V druhej aktivite sa oboznámili so znakmi
rozprávky. Pre lepšie pochopenie sme zvolili rozprávku

Popoluška. Ďalšie úlohy sa
niesli v duchu spomínanej
rozprávky – deti skladali puzzle s obrázkom rozprávkového zámku, z kociek stavali čo
najvyššiu vežu, no a na záver
museli roztriediť zmiešanú
ryžu so šošovicou.
Starší žiaci pracovali s rozprávkou od Hansa Christiana Andersena – Lietajúci
kufor. Najprv si ju pozorne
prečítali, potom odpovedali
na kvízové otázky, dramatizovali časti rozprávky...
Sľúbenú opekačku sme
museli zrušiť, lebo sa pustil poriadny lejak. No naši
„nocľažníci“ neostali hladní. Pani učiteľky sa vo veľmi
krátkom čase „premenili na
kuchárky“ a všetkým hladošom pripravili večeru.
To hlavné, na čo sa všetci
najviac tešili, však ešte len
malo prísť – „skúška odvahy“. Keďže pršať neprestalo,
museli sme zrealizovať „in-

teriérovú“ variantu. Žiakom
sme pustili rozprávku, poskrývali sme indície a celá
škola sa zrazu ocitla v úplnej
tme. Keď skupinky odvážlivcov len za pomoci bateriek
prehľadali priestory školy a
našli všetky potrebné indície,
museli dať ešte všetky hlavy
dokopy a odhaliť názov rozprávky. Aj mladší aj starší
žiaci túto poslednú aktivitu
zvládli.

No a čo nasledovalo ďalej?
Do polnoci chýbalo pár minút, teda najvyšší čas zaliezť
do spacákov. Ešte večerná hygiena a zaželali sme si dobrú
noc. I keď ticho prerušovali
hromy a triedy osvetľovali
blesky, nikto neplakal, ani
tí najmladší – prváčikovia.
Všetci dokázali, že sú odvážni a tmy sa naozaj neboja.

výnimočných
situáciách,
keď naše pokojné dni naruší
vyčíňanie prírodných živlov,
katastrof, či nepredvídaných
situácií, ako sa o tom denne
dozvedáme zo správ z celého sveta. Na tieto situácie by
sme mali byť pripravení a to
bolo vlastne cieľom didaktických hier.Prírodné živly
sú nevyspytateľné a voči nim
sme a budeme bezmocní.
V prvej časti sa deti z dokumentárneho filmu dozvedeli o tom, čo všetko nám
príroda môže vo svojej sile
ukázať a pripraviť - povodne, požiare, zosuvy pôdy,
lavíny, víchrice a pod. Nasledoval nácvik evakuácie ško-

ly, čo sme zvládli v rekordnom čase. Zaujímavý bol
beh v plynových maskách
“zamoreným územím”. Deti
túto časť brali veľmi vážne a
správali sa veľmi discilinovane. Veď išlo o záchranu života! Svoju rýchlosť a fyzickú
zdatnosť si vyskúšali v behu
cez rôzne prekážky a bolo
veľkou radosťou, keď dobehli do cieľa “zachránení”.
Pre deti boli tieto činnosti
vlastne hrou, ale je dôležité,
aby pochopili a uvedomili si
výnimočnosť situácií, ktoré môžu prísť kedykoľvek v
ktorúkoľvek hodinu bez varovania.



Didaktické hry
Jana Džuková

My trošku skôr narodení
si ešte pamätáme na populárne branné cvičenia. Doba
sa mení a s ňou aj názvy

istých činností. Tak je to
aj s “Didaktickými hrami”.
V názve máme slovo “hra”,
ale v skutočnosti ide o nácvik toho, ako sa správať vo
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MDD 2011
Jana Džuková

1. jún - Medzinárodný
deň detí, deň, na ktorý sa
tešia všetky naše deti. My
sme tým našim „školským“
pripravili veselé popoludnie
plné súťaží a zábavy. Najprv
si vyskúšali svoju silu a zdatnosť v súťaži o najlepšieho
bežca školy. Všetci sa snažili, ale vyhrať mohol len najlepší. Svoju presnú mušku si

trénovali v hádzaní loptičky
do plechoviek, nasledovalo
skákanie vo vreci, kde si užili
veľa zábavy.
Už ste to skúšali? Veru,
nie je to jednoduché. Hlavne
dievčatá bodovali v súťaži vo
výdrži v skákaní na švihadle.
Zvíťazila Bianka Benčová.Po
športových disciplínach sa
vytvorené družstvá snažili
o vytvorenie módneho modelu z novinového papiera.

Myslím, že aj svetoví módni
tvorcovia by sa mali čomu
priučiť. Naše deti sú naozaj
šikovné a kreatívne. Aj tí,
ktorí radi kreslia si prišli na
svoje. Kresbou na asfalt vyjadrili to, čo majú radi, čo
radi kreslia a čo im je blízke.
Najkrajšiu kresbu vyhodnotila detská porota. Poslednou zábavnou disciplínou
bola súťaž o najdlhšiu šnúru, ktorú museli z kúskov

zviazať a následne rozviazať.
Kto chcel sa zabavil, zasúťažil a nás pohladil pri srdci
pohľad na usmiate a veselé
detské tváričky, lebo len my
dospelí si uvedomujeme, že
nie všetkým deťom na svete
je dopriate prežívať šťastné
a bezstarostné detstvo, že
sú na svete deti, pre ktoré je
sviatkom skutočnosť, že sa
im vôbec podarilo prežiť ďalší deň.


...a na záver z ďalších vydarených akcií
Renáta Cagalincová

Čistenie dolín
K takýmto patrila určite spoločná akcia s poľovníckym
združením – Čistenie dolín,
ktorá sa pre nepriazeň počasia uskutočnila nie v apríli
ale až v mesiaci máj - 6. mája
2011.Naši žiaci sa na ňu tešia
už vopred každý rok, pretože
po vyčistení majú pre nich
poľovníci pripravenú opekačku a streľbu zo vzduchovky .
Ani tento rok tomu nebolo
inak. Počasie po uplakaných
predchádzajúcich dňoch vyšlo na jednotku, deti a pani

učiteľky
boli pozitívne naladené už od
rána. Rozdelení na
dve skupiny
– prváci s
druhákmi
a tretiaci so
štvrtákmisme vyčistili okolie Lúčneho hríba, v
ktorom boli odpadky, ktoré
zanechali návštevníci z akcie
Gazdovských koní, „gulášníci“ a nevychovaní výletníci.
A keďže sa deti snažili, za ich usilovnosť
boli odmenené spomínaným opekaním
a streľbou zo vzduchovky.

Priateľské stretnutia a zápasy
V predchádzajúcom
školskom roku sme
k nám do Liptovskej
Štiavnice pozvali na
záver školského roka
kamarátov zo Základnej školy v Ludrovej na spoločné
stretnutie, pri príle-

žitosti ktorého štvrtáci oboch
škôl odohrali priateľský zápas
/remíza 2:2/, pohostili sme
ich, deti si „vymenili skúsenosti“ zo života oboch škôl a
svojich pani učiteliek. Tento
rok nás pozvali na miestne ihrisko do Ludrovej oni, znovu,
tentoraz zmiešané družstvá
– hrali aj dievčatá- odohrali
zápas / lepší boli „ludrovci“
a zaslúžene vyhrali 3:2/ a tak
sa začala písať tradícia spoločných stretnutí na konci
školského
roka.

