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Dňa 1. 2. 2012 v ranných
hodinách vypukol požiar
v rodinnom dome...

Ján Fígeľ navštívil v našej
obci svojho triedneho
učiteľa zo základnej školy...

Spoznajte našich spoluobčanov na historickej fotografii spred 74 rokov...
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NEPREDAJNÉ

Editoriál - Využime prítomnú chvíľu
Katarína Kačalková

Milí čitatelia,
ale ten čas letí! jarné prázdniny
máme za sebou,
kruté mrazy máme za sebou, aj
parlamentné voľby
máme za sebou...
Niečo z toho by
sme chceli vrátiť späť, opraviť alebo napraviť, na iné chceme rýchlo zabudnúť.
No plynutie času je už raz také – zasahovať, kreovať, tvárniť či meniť môžeme len prítomnú chvíľu. Naša minulosť

je taká, ako sme sa vtedy vysporiadali
s prítomnosťou a naša budúcnosť bude
taká, ako sa dnes vysporiadame s prítomnou chvíľou. Zvolili sme si zástupcov, ktorí budú za nás rozhodovať vo
veciach existenčne dôležitých a ktorých
rozhodnutia budú pečaťou na našej budúcnosti... Iste si všetci želáme, aby sme
jedného dňa mohli skonštatovať, že naše rozhodnutie bolo správne. Ktovie,
ukáže čas.
V nadchádzajúcich dňoch budeme prežívať udalosti Veľkej noci, pripomenieme si, čo všetko sa v minulosti – pred
dvetisíc rokmi – muselo udiať, aby bola

zaistená naša večná budúcnosť. Veľkosť
tejto udalosti je nespochybniteľná. Každý rok nám dáva príležitosť k tomu, aby
sme spolu s jarnou očistou nášho tela
mysleli aj na očistu duše, veď prítomnosť rýchlo pominie, príde budúcnosť
a my skonštatujeme, ako sme si v tej
minulosti zle stanovili priority – no bohužiaľ, opraviť to nepôjde.
Priatelia, neexistuje väčší fenomén ako
prítomná chvíľa! Ona je našou cennosťou, našou devízou, ona je priestorom,
kde môžeme uplatniť svoje talenty.
Rozhodnime sa využiť to!


Zo zasadnutí OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa
13.12.2011.
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: Kontrola plnenia uznesení OZ
obce Lipt. Štiavnica.
K bodu 5: Hlavná kontrolórka Ing. Elena
Debnárová predložila poslancom OZ návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2012 zameraný na
štyri okruhy kontroly – vyúčtovanie dotácií poskytnutých obcou, inventarizácie
majetku obce k 31.12.2011, výdavkov obce
na úseku tovarov a služieb za 1-Q 2012 a
vypracovanie odborného stanoviska k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2011.

K bodu 6: Ekonómka úradu Miroslava
Kačaljaková predniesla plnenie rozpočtu
k 6.12.2011
K bodu 7: Hlavná kontrolórka Ing. Elena
Debnárová predniesla Stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Liptovská Štiavnica na roky 2012
– 2014 a k návrhu rozpočtu obce Liptovská Štiavnica na rok 2012 a konštatovala,
že je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne
záväznými nariadeniami obce a internými
predpismi obce. Bol verejne sprístupnený
v obci spôsobom obvyklým, v zákonne
stanovenej lehote a odporučila predložený
návrh rozpočtu prijať.
K bodu 8: Poslanci OZ pristúpili k prerokovaniu návrhu rozpočtu obce na roky
2012 – 2014 a programového rozpočtu obce na roky 2012 – 2014. Poslanci OZ boli
s návrhom rozpočtu oboznámení pros-

tredníctvom emailu, takže hneď pristúpili
k predkladaniu svojich požiadaviek.
1. MVDr. Juraj Molčan - asfaltovanie
miestnej komunikácie na ulici Kľučiny,
aký je postoj Evžena Michalíka k sľubu,
že pomôže pri asfaltovaní, ako sa bude
podieľať obec svojimi finančnými prostriedkami. Starosta obce – p. Michalík sa
neozval, nepodal žiadny návrh, poslanci
rozhodnú o ďalších krokoch.
2. Ing. Pavol Hlaváč- náklady obce na zamestnanie Bohuša Kačaljaka na práce
v obci, žiada vypracovať pracovnú náplň
a predložiť na prerokovanie OZ. Ďalej
požiadal zahrnúť do rozpočtu obce čiastku 1500 € na opravu bývalej kancelárie
PSML L. Štiavnica v budove obecného
úradu, ktorej priestory chce využívať šachový oddiel.
Pokračovanie - s. 2
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K bodu 10: Poslanci OZ schvá3. Poslanci OZ prerokovali žia- lili návrh VZN č. 4/2011 o určedosti na dotáciu pre jednotli- ní miesta a času zápisu dieťaťa
vé subjekty a rozhodli o výške na plnenie povinnej školskej
dotácií, ktoré boli zaradené dochádzky. VZN obce určuje
presný termín a čas zápisu diedo rozpočtu obce.
4. Poslanci obce nemali viac ťaťa na plnenie povinnej školpripomienok k predložené- skej dochádzky na 20. januára
mu návrhu rozpočtu (schvá- 2012 o 14,30 hod. v budove Zálený rozpočet je uverejnený kladnej školy v Lipt. Štiavnici.
na internetovej stránke obce) K bodu 11: Poslanci OZ schváK bodu 9: Návrh VZN č. 3/2011 lili návrh VZN č. 5/2011 o určeo niektorých podmienkach pre- ní výšky dotácie na prevádzku a
daja výrobkov a poskytovaní mzdy na dieťa školského zariaslužieb na trhových miestach denia na rok 2012
K bodu 12: Návrh VZN č.
v obci Liptovská Štiavnica.
VZN obce o niektorých pod- 6/2012 o miestnych daniach a
mienkach predaja výrobkov a miestnom poplatku za komuposkytovaní služieb bola za- nálne odpady a drobné stavebradené do rokovania OZ, aby né odpady. Dňom 1.1.2012 naboli dodržané všetky právne a dobúda účinnosť nový zákon
hygienické predpisy predaja a č. 563/2009 Z. z. o správe daní
musí byť doložené stanoviskom ( daňový poriadok). Na daňoRegionálneho úradu verejného vý poriadok nadväzovala veľzdravotníctva so sídlom v Lipt. ká novela zákona o miestnych
Mikuláši, Štúrova 36 a Regi- daniach schválená v NR SR
onálnou veterinárnou a po- 29.12.2011, ktorej účinnosť botravinovou správou so sídlom la odložená na 1.12.2012, kedy
NR SR zmenila a doplnila záv Lipt. Mikuláši, Kollárova 2.
kon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach
Z matriky obce
a miestnom poplatV roku 2011 sa narodili
ku za komunálne
Obertová Jesica, Stará 373/91
odpady a drobné
Obert David, Stará 373/91
stavebné
odpady
Štollerová Nina, Na ohrady 65/9
v znení neskorších
Palovič Radim, Hlavná 18/25
predpisov a to tak,
Tulinská Tamara, Nová 319/85
že okrem iného doCaban Rastislav, Kľučiny 426/21
plnila nové ustanoBelko Tobiáš, Okružná 94/8
venie § 98b. V ods.
Ondrejková Lucia, Nová 322/86
1 cit. § je daňovník
Švajleninová Vanesa, Hore bránou 141/25
povinný
označiť
Jankovič Roman, Stará 202/85
platbu
miestnej
daVomáčková Terézia, Hlavná 339/12
ne
a
poplatku
podľa
Hrabušová Alžbeta, Hore bránou 134/12
§ 2 ods. 1 a 2 spôOndrík Marek, Nová 248/16
sobom, ktorý určí
Rázgová Karolína, Hlavná 3/26
obec vo VZN. V dôDuffková Natália, Kľučiny 430/36
sledku vyššie uveDebnár Rastislav, Hore bránou 132/8
dených skutočností
V roku 2011 zomreli:
sa odporúča OZ
Ondrejka Jaroslav, Nová 248/16, 39 r.
schváliť predložený
Jacková Helena, Nová 279/41, 82 r.
návrh VZN, ktoré
Tholt Stanislav, Na Novoť 191/5, 55 r.
je v súlade s ÚstaOndrejka Ján, Hlavná 38/70, 73 r.
vou SR a zákonom
Uhrinová Irena, Zvon. nám. 127/14, 67 r.
o obecnom zriadeDvorská Eva, Do parohu 239/15, 64 r.
ní. Po rozprave poCibuľa Ján, Hlavná 32/64, 88 r.
slanci OZ navrhli a
Jadroň Dušan, Stará 123/9, 67 r.
schválili zvýšiť daň
Pavelková Natália, Nová 397/95, 1 rok
z nehnuteľnosti o 10

