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Editoriál - Byť darom pre druhých
Renáta Cagalincová

Deti
dostávajú
pred Vianocami
často otázky typu:
„Tešíš sa? Čo dostaneš pod stromček? Písal si už Ježiškovi?“
Dospelí samozrejme múdro opakujú, že darčeky nie
sú tie najdôležitejšie, skôr potrebujú
pokoj, odpočinok, želajú si radosť a
spokojnosť, rodinnú pohodu. Myslím
však, že darčeky netreba podceňovať.
Sú dôležité. Keď už raz takáto tradícia
vznikla, určite má podstatný zmysel.
Zvyky v našej kultúre sú odvodené
z kresťanských slávností a sviatkov.
25.XII. sa oslavuje narodenie Spasiteľa, čo znamená pre každého veriaceho
znovuzrodenie, nádej, ktorú prináša
narodenie neobyčajného dieťaťa. Každý

človek však môže stavať na skúsenosti
svojho vlastného narodenia. Príchod
nového člena domácnosť vždy rozžiari
radosťou a láskou. Snáď aj naši rodičia
mali takúto radosť, a keby aj nemali,
my sami sa môžeme tešiť z toho, že sme
na svete.
Kým na narodeninách si nezriedka pripomíname, o koľko sme zase starší, čo
nám niekedy berie vietor z plachiet, na
Vianoce by sme si mohli skôr pripomenúť dar života. To, že som na svete
nie je predsa samozrejmosť, moja existencia nie je bezvýznamná. Pripomínajú nám to ľudia vôkol nás, naši blízki,
ktorí nám dávajú darčeky alebo milým
slovom vyjadria svoju priazeň. A my to
zasa na oplátku pripomíname im. Vianoce sú jedinečným sviatkom, kedy dáva a dostáva darček každý. Akoby sme
mali všetci narodeniny a každý človek
bol darom. Byť darom pre druhých je
to najkrajšie, čo môžeme zažiť. V tom

je tá láska, radosť a pokoj, ktoré si na
Vianoce všetci tak veľmi prajeme.
A ešte na úplný záver. Už nejaký čas
nosím so sebou slová môjho žiaka. Na
otázku, aký darček by si želal dostať na
Vianoce, odpovedal: „Ja by som chcel,
aby Vianoce boli každý týždeň.“ Prečo?
„Lebo vtedy sú mama aj ocko dobrí,
nehádajú sa, nie sú nervózni, sú milí a
dokonca sa so mnou hrajú.“


Na Vianoce ako treba,
nech nájdete poklad z neba.
Pokoj, lásku v hojnosti,
dni prežite v radosti.
Zdravie, šťastie ešte k tomu,
nech prídu aj do Vášho domu.
Na nový rok správny krok
a úsmev po celý rok.

Zo zasadnutí OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa
10.11.2011.
K bodu 1-3: 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 4: Problematika výstavby v lokalite Rybník (konkrétnosti o tomto píšem
na inom mieste). Starosta obce privítal

zástupcov obce susediacich s lokalitou
Rybník. Oboznámil ich s pripravovanou
investičnou akciou, taktiež o ukončení
verejno-obchodnej súťaže. Poslanci OZ si
vypočuli pripomienky občanov a kritický
názor niektorých spoluobčanov. O ďalšom
využití predmetnej lokality budú občania
informovaní prostredníctvom zástupcov
občanov a tiež miestnych novín
K bodu 5: V tomto bode starosta obce privítal Máriu Hrabušovú, Nová 329/2, Lip-

tovská Štiavnica, ktorá predniesla ústnu
žiadosť o rekonštrukciu cesty v úseku od
súp. č. 244 (Ondrejková Anna) po vstupnú bránu na ulicu Drevenice. Poslanci OZ
uvedenú skutočnosť zobrali na vedomie a
konštatovali, že je nevyhnutné a potrebné
túto komunikáciu čo najskôr zrealizovať.
Dôležitým bude, aby sa rekonštrukcia dostala do rozpočtu na rok 2012.
K bodu 6: Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj
Pokračovanie - s. 2
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Ľuboš Synak a Peter Šuhajda,
obaja bytom Nová 292/54, Liptovská Štiavnica, ktorí sa informovali o aktuálnom stave výkupu pozemkov v lokalite budúcej
ulice Nad ihriskom. Je vyhotovená kúpno-predajná zmluva.
Zmluvu by vlastníci mali podpisovať od 12.12.2011. Po tomto úkone bude nasledovať zápis
právneho stavu na obec a následne kreslenie geometrického
plánu na CKN stav miestnej komunikácie.
K bodu 7: V tomto bode bola
prerokovaná žiadosť Ing. Anny
Prokopovej, ktorá žiadala OZ o
zaradenie parciel č. 611/2 o výmere 2m2 a 848/12 o výmere
17m2 ako pozemky hodné osobitného zreteľa v súlade s § 9
zákona 258/2009 o majetku
obcí a následne požiadala o ich
odkúpenie. Poslanci OZ sa s danou problematikou oboznámili
a po diskusii bol osobitný zreteľ
odsúhlasený všetkými poslancami OZ.
K bodu 8: Zasadnutia OZ sa
zúčastnili aj zástupcovia DHZ,
ktorí prišli s návrhom výstavby
turistického altánku v lokalite
Zemianska dolina – oproti Lúčnemu hríbu. Starosta obce informoval poslancov, že sa jedná
o lokalitu, ktorá je vo vlastníctve PSML Liptovská Štiavnica.
Starosta obce sa zúčastní najbližšieho zasadnutia výboru

PSML a v prípade súhlasu začne
pracovať na vybavovaní stavebného povolenia.
K bodu 9: V tomto bode zástupcovia obyvateľov ulice Kľučiny
predniesli žiadosť o zaasfaltovanie miestnej komunikácie na
ulici Kľučiny. Po otvorenej diskusii a obojstrannej výmene názorov nedošlo k dohode. Jedinú
dohodu a prísľub dal Evžen Michalík (jeden z investorov), že
príde do desiatich dní s konkrétnym návrhom za starostom
obce. Obyvatelia Kľučín požadovali, aby obec na túto aktivitu
využila aj možnosť úveru, avšak
poslanci OZ sa s týmto názorom nestotožnili. Obyvatelia
Kľučín tvrdia, že obec spravila
chybu, keď podpísala darovaciu
zmluvu na pozemok pod miestnu komunikáciu, z uvedeného
dôvodu žiadajú obec, aby prispela na zaasfaltovanie komunikácie. Tu chceme poukázať na
skutočnosť, že obec sa tomuto
obvineniu bráni a je ochotná
podstúpiť aj právne riešenie
tohto sporu. Nie je možné, aby
niekto rozpredal 50 000 m2 na
stavebné pozemky, mal z toho
primeraný zisk a asfaltovanie
cesty má financovať obec.
K bodu 10: V tomto bode
poslanci OZ schválili VZN
č. 1/2011 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania
pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zá-

sobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd
K bodu 11: V tomto bode
poslanci OZ schválili VZN
č. 2/2011 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území
obce
K bodu 12: Poslanci OZ schválili finančné pásma nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného
zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín
s účinnosťou od 1.12.2011
K bodu 13: Poslanci OZ zobrali
na vedomie záznam hlavného
kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontrole č. 5/2011
– kontrola príjmov obce za
I. polrok 2011
K bodu 14: Poslanci OZ zobrali
na vedomie záznam hlavného
kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontrole č. 6/2011
– kontrola hospodárenia v ZŠ,
ŠJ a ŠKD.
K bodu 15: V tomto bode starosta obce informoval poslancov
o potrebe podpísania Zmluvy o
mediálnej službe medzi obcou
a periodikom Spoločník. Podľa
tejto zmluvy za ročný poplatok
250,-€ bude Obec Liptovská
Štiavnica pravidelne informovať obyvateľov regiónu o svojich
podujatiach.
K bodu 16: V tomto bode poslanci OZ predniesli svoje po-

žiadavky ako riešiť rok 2012
v rámci rozpočtu
K bodu 17: Rôzne
V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ :
• o ukončení protipovodňových
opatrení
• o pripravovanej novele zákona
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
• 20.11.2011 o 15:00 sa uskutoční akcia Posedenie s dôchodcami
• o žiadosti riaditeľky MŠ Ludrová o finančnú podporu na
výmenu okien – žiadosť bola
zamietnutá
• o akcii „Stretnutie s Mikulášom“ dňa 6. 12. 2011
o 16:15 h..
• o podaní žiadosti na Environmentálny fond - voda a kanál
ulica Poza drevenice
• Poslanci OZ schválili predĺženie zmluvy o nájme - cesta na
ihrisko, ktorá je vo vlastníctve
Rímsko-katolíckej cirkvi aj na
rok 2012
• o ukončení komasácie.
• o žiadosť Mareka Jadroňa na
otváracie hodiny Šport Pub
– otváracie hodiny poslanci
OZ schválili.
K bodu 18: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie OZ ukončil.


lov v rodinných domoch.
V našej obci máme približne 400 rodinných domov. Väčšina z nich t. j.
viac ako 80% používa ako
zdroj tepla vykurovanie
pevným palivom. Toto číslo sa podľa mňa ešte zväčší,
lebo dnešná ekonomická
situácia čoraz menej dovoľuje ľuďom kúriť elektrikou
alebo plynom, t.z. čistými
palivami. Čoraz viac ľudí
spaľuje pevné palivá. Tu

začína problém, ktorým by
som chcel osloviť vás, ktorí počas zimných večerov
chodíte ku svojim kotlom.
Viacerí spoluobčania, ale
sú to aj moje poznatky, mi
dohovárali, že ľudia v našej
obci spaľujú vo svojich kotloch veci, ktoré by sa spaľovať nemali. Neviem odhadnúť presný sortiment tohto
paliva, ale predpokladám,
že sa jedná o igelity, obuv,