Slávnostné
ukončenie
školského
roka
Deň, na ktorý sa tešia
všetci žiaci

– malí, veľkí, všetci pedagógovia – koniec školy, učenia,
domácich úloh a všetkých
ďalších školských povinností.
30. jún. Všetci pekne oblečení, upravení, sviatočne
naladení. Usmiati žiaci s kytičkami kvetov, pani učiteľky
s vysvedčeniami. Rozlúčka
štvrtákov, ich pripravený
program, priania úspechov
v nových školách v meste,
odovzdávanie „žezla“ a ich
rady pre prvákov, posledné
zvonenie....a sú tu: PRÁZDNINY!
Želám všetkým zamestnancom školy, žiakom, ich rodičom krásne slnečné prázdniny, plné oddychu, pohody
a načerpanie síl do nového
školského roka. Nech sa
všetci zdraví a spokojní opäť
stretneme v septembri. 
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1. ročník Šachového turnaja o pohár spoločnosti Investspol
Dušan Dírer

Dňa 11. 06. 2011 sa v miestnom Kultúrnom dome uskutočnil 1. ročník šachového
turnaja o pohár spoločnosti Investspol, ktorého sa zúčastnilo
75 hráčov. Medzi nimi boli aj
slovenskí veľmajstri Ľubomír
Ftáčnik, Igor Štohl, Tomáš
Likavský, Mikuláš Maník a
český veľmajster Petr Velička.
Víťazom turnaja sa stal Igor
Štohl...
Po skončení turnaja som
položil „nasadenej jednotke“ Ľubomírovi Ftáčnikovi
niekoľko otázok. Zaujímalo
ma, ako sa mu u nás hralo, čo
hovorí na svojich súperov, či
turnaj splnil jeho očakávania,
ako hodnotí tento turnaj, ale
aj celkovo úroveň slovenského
šachu. Nech sa páči, tu sú jeho
reakcie:
DD: Ako sa vám u nás hralo
a čo hovoríte na svojich súperov?
ĽF: Hralo sa mi dobre, podmienky sú tu veľmi dobré, nedošlo však toľko protihráčov
ako sa očakávalo, čo je ale pre
nás všetkých účastníkov čiastočné požehnanie, lebo nie je
ani tak vydýchaný vzduch a
tak ďalej. Sála je veľmi pekná,
v tom nemožno mať námietky.
Som prvý nasadený a očakávalo sa, že budem bojovať o prvé miesto. To sa ale celkom
nepotvrdilo. Podarilo sa mi
dvakrát prehrať čiernymi figúrami s dobrými hráčmi, ktorí
sú veľmi nebezpeční. Zhodou
okolnosti mi obidvaja ponúkali remízu po otvorení, ale keď
už som sem prišiel, tak som
chcel hrať stým, že ak to nevyjde, tak to nebude také hrozné. Fakt je ale ten že zvolená
krátka forma, takzvané rýchle
šachy“ s časovou kontrolou 15
minút viac vyhovuje mladším
ľuďom. Ide tu o reakciu, o pozornosť, čo už vo vyššom veku

samozrejme ustupuje. Ja už
som „starý pes“, už som na scéne vyše 30 rokov. Hráčsku silu
ešte ale mám keď ide o klasický šach, keď sa hrá povedzme
dve hodiny na štyridsať ťahov
a podobne. Ale v týchto „rapidoch“ je to niekedy lepšie, niekedy horšie... Urobil som šesť
a pol boda, ale nepotvrdil som
tie očakávania...
DD: Splnil turnaj vaše očakávania? Ako ho hodnotíte?
ĽF: Turnaj moje očakávania
prekonal. Som veľmi prekvapený, že sa niečo takéto robilo tu v Liptovskej Štiavnici a
rozhodne to nie je niečo, čo by
sme len tak očakávali, keďže v
menších mestách a dedinách
nie je pozornosť k šachu taká
veľká. Všetko stojí nejaké peniaze, je dôležitá finančná podpora sponzora a samozrejme
aj organizačne to treba zabezpečiť. Tu našťastie vládne taký
družný a optimistický duch.
Som príjemne prekvapený a
veľmi spokojný o to viacej, že
to nie je iba príležitostná záležitosť. Ambícia je zjavne taká,
že sa má zrodiť akási tradícia a
Liptovská Štiavnica by sa mala
„dostať na mapu Slovenska aj
Európy“ v tom šachovom slova
zmysle. Kiež by pre nás šachistov bolo takýchto ideí, ambícií
a situácií bolo viacej.
DD: Ako sa pozeráte na šach
v dnešnej dobe v porovnaní
s minulosťou?
ĽF: e to veľmi atraktívna hra
napriek tomu, že prišli počítače a všetko sa zmenilo za
tých „mojich“ uplynulých tridsať rokov. Scéna vyzerá úplne
inak. Sú tam iné mená, máme
počítače a internet, máme veľké databanky partií a obavy
asi spred dvadsiatich rokov, že
čo bude s nami, keď počítače
budú silnejšie ako sme my sa
až tak nenaplnili. Šach sa stal
populárnejší a dostupnejší
a prekážky, aby človek vstú-

pil na šachovú scénu sú teraz
menšie. Každý kto má chuť
hrať, už nepotrebuje mať také
vysoké „náklady“ ako v minulosti. Každý už môže dnes hrať
dokonca aj „z domu“ a nemusí
odchádzať do šachového klubu.
DD: Aký máte pohľad na slovenských šachistov?
ĽF: Ja už mám pohľad veterána. V šachu je to nielen na
Slovensku, ale aj všade tak, že
vždy je otázka, kto príde po
vás, či budú ešte nejakí dobrí
šachisti. To je ale situácia ako
vlny na mori. Vždy sa v každej
generácii urodí pár talentov,
ktorí majú nielen nadanie, ale
aj vôľu pracovať na sebe, venujú tomu veľa času. Šach má ale
jednu nevýhodu, že je časovo
náročný a náročný na energiu.
Ak chce byť človek dobrý ako
šachista, musí tomu venovať
veľa času, ktorý by mohol venovať na niečo iné. Aj veľmi
nadaným hráčom trvá pomerne dlho, kým sa dostanú
na medzinárodnú úroveň, na
úroveň veľmajstra. To sú tisíce
a tisíce hodín.
My sme ako Slováci mali jednu
výhodu, že v spojenom Československu bola dosť veľká
šachová tradícia a Československo dosť veľa znamenalo
aj na medzinárodnej scéne.
Takže po rozdelení Českoslo-

venskej republiky sme tú tradíciu, špičkových hráčov, ale
aj skúsenosti zdedili. Úroveň
slovenského šachu nie je ohromujúca, ale v európskych pomeroch stojí dosť vysoko, má
slušnú pozíciu.
Je potešiteľné, že aj na tento
turnaj zopár našich hráčov
prišlo, myslím pri tom tých
lepších a nádejnejších, ktorí
by v budúcnosti mali zaujať
miesta čelných reprezentantov
a bojovať „v našich farbách“ na
rôznych súťažiach.
Je veľmi príjemné, že niečo takéto sa tu uskutočnilo a budem
držať palce, aby to nadšenie
vydržalo do budúcich rokov a
od nás šachistov treba určitú
podporu, treba šíriť dobré slovo, čo sa budeme snažiť robiť,
aby sme prilákali aj kolegov,
aby v budúcom ročníku došlo ešte viac silných šachistov a
bolo to atraktívne aj pre tých
menej skúsených.
DD: Ďakujem za rozhovor.
Fotogaléria: http://aktuality.
liptovskastiavnica.sk/sach2011
Videogaléria: http://www.c7c5.
com/ ?pgid=videos&sort=date
&event=Open+INVESTSPOL
+2011
Výsledky turnaja: http://chessresults.com/tnr50828.aspx?art
=4&lan=4&fed=SVK
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Spomienka na Kamila
Prv ako som dala svojmu
synovi život a meno Kamil,
vyrastala som v oravskej
dedinke Malatiná, kde som
spoznala jeho otca – svojho
manžela Kamila. Po svadbe
v roku 1990 sme začali bývať
v Dolnom Kubíne. Detskú
postieľku najprv “zhudobnila“ dcérka Janka, po dvoch
rokoch Kamko, po ďalších
dvoch Gabika a nakoniec
Marek. Štyri krásne deti
nám Boh požehnal a prepožičal, aby sme mu ich vychovali. Hoci sme z dediny prešli
do mestského sídliskového
prostredia, mali sme šťastie
na dobré a hlboko veriace
spoločenstvá rodín, s ktorými nás dodnes spájajú nielen
pekné spomienky. Tu v tomto prostredí naše deti spoznávali dobrého Pána Boha,
tu absolvovali prvé krôčiky
svojho života, tu trávili voľné
chvíle s priateľmi. Tu Kamko prvýkrát a veľakrát slúžil
Pánovi ako miništrant. Práve
táto služba ho viedla k častým úvahám o kňazstve. Táto