% a daň za psa na 10,- €.
K bodu 13: V tomto bode poslanci OZ navrhli zmenu systému vývozu komunálneho odpadu z množstvového na paušálny
zber pre FO a množstvový zber
pre PO. Po rozprave poslanci OZ schválili VZN č. 7/2011
o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
K bodu 14: Starosta obce informoval poslancov OZ, že obec
má vypracovaný prevádzkový
poriadok pohrebiska a domu
smútku, ale treba schváliť VZN,
ktoré je nadradené prevádzkovému poriadku a upravuje rozsah služieb poskytovaných v dome smútku a na pohrebisku,
povinnosti nájomcu hrobového
miesta, povinnosti návštevníka
pohrebiska, spôsob ukladania
ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a cenník služieb.
Poslanci OZ schválili VZN č.
8/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku.
K bodu 15: Poslanci OZ schválili Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Liptovská Štiavnica, ktoré predniesla hlavná kontrolórka obce.
Zásady upravujú postavenie
a funkciu rozpočtu obce Lipt.
Štiavnica, rozpočtový proces,
zodpovednosť za rozpočtové
hospodárenie obce, finančnú
kontrolu, hospodárenie rozpočtovej a príspevkovej organizácie.
K bodu 16: Rôzne
• Zástupcovia obyvateľov ulice
Kľučiny predložili cenovú ponuku na asfaltovanie miestnej
komunikácie Kľučiny – firma
Doprastav Ružomberok 81
000 €, cesta + chodník.
• Starosta obce predložil cenovú ponuku na asfaltovanie
miestnej komunikácie Kľučiny – firma RILINE Ružomberok 138 258, 32 €, cesta +
chodník
• Opätovne bola prerokovaná
žiadosť Ing. Anny Prokopovej,
ktorá žiadala OZ o odpredaj
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.
OZ schválilo predaj nehnuteľnosti Ing. Anne Prokopovej, bytom Na ohrady 54/5, Liptovská
Štiavnica. Jedná sa o nehnuteľnosti zakreslené v Geometrickom pláne č. 682/2011, zo dňa
23.11.2011. Pozemok č. CKN
848/12 o výmere 17m2 vznikol z pôvodnej parcely EKN
1042, ostatné plochy o výmere
3734 m2 ako diel 1 a pozemok
č. CKN 611/2 vo výmere 2m2
vznikol z pôvodnej parcely CKN
611, zastavané plochy, o výmere 103 m2. Oba novovytvorené
pozemky boli uznesením OZ č.
88/2011 za dňa 10.11.2011 ako
parcely hodné osobitného zreteľa. Poslanci v súlade so zákonom 138/1991 Z. z. o majetku
obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov podľa § 9a ods. 8
písm. e) odsúhlasili predaj hore uvedených nehnuteľností 3/5
väčšinou všetkých poslancov
OZ. Kupujúca nepatrí do skupiny osôb uvedených v § 9a ods.
6 písm. a)-g) hore citovaného
zákona. Dohodnutá kúpna cena je 10,-€/m2. Náklady spojené
s predajom bude hradiť kupujúci t. j. Ing. Anna Prokopová, Na
ohrady 54/5, Liptovská Štiavnica. OZ súhlasilo s výmenou
nehnuteľnosti pre Ing. Annu
Prokopovú, bytom Na ohrady
54/5, Liptovská Štiavnica. Jedná sa o nehnuteľnosti zakreslené v Geometrickom pláne č.
682/2011, zo dňa 23.11.2011,
pozemok č. CKN 612/3 o výmere 3 m2,vo vlastníctve Obce
Liptovská Štiavnica za parcelu
847/2 o výmere 4 m2.
K bodu 17: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie OZ ukončil.
Pozn. Všetky schválené VZN
sú zverejnené na internetovej
stránke obce.
Ďalšie zasadnutie OZ sa konalo
dňa 23.2.2012.
Pokračovanie - s. 3
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
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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: Kontrola
plnenia
uznesení OZ obce Lipt. Štiavnica.
K bodu 5: Poslanci OZ zobrali
na vedomie hospodárenie obce
za rok 2011. Bližšie o hospodárení nájdete v inom článku.
K bodu 6: Poslanci OZ zobrali
na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti za rok 2011. Ďalej
zobrali na vedomie záznam
o výsledku následnej finančnej
kontroly č. 1/2012 hlavného
kontrolóra obce. Kontrola sa
týkala hospodárenia subjektov
s finančnými prostriedkami
obce- dotácie poskytnuté z rozpočtu obce na rok 2011
K bodu 7: Starosta obce privítal
občanov obce bývajúcich na Novej ulici manželov Urbanovcov,
manželov Janigovcov, manželov
Bernáthovcov, Ľuboša Synaka a
Petra Šuhajdu. Občanov zaujímala situácia ohľadom výkupu
pozemkov, ktoré by mali slúžiť
ako miestna komunikácia na
ulici Nad ihriskom. Starosta obce oboznámil prítomných, že t.
č. je podpísaná kúpno - predajná zmluva (právny stav) medzi
pätnástimi vlastníkmi predmetných pozemkov a obcou. Problém s podpisom MUDr. Vladimíra Masaryka bol ukončený,
tak že geodét v teréne vytýčil
body komunikácie. Zameral
šírku 7,05 m, ktorá je vyhovujúca. Ďalším krokom nasledujúcim po zápise kúpnej zmluvy do
katastra nehnuteľností bude vytvorenie geometrického plánu
(čiastkového) t. z. cesta sa nebude kresliť do geometrického
lánu naraz, ale postupne od Ing.
Ujmiaka smerom ku kaštieľu.
K bodu 8: Poslanci OZ odsú-