Postrehy starostu obce
Dušan Lauko

Vážení spoluobčania,
už za pár chvíľ budeme prežívať najkrajšie a zároveň
najradostnejšie sviatočné
chvíle v roku. Vianočné
sviatky chceme prežiť v
čo najlepšom a najpokojnejšom prostredí svojich
rodín. V mojich dnešných
postrehoch by som sa chcel
dotknúť problematiky spaľovania pevného paliva v
kotloch našich rodinných

domov. Začnem trochu
obšírnejšie a to prehlásením médií, že Ružomberok a jeho okolie, čo sa
týka smogu a prašnosti,
patrí na 1. miesto v rámci
Slovenskej republiky. Už
táto skutočnosť nás varuje,
že dýchame a žijeme v nezdravom prostredí. K tejto skutočnosti prispievajú
jednak veľké priemyselné
podniky, ale taktiež drobní prevádzkovatelia kot-
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Starosta obce Dušan Lauko – kandidát na poslanca NR SR
Dušan Lauko

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vám
ako prvým oznámil, že som
súhlasil s umiestnením a
zaradením mojej osoby na
kandidátnu listinu SNS do
parlamentných volieb, ktoré
sa budú konať dňa 10. marca
2012. K tomuto rozhodnutiu
som dospel po zrelej úvahe.
Neviem či viete, ale nie som
členom strany SNS, som jej
sympatizantom. Na kandidátnej listine mám číslo 34.
SNS je stranou národnou a
náboženskou a jeden múdry
človek dal slogan tejto strane
„Za Boha život za národ slobodu“. Tento slogan si vážim
a ctím aj v dnešných pomýlených časoch. Na SNS a jej

predsedu padlo neskutočné
množstvo kritiky, ohovárania. Kde je pravda mne neprináleží hodnotiť, ale ak by
som mal predsa len do veľkej
politiky niečo povedať povedať, tak po 17-ročnej skúsenosti v samospráve mám dojem, že naši vrcholoví politici
zabudli resp. stratili normálny sedliacky rozum. Všetko
čo sa len dá na Slovensku
znevážime, spochybníme,
prekrútime. Výsledný efekt
veľkej politiky je, že nikto nikomu neverí a každý každého robí zlodejom a cigáňom.
Čo ma najviac mrzí je, že v
konečnom dôsledku vyjde
z toho najhoršie obyčajný
človek, ktorý už pomaly ani
nevie kde tá politická pravda vlastne je. Nech už voľby

dopadnú akokoľvek, chcem
veriť, že to bude lepšie ako
je to v súčasnosti. Chcem sa
poďakovať predstaviteľom
SNS za pomoc pri budovaní kanalizácie v Liptovskej
Štiavnici, a taktiež predsedovi SNS, ktorý urobil všetko
preto, aby ZŠ v Liptovskej
Štiavnici mala vymenené
okná. Ako regionálny politik
musím poukázať aj na skutočnosť, že vo volebnom období kedy SNS bola súčasťou
vládnucej koalície sa na severe Slovenska uskutočnilo
neskutočné množstvo opráv,
rekonštrukcií a stavieb, ktoré
20 rokov nikto nerealizoval.
Z akcií spomeniem oprava budov základných škôl
Komjatná, Liptovské Sliače,
Liptovská Teplá, Liptovská

Lúžna a pod..
A čo sa urobilo za viac ako
1 rok vládnutia tejto strany
si dajte odpoveď vy sami.
Jednu vec ale stihla urobiť, a
to na území národnostných
menšín zaviedli povinnosť
používať maďarský jazyk na
území kde tvorí 15% obyvateľov maďarskej menšiny, samozrejme jeden rok predtým
to bolo 20%, ale to už ďaleko
zachádzam do politiky.
Vážení spoluobčania, berte
moju kandidatúru ako prejav vďaky. Čo sa týka môjho
pôsobenia a chovania do budúcnosti, chcem zostať taký,
aký som bol doteraz.
Na svojom kréde „starostovanie beriem ako službu
občanom“ nechcem nič meniť.


zariadenia. V zariadení by
obsahovalo obnovu rybníka, spevnenie brehov a
prítoku potoka, malú reštauráciu s letnou terasou,
vodný mlyn, malú pekáreň na pečenie domáceho
chleba, spevnenú plochu
pre majálesy a domáce zabíjačky. Nemalo by chýbať
detské ihrisko a lavičky
slúžiace k relaxu. Obecné zastupiteľstvo obce sa
s danou štúdiou zaoberalo a súhlasilo s vypísaním
verejno – obchodnej súťaže na predmetnú lokalitu.
Podmienky súťaže okrem
iného zabezpečovali aj
zaistenie podmienok obce
a to v podobe, že predmetná lokalita sa nikdy nesmie
oplotiť pevným oplotením,
vždy bude prístupná širokej verejnosti, budú zachované dve 400-rokov staré
lipy. Treba povedať, že
obec rátala aj s tým, že za
pozemok nedostane plnú
trhovú cenu, čiže predá ho

lacnejšie za dodržania všetkých podmienok, s tým
že investori preinvestujú
v predmetnej lokalite cca
500 000,- €. Po vypísaní
verejno – obchodnej súťaže, ktorá bola uverejnená
aj prostredníctvom našej
webovej stránky sa prihlásila jediná firma a to FIRING, s. r. o., Robotnícka
6, Banská Bystrica. Táto
firma však nesplnila časť
C podmienok verejnoobchodnej súťaže t. j. nezložila potrebné finančné
prostriedky na účet obce, a
preto celá súťaž bola zrušená ako neplatná. Čo ďalej
s Rybníkom? Ako starosta
obce som myslel, že v prípade úspechu vybudovania hore uvedenej lokality
skultúrnime stred obce,
zabezpečíme aj slušnejšie
kultúrne využitie našich
občanov a možno dáme
aj pracovnú príležitosť pre
2-4 ľudí. Avšak moje mys-

Postrehy starostu obce
Pokračovanie zo s. 2

textil a rôzne iné látky samozrejme s rôznym chemickým zložením. Všetok
tento sortiment „zhorí“ avšak spaliny v podobe dymu
a dechtu vylietajú komínom a znečisťujú nielen
prostredie svojho rodinného domu, ale v niektorých
prípadoch aj pol obce. Tu
je moja prosba. Vážení
spoluobčania možno týmto spôsobom ušetríte nejaké drobné, ale na strane
druhej zamoríte časť svojho prostredia. Prostredia
v ktorom žijú vaši blízki,
vaše deti, vnúčatá. Človek
zvykne hovoriť, že zdravie
je to najcennejšie čo človek má a keď ho stratí je
po všetkom. Niekedy mám
pocit akoby sme túto starú
pravdu nebrali vážne a robíme si z toho dobrý deň.
Ak vás môžem vyzvať, nespaľujte v kotloch odpady,
ktoré tam naozaj nepatria.
Uložte ich ako odpad a

chcem veriť, že už aj túto
zimu budeme žiť v zdravšom prostredí.
Druhou témou, s ktorou
by som chcel čitateľov
oboznámiť je v minulosti
už spomínaná akcia využitie lokality Rybník. Skúsim problematiku vysvetliť
postupne. Lokalita Rybník
prešla do vlastníctva obce
v roku 2001 v rámci pozemkových úprav ROEP.
Od tejto doby ubehlo desať
rokov a obec až na malých
pár úprav v podobe jednej
informačnej tabule a pravidelného kosenia, nedokázala s predmetnou lokalitou urobiť žiadny zámer.
Jedná sa o dominantné
miesto obce nakoľko táto
lokalita je stredom našej
dediny. Tohto roku sa našla skupina investorov, ktorí
prišli pred obecné zastupiteľstvo obce s ponukou
vypracovať zámer ako ho
využiť a to vybudovaním
relaxačno - reštauračného
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lenie zrejme bolo mylné,
lebo na poslednom zasadnutí OZ, konanom dňa
10.11.2011 prišlo cca 10
obyvateľov obce susediacich s lokalitou Rybník a
viac či menej vyjadrili svoj
nesúhlas s vybudovaním
niečoho takého v strede
obce. Či na to majú pádne
dôvody v danej chvíli odpovedať neviem, ale aj napriek tomu im chcem povedať, že v prípade budúcej
realizácie budem s nimi na
túto tému komunikovať a
dvaja z nich (pani Macurová a pani Otiepková) budú
prizvaní na zasadnutia OZ
ak sa predmetná lokalita
dostane do programu rokovania. Môj osobný názor
je, že v strede obce by takéto zariadenie mohlo byť,
ale na druhej strane rešpektujem názor občanov.
Ak sa obyvatelia obce postavia proti takému zariadeniu určite sám nijaké kroky
podnikať nebudem. Ak by
sme sa nevedeli dohodnúť,
obec by mala vypracovať
dotazník s otázkou využitia lokality Rybník. Následne by ho rozdala všetkým
dospelým občanom, ktorí
majú trvalý pobyt v obci
a výsledok by mohol byť
smerodajný k ďalšiemu postupu. Ak niekto nepochopil moje slová som ochotný
to vysvetliť a ukázať návrh
štúdie aj jednotlivo.
Posledná vec, ktorú chcem
občanom radostne oznámiť, že po 17-tich rokoch
môjho starostovania sa
obci podarilo získať parcelu 808/57 (lokalita Medokýš) do vlastníctva obce.
Jedná sa o parcelu, ktorá
má 2450 m2 a nachádza
sa na nej zdroj minerálnej vody. Táto parcela až
do novembra 2011 patrila
štátu. Po dlhých a náročných rokovaniach ju obec
získala do vlastníctva. Čo

sa týka ďalšieho využitia
zatiaľ nevieme. Tento rok
tam budú osadené lavičky
a informačná tabuľa. Mnoho ľudí kladie otázku ako
sa dostať ku medokýšu. Tu
je odpoveď. Priestor medzi
Štefanom Belkom a Jurajom Švošom je vo vlastníctve obce. Ďalej môžeme
pokračovať po súkromnej

ceste, na ktorej je zriadené
vecné bremeno právo prechodu pešo a vozom až na
spomínanú parcelu 808/57,
ktorá je obecná.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi ako starostovi
obce pozdraviť vás pri
príležitosti prichádzajúcich vianočných sviatkov.