jeho skrytá túžba mu pomáhala žiť tichým, nenápadným
životom, pomáhala mu vyberať si kamarátov a prostredie, stavať sa k povinnostiam
a riešiť nedorozumenia, či
spory. Neraz ako moralista dohováral kamarátom
na ulici, ale niekedy aj nám
– rodičom. V roku 2003 sme
kúpili od Saleziánskych spolupracovníkov dreveničku
v Liptovskej Štiavnici. Byt
na sídlisku sme v 2005 roku
predali a na jeden a pol roka
sme sa presťahovali k rodičom do Malatinej. Natrvalo
sa naša rodina usadila hoc
ešte do nedokončeného, ale
obývateľného domu v Liptovskej Štiavnici v lete 2006.
Ľudia nás tu veľmi pekne
prijali. Cítili sme a cítime,
ako nám Pán Boh pomáha
cez ľudí okolo nás. Netrvalo
dlho a deti si našli nových
kamarátov a Kamko
už
siedmak rýchlo zapadol do
miestnej miništrantskej družiny. Vo veku, kedy “zlý“ najviac striehne na dušu človeka
získal toľko
možností a
posily v duchovnom živote, že nám
ich
neraz
mohol rozdávať a nimi
nás posilňovať. Stačilo
mi, že som
sa pozrela do
jeho modrých
očí,
alebo keď na
mňa “hodil”
ten úprimný
úsmev plný
optimizmu,
hneď bol deň
o niečo krajší. Po roku už
ako ôsmak

nenápadne a bez bicykla
vhupol do partie Don Bosco
TOUR. Túžil byť tam, kde je
prítomný Ježiš. Akoby vedel,
že spoločenstvo je viac ako
bicykel – ten mu na Vianoce
priniesol Ježiško. Keby mu
vtedy pod vianočným stromčekom niekto povedal, že o
osem mesiacov na ňom zájde až do Turína a získa titul
“univerzálny bezproblémový
cyklista“ neveril by, ale ani
by sa “nestresoval“. Kamilova púť do Turína v roku 2008
bola popretkávaná modlitbami a obetami v túžbe spoznať svoje povolanie – čo chce
Boh, prosiť ho, aby poodkryl
a dal spoznať aké má s ním
plány a zámery. Veľmi si vážil kňazov a kňazstvo, v kútiku duše po ňom neprestával
túžiť aj keď vedel, že dosiahnuť takúto métu v živote je
ťažké. Po návrate chcel byť
záchranárom – pomáhať ľuďom nielen v núdzi mu bolo
vždy vlastné. „Aj ako cukrár
môžem ľuďom prinášať radosť, “ – hovorieval.
Bol to taký klasik a pohoďák. Vedel sa tešiť aj z každej maličkosti. Nepotreboval
sa pretvarovať alebo povyšovať, či predvádzať sa pred
inými. Bol proste taký aký
bol jednoduchý a svojský
a práve to bolo na ňom to
úžasné a nenahraditeľné. Bol
veľmi ochotný každému pomôcť a hlavne nebol ľahostajný ani pre rôzne kresťanské
aktivity, ako napríklad: práca v eRku, hokejbalová liga,
volejbal ale hlavne bola jeho
vášňou cyklistika s pánom
farárom. Dnes už pomerne
známe motto, ,,Cyklista má
mať dve duše nafúkane, jednu rezervnú a svoju v milosti
posväcujúcej.”mi opakoval
vždy pred tým, ako sme spolu

nasadli na bicykel a vyrazili.
Náš pán farár Garaj bol pre
neho veľkým vzorom, veď ho
po duchovnej stránke veľmi
povzbudzoval a naplnil jeho
dušu radosťou, pokojom,
rozvážnosťou a pokorou.
Boh nám život dal a Boh nám
ho môže aj zobrať. Nikto nevie kedy a kde, asi ani Kamil
netušil, že keď sa s nami lúčil
pred cestou do Ríma, že sa
lúči navždy... Jeho smrťou
som si uvedomila aké dôležité je byť pripravená v každej
chvíli. Nikdy neviete, čo sa
môže stať aj na tom najbezpečnejšom mieste. Ostal len
v našich spomienkach. Je to
hrozná rana a nikdy to už
nebude také, ako pred tým.
Hovorí sa, že čas hojí všetky
rany, no táto jazva tam aj tak
ostane. Útechou mi je istota,
že Kamko bol stopercentne
pripravený, že sa snažil čo
najviac slúžiť Bohu a že ho
miloval z celého srdca, lebo
ako povedal svätý Augustín:
,,K Bohu nejdeme krokmi,
ale láskou.”
Chceme sa poďakovať
všetkým, ktorí Kamilovi
akýmkoľvek spôsobom pomáhali, aby dozrieval v dobrého človeka a kresťana.
Hlavne naším duchovným
otcom a priateľom. Samozrejme, že ďakujeme aj všetkým, ktorí nám pomáhali či
už modlitbami alebo hmotnými darmi. Nech vás dobrotivý Otec odmení hojnými
nebeskými darmi a nech vás
na tejto zemi požehnáva.
A v neposlednom rade
veľká vďaka Pánu Bohu.
Vďaka ti Bože za Kamka, že
sme mali možnosť ho poznať
a šestnásť rokov spolu s ním
kráčať k Cieľu.
Kamilova sestra a matka
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Boh si každý skutok pamätá...
Ján Garaj

Vladko s Mirkom bežali
hore ulicou až tam, kde končili domy a kde bolo výborné
miestečko na hranie – teraz
v zime celé pokryté bielym
mäkkým snehom. “Vladko,
ech, to bude niečo, len aby sa
nám to podarilo,“ zasmial sa
Mirko. “Rád by som videl toho
starého, čo na to povie, až sa
vráti… Ale ponáhľajme sa!“
A dali sa obidvaja do práce.
Váľali snehové gule s znášali
ich ku stene na hromadu.“ A
veľmi sa pritom smiali z toho,
čo zamýšľali vyviesť.
Čo to bolo? Nič pekné. Na
kraji ulice na prvom poschodí, v izbe s oknami do ulice,
býval starký. Podvečer chodieval na prechádzku, pričom
si nechal vždy otvorené jedno
okno, ktorým mu teraz Mirko
s Vladkom chceli dnu nahádzať snehových gúľ. A prečo?
Pretože deň predtým ich napomenul, lebo sa nesprávali
dosť skromne na ulici. „On