hlasili vyhotovenie projektovej
dokumentácie – výkaz výmer
na rekonštrukciu MK pri Jánovi Hrabušovi, súp. 329 smer
na Drevenice a MK pri Petrovi
Omastovi, súp. č. 146. Následne
bude vypísaná verejno – obchodná súťaž na dodávateľské
práce.
K bodu 9: V tomto bode poslanci OZ prediskutovali možnosť výstavby miestneho rozhlasu na Kľučinách. Boli prezentované dve alternatívy. Jedna
bola ako drôtový a druhá ako
bezdrôtový rozhlas. Poslanci
OZ sa priklonili k alternatíve
bezdrôtového rozhlasu. Cenová
ponuka bezdrôtového rozhlasu
bola 4 526,26 €. Poslanci OZ
poverili starostu obce, aby dal
vypracovať ešte jednu cenovú
ponuku na bezdrôtový rozhlas
od konkurenčnej firmy.
K bodu 10: Poslanci OZ odsúhlasili s poskytnutím priestorov
kancelárie obecného úradu pre
šachový klub INVESTSPOL
Liptovská Štiavnica.
K bodu 11: Bod rôzne - poslanci OZ:
- prerokovali využitie traktora
pre súkromné účely – traktor bude využitý vždy len pre
potreby odpadového hospodárstva a životného prostredia. Cena za služby bude 10€/
hodina a každá ďalšia začatá
polhodina 5,-€.
- zobrali na vedomie informáciu
o dlhodobej práce neschopnosti Mgr. Zuzany Chlustovej.
Do konca šk. roka 2011/2012
ju bude zastupovať Mgr. Gabriela Dubská.
- prijali informáciu od starostu obce, že firma STAVPOČ
požaduje doplatiť finančné
prostriedky za práce na viac
počas výstavby kanalizačnej
siete Nová ulica. Problematika
bude riešená prostredníctvom
žiadosti o finančné prostriedky z Environmentálneho fondu.
- prijali informáciu o ukončení
verejnej zbierky pre rodinu
Anny Ondrejkovej (pod-

robnosti uvádzame na inom
mieste)
- zobrali na vedomie informáciu o vývoze troch veľkoplošných kontajnerov na plast do
kuka voza na tuhý komunálny
odpad. Dôvodom tohto vývozu bola snehová kalamita a
zamrznuté auto na vývoz plastov.
- prerokovali žiadosť Jozefa
Diana, Stará 152/25 o úplné
odpustenie poplatku za TKO.
Poslanci OZ zamietli žiadosť o
úplné odpustenie. Na základe
potvrdenia ÚPSV a R Ružomberok o evidencii v hmotnej
núdzi odporučili podľa platného VZN č. 6/2011 použiť 50%
zníženie poplatku za TKO.
- prerokovali a odsúhlasili žia-

dosť manželov Královenských,
súp. č. 67 o preloženie miestneho rozhlasu z pred ich rodinného domu na iné miesto
- odsúhlasili zaradenie parcely
č. CKN 675/3 o výmere 6 m2
ako parcelu hodnú osobitného
zreteľa. Osobitný zreteľ je potrebný pre ďalší právny úkon
t. j. odsúhlasenie predaja hore
uvedenej parcely pre Zdenku
Záhumenskú, bytom Dolný
Kubín.
- odsúhlasili výstavbu rodinných domov na parcelách
122/7, 122/8 a 123/2 za podmienky, že všetky inžinierske
siete (voda, kanál, elektrina)
budú vybudované ako verejné
siete na náklady žiadateľa.
Pokračovanie - s. 4

Výsledky volieb do NR SR (10. 3. 2011)
v obci Liptovská Štiavnica
Účasť voličov:
Registrovaných voličov 	
Volieb sa žúčastnilo
804
555 (69,03%)
Počet platných hlasov pre každú politickú stranu, politické
hnutie alebo koalíciu:
Názov 	
Počet platných hlasov
Zelení
1
Kresťanskodemokratické hnutie
62
Strana demokratickej ľavice
Slovenská národná strana
83
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
71
Sloboda a Solidarita
33
Právo a spravodlivosť
2
Náš kraj
1
Strana zelených
6
Ľudová strana Naše Slovensko
5
SMER - sociálna demokracia
221
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
2
Národ a Spravodlivosť - naša strana
6
Komunistická strana Slovenska
6
Strana rómskej únie na Slovensku
MOST - HÍD
9
99 % - občiansky hlas
4
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 1
Strana +1 HLAS
1
Robíme to pre deti - SF
Obyčajní ľudia
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
21
Strana občanov Slovenska
1
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja Strana Slobodné Slovo - Nory Mojsejovej
5
Strana živnostníkov Slovenska
-
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- zobrali na vedomie správu
starostu obce o vybudovaní
(zemné úpravy a vysypanie
makadamom) poľnej cesty medzi obcami Liptovská
Štiavnica a Liptovské Sliače.
Náklady spojené s vybudovaním cesty boli rozdelené medzi obce Liptovská Štiavnica,
Liptovské Sliače a Poľnohos-

podárske družstvo Ludrová.
- zobrali na vedomie cenovú
ponuku na kúrenie v KD a poverili starostu, aby dal vypracovať ešte ďalšie cenové ponuky.
- odsúhlasili výmenu vchodových dverí na KD.
K bodu 12: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie OZ ukončil.
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Pozvánka na brigádu
Dňa 14.4.2012 obec uskutoční už tradičnú brigádu na miestnom cintoríne. Chceli by sme za pomoci občanov skrášliť priestory miestneho
cintorína. Bude potrebné vyhrabať všetky spoločné priestory, pozametať
komunikáciu na cintoríne, poprípade pozbierať popadané konáre z líp.
Na túto brigádu bude potrebný väčší počet spoluobčanov, preto chcem
pozvať mužov, ženy ale aj mládež, aby sa brigády zúčastnili v čo najväčšom počte. Začiatok brigády plánujeme o 9 hodine ráno s tým, že by sme
skončili do 13.00 hodiny. Prosím brigádnikov, ktorí sú ochotní prísť na
brigádu, aby si so sebou priniesli hrabličky, sekeru poprípade metlu a
lopatu. O občerstvenie a dobrú náladu sa postará starosta obce..
Veríme, že Vás toto pozvanie osloví a brigády sa zúčastníte v čo najväčšom počte.