Chcem vám popriať hodne
zdravia, spokojnosti v kruhu svojich blízkych a do
nového roku 2012 hodne
múdrych rozhodnutí, aby
sa nám spoločne darilo budovať obec, ktorá je našim
domovom a aby sa nám
v nej žilo spokojne a dobre.
Váš starosta obce 

Rozpočet obce na rok 2012
Bežné príjmy
Daňové príjmy z majetku (podielové dane a daň z nehnuteľností
Daňové príjmy – za psa, TKO, ubytovanie a verejné priestranstvá
Nedaňové príjmy (prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov)
Nedaňové príjmy (administratívne poplatky, ŠKD, stravné, predaj tovarov a služieb)
Nedaňové príjmy – úrok z vkladov
Bežné granty a transfery – na ZŠ a dotácie na prenesený výkon štát. správy
Bežné granty a transfery – na menšie obecné služby
Spolu príjmy
Bežné výdavky
Výdavky verejnej správy
-prenesené kompetencie
- mzdy, príplatky a odmeny
- odvody do poisťovní
- tovary a služby
- spoločný stavebný úrad
Finančná oblasť
Ochrana pred požiarmi (energie, materiál, údržba, dopravné a odmeny)
Nakladanie s odpadmi
Verejná zeleň
Rozvoj obce (mzda vodiča, materiál, dopravné traktor, nájom, dohody o prac. činnosti)
Menšie obecné služby - VPP
Verejné osvetlenie
Dotácie z rozpočtu obce
- TJ Družstevník
- Šachový klub Investspol
- Evanjelická cirkev a. v.
- Rímsko- katolícka cirkev
- Poľovnícke združenie Salatín
- Jednota dôchodcov
-ZO záhradkárov
Knižnica
Kultúrny dom (energie, materiál, údržba budovy a odmena správcovi)
Ostatná kultúra (akcie obce, údržba MR, odmena a tlač To i to, konces. popl.)
Dom smútku a cintorín (energia, materiál, odmena správcovi, členské príspevky)
Základná škola
Mzdy a odvody
Energie, materiál a cestovné
Údržba, služby
ŠKD (mzdy, odvody vychovávateľke, materiál a stravovanie)
Školská jedáleň (mzdy, odvody a strava kuchárka a vedúca ŠJ, materiál)
Opatrovateľská služba (mzdy, odvody opatrovateľke, materiál a stravovanie)
Hmotná núdza (strava a školské pomôcky pre deti v HN)
Spolu výdavky
Kapitálové výdavky
- požiarna striekačka
- asfaltovanie MK (J. Hrabuša – Drevenice) + Eurofondy kanál 5% obec (5000)
- výstavba turistického altánku
- projektová dokumentácia na oporný múr Štiavničanka (od súp. č. 26- 50)

Podrobné členenie rozpočtu nájdete na webovej stránke obce www.liptovskastiavnica.sk

EUR
206 429
12 850
9 210
5 750
80
92 000
1 000
327 319
EUR
107 822
1 345
56 700
18 047
30 730
1 000
3 680
3 020
19 000
600
6 997
1 000
11 500
18 320
14 000
2 000
360
1 000
360
400
200
960
3 165
5 710
1 920
88 100
68 250
11 280
8570
6215
11 020
7 373
600
297 002
26 044
3 044
20 000
2 000
1 000
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Deň dôchodcov 2011
Jana Džuková

Dobrého nikdy nie je dosť
a asi nikdy nestihneme vrátiť
a splatiť to, čo sme dostali...
Je peknou tradíciou v našej obci každoročne obdarovať jubilantov a pohostiť
skôr narodených občanov
Liptovskej Štiavnice a aspoň
týmto spôsobom vyjadriť
vďaku za to, čo vo svojom
živote dokázali, vytvorili, či
múdro poradili. Tento rok
slávnostný deň pripadol na
11. novembra. V popoludňajších hodinách sa začala zapĺňať sála kultúrneho
domu slávnostne vyobliekanými dôchodcami. Tí, ktorí
tento rok oslávili okrúhle
jubileum dostali milý darček
spolu s blahoželaním od sta-

rostu obce Dušana Lauku.
Nasledoval kultúrny program – vystúpenie folklórneho súboru Liptov. Veselé
tóny ľúbozvučných piesní
potešili každého
prítomného. Po
peknom programe nasledovala
chutná
večera,
ktorú pripravili
p. Marschallová
a p. Gálová. Výborný koláč dal
slávnostnej večeri sladkú bodku.
Ruku k dielu priložili aj pracovníčky obecného
úradu, p. učiteľky, ale aj šikovné
mamičky školo-

povinných detí pri servírovaní a roznášaní večere.
Kde sa stretnú dobrí ľudia,
je aj dobrá nálada a pohoda
a tá nechýbala ani na tomto

slávnostnom stretnutí. Verím, že naši dôchodcovia
odchádzali spokojní a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie o rok.


Mikulášku, dobrý strýčku...
Renáta Cagalincová

Už pri slove Mikuláš radosťou zažiaria detské očičká. Hádam žiaden biskup nie je taký
populárny ako svätý Mikuláš.
O jeho dobročinnosti hovorí
veľa legiend. Svojou dobrotou
a ušľachtilosťou sa dostal do
povedomia mnohých národov. Príkladne sa staral o chudákov a dokázal im pomôcť v

biede. Vykonával dobré skutky, pomáhal ľuďom, ale nik ho
pritom nevidel, nik nezbadal.
Vždy nebadane zmizol a ľudia,
ktorým pomohol, mu nemohli
ani poďakovať.
Mal veľmi rád deti, a preto sa tento deň 6. decembra
už tradične obdarúvajú. Sú to
obyčajne sladkosti a oriešky.
Dávajú ich rodičia deťom do

očistenej obuvi vloženej do okna. Deje
sa to v predvečer
Mikuláša, keď deti
už spia. Verili, že
Mikuláš si vie otvoriť aj zvonku zatvorený oblok.
Do Kultúrneho
domu v Liptovskej
Štiavnici tiež zavítal
Mikuláš s anjelmi a
čertom. Deti spolu s
rodičmi ho netrpezlivo očakávali a privolali ho pesničkou.
Nasledoval program, ktorý si pripravili žiaci, Mikuláš
rozsvietil stromček, ktorý bude
krášliť vchod pred základnou
školou a potom už Mikuláš
rozdával všetkým poslušným
deťom mikulášske balíčky. Tí
smelší sa s Mikulášom odfotili, bojazlivejší sa pevne držali

maminej ruky a na čerta sa
nechceli pozrieť ani len jedným okom. Dôležité však je,
že ani jedno z detí nedostalo
uhlie a všetci sľúbili, že budú
celý rok poslúchať.
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O perníkovej chalúpke
Zuzana Chlustová

Počas školského roka
majú naši žiaci možnosť zúčastniť sa výchovných koncertov. Kým v októbri nám
pán Anton Budinský z Očovej priblížil hru na rôznych
hudobných
nástrojoch,
tentokrát sme 23. 11. 2011
vycestovali do Ludrovej za
rozprávkou. PORTÁL - komorné divadlo bez opony z

Prešova nám ponúklo divadelné - bábkové predstavenie O perníkovej chalúpke.
Bábkové divadlo je divadlo, v ktorom sa uplatňujú bábky. Ide o umenie
opticko-akustické a časovopriestorové. Človek vníma
divadlo všetkými zmyslami
súčasne. Divadlo plní mnoho funkcií – estetickú, etickú, výchovnú, zábavnú...
Herec v bábkovom divadle sa
nazýva bábkar
alebo bábkoherec.
Aj keď je rozprávka O perníkovej chalúpke
deťom známa,
bolo zaujímavé
sledovať ich ako
v
niektorých
momentoch
zabudli dýchať
a dej sledovali s otvorenými

ústami.
Celú rozprávku odohrali
iba dvaja herci. Išlo o moderne upravený klasický rozprávkový príbeh O Jankovi
a Marienke, ktorí svojou
odvahou, šikovnosťou a vzájomnou pomocou dokázali
premôcť zlú ježibabu a nájsť
cestu z Perníkova.
Dôvtipné prerozprávanie
obľúbenej rozprávky, herecký talent a piesne vtiahli deti
do deja a tak ich priviedli k
spoločnej zábave.