Október 2010

November 2010

odíde. Lebo sa až stmieva,“
šepkali si chlapci. Hromada
nehových gúľ očividne rástla.
„Ešte, ešte,” posmeľoval Mirko
Vladka, ktorý zrazu zastal. Po
zasneženej ceste kráčal namáhavo akýsi starec. Na malých
sánkach viezol vrece, s ktorým zaviazol v snehu a nemohol sa ani pohnúť. “Mirko,
nemali by sme mu pomôcť?“
“Rob radšej gule, Máme ich
ešte málo.” Vladko si dal povedať, ale o chvíľu sa znova zadíval na cestu. Starček sa ešte
stále bezvýsledne namáhal s
bremenom.
“Mirko, ja mu idem pomôcť.“ „Choď, keď si hlúpy.
Nemal si toľko naložiť.“
Vladko chvíľu zaváhal, ale
potom sa rozhodol. „Pôjdem,
ale poď aj ty.“ Šiel. „Máme vám
to potlačiť?” volali na starca.
„Ach, áno, zlatí chlapci,“ radoval sa starec. Opreli sa, sane sa
pohli a tak šli, že starček sotva
vládal pred nimi. Keď už boli
pri dome a oni sa lúčili, videli,
že má v očiach
slzy. “A prečo
plačete?“ pýtali
sa. „Od radosti,
chlapci, že Pán
Boh nezabúda
na to, čo sme
komu vykonali. Keď som bol
taký ako vy, dobehol som raz
na ceste starca takého, ako
som ja, ktorý
niesol veľký balík. Bolo teplo a
on nevládal Pomohol som mu.
Bol veľmi rád
a povedal mi:
Chlapče, čo si
mi urobil, to si
Boh poznačil.
To, ako keby
si jemu urobil.

On ti to raz odplatí, uvidíš…
Ja som mal vtedy radosť, ale
zabudol som na
túto príhodu. Až
teraz mi prišla
na um, keď som
sa namáhal s týmito sánkami,
že by som aj ja
potreboval takú
Apríl 2011
pomoc. V tom
ste pribehli vy,
chlapci.
Ako
vidíte, Pán Boh
má výbornú pamäť… Choďte
sa hrať, chlapci.
A vždy robte,
čo by ste si priali, aby sa v čase
núdze vám robilo. Pán Boh
si každý dobrý Máj 2011
skutok pamätá a raz príde
čas, keď vám ho
hojne odplatí.“
Starček ťahal
sane do brány a
chlapci sa vracali naspäť. Šli
pomaly. Hľadeli
k zemi a neprehovorili ani
slovo. Obidvom
zneli v ušiach Jún 2011
slová: Boh si
každý skutok zapamätá a čo
je dobré, všetko raz hojne
odmení… Keď prišli k miestu,
kde pred chvíľou robili snehové gule, zastavili sa a pozreli
na seba. Vladko povedal: “Neurobíme to, však?” “Neurobíme,“ prisvedčil Mirko. Chytili
sa za ruky a utekali domov.
Každý dobrý skutok má
v Božích očiach veľkú cenu a
neostane stratený. Oplatí sa
preto každé pozvanie k dobrej
veci podporiť. Budova pastoračného centra otvorí v Lip-

tovskej Štiavnici nové možnosti nielen po duchovnej,
ale aj po spoločenskej stránke.
Stavba budovy Pastoračného
centra už teraz pozýva k dobrým skutkom. Mnohí to už
využili a som im za to vďačný... a Boh si to pamätá. Mýlil som sa: už samotná stavba
pastoračného centra otvára
nové možnosti. Využime ich!
Prajem Vám aby Kristova
láska, ktorá zmenila svet bola
aj pre Vás inšpiráciou ku skutkom lásky.
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Naša liptovčina
Alfonz Balko

Pekné je záhorácke,
zemplínske i šarišské nárečie, ale najkrajšie, najľubozvučnejšie pre mňa
je naše liptovské a teda aj
štiavnické. Nečudo, že liptovské nárečie sa stalo pre
L. Štúra v r. 1848 základom
pre kodifikáciu spisovnej
slovenčiny. A to je aj príčina, prečo, v pomere k iným
slovenským nárečiam, je
liptovských
nárečových
slov v nárečovom slovníku
relatívne veľmi málo. Väčšina je totiž prenesená do
spisovnej slovenčiny. Preto
sme si doma ani neuvedomovali, že niektoré slová,
či výslovnosť sú špecifické
liptovsko-nárečové. Mimo
nášho liptovského regiónu
je to však diametrálne iné.
Tam majú svoje nárečie a
z niektorých slov Liptáka
je hneď zrejmé, že hovoríte cudzím nárečím. Žijem
na východe Slovenska už
skoro 70 rokov, ale našu
liptovskú
“štiavničtinu”
v mojej reči východniari
hneď zbadajú. Najmä tzv.
bilabiálne “l”, či mäkčenie
ma prezentujú ako cudzinca - nevýchodniara. Nehovorím bol, robil, čítal ale
bou, robiu, čítau. Nie až tak
ako Sliačania (pamätám
ešte z detstva riekanku ako
vraj Sliačanka hovorí: “Keď
som išva cez vavičku, ak
som pudva, tak som pudva,
moja suknička dvaps na
povy”), ale i tak v mojom
hovore liptovčinu hneď
poznať. Napr. mäkčenie.
Hovoríme ďi, ťi, ňi, ľi, čo je
spisovné, ale my Štiavniča-

nia, tak ako všetci Liptáci,
mäkčíme aj tam kde je dy,
ty, ny, ly. Hovoríme napr.:
šťiri moťiki, miesto štyry
motyky.
Čo ma primälo napísať
tento článoček? Toto: Mnohých ľudí, pri rôznych príležitostiach som sa pýtal, či
poznajú slovo črtina. Nik
ho nepoznal, hoci Štiavničanom je zrejmé. Preto som prezeral slovníky
nárečí (sám som vložil do
nich niekoľko liptovských,
nárečových slov) a hľadal
liptovské nárečové slová.
Aké sú teda spisovné
pendanti, významy niekoľkých našich slov užívaných
v našej obci:
ambrél - dáždnik
gríska - krupica
perašín - petržel
bľacha - plech
gundža - hrča
pilus - lopta
béka - šiška ihlič. stromov
gvint -závit
pľuha - naničhodník
bahra - časť drev. kolesa
hača - žriebä
prť - zvierací chodník na holi
borsuk - jazvec
hamovať - brzdiť
pulka - morka
bzíkať - plašiť sa, strečkovať
het - preč
rajteľ -kôl na upnutie dreva
capnúť - udrieť
hic - horúčava
reďika - majetok baču na salaši
ciment - cement
chamraď - zberba, pliaga
ringišpír - kolotoč
cofkať - cúvať
chudobnica - zemiaková baba
sklep - pivnica
cúdiť - čistiť zrno fúkaním
chvojňa - čečina
sličuhy - korčule

cúg - prievan
just - práve, zrovna
studeno - huspenina
curikať - cúvať
kabáč - náhradka chleba
šechtár - nádoba na mlieko
cušpajz - prívarok
kujon - lapaj, nezbedník
štule - chodúle
črtina - suché ihličie a konáriky
kundra - žena ľahkých mravov
štôs - veľký hoblík
dach - strecha
kadlub - drevená rúra na prameň
šuflík - zásuvka
drabiňák - rebrinák
knožky - bravčové nožičky
trojka - ďatelina
durchšlág-kovový priebojník
koch - komín
ťapša - pekáč
echt - akurátny
lajda - neporiadna žena
umolestený - ubolený
fertucha - zástera
misím -musím
vajko - vajce
fest - pevne
nebožiec - ručný vrták
vandlík - väčšia misa
filpas - prútený košík
opálka - drevený košík
vecheť - kuchynská utierka
fodra - hrubšia doska
pajta - drevená prístavba
vydrúlať - vypiť
fršlog - vrchnák na truhlu
pasia - záľuba
vyštafirovať - vyparádiť
ganok - veranda
penzlík - menší štetec
zúzik -žalúdok hydinový