Postrehy starostu obce
Dušan Lauko

Vážení spoluobčania,
Pomaly končí zima, ktorá
sa tohto roku ukázala v plnej
paráde. Pamätám na občanov
a ich výroky, keď spomínali, že
v týchto časoch už ani zima nie
je ako bývala v minulosti. Už
tento rok zima ukázala, ako to
bolo za čias našich starých otcov, keď napadlo viac ako jeden
meter snehu a nočné teploty sa
motali okolo -30° C. V mojich
postrehoch by som sa chcel
dotknúť práve tejto problematiky a to je údržba miestnych komunikácií počas zimných mesiacov. Pravdepodobne všetci
dobre vieme, že obec disponuje
traktorčekom s vlečkou a radlicou na odhŕňanie snehu. Náš
traktorista a zároveň pracovník obce sa počas zimných dní
hlavne pri snežení vždy snažil
očistiť miestne komunikácie
najlepšie ako vedel. Chcem
však upozorniť aj na vyskytnuté problémy súvisiace s odhŕňaním snehu. Začneme na
príklade Novej ulice. Napadlo
cca 30 cm snehu. Traktorista
okamžite začal odhŕňať Novú
ulicu, na ktorej parkovalo 1013 áut. Odhŕňanie snehu preto
vyzeralo v mnohých prípadoch
čudne, z čoho boli mnohí občania nervózni. Ak však traktorista nechcel spôsobiť škody na
motorových vozidlách, musel
ich obchádzať a sneh neodhrnul
kvalitne. Ďalším problémom

pri odhŕňaní bola nedočkavosť
občanov odhrnúť sneh hneď a
zaraz. Stal sa prípad, že traktor bol použitý aj na súkromný účel a to vyčistenie dvora
od snehu. Týmto aktivitám sa
obec počas budúcej zimy brániť nebude. Podmienkou bude
najskôr odhrnutie miestnych
komunikácií a až potom bude
použitý traktor na súkromné
účely. Odhŕňanie súkromných
pozemkov bude vykonávané za
finančnú čiastku 10,-€/hodina.
Verím, že aj s prichádzajúcim
letom si pripomienky starostu zoberiete ako ponaučenie
do ďalších rokov. Niekedy ma
atakujete telefonátmi, že nie je
tá či oná komunikácia správne udržiavaná. Verte mi, že na
95% sa snažím urobiť opatrenia, aby miestne komunikácie
boli prejazdné. Nedá mi sa nezamyslieť, ako je to s posypom
a prejazdnosťou miestnych
komunikácií v obciach napr.
Komjatná, Hrboltová, Liptovské Revúce, Liptovská Lúžna a
pod.. Mám osobnú skúsenosť
z týchto obcí a verte mi, je to
omnoho komplikovanejšie, a
preto buďme trpezliví a počkajme, kým posýpací voz príde aj
do Liptovskej Štiavnice.
Druhou témou, ktorá rezonuje medzi občanmi, je poplatok za tuhý komunálny odpad
a daň za psa. Viacerí občania
mi dohovárali, prečo obec navýšila daň za psa o 3 €, prečo
navýšila daň z nehnuteľnos-

tí o 10% a prečo sme zaviedli paušálny poplatok za TKO
vo výške 0,025€/osoba/deň
(9,15€/osoba/rok). Myšlienkou
starostu obce a poslancov OZ
pri schvaľovaní VZN o miestnych poplatkoch bola skutočnosť, že samosprávu minimálne 2-3 roky čaká ťažké obdobie
v oblasti financovania. Určite
ste viacerí v médiách postrehli, že v štátnom rozpočte bola
znížená výška podielových daní pre obce. Minister financií
odporučil starostom obcí chýbajúce finančné prostriedky
hľadať vo zvyšovaní miestnych
daní až o 100%. Naša obec túto
výzvu nedodržala. Navýšením
sa obec snaží zaplátať dieru vo
výpadku finančných prostriedkov z podielových daní. Na
druhej strane chcem občanom
prisľúbiť, že k ďalšiemu zvyšovaniu miestnych daní do roku
2015 nedôjde.
Treťou témou sú parlamentné voľby do NRSR. Keď píšem
tento článok je 8.3.2012 a ťažko
mi v tomto čase predvídať výsledky volieb. Aj napriek tomu
sa chcem poďakovať za účasť
vo voľbách. V dnešnej dobe
veľa mladých ľudí rozmýšľa
ako nevoliť, lebo si myslia, že
ich účasť alebo neúčasť vo voľbách je nepodstatná. Nie je to
pravda. Demokratické voľby
sú jedným z mála nástrojov
demokracie, ktorý máme vo
svojich rukách. Využime ich.
Aká vláda vzíde z týchto volieb

rozhodli sme my voliči Slovenskej republiky. Akýkoľvek výsledok musíme prijať. Chcem
vás ubezpečiť, že vynaložím
veľké úsilie k tomu, aby som sa
ako predstaviteľ obce zoznámil
s novými členmi parlamentu a
urobil všetky kroky potrebné
k fungovaniu obce. Ako všetci
dobre viete v ostatných voľbách som kandidoval aj ja ako
nestraník, čiže sympatizant
SNS. Ako som dopadol bude
rozhodnuté až o dva dni, ale aj
napriek tomu sa chcem poďakovať za každý hlas, ktorý som
dostal či už od domácich, ale aj
cezpoľných voličov. Viete, mať
na kandidátnej listine číslo 34
nebola veľká perspektíva, ale
aj napriek tomu chcem poďakovať predstaviteľom strany,
že ako nestraníka ma dali na
takúto pozíciu.
Úplne na záver prichádza
čas jari, prebúdzanie sa nového života v prírode. Chcem
veriť, že aj naša obec bude
pokračovať príchodom jari
vo svojich plánoch a predsavzatiach. K nastávajúcim sviatkom Zmŕtvychvstalého Krista
– Veľkej noci prajem všetkým
občanom ich pokojné prežitie.
Ženám a dievčatám veľa vody a
dobrých kúpačov. Mládencom
a mužom prajem hodne dobrej
nálady a samozrejme aj do pohárika dobrej pálenôčky.
Váš starosta
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Hospodárenie obce Liptovská Štiavnica za rok 2010 (v €)
Rozpočet schválený
311 947
0
182 000
493 947
283 145
182 000
0
465 145

Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Príjmové finančné operácie:
Príjmy spolu:
Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Výdavkové finančné operácie:
Výdavky spolu:

Rozpočet upravený
1 302 037
71
112 326
1 414 434
1 189 282
225 152
0
1 414 434

Skutočnosť k 31.12.2011
1 302 664
71
112 326
1 415 061
1 189 909
225 152
0
1 415 061

0 ,- €

Výsledok hospodárenia (rozpočtový):

Obec Liptovská Štiavnica mala k 31.12.2011 na svojich účtoch spolu 114 505,02  €.
Účet Školskej jedálne pri ZŠ Liptovská Štiavnica 314,33 €.
Obec Liptovská Štiavnica k 29.2. 2012 nemá voči fyzickým a právnickým osobám žiadne pohľadávky ani záväzky
(sú poplatené všetky miestne dane a poplatky okrem splatenia 3 splátky TKO, ktorú obec vyberá od 1.1.2011).