Slané špirálky z lístkového cesta
Katarína Pastuchová

Keď Vás už omrzí všetko to „sladké“ vianočné pečivo a
Váš roztiahnutý žalúdok by si predsa len ešte niečo dal, prichádza na rad „slané“ prekvapenie.
Tento recept som dostala od švagrinej Magdušky až hen
z veľkej Bratislavy a má veľký úspech. Naviac jeho príprava je veľmi rýchla a nie je ani finančne náročná. Je to
vlastne len taká chuťovka, ale popularitu si určite získa.
Ako na to?
Suroviny: lístkové cesto, 100-150g údeného nastrúhaného syra, 1 žĺtok, 2 polievkové lyžice mlieka
Postup:
•  Lístkové cesto si rozvaľkáme a rozrežeme na 4 -5 rovnakých pásov
•  Zmiešame jeden žĺtok a mlieko
•  Syr najemno nastrúhame
•  Každý pás natrieme rozmiešaným vajíčkom a posypeme strúhaným syrom
•  Pásy naskladáme na seba
• Navrstvené pásy nakrájame na pásiky v šírke cca. 1 cm

•  Každý pásik stočíme do špirálky tak, že chytíme konce a
zatočíme
•  Stočené poukladáme na plech s pečiacim papierom a pečieme cca. 15. minút
•  Môžeme pridať aj cesnak alebo rascu
Dobrú chuť 
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Enviro okienko
Katarína Kostolná

Environmentalistika
je
náuka o životnom prostredí
človeka, alebo technológia
životného prostredia. Najzávažnejším
problémom
dneška je globálna ekologická kríza, ktorá už zasiahla
všetky úrovne spoločnosti a
jej vzťah k životnému prostrediu. Prišiel čas uvažovať
nad tým, a to čo najskôr, ako
pripraviť naše deti pre život
spoločnosti, ktorej prvoradou úlohou bude obnoviť na-

rušenú rovnováhu a vytvoriť optimálne prostredie na
rozvoj nielen ľudskej spoločnosti, ale aj ostatných živých
organizmov a spoločenstiev.
V Listine základných práv a
slobôd sa okrem iného píše,
že každý človek má právo na
priaznivé životné prostredie,
má právo na včasné a úplné
informácie o stave životného prostredia a prírodných
zdrojov, pričom nikto nesmie pri výkone svojich práv
ohrozovať ani poškodzovať
životné prostredie, prírodné

zdroje, druhové bohatstvo
prírody a kultúrne pamiatky nad mieru ustanovenú
zákonom. Práva si občan
každého štátu nárokuje, ale
povinnostiam sa veľa vyhýba, o čom svedčia problémy
súvisiace s poškodzovaním
životného prostredia. Aby
nenastávalo
poškodzovanie životného prostredia,
aby občan štátu videl širšie
súvislosti v oblasti ochrany
životného prostredia, už od
najmenších detí predškolského veku sa začína syste-

matické vzdelávanie zacielené na ochranu životného
prostredia. Chcela by som
upozorniť nielen pedagogickú verejnosť na skutočnosť,
že bez zapojenia sa rodičov a
širšej verejnosti bude len veľmi ťažko naše úsilie v školách
odmenené úspechom. Dieťa,
ktoré v škole separuje odpad
a doma je jeden smetný kôš,
potrebu separácie odpadu
pravdepodobne nepochopí a
v dospelosti nebude realizovať.

Triedenie odpadu má aj
svoje ekonomické výhody. Spracovatelia surovín si
tak môžu znížiť náklady na
výrobu, čo sa v konečnom
dôsledku môže prejaviť na
lacnejších výrobkoch pre
spotrebiteľa.
No asi tým najdôležitejším dôvodom, prečo triediť
odpad, je stav nášho životného prostredia. Triedenie
odpadu umožňuje druhotné
suroviny vrátiť späť do výrobného procesu, čo umožní ťažiť menej prvotných
surovín, tým sa bude menej
devastovať príroda, k čomu
chtiac-nechtiac pri ťažbe
dochádza. Taktiež môžeme
menej znečisťovať pôdu rôznymi chemickými hnojivami
a to najmä kompostovaním
biologicky
rozložiteľných
odpadov. Takto získame kvalitné a ekologické hnojivo. V
prospech týchto slov hovorí
aj novela zákona o odpadoch, účinná od 1. januára
2006, v ktorej sa zakazuje
zneškodňovať
biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad
a z parkov, vrátane odpadu

z cintorínov a z inej zelene.
Takýto odpad je možné iba
zhodnocovať napríklad jeho
kompostovaním. Je zakázané
spaľovať suché lístie, drobné
konáriky a ostatný odpad
zo záhrad a domácností. Ak
tak občan koná, dopúšťa sa
porušenia hneď niekoľkých
právnych predpisov:
- zákona o odpadoch, ktorý
zakazuje zneškodňovať odpad takýmto spôsobom,
- zákona o ochrane pred požiarmi, ktorý zakazuje zakladať oheň tam, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty
bylín, kríkov a stromov,
- občianskeho zákonníka,
podľa ktorého nikto nesmie
nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov
hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi,
parami a podobne.
Domáce spaľovanie odpadu je z hľadiska zdravia
človeka veľmi nebezpečné.
Ako frázu túto vetu ovládame všetci. Pátrala som preto



Odpad náš každodenný
Katarína Kačalková

Činnosť človeka je (okrem
iného) charakteristická tým,
že pri všetkom, čo robí, vzniká odpad: dopijete nápoj –
máte prázdny obal, dostanete kyticu kvetov – zvädne a
máte uschnutú nepotrebnosť,
zjete jogurt – máte prázdny téglik, ostriháte stromky
– máte plno drobných konárikov, vykopete zemiaky
– máte uschnutú vňať, kúpite si nové auto – doma vám
ostane nepojazdný vrak.....
jednoducho povedané, čímkoľvek sa zaoberáme, akosi
automaticky rátame s tým,
že tu ostáva čosi nepotrebné,
čoho sa potrebujeme rýchlo
a jednoducho zbaviť.
Problematika súvisiaca
s produkciou odpadu a nakladania s ním je veľmi široká oblasť, v ktorej pôsobí a
snaží sa ju korigovať mnoho
múdrych hláv. Vôbec totiž
nie je jednoduché vysporiadať sa s nekonečnými tonami odpadu, ktorého každým
dňom len pribúda a pribúda.

Keďže pôvodcom odpadu sme všetci, mali by sme
vedieť, že tu existuje právna
úprava – zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti osôb
pri predchádzaní vzniku
odpadov a pri nakladaní s
nimi. Ako pôvodcovia odpadu by sme si mali uvedomiť,
že to, čo my nepotrebujeme,
považujeme za zbytočné,
nefunkčné alebo nemoderné, môže niekomu inému
pomôcť a poslúžiť. A tu sa
dostávame k problematike
triedenia odpadu.
Jednou z výhod triedenia
odpadu je jeho sociálny rozmer. Realizácia triedeného
zberu odpadu pomáha vychovávať ľudí, pomáha formovať ich vzťah k životnému
prostrediu, je prostriedkom
na zlepšenie kvality života
mnohých komunít. V neposlednom rade triedený zber
odpadu poskytuje príležitosť
aj sociálne odkázaným obyvateľom na sebarealizáciu.
Mnohí naši spoluobčania
triedením, recykláciou alebo
úpravou nepotrebných vecí
dosiahnu ich ďalšie využitie.

Pokračovanie - s. 8
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Deti z eRka nezaháľajú
Zuzana Zarevúcka

Už len pár dní nás delí od
Vianoc. Ako každý rok tak aj
tento sa pripravujeme s deťmi na koledovanie 
Kým sa však stretneme s
koledou u vás doma, vrátime sa o pár týždňov dozadu.
Dňa 19. novembra pripravili
animátori Katarínsku zábavu
v štýle 70-tych rokov. Vrátili sme sa do čias, keď boli
naši rodičia mladí. Zábava
sa uskutočnila v KD v Ludrovej. Začali sme sv. omšou
a potom sme sa presunuli do
KD, kde na nás čakal skvelý
DJ, program, ktorý pripravovali animátori a tombola. Zabávať sa s nami prišlo okolo
120 ľudí v rôznych vekových
kategóriách. Ďakujeme krásne za účasť a za podporu 

10.11.2011
sme sa s deťmi
z eRka zúčastnili na vysielacej sv.omši. Je
to vlastne svätá
omša, pri ktorej
biskup požehnáva koledníkov
Dobrej noviny a
posiela ich hlásať
radostnú zvesť o
narodení Ježiša
Krista. Táto slávnosť sa koná vždy
tretiu adventnú
nedeľu, prípadne
sobotu.
Pri tejto svätej
omši je vždy vybratá jedna
farnosť, ktorá predstaví svoj
kolednícky program biskupovi. Tento rok bola vybratá Liptovská Štiavnica, a tak

sme už pred mesiacom začali
pripravovať náš kolednícky
program. V sobotu ráno sme
sa všetci s malými dušičkami
vybrali do Tvrdošína, pretože sme ešte nevedeli, čo nás
čaká...:) Na svätú omšu síce
neprišiel biskup, ale generálny vikár Anton Tyrol, ktorý ho veľmi dobre zastúpil.
Okrem neho sa zúčastnilo aj
600 detí z 37 farností dolného Liptova a Oravy. Koniec
svätej omše bol náš a tak sme
pred všetkými predviedli náš
kolednícky program. Potom
sme sa spoločne odobrali do
miestnej základnej cirkevnej
školy a spolu s deťmi sme si
vyrobili zaujímavé vianočné

ozdoby. Keď sme už všetci
mali ozdoby hotové, čakala
nás už iba cesta naspäť domov. Vrátili sme sa povzbudení a už teraz sa tešíme na
Dobrú novinu tu v Liptovskej Štiavnici.
Zároveň chceme poďakovať všetkým deťom, ktoré sa
podieľali na príprave programu a ďakujeme aj všetkým
ľuďom, ktorí nás podporujú
či už materiálne, alebo modlitbami.
Veľká vďaka a prajeme
Vám milosti plné vianočné
sviatky a požehnaný nový
rok, vaši animátori 


do ovzdušia ťažké kovy (kadmium, zinok) a tieto ostávajú v popole. Taktiež vzniká
veľa oxidu uhoľnatého. Tento
plyn je schopný viazať sa na
krvné farbivo – hemoglobín
a zabraňuje prenos kyslíka
krvou (zdroj: internet). Nie
som odborník v tejto oblasti,
ale verím tomu, čo vyskúma-

li iní múdri ľudia.
Milí spoluobčania, skúsme
sa na problematiku odpadu
dívať trochu zodpovednejšie.
Len korektný a zodpovedný
prístup môže ochrániť naše
zdravie, zdravie našich blížnych a aj zdravie tak ťažko
skúšanej prírody...