Súvislý text v našom nárečí
by vyzeral asi takto:
Bolo leto. Náramný hic.
Obed. Spôsobne sme jedli
echcajgom. Nenadžgávali sme sa, ani nechlípali. Jedli sme z misky, nie z
vandlíka, ani šechtára. Ne-

jedli sme upečenú puľku,
ale echt uvarenú mrveničku s perašínovou vňatou
a chudobnicu pečenú na
ťapši, vymastenej šmalcom
, prichystané na šparhelte,
ktorý stál v pitvore. V zime
nám šmakovalo studeno.
Pili sme medokýš nabratý z
kadluba do krpky. Po obede
sme si v zime malým rajtlíkom pripli sličuhy a išli sme
z pasie na ľad. V lete sme sa
hrali s pilusom, ale najviac
sme miseli pomáhať z pajty
vybrať drabiny a lievče, prichystať drabiňák, vycurikať
ho z dvora, aby sme stihli
priviezť trojku z gruntu na
Rochmánoch. Po vymlátení
zbožia na holohumnici, sme
zrno cúdili v cudárke a po
jeho zomletí, mohla mama
opásaná fertuchou piecť
z múky kabáče. Tie sme zapíjali mliekom nadojeným
do šechtára, precedeným
cez podolok alebo kýškou.
Hriatô ako deti sme nepili,
tobôž nelôchali, či nedrúlali. V nedeľu sme vyštafírovaní cifrovali na Kolese na
črtinovom parkete.
Je isté, že pre ľudí z iných
kútov Slovenska by to bol
asi nie veľmi zrozumiteľný
text.
Naopak, pre nás Liptákov je menej zrozumiteľný text v inom nárečí. Pre
zaujímavosť vtip v šarišsko-zemplínskom nárečí
v prostredí ktorého žijem:
- Ďurču, ta ti jagbač čarodejňik, - hutori Veronka,
- pozname še išče ľem dva
tiždňi, a ja už u trecim mešacu.


ŠTIAVNICKÉ TO I TO

UDIALO SA

3/2011

13

Úspešný začiatok prázdnin
Miroslav a Monika Kubalovci

2. júla sa v rakúskom meste Hainburg/Donau, konala
skateboardova súťaž - Game
of S.K.A.T.E. Jazdiť sa začalo
o 16. hodine, keď povrch dokonale po daždi vyschol. Po
registrácii, do ktorej sa zapísalo nad 40 jazdcov v dvoch
vekových kategóriách (do 14
a nad 14 rokov), prebehol tréning. Všetko klapalo tak ako

malo, počasie prialo, prišiel
celkom pekný počet divákov.
Atmosféra bola skvelá. Súťažilo vyše 40 chlapcov a 2 dievčatá. Jedna z Rakúska a jedna
zo Slovenska. Pekná účasť,
keď si zoberieme, že sa v ten
deň odjazdilo viacero akcií na
Slovensku. Medzi jazdcami
bolo cca 15 Rakúšanov. Prvou
disciplínou bol GoS do 14 rokov.

Najviac sa v tejto kategórii darilo Tomášovi Kubalovi
z Liptovskej Štiavnice a postavil sa na stupienok víťazov. Z rakúskych riderov bol
najlepší Max Furman. Obaja
získali vecné ceny.
Poďme na kategóriu nad
14 rokov. Tam sa strhlo finále
medzi Jakubom Ivančíkom
vs. Martinom Kubalom, bra-

tom Tomáša. Vyhral Kubo
Ivančík a Martin Kubala obsadil druhú priečku.
Martinovi a Tomášovi
gratulujeme za výbornú reprezentáciu a držíme palce v
ďalších súťažiach. Ďakujeme
za finančnú podporu pre našich chlapcov, starostovi obce
Dušanovi Laukovi.


ZO Jednoty dôchodcov Slovenska na zájazde v Poľsku
Anna Klimčíková

Koncom mája t.r. ZO JDS
v našej obci zorganizovala pre
svojich členov, ako aj ostatných občanov obce zájazd do
Krakova a Wieliczky.
Potešili sme sa záujmu našich
občanov o tento zájazd a autobus sa naplnil pomerne rýchlo.
V Krakove sme navštívili známy kráľovský zámok Wawel,
prezreli sme si časť „Komnaty
kráľovské”, boli sme v krásnej
katedrále v časti hradu, ako aj
pri hrobke tragicky zosnulého
prezidenta Kačinského a jeho
manželky. Prešli sme celým
nádvorím zámku s krásnym
výhľadom na mesto. V historickej časti mesta - v jeho
centre sme prešli celým námestím, najviac nás zaujala
katedrála (kostol) s nádhernými oltármi a výzdobou.

Z Krakova sme pokračovali
do Wieliczky, navštívili sme
svetový unikát - soľnú baňu,
ktorá je zapísaná do svetového
dedičstva UNESCO ako jedna
z najstarších soľných baní na
svete. Baňa je známa kvôli
dlhej tradícii v cestovnom ruchu, ročne ju navštívi viac ako
milión turistov z celého sveta.
Tu sme obdivovali podzemnú
expozíciu - Múzeum žúp Krakowských, Technické múzeum
s históriou ťažby soli, krásnu
svadobnú sálu s oltárom, lustrami, obrazmi v stene, sochami a krásnou dlažbou - všetko
z kamennej soli. Zaujímavá
bola kongresová sála s barom,
reštauráciou,
obchodíkmi
so suvenírmi a veľa ďalších
nádherných priestorov. Prehliadka trvala skoro 3 hodiny
a všetci, ktorí sa jej zúčastnili
boli nadšení z toho čo videli.

Určite každý z nich odporučí
svojim najbližším i známym
navštíviť aspoň raz v živote
tento svetový unikát.
Zájazd sme zorganizovali za
pomoci nášho Obecného úradu, ktorý nám dotáciou prispel na našu činnosť a z týchto
prostriedkov sme časť použili
aj na úhradu faktúry za autobus.

Aj napriek nepriazni počasia
celý priebeh zájazdu bol bezproblémový a šťastne sme sa
vrátili domov.
Veríme, že aj v budúcnosti sa
nám podarí pre našich členov
a občanov obce zorganizovať
podobný zájazd do niektorého kúta nášho krásneho Slovenska.
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Zvyšujeme si svoje právne vedomie
Katarína Kačalková

Týmito riadkami by som
chcela upútať pozornosť
tých, ktorí sa venujú pri
svojom podnikaní sprostredkovateľskej činnosti a
taktiež poradenstvu alebo
sprostredkovaniu v oblasti
finančných služieb. Často
sa totiž v praxi stretávame s tým, že k chybám a
k porušovaniu zákona dochádza nie úmyselne, ale
z nevedomosti, čo síce nikoho neospravedlňuje ,
no o to viac človeka mrzí,
keď práve za takúto chybu
treba niesť zodpovednosť...
Chcem preto využiť aj túto
možnosť a takým „jednoduchým“ spôsobom upozorniť na často sa vyskytujúcu chybu.
Mnohí živnostníci alebo
budúci živnostníci majú
mylný názor, že získaním
živnostenského oprávnenia na sprostredkovateľskú
činnosť v oblasti obchodu
alebo v oblasti služieb majú
širokú škálu možností v
oblasti obchodu a služieb
alebo inak povedané – že
pod touto živnosťou možno
vykonávať „všetko“. Isteže