Požiar v obci
Dušan Lauko

Dňa 1. 2. 2012 v ranných
hodinách vypukol požiar
v rodinnom dome Anny
Ondrejkovej, Hore bránou
131/6. Požiar pohltil strechu
a celé podkrovie. Privolaní hasiči zo Záchranného
zboru Ružomberok a taktiež hasiči z Dobrovoľného
hasičského zboru Liptovská
Štiavnica okamžite zasiahli a
s vypätím všetkých síl požiar
relatívne rýchlo zlikvidovali.
Za túto bohumilú činnosť
a pomoc občanovi v núdzi
chcem ako starosta obce
poďakovať každému požiarnikovi, každému občanovi, ktorý v tomto nešťastí
rodine pomohol. Požiarny
technik po požiari konštatoval, že príčina požiaru bola
z elektrického vedenia, zhorela celá strecha a taktiež
celé podkrovie. Mnohí občania ma oslovili s otázkou
ako pomôcť poškodenej rodine. Telefonicky som oslovil všetkých poslancov OZ
a rozhodli sme vypísať verejnú finančnú zbierku pre
postihnutú rodinu. Verejná
finančná zbierka trvala do
8.2.2012 a 130 spoluobčanov

prispelo čiastkou
v celkovej výške
4088,- €.
V mene poškodenej rodiny, poslancov OZ aj v mene
svojom chcem poďakovať občanom,
ktorí túto zbierku
podporili. Bohužiaľ našli sa spoluobčania, ktorí
toto nešťastie brali na ľahkú váhu
a dokonca začali
polemizovať,
či 01. 02. 2012, 7:22 hod
malo alebo nemaopravu poškodeného krolo zmysel vypísať verejnú
vu. Fotokópie faktúr budú
zbierku. Týmto občanom
chcem odpovedať
známym „čo vidíš
na druhom, čakaj
na sebe“. Potom
by sme videli aký
postoj by zaujali
keby sa jednalo
o ich majetok. Vyzbieraná finančná
čiastka
nebola
odovzdaná priamo
rodine, ale prevzal
ju Ing. Bohuš Poprac, ktorý bude
zabezpečovať preplácanie faktúr na
Po šiestich týždňoch...

uložené na obecnom úrade
s možnosťou nahliadnutia.
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Stretnutie s triednym učiteľom Postrehy spoluobčanov
Dušan Dírer

Predseda KDH Ján Fígeľ si
popri svojich povinnostiach našiel
čas, aby dňa 25.2.2012 navštívil nášho spoluobčana Františka
Ragana, ktorý mu bol v rodnej
obci Čaklov (okres Vranov nad
Topľou) triednym učiteľom v 3. až
5. triede základnej školy. Ich stretnutie sa nieslo v príjemnej nálade,
zazneli pekné spomienky...
Po stretnutí som Jánovi Fígeľovi položil niekoľko otázok pre náš
časopis:
Boli sme svedkami nie celkom
každodennej udalosti – návštevy svojho triedneho učiteľa zo
ZŠ. Ako by ste stručne charakterizovali toto stretnutie?
Som rád, že tu žije človek, ktorého si veľmi vážim nielen z hľadiska vlastného života, keďže
bol mojim učiteľom, ale aj ako
povzniesol spoločenský a obecný život v Čaklove, ktorý je mojim rodiskom, kde ho ľudia mali
radi a kde po ňom zostali výrazné stopy a diela aj vo výchove
mladej generácie. Takých ľudí,
ktorí sú charakterní, odborní a
pracovití potrebuje krajina na
všetkých úrovniach. Som rád,
keď sa tu v Štiavnici môžem pristaviť u priateľa Františka Ragana s úctou a vďakou.
Navštívili ste obec, ktorá sa za
posledných viac ako 10 rokov
začala „zviditeľňovať“ aj zakladaním „novodobých tradícií“,
z ktorých spomeniem naprí-

klad zimné Preteky Gazdovských koní a takmer letný Jánsky výstup na Salatín. Prijmete
pozvanie na niektorú z nich?
Celkom rád. Liptov má svoju rázovitosť, trochu viac poznám susedné Lipt. Sliače, a teší ma, keď
si obce obnovujú svoju identitu,
charakter, tradície, svoje znaky,
rodokmene, kroniky, organizujú
svoje spoločné podujatia a slávnosti. V tom je bohatstvo a sila,
že obec žije pospolu, že to nie
je len „nocľaháreň“, ale „organizmus“. Že ľudia majú vzťahy.
Určite to nie „ružový obrázok“,
nie je to bezproblémové a ideálne, ale ten trend istej obnovy a
identifikácie typu kto sme, čím
sa líšime, ale zároveň patríme do
určitého regiónu, resp. krajiny je
pre nás veľmi potrebný. Voľakedy bola dôležitá masa, kolektív.
Kolektivizácia dala všetko dokopy, niekedy nasilu a často až
s likvidáciou druhých. Príchodom slobody akoby to kyvadlo
chcelo preletieť na druhú stranu
– k individualizmu. Každý sám
pre seba, nikto s nikým nič nemá,
sloboda je akoby nástrojom na
čokoľvek, na voluntarizmus. My
potrebujeme takú vyváženosť,
ktorá je zlatou strednou cestou.
Preto obecný život spolu s regiónom, s národom a zároveň
so spoločnou Európou vytvárajú akoby úrovne, kde sa človek
môže cítiť a má cítiť spolupatrične doma. Keď som bol tu na
Pokračovanie - s. 7