Odpad náš každodenný
Pokračovanie zo s. 7

na internete, prečo je takéto
spaľovanie nebezpečné. Teploty pri domácom spaľovaní
odpadu sú nízke, palivo je nedokonale okysličované, čím
vzniká nedokonalé spaľovanie. Môže tak unikať čpavok,
fenoly, kyanidy, dechty. Tieto
látky nepríjemne zapáchajú,

dráždia horné dýchacie cesty, môžu spôsobovať bolesti
hlavy a poruchy nervovej sústavy. Veľmi nebezpečnými
látkami spaľovania sú dioxíny. Pri domácom spaľovaní
sú emisné limity odporúčané EÚ na dioxíny vysoko
prekračované. Pri domácom
spaľovaní plastov sa uvoľňujú
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Vianoce môjho detstva
Edita Haluzová

Je december, Vianoce sú
predo dvermi, nepotrebujete ani kalendár, aby ste
to vedeli, lebo sa na vás zo
všetkých strán rútia reklamy a upútavky na báječné,
bohaté a neviem aké super
sviatky s pôžičkou od tej a
tej inštitúcie...
Čo sú to Vianoce snov?
Plné stoly dobrôt? Veľké
prekvapenia pod stromčekom? Pokazené žalúdky
a povianočné diéty? Kde
v tomto kolotoči ostali
ozajstné vianočné tradície,
zvyky? Spomenie si niekto
z našich vnúčat za pár rokov, aké prežívalo Vianoce? Vianoce plné zázrakov
a pohody na aké spomíname my, starší?
Vianoce môjho detstva
boli síce skromné, ale aj
úžasné, plné tajomstva,
prekvapení a rituálov, ktoré sa každý rok opakovali,
vždy len jeden krát v roku.
Začínali sa zabíjačkou

doma chovaného prasiatka,
aby bolo na Vianoce mäsa,
potom sa išlo do hory po
stromček, vystál sa rad na
kapra, na exotické ovocie bolo veselo pri tom čakaní,
hrýzol sa švábový cukor a
robili sa lotroviny, aby sa
to čakanie tak nevlieklo.
Piekli sa „suché“ koláčiky a
medovníky a nastalo veľké
upratovanie a pranie, aby
bolo v celom dome čisto.
Po večeroch sa vyrábali
ozdoby na stromček, balili
sa do salónkového papiera
kocky cukru a do pozlátka
vlašské orechy. Na Štedrý
deň mal každý zadelenú
robotu, ktorú musel vykonať, aby si mohol sadnúť za
štedrovečerný stôl. Musela
sa narezať sečka pre statok, ktorý sa musel najskôr
nachovať a napojiť, aby sa
mohla v kľude pripraviť večera. Otec zabil a vypitval
kapra a potom sa zatvoril
do izby vyzdobiť stromček.
Mama postavila hrniec s
kapustnicou a my sme jej
pomáhali s prípravou ze-

miakového šalátu. Potom
sa vyzdobil stôl, na ktorom
nesmeli chýbať peniaze a
čerstvo upečený chlieb, doprostred stola sa položila
veľká vosková svieca, ktorá
sa pri večeri ostro sledovala, či sa jej knôt neobracia
na niektorého člena rodiny, ktorý by mal do roka
umrieť. Pred večerou sme
sa všetci modlili a ďakovali
sme Pánovi nielen za dary,
ktoré z jeho štedrej ruky
požívať budeme, ale aj za
to, že sme sa všetci mohli
za štedrovečerným stolom
v zdraví stretnúť. Po večeri sa rozbaľovali skromné
darčeky, obyčajne praktické veci no a po tom hurá
koledovať! Vyspievali sme
si aj nejaké korunky, ktoré
sme si mohli po sviatkoch
minúť na obľúbene sladkosti.
Na Božie narodenie sa
na návštevy nechodilo,
boli to sviatky v úzkom
kruhu rodiny. Začínali sa
raňajkami – obyčajne varenou klobáskou s chrenom

a chlebom a potom poďme
von na sánkovačku, guľovačku, alebo lyžovačku.
Vracali sme sa na obed
vyzimení a vybláznení na
zemiakový šalát s rezňom.
No a keďže ešte nebol televízor bežným vybavením
domácnosti, tešili sme sa
na večerné rozprávanie
rozprávok nášho starého
otca. Náš starký bol legendárny rozprávač a na jeho
rozprávky pri praskajúcej
peci sa schádzali deti z celej
ulice. Delili sme sa o jabĺčka, sušené slivky a kocky
cukru, ktoré neskončili na
stromčeku. Ohník praskal,
Meluzína zavíjala v komíne, my sme popíjali šípkový čaj s medom a počúvali
rozprávky o Svetlonosoch,
strašidlách a čertoch a prežívali sme dobrodružstvá
rozprávkových hrdinov.

koho nazývaš priateľ - je
to vidieť, cítiť a počuť? Ak
tvrdíš, že ti záleží na tvojej
rodine – je to vidieť, cítiť a
počuť? Ak tvrdíš, že ti záleží
na spoločnom dobre – je to
vidieť, cítiť a počuť? Aká je
hodnota tvojich slov, ak ju
nedokazuješ skutkami?
V evanjeliu sa dočítame,
že Boh tak miloval svet, že
dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik,
kto v Neho verí, ale aby mal
večný život... Akú dôvery-

hodnosť by malo tvrdenie,
že Boh miloval svet, keby
sa Boží Syn skutočne nebol
narodil?
Možno práve cez tieto
sviatočné dni, keď sú rodina, priatelia a známi pospolu, skúsme znovu objaviť
hodnotu našich slov a nezabudnime ich potvrdzovať
skutkami. Zo srdca vám želám požehnané, radostné a
užitočné prežitie Vianoc.

Požehnané, pokojné a
radostné vianočné sviatky
všetkým malým aj veľkým
praje: Edita Haluzová.


Vianočné zamyslenie
Katarína Kačalková

Milí priatelia, koľko vianočných zamyslení ste už
čítali? Koľko článkov sa
vám dostalo do rúk o tom,
že prichádza najkrajší čas v
roku a čo všetko s tým súvisí
– upratať, nakúpiť, napiecť,
ísť na vianočnú spoveď, na
polnočnú... S niektorými
autormi ste možno súhlasili, iní boli podľa vás príliš
patetickí.
Ja vám dnes nechcem
ponúknuť ďalšie vianoč-

né zamyslenie. Uvedomila
som si, že takéto reči samy
o sebe nestačia. Keby sme
totiž vianočné zamyslenia
brali vážne, v našom štáte
by sa žilo inak, v našej obci
by sa žilo inak, v našich
rodinách by sa žilo inak...
Toľko sa toho nahovorí o
význame Vianoc, ale ľudia
prestali brať slová vážne.
Chorobou dneška je, že
človek počuje ale nepočúva, vidí ale nepozerá. Aký
význam prikladáš tomu, čo
hovoríš? Ak máš niekoho,
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Spomínanie - huby
Alfonz Balko

Za chvíľu sú tu Vianoce. Všetci sa iste tešíme na
vianočnú pohodu, vianočný stromček (koľko sme sa
najprv s otcom a neskôr
sám, príp. s bratom nachodili, kým sme nenašli jedličku,
ktorá musela byť 5x5, t.j. musela mať päť poschodí po päť
konárov), na spoločnú štedrovečernú večeru, na darčeky, na polnočnú omšu a i. Ja
sa teším i na vianočný obed,
pri ktorom nesmú chýbať
v prílohe aj nakladané hríby. Poväčšine som ich mával od brata Vita, naložené
švagrinou Hankou v malých
zaváračkách. Je to pochúťka
k vyprážaným mäsám. A to
ma podnietilo napísať tento
príspevok.
Huby. Objekt hľadačskej
vášne i dobré jedlo. Tým nemyslím šampiňóny kúpené
v Hypermarkete, ale huby
z lesa. Hubárčenie patrí medzi moje hobby. Tu na vých.
Slovensku, kde žijem, sú
v podstate listnaté lesy, najmä bukové a dubové a mne
sa hľadajú v nich huby ťažšie. Jednou z vychýrených
húb je barania hlava, ktorú
som však ja ešte nenašiel.