to nie je tak. Sprostredkovať obchod alebo služby
znamená, že existuje osoba
A, ktorá niečo potrebuje
(dopyt), osoba C, ktorá to
niečo má (ponuka) a medzi
nimi stojí osoba B, ktorá im
tento obchod alebo službu
sprostredkuje. To znamená, že osoba B nevykonáva
maloobchodný ani veľkoobchodný predaj, to by
bola osobitná, samostatná
živnosť.
Pri sprostredkovateľskej
činnosti v oblasti služieb k
najväčším problémom dochádza vtedy, keď sa živnostník mylne domnieva,
že v rámci tejto živnosti
môže
sprostredkovávať
všetky služby. Opäť to nie
je tak. Nemôže sprostredkovávať také služby, ktoré
podľa osobitných predpisov
spĺňajú znaky iných regulovaných živností – napr.
sprostredkovanie zájazdov
je náplňou regulovanej živnosti cestovná kancelária,
resp. cestovná agentúra;
sprostredkovanie predaja,
prenájmu alebo kúpy nehnuteľností je náplňou regulovanej živnosti realitná
kancelária; sprostredkova-

nie špedičných služieb je
náplňou regulovanej živnosti zasielateľstvo a podobne. Taktiež nie je možné
vykonávať sprostredkovanie
tých činností, ktoré živnosťami vôbec nie sú – napr.
finančné sprostredkovanie
a v jeho rámci ani sprostredkovanie dôchodkového sporenia, či stavebného
sporenia. Spomínané činnosti je možné vykonávať
jedine v rámci zákona č.
186/2009 Z.z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Tu by som chcela
upozorniť všetkých občanov, ktorí budú uzavierať
zmluvy, resp. návrh zmluvy
(patria sem napr. zmluvy o
poskytnutí finančnej služby, rôzne poistky, poskytovanie úverov, spotrebiteľské
úvery...) že podľa platnej
legislatívy takúto činnosť
môže vykonávať len osoba,
ktorá je zapísaná do príslušného zoznamu a príslušného podregistra, vedených
Národnou bankou Slovenska. Až odo dňa zápisu do
registra môže oprávnená
osoba vykonávať finančné

sprostredkovanie. Agenta,
ktorý vás osloví, si môžete
overiť na stránke Národnej
banky Slovenska – Register
finančných agentov a finančných poradcov. Platne
uzavrieť takúto zmluvu nie
je teda možné so živnostníkom, ktorý má oprávnenie
na sprostredkovateľskú činnosť.
Rozsah živnostenského
oprávnenia, teda činnosti,
ktoré je možné vykonávať
na základe získaného živnostenského oprávnenia,
sa vždy posudzuje podľa
znenia predmetu podnikania. Z toho jednoznačne vyplýva, že živnostník
môže vystaviť faktúru, resp.
iný doklad, len na tie práce,
ktorých vykonávanie mu
bolo deklarované osvedčením o živnostenskom
oprávnení. Všetko iné, čo
je nad rámec osvedčenia, je
zákonom kvalifikované ako
neoprávnené podnikanie.
Odporúčam nezotrvávať
v pochybnostiach, ale mať
stopercentnú istotu o rozsahu svojho živnostenského
oprávnenia.


Z aktivít JDS a SZŤP v Ružomberku
Edita Haluzová

MO SZŤP v Ružomberku zorganizovala dňa:
11.6.2011 pri príležitosti
MDD pre vnukov našich
členov Deň hier spojený s
opekaním klobásky. Počasie nám prialo a tak sme v
areáli
Klubu dôchodcov na
Riadku pretekali v rôznych

disciplínach spolu so svojimi vnukmi. Pre všetkých
zúčastnených boli pripravené vecné ceny a chutné klobásky, ktoré sme si
opekali na pripravenom
ohnisku.
Celú akciu bola natočiť mestská televízia Ruža.
Myslím si, že všetci zúčastnení odchádzali z vydare-

nej akcie spokojní.
ZO JDS si pre svojich
členov pripravujú programy samostatne, ale v rámci okresnej organizácie sa
členovia už tešia na zájazd
do Talianska, ktorý sa bude
konať od 26. 8. – 2.9.2011.
Cez letné mesiace si niektorý členovia oddýchnu
na relaxačných pobytoch v

kúpeľoch Turčianske Teplice, Nimnice a Dudince.
V septembri sa zase
stretneme na ďalšom ročníku ružomberskej Líry.
Prajem všetkým členom
JDS príjemný relax a tým,
ktorí zostávajú doma, veľa
slnečných a pokojných
dní.
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Rodáci
Ladislav Slanicay

Na začiatku sa priznám, že
tak trochu závidím obciam i
mestám kde tá, alebo tá známa osoba, či skôr osobnosť sa
narodila v ich obci. Poznám,
že veľa, či už básnikov, spisovateľov a umelcov pochádza
predovšetkým z Oravy, ale aj
Liptova a Gemera. Krajom
ktorí dal národu významných ľudí je teda aj Liptov.
Liptov, či už horný, alebo dolný. Darmo však budete listovať v encyklopédii, rodáka,
umelca z Liptovskej Štiavnice
tam nenájdete! Neboli? Nenarodili sa v našej Štiavnici? Určite boli! Len v rodnej
dedine nenašli uplatnenie,
primerané zamestnanie a za
prácou odišli do sveta, ktorý
im ponúkol to čo slovenská
rodná dedina nemala. Odišli do sveta, ktorý ponúkal aj
viacej pohodlia. Rodnú dedinu po nadobudnutí vzdelania
už nepotrebovali. Skutočnosť,
že rodisko potrebuje ich poznatky a vedomosti sa dostala
postupne po rokoch na okraj
ich záujmu a pozornosti.
Vyleteli z rodného hniezda,
keď im zosilneli krídla, ako
tým lastovičkám. Nevrátili
sa späť, lebo vyhovujúcejšie
podmienky pre život zvýraznené aj pohodlím našli mimo
rodný kraj – dedinu, v ktorej
vyrastali. Či niekedy v živote cítili potrebu splatiť dlh,
ktorý im rodná dedina dala
v rokoch mladosti, to môžu
povedať len tí, ktorý sa po aktívnych rokoch života vracajú
späť. Nie ako tie lastovičky po
každom roku, ale vtedy, keď
im svet mimo rodný kraj už
nevedel poskytnúť to, čomu
dali prednosť pred rokmi. Tak
ako v tej piesni: „Slovenská
rodná dedina ... tys bola mojím životom po celý čas..... a
ja vrátim sa zas!“ Niektorý
Štiavničania hlave tie mladšie

generácie už ani nevedia, že
medzi našimi rodákmi boli aj
vysokoškolsky vzdelaní pracovníci, predovšetkým vo verejnej správe, školstve, justícii
i cirkvi. Spomeniem len pár.
Profesori na vysokej škole,
ako boli profesor Ján Tholt,
Stanislav Ondrejka, Jozef Královenský, pracovníci v justícii
JUDR. Viliam Tholt, jeho brat
DR. Alexander Tholt (Petrovský), kňazi, bolo ich vari sedem či osem...
Bez úmyslu niekomu ukrivdiť a uškodiť, poznám aj takú
skutočnosť, že sa našli rodáci,
ktorí sa neradi vracali pri príležitostných stretnutiach do
čias keď vyrastali v rodnej dedine. Materiálne podmienky
v ktorých žili po štúdiách či
funkciách nedávali priestor,
aby sa čo len v spomienkach
vracali do čias, keď ako mladí žili na dedine v podmienkach, ktoré im po dosiahnutí
vzdelania alebo postavenia
vo funkciách ich materiálne
zabezpečenie umožňovalo.
Opäť sa aj tu potvrdila tá stará známa pravda, že peniaze
krivia charaktery.
Ale peniaze vždy nestačia.
Zdravie si za peniaze nekúpiš
aj keď si mnohí na nich stavajú svoje predstavy o budúcnosti. V živote je treba mať aj
šťastie! To sa tiež nadobudnúť
nedá. S tým sa treba len narodiť. Podobne ako sa rodia talenty. Tiež ho nemožno kúpiť,
alebo nadobudnúť, dá sa len
čiastočne zdediť. Avšak len
výnimočne. Napríklad, ako
som uviedol na začiatku príspevku, závidím Sliačanom
maliara Hanulu. Hlavne preto, že on, už ako známy maliar a ilustrátor, nezaprel svoj
pôvod a v jeho realistických
dielach sa stále vracal k tým z
ktorých vyšiel. Ku biednemu
roľníckemu upracovanému
ľudu.