Likvidácia starého nábytku, nábytkárskeho odpadu, hranolov zlepených z lisovaných pilín (rezu) z paliet, ako aj starých pneumatík – kúrenie (spaľovanie) takýmto odpadom
je veľmi nebezpečné a zakázané Ministerstvom životného
prostredia. V odpade sa nachádzajú chemické lepidlá, laky
a podobne, pri ich horení vzniká jedovatý plyn formaldehyd, ktorý je rakovinotvorný. Hynie pri ňom vegetácia, ale
ohrozuje aj zdravie ľudí.
Žiaľ aj po upozornení tých spoluobčanov, ktorí kúrili
hore uvedeným odpadom, že je to zakázané a aké sú následky, pokračovali v tom, až kým starý nábytok nespálili.
Takýchto občanov netrápi svedomie, že koľkým ľuďom
ničili zdravie. Môžu kvôli tomu sami ochorieť, prípadne
choroba postihne ich deti.
Je taktiež zakázané páliť pneumatiky - to platí napríklad
aj pri Jánskej vatre.
Starý nábytok a nábytkársky odpad patrí na smetisko pri
Ludrovej, staré pneumatiky patria do zberní, ktoré sa o ich
likvidáciu postarajú.
Na priloženej fotografii vidieť postihnutý strom, na ktorom sa lámu hrubé vetvy, vznikajú hrče. Takto môže byť
postihnutý aj vyše 100 ročný strom, ale aj mladý stromček,
ktoré nakoniec uschnú a vyhynú.
Čo si zaslúžia tí, čo takéto niečo spôsobili?

A tu je jeden z prístupov k dobrým susedským vzťahom:
v lete niekto vymuruje plot na hranici so susedným pozemkom, v zime chce máť sused dvor bez snehu, nuž topiaci sa
sneh „šuchne pod základy“...
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Stretnutie s triednym učiteľom
Pokračovanie zo s. 6

Liptove na viacerých slávnostiach, videl som ako sa obnovuje historické vedomie, ale aj
vzťahy s regiónmi, to všetko
má svoju hodnotu. Dnes je
nielen šanca, ale zodpovednosť budovať perspektívu tu
doma. Som presvedčený, že
aj vaše vzťahy tu v Štiavnici
k histórii, ktorú si obnovujete,
ale aj k širšiemu okoliu rastú.
Keď budem môcť, či už v politickej alebo osobnej rovine
napomáhať takémuto úsiliu,
rád to urobím.
V súčasnosti ste Ministrom
dopravy SR. Ako vidíte budúcnosť dopravnej situácie
v Ružomberku, kde sa stretajú cesty z viacerých smerov
a už dnes sú preplnené...
Zvyknem pripomínať staré rímske príslovie, ktoré je
veľmi výstižné: „Kde je cesta, tam je život (Ubi via, ubi
vita est).“ Pokiaľ boli cesty
v Rímskej ríši, potiaľ sa ríša
rozvíjala. No a dnes podobne
platí, že kde sú cesty - kvalitné, bezpečné, moderné, tam
sú investície, ruch, rozvoj,
turizmus, perspektíva. Som
presvedčený, že Slovensko
potrebuje zlepšiť celkovú dopravnú sieť a jej chrbticou
je a bezkonkurenčne bude
diaľnica č.1. D1 je zatiaľ skôr
perspektívou, než realitou
v plnom slova zmysle. Najviac chýbajúce úseky sú tu na
strede Slovenska, medzi Žilinou a Popradom, respektíve
až Prešovom. My sme zahájili
za rok a pol výstavbu nových
úsekov, celkovo 56 km, dominantne na D1, ale aj na R4,
pričom ružomberský úsek je
jedným z najťažších, treba ísť
vyše 15 km tunelom, s odhadovanými nákladmi cez 500
mil. eur. Obálky v súťaži, ktorá začala v októbri by sa mali
otvárať 1. marca (Pozn. redakcie: Dnes vieme, že najnižšiu

cenu za vybudovanie vyše 15kilometrového úseku diaľnice
D1 pri Ružomberku ponúkla
spoločnosť Hant BA. Diaľničný úsek od Hubovej po Ivachnovú chce postaviť za 207 miliónov eur a stavba by sa mala
podľa odhadov dokončiť za
tri roky.) Som presvedčený, že
práve najťažšie úseky, ktorými
sú martinský, ružomberský,
resp. tunel Višňové sú veľmi
potrebné pre bezpečnejšiu,
rýchlejšiu a modernejšiu dopravnú komunikáciu. Veľmi
mi záleží na tom, aby sa nielen čím skôr začalo stavať, ale
aby sa kompletovali aj ďalšie
infraštruktúrne diela, ktoré
na to nadväzujú. Bola zahájená napríklad výstavba na
ceste medzi Ružomberkom a
Dolným Kubínom, ktorá by
mala zrýchliť dopravu pridaním jedného pruhu pre nákladné vozidlá. Následne na
výstavbu „Dé jednotky“ by
mala nadväzovať výstavba „eR
jednoty“ od Banskej Bystrice,
teda rýchlostnej cesty, ktorá
preklenie Nízke Tatry lepším
spôsobom než dnešná cesta
cez Donovaly. Tu pri Ružomberku v budúcnosti podobne
ako pri Trnave vznikne druhý
diaľničný kríž D1/R1.
Takže bude cesta, možno
rozvíjať život...
Jeden z najväčších potenciálov, ktoré vidím práve tu, je
cestovný ruch, lebo máloktorá krajina má také bohatstvo
napríklad pitnej, geotermálnej a minerálnej vody ako má
Slovensko. Voda je a bude stále vzácnejšia, možno viac než
ropa, ktorú podobne ako plyn
dovážame, ale mať prírodné
bohatstvo a kultúrne krásy je
obrovským potenciálom pre
cestovný ruch. U susedov –
Poliakov, Maďarov a Čechov
je intenzita cestovného ruch
zhruba dvojnásobná. Tu vidím najväčší priestor pre ro-

Ján Fígeľ a Dušan Lauko v kancelárii starostu obce

zumné podnikanie, pretože to
nie je o dovoze, ale o vývoze
našich služieb tam, kde ľudia
žijú, aby sa nachádzali stimuly pre cestovný ruch, ktorý
pritiahne klientelu návštevníkov zblízka i zďaleka. Za
minulý rok narástol cestovný
ruch na Slovensku o necelých
12%, čo v krízovom období je
veľký úspech. V prepočte to
znamená okolo 1100 pracovných miest tam, kde ľudia žijú,
tam, kde naše prírodné krásy
máme a sprístupňujeme.
Aký máte pohľad na vzdelávanie a vzdelanosť ľudí v súčasnosti?
Veľmi ma teší (teraz hovorím
aj ako kresťanský demokrat),
že v Ružomberku vyrastá po
10-tich rokoch silná Katolícka univerzita (boli sme pri zakladaní). Spomínam to aj pre
to, lebo tento kraj, celý národ
a kultúra má v sebe hodnoty a
dedičstvo, ktoré treba rozvíjať
aj v novej generácii. Najlepšie,
najefektívnejšie a perspektív-