Najúspešnejší bývam v brezových a osikových hájikoch
kde nachádzam kozáky a
ak je tam mach rastú tam aj
hríby. Neraz som cestoval za
hubami aj ďalej ako do blízkeho okolia Košíc. Vydarené
hubárčenie spojené aj s výletom a živánskou bývalo na
važeckých lúkach. Stačilo
podvihnúť spodné konáre
smrečkov na okraji lesa a už
sa na vás usmievala hríbová
rodinka. Úspešné býva aj hubárčenie v údolí Hnilca, pri
nádrži Domaša a najmä pri
vodárenskej nádrži Starina.
Aj teraz, i keď tá chôdza je
už namáhavejšia, keď je sezóna musím ísť do lesa. Táto
hubárska vášeň ma drží od
malička.
Keď som chcel ako malý
chlapec ísť na huby, stačilo
v Zemianskej doline zabehnúť na Lazy a prípadne až
na Gregor alebo Čakanovo
a prípadne hore smerom na
Kohút v Komorníckej doline alebo na Kňazov kút.
Zvyčajne sme našli nejaké plávky alebo kuriatka a
mama z nich hneď navarila
hubovú polievku. S bratom
sme spravidla neobišli jedno
miesto, ktoré nebolo ďaleko od Dielca, kde rástli tzv.

škripy. To miesto bolo na
hrane úbočia, ktoré spadalo
do Komorníckej doliny. Bolo
to len 15-20 m2 tvrdej zeme,
v ktorej sme hľadali pod povrchom uvedené huby. Musím povedať pravdu, že my
sme nedali týmto hubám
dorásť a vyberali sme menšie, či väčšie (max. okolo 4
cm v priemere) biele hrudky,
tvrdé a veľmi príjemne voňajúce. My sme ich hodnotili
lepšie ako hríby. Až neskôr,
keď sme tam neboli dlhšiu dobu narástli tieto huby
nad zemský povrch a to bola
krása. Mali pomerne veľké klobúčiky (okolo 8 – 12
cm), niektoré pologuľovité,
niektoré rozprestreté, hladké, okrovohnedé. Hlúbik bol
tvrdý, bieložltý a pomerne
veľký (vyše 10 cm), hrubý a
mal tvar valcovitý až kužeľovitý dolu zahrotený. Pod
klobúkom bol na hlúbiku
pozostatok plachtičky.
Dlhé rok som si myslel, že
sme nachádzali lanýže, pretože kým nevyšli nad povrch
boli to hrudky a gurmánsky
vzácne lanýže sú tiež viac
menej hrudky, či hrudy.
Rastú najmä v severnej Itálii, najviac cenené pri meste
Alba. Jeden Talian našiel vla-

ni pri meste Pisa 1,5 kg ťažký
lanýž, ktorý bol predaný za
330 000 dolárov. Cena týchto lanýžov sa pohybuje okolo
160 000 eur za kilogram. Asi
10 krát sú lacnejšie čierne
lanýže, ktoré sa vyskytujú aj
v iných krajinách. Aj Liptov
bol známy výskytom lanýžov.
Hľadali a aj teraz ich hľadajú pomocou prasiat, najmä
prasníc, aj keď začali na hľadanie používať aj psov.
Dnes už viem, že náš škrip
nie je lanýž, ale odborne sa
nazýva náramkovka cisárska. Našiel som celý rad
mien ako túto hubu nazývajú v rôznych oblastiach, ale
názov škrip som medzi nimi
nenašiel. Zdá sa, že takto
sme túto hubu volali len v L.
Štiavnici. Náramkovka cisárska patrí medzi vzácne a
chránené huby. Pokuta za jej
zber je 63,06 € za každý kus.
Vyskytuje sa na Liptove a
Orave. Brat Vito mi hovoril,
že ju nachádzal aj v lese pod
Haťami. Rastie v auguste až
októbri v ihličnatých lesoch
v podhorských oblastiach.
Nuž aj takéto spomienky
prichádzajú pred Vianocami.


Najkrajšie sviatky majú na Slovensku rôzne mená
Katarína Pastuchová

Pre 24. december máme
na Slovensku niekoľko názvov.
Oficiálne sa tento deň
a večer volajú Štedrý deň
pre bohato prestretý stôl a
množstvo jedál. Na východnom a čiastočne aj na strednom Slovensku sa vyskytuje
názov “vilija” alebo “vigilija”,
odvodený od latinského “vigília”, čo znamená predve-

čer sviatku. Slávenie sviatku
večer, pred jeho skutočným
termínom prebrala cirkev zo
židovskej tradície. Pre Židov
sa totiž deň začína predchádzajúcim večerom. Preto sa
slávnostné vianočné omše
slúžia o polnoci z 24. na 25.
decembra. Hlavná vianočná
omša je však 25. decembra
predpoludním.
V prevažne evanjelických
dedinách stredného Slovenska nájdeme staré pomeno-

vanie Dohviezdny večer. Používajú sa aj spojenia Pôstny
alebo Postiaci a Svätý večer.
V Novohrade a v časti Hontu
a Zemplína sa zachovalo staré slovo Kračún. Používa ho
aj ukrajinčina (Kračun), bulharčina (Kračon), maďarčina (karácsony) aj rumunčina
(grăčiun). Jeho etymológia
sa vysvetľuje dvojako. Pochádza buď zo slovesa krátiť,
čo súvisí s krátkosťou dní
v čase zimného slnovratu,

alebo z latinského creatio narodenie.
V juhozápadnej polovici
Slovenska sa ustálil názov
Vianoce zo staronemeckého Winnahten. V severovýchodnej časti Slovenska sa
na označenie Vianoc používa slovo Hody. V severnej
časti Trenčianskej stolice a
na Kysuciach sa im hovorilo
jednoducho Sviatky 


ŠTIAVNICKÉ TO I TO

PUBLICISTIKA

5/2011

11

Šťastné a čarovné! - alebo Šťastné veselé?
Michaela Uhrinová

Ak zvyknete blúdiť internetom a hlavne facebookom, nemohli ste prehliadnuť vychádzajúcu hviezdu,
petržalského rapera, ktorý o
sebe tvrdí, že je jednoducho
Čarovný. Okrem iného je aj
kúzelný, magický, a aj východniarsky, ale hlavne... je
čarovný. Táto pieseň, ak sa
tak dá nazvať text bez rytmu a rýmu behom mesiaca
obehla všetky sociálne siete
a dosiahla rekordnú sledovanosť. Po prvom prehratí si poviete, že je to úplne
primitívne, ale po druhom
prehratí sa vám tak dostane
do hlavy, že sa jej neviete
zbaviť. Tento údel nesie teraz zo sebou mnoho Slovákov, ktorí si chtiac-nechtiac,
teraz, pri každej príležitosti,
od rituálu, vstávania, sprchovania, či jedenia, povedia: „Som čarovný!“ Dokonca sa už toto nákazlivé
spojenie dokázalo vtmoliť aj
do vianočného želania. Nie
je to už trochu priveľa?
Vám skôr narodeným
nejaký petržalský reper vo
vyťahanom tričku zrejme
veľa nehovorí. Preto zostaňme pri klasike. Už vám rozvoniavajú typické vianočné
koláčiky, dom máte ovešaný
tisíckou svetielok, vo vani si
čušká kapor ešte netušiac,
že o pár hodín skončí na
vianočnej mise a popritom
ako sa chystáte zavesiť poslednú ozdobu na stromček,
vám hrá vaša obľúbená koleda? Ak si vravíte, že je to
idylka rodiny z amerického
filmu o Santa Clausovi, máte
pravdu. Realita môže byť
taká, že ešte 23. decembra

vymetáte spod koberca zabudnuté veľkonočné smeti,
a keď sa chystáte veľkolepo
zakončiť zdobenie stromčeka hviezdou, z rohu steny sa
na vás škerí obrovský pavúk
v ešte obrovskejšej pavučine. Keď úspešne vyhráte boj
s poslednými nástrahami
vášho bytu, zdriemnete si
v pohodlí vašej obývačky.
Sníva sa vám, že na dvere klope Dobrá novina, ale
v skutočnosti vás doslova
strhne: “Slávme Vianoceee,
každý ako chceee.“ od známej slovenskej štvorice na
reklamu vianočného operátora, ktorá sa mimochodom
objavuje už od októbra.
Musíte uznať sami, že táto
melódia vo večerných hodinách už skoro privodila srdcovú príhodu nejednému
z vás. Z roka na rok sa snažíte, aby tieto sviatky boli
čoraz dokonalejšie, ukážkovejšie, ale pravý zmysel
Vianoc akosi uniká. Keď sa
k tomu pridá typická slovenská vlastnosť, pod ktorou sme známi v celej Európe, tak preteky môžu začať.
Dostalo sa k vám, že suseda
napiekla 5 druhov koláčov.
Čo ste vy - horšia? Napečiete 10 plechov, aj keby ste
do Štedrého dňa oka nemali zažmúriť. Že kúpil sused
DVD prehrávač? Tak - nám
ho treba tiež. Susedia vyzdobili balkón? Tak ja musím vysvietiť minimálne pol
domu. A na 100 percent! Ak
by kdesi chýbala tá žiarovka
a keby to bolo aj na 99%, váš
výkon by sa náhodou zhodoval s logom novej strany,
ktorá sa chystá brázdiť vody
slovenskej politiky. Ulice