Mal talent ale aj šťastie.
Neviem do akej miery je to
pravda, ale tak sa to spomína, že keď dávno, (Hanula sa
narodil v roku 1863) pri príležitosti birmovky prišiel do
Sliača biskup. Mladý Hanula
- ešte ako chlapec ho zvečnil
na kuse papiera, ktorý s pričinením domácich aj biskupovi
odovzdal so slovami: „... nech
sa neráčia hnevať, ak som ich
zle trafil!“ Biskup postrehol
talent a podporoval finančne
mladého Hanulu na štúdiách.
To bolo to šťastie. My sme
síce zo Štiavnice umelca rodáka nemali. Mali sme však
osobnosť ktorá mala korene v Liptovskej Štiavnici, ale
narodila sa v Ružomberku DR Jozef Felix, takto uvádza
encyklopedicný slovník, bol
známym slovenským literárnym kritikom a historikom.
Bol romanistom a predkladateľom z románskych literatúr.
Do gymnázia chodil v Ružomberku, študoval v Bratislave, Prahe i v Paríži na
Sorbone. Bol aj dramaturgom
SND. Pracoval aj v literárnom
ústave SAV. Bol osobnosťou
literárnej kritiky a literárnej
vedy, priekopík prekladateľskej tvorby atď. Súčasnej generácii, ani tým, ktorí už majú
nad 80, však meno DR Félix
už nič nepripomína. Vari len
kríž na hrobe jeho rodičov na
miestnom cintoríne v Lipt.

Štiavnici.
A predsa! Mali sme aj rodáka Štiavničana, talentovaného
umelca. Nebolo by dobre,
keby upadol do zabudnutia.
Bol to Benjamín Vulpíny.
Sudičky mu do vienka však
dali len talent a on nemal to
šťastie, aby ho tak ako maliara Hanulu niekto finančne
podporoval. Zostalo preto len
pri talente a pri príležitostnej
tvorbe obrazov, ktorým venoval svoj voľný čas. Zákutia
Liptovskej Štiavnice sú témou,
ktorú zvečňoval, či už olejom
na plátne, alebo len tak, ako
skice z každodenného života
vo fabrike, kde celý život pracoval. Tam bol známy tým, že
každú mimoriadnu udalosť
na pracovisku zvečnil na kuse
papiera alebo celulózy. Jeho
pseudonymom, ako autora
kresby, bola nakreslená myš.
Bol to pokojný, vyrovnaný
človek, nekonfliktný typ, ktorý svoje povahové protiklady
radšej zďaleka obišiel. Veselý
človek, ktorý sršal vtipom a
bez príčiny ani slovom nikomu neublížil. Ukrivdili mu
tie sudičky, že mu do vienka
nedali aj viacej šťastia. Jeho
záľuba maľovať, nebola zdrojom obživy. Riadil sa tým, že
len to ti zostane, čo si v živote rozdal. Jeden jeho obraz
zo starej Liptovskej Štiavnice
opatrujem a vám teraz ponúkam k nazretiu.
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Vypni telku zapni seba!
Zuzana Zarevúcka

Počas školského rok sa
zúčastňujeme na mnohých
akciách a mnohé si pripravujeme sami. Ani tento rok
nebol výnimkou. V máji sme
spolu prežili krásnych 6 dní
pod názvom „Vypni telku
zapni seba!“ S deťmi sme sa
stretávali v popoludňajších
hodinách a každý deň v inej
dedine. V pondelok sme
mali pripravené tvorivé dielne v KD v Štiavničke, pod

vedením pani Krišandovej.
Deti si vytvárali brošne, náramky, náhrdelníky a prstene z gorálok. Pani Krišandová dokonca doniesla aj šijací
stroj na vyžiadanie niektorých detí a ukázala im ako
ho používať s tým, že si to
potom sami odskúšali. Keďže bolo pekné počasie, stihli
sme si na ihrisku zahrať aj
futbal a dievčatá sa zabávali
na kolotoči a hojdačkách.
V utorok sme mali pri-

pravené
loptové hry
(futbal
a
vybíjanú) v
Ludrovej na
futbalovom
ihrisku. Na
konci sme
sa
všetci
spolu ešte
zahrali naháňačku,
vybili sme
nadbytočnú energiu
a spokojní
sme sa vracali domov.
V stredu
sme s deťmi
mali
sv.
omšu
v kaplnke

Jána Nepom u c k é h o,
o ktorú sme
sa s deťmi,
ale aj s mládežníkmi
postarali
prostredníctvo brigády. Upravili sme jej
okolie, pokosili trávu,
zasadili a
vypestovali kvietky,
pozbierali
o d p a d k y.
Potom sme
s deťmi za
kaplnkou opekali a užívali si
slnečné počasie.
Vo štvrtok sme mali pripravenú hru „pevnosť Boyard“ v Liptovskej Štiavnici.
Deti mali stretnutie na zastávke pri Klučinách a odtiaľ začínali hru. Rozdelili
sa na dve skupinky a každá
šla iným smerom, pričom
museli splniť úlohy na stanoviskách, aby sa mohli dostať
ďalej. Najzaujímavejším stanoviskom pre deti bolo, keď
museli spapať suchý keks,
nafúkať balón a prasknúť ho
tak, že si naň sadnú. Ďalej sa
naučili rozoznávať bylinky,
ktoré rastú v našom okolí.
Skupinka, ktorá splnila úlohy skôr a ako prvá prišla na
posledné záverečné stanovisko, vyhrala.
Ďalším z atraktívnych dní
bol piatok, pretože sme s deťmi boli v Hrabove v Tarzánii.
Tarzánia je lanový park postavený z rôznych lanových
prekážok, ktoré sú zavesené
vo výške a to buď na stromoch, alebo na umelo postavených stĺpoch. Samozrejme
je plne vybavená prilbami a
istiacimi lanami. Niekoľko

detí prešlo celú trasu, hlavné
je, že sa všetci zabavili a vyskúšali si niečo nové.
V sobotu sme mali pripravený celodenný výlet na
Vlkolínec, no pre nepriazeň
počasia sme mali v Ludrovej
tanečný deň spolu s hrami.
Prečo práve akcia s názvom „Vypni telku zapni
seba?“ Počítače a televízory
hýbu svetom. To už vieme
všetci. Ide hlavne o to, či deti
dokážu vydržať ten jeden
týždeň bez pozerania televízora a radšej strávia čas s ostatnými deťmi vonku, kde
je pre nich pripravených na
každý deň veľa možností na
zábavu. Je to len na nich a na
ich pevnej vôli. Tejto akcie sa
zúčastňovali všetky tri dediny, teda: Ludrová, Liptovská
Štiavnica aj Štiavnička. Každý deň sa zúčastnilo okolo
30 detí.
Koniec školského roka a
začiatok prázdnin sme mali
s deťmi záverečnú opekačku
a stretneme sa opäť v septembri. Tešíme sa na Vás a
prajeme Vám krásne leto.
Vaši animátori! 
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Potravinová alergia
Edita Haluzová