ne investujú tí, ktorí investujú
do vzdelania. Vzdelanosť a
kultúra sú pre charakter a budúcnosť národa rozhodujúce.
To ostatné je dôležité - kvalitné cesty, ekologicky orientovaný priemysel, čistá príroda
a slušné podmienky pre život
- ale rozhodujúci je ten nemateriálny stav mentality spoločnosti. Tieto témy by sme nemali podceňovať. Je dôležité,
aby Slovensko išlo dopredu.
Keď som začínal ako hlavný
vyjednávač rokovaní s Európskou úniou v roku 1998, tak
sme boli viditeľne za napríklad Maďarskom v procesoch,
ktorým sa dá hovoriť, že sú
nevyhnutné pre konkurencieschopnosť a pre integráciu.
Dnes je Maďarsko za nami.
Ak bude Slovensko rozumne
nakladať s tým čo má, bude
to zveľaďovať, môže byť ešte
silnejšie v regióne a v rámci
spoločnej Európy..
Ďakujem za rozhovor.
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Deti z eRka nezaháľajú
Zuzana Zarevúcka

S Novým rokom prišli
ďalšie akcie. Medzi prvými
to bol zimný tábor hneď od
3. – 6. januára
2012. Strávili sme
spolu prekrásne
chvíle vo Važci.
Užili sme si veľa
zábavy, hier, skupinkových prác
a tvorivých dielní. Okrem toho
sme si zaspievali karaoke, užili
sme si vynikajúcu sánkovačku a
nádherný výhľad
na
zasnežené
Tatry. Posledný

večer sme pre deti pripravili
slávnostnú večeru v podaní
palaciniek. Verte, že pripraviť okolo 70 palaciniek bola
naozaj zábava, hlavne keď sa
na tom podieľalo 6 ľudí. 
Koncom februára sme sa
s deťmi stretli na fare v Ludrovej a spravili sme si potáborové stretko. Pospomínali
sme na tábor, hrali sa, spievali, tvarovali sme z polymérovej hmoty krásne odznaky
a nakoniec sme to ukončili
večernou guľovačkou.

Ešte v ten víkend, v nedeľu, sme prežili s deťmi v Ludrovej Rozprávkové zimné
action game. Na túto akciu
sme dostali dotáciu od EÚ.

Pre deti
b o l o
pripravené občerstvenie, teda
teplý
čajík a
nejaké
keksíky
a chipsy.
V progr a m e
boli zahrnuté
t vor ivé

dielne, rozprávkové hľadanie
postavičiek a tiež maľovanie
na snehu, alebo stavanie snehuliakov a bunkrov. Bolo to
naozaj také rozprávkové. 

ných ľudí a chceme sa všetkým poďakovať za pomoc,
podporu a Vašu účasť. ĎAKUJEME!
Od 5. – 7. marca, teda cez

Ani sme sa nenazdali a pripravovali sme v poradí
už 4. farský ples.
Konal sa v KD
v Štiavnička, dňa
4. februára. Bola
pripravená skvelá hudba, zábavný
program a mnoho skvelých cien
v tombole. Zúčastnilo sa približne
150 dobre nalade-

jarné prázdniny, bol pre deti
pripravený program. Každý deň v inej dedine. Deti
sa mohli opäť stretnúť, zažiť
veľké dobrodružstvá, vyblázniť sa a to všetko pod heslom:
„Úsmev ako dar.“ Chceme,
aby sme sa ešte viac usmievali, pretože úsmev je lacnejší ako elektrina, no predsa
dáva viac svetla  Tak sa na
seba usmievajme! Vaši animátori. 
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Karneval
Jana Kohútová

Naši malí Štiavničania
už netrpezlivo očakávali 18.
február, aby sa mohli predviesť v pripravených maskách a dobre sa zabaviť so
svojimi kamarátmi aj rodičmi na každoročnom Karnevale. Žiaľ, tohtoročné tuhé
mrazy sa podpísali na zlom
technickom stave Kultúrneho domu, kde sa mal konať, a
tak pár dní pred jeho termínom padlo zodpovedné rozhodnutie o jeho zrušení.

Žiaci našej školy už mali
hotové papierové reťaze
a masky na výzdobu sály,
v školskom kabinete stáli plné škatule darčekov do
tomboly, ktoré podonášali
samotné deti a v neposlednom rade boli v požičovniach masiek objednané
kostýmy. Našlo sa preto náhradné riešenie – Karneval si
urobíme v škole! Radosť detí
bola dvojnásobná, keď sa termín presunul na pondelok,
20. februára od 10-tej hodiny. Štvrtáci spolu s pani ria-

diteľkou od rána premieňali
telocvičňu na „party room“,
zatiaľ čo ostatné ročníky ešte
museli „obsedieť“ na dvoch
vyučovacích hodinách. Potom sa všetci prezliekli vo
svojich triedach do masiek a
karneval sa mohol začať.
Po úvodnej promenáde
každý predstavil svoju masku. Boli skutočne nádherné
– princezné, víly, tanečnice,
mušketieri, piráti, samuraj,
Saxana, indián, mimozemšťan, nechýbal Batman ani
Superman... (ospravedlňujem sa tým,
ktorých
som nespomenula).
Vybrali sme
aj porotu,
ktorá mala
vyhodnotiť najkrajšie
masky. Keďže
všetky boli
nápadité a
zaujíma-

vé, každý člen poroty vybral
svojho favorita a tí boli odmenení drobnými cenami.
Nasledovali tanečné kolá
počas ktorých sa najviac tanečníkov
zhromažďovalo
okolo vystavených tombolových cien. A tých bolo naozaj
dosť, za čo patrí vďaka našim
obetavým rodičom! Losovanie tomboly striedali súťaže
v stoličkovom tanci, tanci
s kockami aj v praskaní balónov počas tanca. Užili sme
si veľa zábavy! Každému sa
niečo ušlo, či už v tombole,
alebo zo sladkých cukríkov.
Blížila sa dvanásta hodina,
po chodbe už rozvoniaval typický fašiangový obed – šišky
s lekvárom, a tak bolo načase
absolvovať posledné tanečné kolo a z rozprávkových
a filmových postáv sa opäť
premeniť na školákov. Ostáva nám len dúfať, že o rok sa
takto budeme môcť zabaviť
všetci aj s ostatnými deťmi
v našom Kultúrnom dome.