už dnes zaplavili bilboardy
so značkou 99%, následne
inzeráty v novinách, na internete a hlavne televízne
spoty, ktoré sa snažia dostať
pod kožu sklamanému, alebo nerozhodnému voličovi.
Veľkolepý
marketingový
projekt sa tvári ako hnutie
nespokojnej väčšiny. Dokazuje to aj stúpajúca popularita ich hnutia na sociálnych sieťach. V skutočnosti
je to pár obchodníkov, okrem iného aj zo zbraňami,
ktorí sa všemožne budú
tlačiť do nášho parlamentu. Vyzerá to tak, že sa pridá aj „tvrdá konkurencia“
z košického Pereša, známa
svojim ostrým jazykom. „Ta
ne?“ Na predvolebné mítingy ani nemusí pozývať
drahé celebrity, môže jej zahrať priamo Braňo Mojsej.
Ešte o nich budeme počuť
v predvolebnom období,
teraz tu máme vychutnávať
sviatky pokoja a radosti. Tá
bude hlavne pri rozbaľovaní vytúžených darčekov. Pri
pohľade na ďalšie pyžamo
a termo-prádlo si všimnite
radostné tváričky detičiek,
ktoré vedia, že keď celý rok
poslúchali, Ježiško na nich
ani tento krát nezabudol.
Byť deťmi je úžasné. Hlavne
na Vianoce. Belgické deti
ale môžu mať iný názor.
Dodnes tu funguje podivná, až trochu krutá tradícia
- na Vianoce hádžu policajti po okoloidúcich deťoch
banány. Nie je to vtip, ale
krutá realita. V Amerike
zas 7 percent prezlečených
Mikulášov v amerických
obchodných domoch má za
sebou bohatú kriminálnu

minulosť. Predsa len, naše
slovenské deti sa majú najlepšie. Spomínate si, koľko
ste mali rokov, keď ste zistili, že Ježiško nechodí cez
okno ani cez balkón, vlastne že nechodí vôbec? Určite
to bolo pre vás kruté precitnutie, ale to sa iste zmenilo,
keď ste tým Ježiškom začali
byť vy a pod stromčekom
sa pre vašich rodičov začali objavovať stratené veci
bežnej potreby, ako napr.
vázička zo stolíka, alebo
tatkove rukavice. O rok neskôr ste svoju šikovnosť už
vyšperkovali, a za nejaké
odložené peniažky ste kúpili prvé ponožky pre tatka
a krém pre mamku. Ako sa
vraví - Vianoce nie sú len
o darčekoch. Čaro Vianoc
vie navodiť hlavne pravá
atmosféra. Spomínam si na
predvianočnú atmosféru
v našej základnej škole, keď
sme v školskej družine aj
každý deň dokázali pozerať
vianočnú rozprávku o červenonosom sobovi Rudolfovi. Každý vedel spamäti
jednotlivé repliky a každé
dievča si prialo byť inou vílou. Doteraz mi v hlave znie
zamatový hlas: „Som Aurora, ja Vločka, ja Žmurkaaa.
Jednoducho vianočná nostalgia. Keď sa k tomu pridá vôňa medovníčkov, Tri
oriešky pre Popolušku, Sám
doma, vianočné koledy... jednoducho vianočná klasika, ktorá nemôže omrzieť.
Takže moji milí, Šťastné a
čarovné! nechajme raperom
v Petržalke! Zostaňme pri
tej klasike: „Šťastné a veselé“ 
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Tak plynie čas!
Ladislav Slanicay

Len nedávno sme si pripomenuli 67. výročie SNP a potichu sme oslávili 22. výročie
„nežnej“. Ešte predtým sme zaspomínali na našich blízkych,
ktorých už darca života, i vládca, z našich radov odvolal.
Spomínam to preto, aby sme
si znova pripomenuli motto
článku „tak plynie čas“! Plynie
zákonite a nenávratne. Tam na
cintorínoch sme sa utvrdili vo
veľkej spravodlivosti v našom
živote, predovšetkým po ňom.
Odpočívajú tam vedľa seba a
bez rozdielov, tí ktorí požívali
hojnosť všetkého, úctu a honor,
ako aj chudáci, ktorí v živote
mali každodenný problém, ako
deň prežiť. Tam sme si znova
uvedomili veľkú spravodlivosť!
Škoda, že zatiaľ len po smrti.
Popri každodenných starostiach pestrého života musíme
registrovať, keď ten čas rýchlo
plynie, že na dvere nám klopú
Vianoce! To slovo v nás vyvoláva rôzne predstavy. V spojitosti
s udalosťami dávnych rokov
u nás, čo sme život už prežili, je
to čas pre spomienky a porovnávanie, čo roky zmenili. A zmenili skutočne po každej stránke.
Pre starších sa v spomienkach
kladie dôraz na udalosti a zvyky, ktoré k týmto sviatkom patrili, ale aj iné, ktoré odvial čas
a zmenila materiálna situácia
v spoločnosti. Hlavne v tom
spôsobe mať, dávať a obdarovať. Vzácne je, i bolo hlavne to,
čo je ojedinelé a opačne všedné, čoho je dostatok na každom
kroku. Vianoce ako sviatky
môžeme preto prežívať a hodnotiť z dvoch hľadísk. Kresťanské Vianoce, radosť z toho, že
nám Pán daroval syna, i z toho
svetského že bude hojnosť všetkého, čo nebývalo po celý rok,
teda aj darov, podľa finančnej
situácie v rodinách. Tu v tejto závislosti sa začína meniť

aj chápanie Vianoc po citovej
stránke. V čase Vianoc kedysi
rodina a jej členovia už dávno
pred sviatkami robili opatrenia,
aby si vytvorili podmienky ktoré im umožnia stretnutie v rodinách aspoň 1 – 2 dni v rámci
týchto sviatkov spolu aj s Novým rokom. To bola predstava
Vianoc! Sviatky, Vianoce to je
to, keď je rodina pospolu. To
bolo to, čomu sa tešila Vianociam celá rodina. A práve z tohto pohľadu sú dnešné Vianoce
úplne o niečom inom. Príčin,
či hlavným dôvodom, sú veľké
triedne rozdiely v spoločnosti.
Tie boli aj predtým no neboli
až tak veľké, ako je tomu dnes.
A tak sa nám ponúka v porovnaní niekdajších i terajších Vianoc aj sociálna otázka, ba skôr
problém. Vianoce sú v prvom
rade sviatok kresťanov! Mali by
byť! Komercia akej sme svedkami dnes rozhodne nepatrí
ku kresťanským Vianociam.
Ak zdôrazníme tú myšlienku,
že Vianoce sú vtedy, keď je
celá rodina pospolu hlavne na
Štedrý večer, tak sa ponúka ba
priam natíska otázka, čo hovorí
o Vianociach trávenie sviatkov
u tých, ktorí už niekoľko mesiacov pred nimi šetria a venujú
finančné prostriedky na to, aby
tieto sviatky prežili bez najbližších v pohodlí hotelových zariadení. Denne nám to ponúka
rozhlas i televízia. Tá komerčná predovšetkým! Vianoce by
predsa mali byť o niečom inom.
No chceme veriť že len u časti našich obyvateľov nájdeme
pre takéto sviatky pochopenie.
Nám skôr narodeným, prichodí len s nostalgiou spomínať na
Vianoce tých čias keď dedina
žila skutočne ako jedna rodina.
Každý poznal každého a podľa
toho sa aj správal. Dnes sa už
málo stáva že sused príde susedom zaspievať v Štedrovečerný
čas „Narodil sa Kristus pán ...“ a
tak to voľakedy bolo. Bolo pra-

vidlom uctiť si susedov, priateľov a známych a prísť zaspievať
na Vianočné sviatky „Radujme
sa ...“! Nie kvôli pozornosti, či
skôr maličkosti ako symbolu
darov, lebo veď sú Vianoce a
obdarovaný bol celý svet. Dnes
mnohí volia iný pohodlnejší
spôsob. Hľadieť do obrazovky
televízora, ktorá už a hlavne
v poslednom období, neponúka nič na povznesenie ducha.
Banálne príhody, vzrušenia, intrigy a vraždy, to je v stručnosti
program ktorým nás kŕmi televízia. Hlavne tá komerčná. Veď
keď zato niekto platí! Či nie je
to poplatné boju proti morálke,
ktorá bola kedysi samozrejmosťou v spoločnosti v ktorej sme
vyrastali. V nás čo sme tie roky
prežili zostali trvalé spomienky na zvyky a obyčaje tak pred
sviatkami, ako aj počas nich.
Všetko to začínalo už pred adventom, sviatkom sv. Ondreja.
V tento deň chodievali dievčatá
po dedine a s riekankou „Plote,
plote trasiem ťa, svätý Ondrej
prosím ťa, ...“ potriasali ploty
v nádeji že Ondrej zariadi aby
sa čo najskôr dostali pod čepiec
a do spoločnosti s mládencom
podľa ich predstáv. Podobne,
na Luciu sa zachovával zvyk
liatia olova, alebo cínu. Človek
potrebuje nádej. Verilo sa, že
z roztaveného a prudko ochladeného kovu sa vytvorí niečo,
čo vyžadovalo aj hodne fantázie a malo by predpovedať čo
nás v budúcnosti čaká. Naivné
predstavy, ale boli. Poskytovali
nádej a vypĺňali čas, ktorý nebola príležitosť prežiť vhodnejším spôsobom. Tak sa v čase
adventnom približovali Vianoce. Bez hluku, bez veselosti
a zábav. V domácnostiach sa
pripravovali vianočné stromčeky. Ich svojvoľný výrub bol tak,
ako aj dnes zakázaný. Pravda je
ale taká, že keď horár niekoho
aj chytil, hlavu mu neodtrhol.
Dobre vedel aj on že skromný

stromček bude v celej rodine
tým jediným potešením. Už
aj v tých časoch bol vianočný
stromček zrkadlom finančnej
situácie v rodinách. Menšie,
skromnejšie zavesené len na
drevenej povale ale aj také čo sa
tak-tak zmestili do izby. Aj vtedy boli meradlom tak hojnosti,
skromnosti, ale aj biedy v mnohých rodinách.