V minulom čísle To i To ste
sa dozvedeli o príznakoch
potravinovej alergie a teraz
vám priblížim diagnostiku,
prevenciu a liečbu tohto
ochorenia.
Problémy pri požití niektorých potravín:
- Najčastejšie ide o neznášanlivosť laktózy, pri ktorej
organizmus nevie spracovať
mliečny cukor. Je podmienená chýbajúcim enzýmom
laktázy, rozkladajúcej mliečny cukor. Neznášanlivosť
čiže intolerancia laktózy
môže byť vrodená, alebo získaná.
- Medzi pomerne časté ťažkosti patrí absencia enzýmu cyklooxygenázy. U ľudí
s poruchou tohto enzýmu sa
s intoleranciou stretávame
po požití salicylátov, ktoré sa
vyskytujú v konzervovanom
ovocí, zelenine, orechoch,
káve a protizápalových liekoch napríklad acylpyrín,
ibuprofen. Prejavuje sa bolesťami brucha, nafukovaním, vracaním, hnačkami,

bolesťami hlavy, migrénou,
nervozitou, alebo podráždenosťou.
- Toxické reakcie môžu byť
vyvolané aj vplyvom toxínov
z baktérií napríklad: salmonelový enterotoxín.
- Ťažkosti vznikajúce ako
reakcia na farmakologicky
aktívne látky, ktoré sa nachádzajú v potravinách a vyvolávajú prejavy ako pri alergickej reakcii:
Histamín- nachádza sa v tvrdých syroch, v rybách, v paradajkách, saláme, pive a
víne.
Tyramín- nachádza sa v zrejúcich syroch, alebo látky
uvoľňujúce v organizme histamín – paradajky, čokoláda,
jahody.
- Problémy môže vyvolať aj
glutaman sodný (E 621), ktorý sa používa ako koreniaci
a dochucovací prostriedok
najmä v ázijskej kuchyni.
- Svoju nemalú úlohu zohrávajú aj psychické faktory.
Základom správnej diagnózy
je podrobná anamnéza to je
podrobný rozbor prejavov

v súvislosti s požitím potravín. Veľkým pomocníkom
môže byť Potravinový denníček, ktorý si pacient vedie.
Mal by obsahovať podrobný
obsah požitých potravín a
následných príznakov, ktoré
sa počas určitého obdobia
objavia.
Podľa mechanizmu zvyku
alergie sa používajú rôzne
testy. Pri Ige mediovanej
alergie sa dokazuje prítomnosť protilátok v organizme
kožnými testami. Ďalej ide
o vyšetrenie týchto protilátok z krvi ( špecifické Ige).
Najdôležitejší na potvrdenie
alergie je eliminačný a následne expozičný test – čiže
vylúčenie a znovuzavádzanie
podozrivej potraviny.
Prevencia:
Dojčenie sa odporúča aspoň
po dobu 4-6 mesiacov. U detí
, ktoré nemôžu byť kojené sa
odporúča podávanie hypoalergénneho mlieka. Postupné zavádzanie tuhej stravy sa
doporučuje medzi 4-6 mesiacom života – najlepšie s dojčením. Prílišné odďaľovanie
podávania niektorých potra-

vín ako napríklad vaječného
bielka, ktoré sa odporúčalo
po prvom roku života, alebo
rýb po dvoch rokoch, nemá
význam.
Liečba potravinovej alergie:
Základom liečby je dôsledné
vyradenie všetkých potravín
zo stravy obsahujúcich daný
alergén. U malých detí zvyčajne alergia vymizne, u dospelých naopak je potrebná
celoživotná diéta. Je potrebné dávať si pozor aj na skrytú
formu alergénov – dôsledne
čítame zloženie čo všetko sa
v danej potravine nachádza
napríklad: v sušienkach obsah vajec, orieškov, sóje.
Čo sa týka liekov, túto liečbu
zvažuje lekár alergológ, podľa klinických prejavov. Najdôležitejšie ale je dôsledne sa
vyhýbať vyvolaniu takýchto
prejavov, čiže dávať si pozor
na zloženie potravy, hlavne v
dovolenkových destináciách
sa vyhýbame konzumovaniu
cudzokrajných neoverených
jedál, ktoré by nám mohli
pokaziť zážitky z príjemnej
dovolenky.

vodnatých pľuzgierov.Tento
stav vyžaduje lokálne ošetrenie kože najlepšie kalciovou
masťou alebo potieraním
kože mliekom s pridaním
sódy bikarbóny. Okrem toho
stav vyžaduje veľký prísun
tekutín.
Pri tepelnom úpale ide o prehriatie organizmu najmä
v teplom a vlhkom prostredí.
Nadmerná tvorba tepla pri
práci alebo športe v takomto
prostredí je kompenzovaná
enormným potením.

Nakoľko vlhké prostredie
nedovoľuje sa zbavovať tepelnej energie vo forme
žiarenia a sálania do okolia,
potenie je jediný spôsob ako
sa môže organizmus zbaviť
prehriatia.
Je to spojené však so stratou
veľkého množstva tekutín a
často dochádza k celkovým
prejavom dehydratácie. Zo
začiatku je to len bolesť hlavy, celková slabosť, pocit malátnosti a vyčerpania,svalové
kŕče, neskôr až pocit na

odpadnutie, na dávenie, až
môže dôjsť ku kolapsu následkom poklesu krvného
tlaku. Oba typy úpalu sa často kombinujú a preto sa kožné prejavy slnečného úpalu
vyskytujú spolu s celkovými
príznakmi tepelného úpalu
(úžehu).
Najlepšie je takýmto stavom
predchádzať
rozumným
opaľovaním,
používaním
ochranných krémov, príjmom dostatočného množstva tekutín.




Úpal
MUDr. Marián Boček

Letné obdobie okrem príjemných zážitkov prináša so
sebou aj zdravotné problémy.
Ide najmä o úpal, ktorý môže
byť slnečný alebo tepelný
(úžeh). Slnečný úpal prichádza pri snahe rýchleho
dosiahnutia hnedého sfarbenia pokožky. Spôsobujú ho
slnečné lúče najmä jeho infačervená zložka. Dochádza
k bolestivému červenému
sfarbeniu kože až k tvorbe
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11. ročník výstupu na Salatín
Dušan Dírer

ných prichystať občerstvenie pre unavených turistov pripravoval chutný
„diviačí“ guláš (mäso venovalo miestne Poľovnícke združenie Salatín). Prví

Keď v roku 2000 obec oslavovala výročie existencie - 700 rokov, Anton Slanicay, turista telom i dušou, vymyslel
pri tejto príležitosti dnes už tradičný
„Jánsky výstup na Salatín“. V sobotu
25. júna 2011 sa konal už jedenásty ročník tejto akcie. Ráno o siedmej hodine
prišli pred miestny kostol záujemcovia
zdolať vrchol neďalekého Salatína, ktorý sa týči do výšky 1630 metrov nad morom. A nechýbal ani spomínaný „otec“
akcie, ktorý sa tohto výstupu zúčastnil
každý rok. Bolo chladno, pod vrcholom
hmla, ale neskôr sa aj slnko ukázalo. Na
vrchol vystúpilo 51 účastníkov, medzi
ktorými bol aj 79-ročný Adam Kuchárik. A ten veru svojim tempom mohol
zahanbiť nejedného mladíka.
„Doma“ - za miestnym pohostinstvom - sa zatiaľ varilo. Tím ľudí ochot- Foto: Ľuboš Reho
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„navrátilci“ ho ochutnali krátko po pol
štvrtej...
Fotogaléria: http://aktuality.liptovskastiavnica.sk/Salatin2011


(zostavil Dušan Dírer)
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