Na Štedrý deň, na Adama
a Evu bol celodenný pôst tradíciou. Aj keď sme to neradi
prežívali podriadili sme sa
napriek škvŕkaniu v žalúdku
a trpezlivo očakávali Štedrý
večer, ktorý symbolizovala
kapustnica, samozrejme bez
mäsa, žiadna klobása, žiadna údeninka. K večeri patrili
opekance s makom, prípadne
kde boli s orechmi, ak bolo aj
na ne. V povojnových rokoch
sa na jedálny lístok štedrého
večera dostali aj ryby. Kapre.
Chýbalo však ovocie. V tých
časoch neboli banány, neboli mandarínky, a nebolo ani
coca-coly. Boli však jabĺčka,
sušené hrušky a všetko čo ponúkala príroda na dedine. Teraz v obchodoch máme všetko.
Na pitie, jedenie i ovocia je hojnosť. Čo chýba mnohým rodinám to je primeraný dostatok
finančných prostriedkov aby
si mohli ten bohatý ponúkaný
tovarový sortiment dovoliť. Ku
štedrovečernému stolu patrili
aj oblátky a med. Ten zabezpečili cez leto včeličky. Zdá sa
že vedeli že bude na Vianoce,
na Štedrý večer nenahraditeľný, keď nám mamky robili
s ním na čelo krížik s prianím
zdravia a pokoja do ďalších
rokov života. Tak prajem ja aj
Vám vážení spoluobčania. Ale
bez medu. Pokojné a radostné
sviatky vianočné a požehnania
od Pána všetkým i zdravia do
nového roka 2012.
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Z histórie šachu v Liptovskej Štiavnici
Vladimír Lukáč

Úvodom niekoľko viet
o šachovej hre: Šach sa hrá
vo svete dlhé storočia. Je to
predovšetkým výborný duševný šport. Je prospešný
každému, kto si ho osvojil a
obľúbil. Vážna šachová hra
rozvíja pamäť, logické myslenie a predvídavosť. Zodpovedné hranie šachu v súťažiach pri reprezentovaní ŠO
obce (mesta) a v šachových
turnajoch vyžaduje dobré
sústredenie aj dobrú logickú
kondíciu.
Som rodený Štiavničan.
Od detstva hrám šach. V júni t.r.(2011) ma veľmi potešila správa o tom, že sa v L.
Štiavnici uskutoční šachový
turnaj za účasti viacerých
z najlepších šachistov Slovenska a jedného aj z Českej
republiky.
Hlavnými
organizátormi tohto turnaja boli Ing.
Pavol Hlaváč, Anton Balala, Jaromír Bednář a Dušan
Lauko – náš starosta. Práve
on počas turnaja v rozhovore s novinárom Ivanom
Staňom okrem iného povedal“ „So šachom v obci sme

začali pred štyrmi rokmi...“
(viď článok: Štiavnický turnaj a rapid šachu v Spoločníku č.12 z 23.6.2011) To ale
celkom nezodpovedá skutočnosti. Chápem však starostu, že si to v napätej turnajovej situácii neuvedomil.
Toto jeho konštatovanie ma
podnietilo k napísaniu tohto
článku.
Šach v Lipt. Štiavnici sme
aktívne hrali už ako žiaci
Ľudovej školy od r. 1937.
Hlavne Ondrej Molnár, Ladislav Ondrejka, Ján Vulpíny
a ja. Prvý z nás sa naučil hrať
šach Ondrej Molnár. Bol zo
židovskej rodiny. Chodil do
ľudovej školy v Ružomberku
a tam sa naučil hrať šach. On
potom naučil hrať túto hru
nás ďalších. Žiaľ sám zahynul
spolu s celou svojou rodinou
vo fašistických koncentračných táboroch počas II. Svetovej vojny.
V rokoch po oslobodení,
od r. 1945 bol hlavným propagátorom a organizátorom
šachu v LŠ Ján Vulpíny. Mňa
po oslobodení od r. 1945
zavial život do iných kútov
Slovenska. Na poľnohospo-

dárske školy, na ktorých som
najprv študoval, neskôr robil
učiteľa a 20 rokov aj riaditeľa postupne na troch stredných poľnohosp. Školách
v Prešovskom, resp. Východoslovenskom kraji. V roku
1959 som trvale zakotvil na
SPTŠ v Čaklove pri Vranove
n/Topľou, kde som po celé
roky učil hrať šach našich
študentov a zapájal som ich
do celoštátnych súťaží stredných škôl a učilíšť v korešpondenčnom šachu.
Pod vedením Jána Vulpínyho hral ŠO Lipt. Štiavnica
v okresných a krajských súťažiach v praktickom šachu
hlavne v 70-tych a 80-tych
rokoch 20.storočia. Hlavnými reprezentantmi ŠO LŠ
boli okrem J. Vulpínyho títo
šachisti: Ján Tkáčik, Jozef
Mender, Miloš Mišura, Ing.
Vladimír Tholt, Rudolf Kubovčík, Jozef Omasta, Lambert Pažítka a zo Štiavničky
Ľudovít a Šimon Benčovci.
V poslednom desaťročí
20.storočia a v prvých rokoch tohto storočia sa každý
rok okolo Vianoc až Nového roka v LŠ uskutočňoval
š a c h ov ý
turnaj
o pohár
starostu obce.
J e h o
hlavným
organizátorom
bol opäť
Ján Vulpíny za
a kt ív nej
pomoci
starostu obce
Dušana
Lauka a
svojich

vnukov, predovšetkým Antona Balalu.
Dnes so smútkom spomínam, že Ján Vulpíny, môj verný kamarát, po viacročných
vážnych zdravotných problémoch nás navždy opustil
v r. 2007 vo veku 79 rokov.
V ostatných troch rokoch
v období Vianoc a Nového
roka organizujeme v LŠ na
jeho počesť šachový turnaj
– memoriál Jána Vulpínyho. Hlavnými organizátormi
turnaja sú: jeho vnuk Anton
Balala a Ing. Pavol Hlaváč
za obetavej pomoci starostu
obce D.Lauka.
Pred štyrmi rokmi sa v našej obci obnovila aktívna činnosť ŠO a jeho účasť v krajskej
súťažišachových družstiev
v praktickom šachu. Naše
družstvo hrá v 4.lige. V súčasnosti náš šachový oddiel
a obec v tejto súťaži reprezentujú: Štiavničania Anton
Balala, Ing. Pavol Hlaváč, Ján
Tkáčik, Miloš Mišura, Jozef
Debnár, Ing. Vladimír Tholt,
Vladimír Bednár a Jakub
Hlaváč. Z cezpoľných: Jaromír Bednář, Želko Banduka,
Juraj Zavarský, Juraj Piecka a
Ing. Miroslav Majer.
Je chvályhodné, že v súčasnosti členovia ŠO, starosta obce a pedagogický zbor
miestnej ZŠ zapájajú a zasvecujú do tejto krásnej a každému prospešnej hry aj žiakov
ZŠ. Ich hlavným inštruktorom a trénerom je výborný
šachista Jaromír Bednář.
Všetkým šachistom Lipt.
Štiavnice (domácim aj cezpoľným) želám veľa radosti
z tohto neoceniteľného športu a veľa úspechov v šachových súťažiach a turnajoch.
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(zostavil Dušan Dírer)
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(tajnička má 2 písmen)

AMBÍCIE, ANJELIK, BALADA,
CUMEĽ, ČERTICA, ČRIEDA,
DIEVČA, ELITA, ESTÉT,
GITARA, KONVIČKA, KVIETOK,
LÁSKA, LENIVOSŤ, LIEK,
NADANIE, NADŠENIE,
NÁLADA, ODDANOSŤ, OSIKA,
POCIT, PRIATELIA, RODINA,
SUSEDA, TANEC, TAVERNA,
VINŠ, ZUB

Zadanie pre nasledovnú osemsmerovku - Murphy: Nakoniec bude úspešný ten, kto... (tajnička má 22 písmen)
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Riešenie z čísla 4/2011:
Osemsmerovka:  Každý je krajší, keď sa usmieva.
Výherca tajničky:  5 € Sk získava: Richard Otiepka - Liptovská Štiavnica. Výhru si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade.
Riešenie obidvoch dnešných osemsmeroviek odovzdávajte v kancelárii obecného úradu.
Dvoch vylosovaných riešiteľov odmeníme sumou 5 €.
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. Renáta Cagalincová, Mgr. Jana
Džuková, Edita Haluzová, Mgr. Zuzana Chlustová, Mgr. Katarína Kačalková, Bc. Katarína Kostolná, Dušan Lauko, Mgr. Katarína Pastuchová, Ladislav
Slanicay, Michaela Uhrinová, Zuzana Zarevúcka. 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 39/53. Internet: http://toito.liptovskastiavnica.sk
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