Zo zápisu do prvého ročníka
Renáta Cagalincová

V piatok 20. januára 2012
sa v našej škole uskutočnil
zápis do prvého ročníka.
Podobne ako predškoláci, aj
my učitelia, sme túto udalosť netrpezlivo očakávali.
Samotný zápis dieťaťa a jeho
nástup do školy je jedným
z významných období v živote dieťaťa. Formou hry
a zábavy nám naši budúci
prváčikovia ukázali svoje
schopnosti, zručnosti a vedomosti. Za splnené úlohy
a predvedené vedomosti zís-

kali darček, ktorý pre nich
pripravili starší žiaci z našej
školy.
Do prvého ročníka sme
zapísali 13 žiačikov – 10 z
Liptovskej Štiavnice, 3 zo
Štiavničky, ktorí boli plní
očakávania, niektorí nebojácni, niektorí nesmelí,
ale možno povedať, že boli
veľmi dobre pripravení na
vstup do prvého ročníka,
za čo patrí vďaka rodičom
a hlavne pani učiteľkám
z predškolského zariadenia.
Všetkým rodičom, ktorí
sa rozhodli zveriť vzdeláva-

nie svojich ratolestí do rúk
našich pedagógov, ďakujeme
za prejavenú dôveru a verí-

me, že so svojim rozhodnutím budú spokojní.
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Pyšná princezná trochu inak...
Jana Džuková

Kto z nás by nepoznal rozprávku o pyšnej princeznej?
Snáď všetci sme neraz videli
kultovú rozprávku v čiernobielom prevedení, kde pyšnú princeznú stvárnila pani
Alena Vránová. Do našej
milej školy tentoraz zavítala
Pyšná princezná až z Prešova
v utorok 28. februára. Prišla
spolu s kráľom Miroslavom
a zahrali nám milé divadelné
predstavenie. Bolo trochu netradičné a v rozprávke sa objavili okrem figliarskeho “ma-

liara”, aj kúzelník a “junák”
z krajiny lietajúcich kobercov.
Predstavenie spestrili
veselé pesničky a jednu z nich kráľ Miroslav naše, aj deti z MŠ
zo Štiavničky, naučil.
Je veľmi dobre,
že mladým hercom
sa nelení a cestujú
za svojimi detskými
divákmi desiatky kilometrov, aby im priniesli radosť a pekný
zážitok. Zážitok, aký
im neprinesie nemá

blikajúca obrazovka počítača, ale obyčajné ľudské slovo

v rozprávke, ktorá im neraz
chýba...


Preteky gazdovských koní - 8.ročník
Mária Grafová

Mica je na predaj – bola
jedna z prvých zaujímavostí, ktoré sme sa dozvedeli pri
prezentácii súťažiacich. Mica
je kobyla, ktorej majiteľom
je zakladateľ štiavnických
pretekov gazdovských koní
Ján Hrabuša a ktorá bola
pravidelnou účastníčkou a
víťazkou našich pretekov.
Premožiteľa našla až v minulom ročníku, skončila na
peknom 4.mieste (pozn. redakcie – predaj sa už uskutočnil.)
Už  ôsmy krát sa stretli milovníci koní na Pretekoch

gazdovských koní v Liptovskej Štiavnici.
Gazdovia - aby previedli svojich tátošíkov a diváci, ktorých neodradila ani
treskúca zima - aby sa pokochali pohľadom na tieto
ušľachtilé zvieratá pri ich
maximálnom výkone.
Dátum: sobota 4.2.2012
Miesto: Liptovská Štiavnica,
Za Lúčnym hríbom v Zemianskej doline
Hlavní organizátori: Dušan
Lauko, Oto Ondrejka, PD
Ludrová...
Počasie: mrazivých -17 ºC

možno niektorých odradilo od účasti pretekárskej,
či diváckej – nebol to však
teplotný rekord, zažili sme aj
-23 ºC (rok 2005), snehová
pokrývka bohatá, sypká, príjemne vŕzgajúca pod nohami, prášiaca pod kopytami
koní.
Počet súťažiacich: 17 koní
patriacich 16 gazdom, pestré
zastúpenia obcí z bližšieho aj
vzdialenejšieho okolia (Liptov, Orava, Kysuce, Nitra...)
Počet divákov: ~ 300 z blízkeho aj širokého okolia

Disciplíny
Hlavná súťaž
pozostávala
z troch častí výsledky ktorých
sa sčítali:
1. Vy tr va l o sť
koňa: Kôň zapriahnutý do
saní prekonával
okruh
800m
po mierne členitom teréne.
Hodnotil sa dosiahnutý čas.
2. Zručnosť

kočiša a poslušnosť koňa:
Kočiš musel absolvovať prekážkovú dráhu – slalom
pomedzi stromčeky, nájazd
do uličiek, pravo a ľavotočivé obehnutie méty, zacúvať s koňom aj saňami do
vyznačeného priestoru a čo
najrýchlejšie prebehnúť cieľom. Hodnotili sa rýchlosť
a precíznosť prevedenia, za
zvalenú prekážku, sa pripočítavali trestné sekundy a nezvládnuté cúvanie sa trestalo
diskvalifikáciou.
3. Odmena pre kone: Funkciu koňa prebral gazda,
ktorý zapriahnutý do saní
musel absolvovať vyznačenú
dráhu čo najrýchlejšie.
Druhá súťaž - Štiavnický silák bola hodnotená samostatne a napriek dobrovoľnosti sa jej zúčastnili všetky
koníky. Víťazom sa stal kôň,
ktorý odtiahol pripravené
bremeno v priebehu jednej
minúty čo najďalej.
Sprievodné akcie:
Bohaté občerstvenie, jazda
na zapriahnutých saniach a
na koníkoch, predaj suveníPokračovanie - s. 11
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Preteky gazdovských koní - 8.ročník
Pokračovanie zo s. 10

rov, tento rok naozaj štedrá
tombola, ktorú si medzi seba
rozdelili prítomní diváci a za
ktorú treba poďakovať všetkým sponzorom.

Výsledky

Na prvých miestach opäť
nechýbali členovia rodinného klanu Kitašovcov z Golianova a Žaškova, medzi
ktorých sa na tretie miesto
prebojoval kôň Matej, gazdu
Ľ.Chromeca z Turčianskych
Kľačian, ktorý bol zaujímavý

aj tým, že ako jediný mal na
sebe kroj a jeho pomocníčkou bola žena Lenka Mahútová.
Špeciálna odmena pre víťazného koňa – už tradične
torta vyrobená z jabĺk, ovsa,
kockového cukru, mrkvy a
inej chrumkavej zeleniny.
Každý zúčastnený dostal
vrece šrotu a čosi na potúženie.
fotografie z pretekov nájdete na
adrese http://aktuality.liptovskastiavnica.sk/kone2012 

Hlavná súťaž – sumár výsledkov z prvých troch disciplín
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Štart.číslo
6
3
10
25
11
12

Meno koňa
Gaštan
Mišo
Matej
Samtus
kobyla Mica
Tango

Meno gazdu
gazda Peter Kitaš
gazda Marek Kitaš
gazda Ľubomír Chromec
gazda Pavol Kitaš
gazda Roman Kostolný
gazda Ján Francisty

Odkiaľ
Žaškov
Golianovo
Turč.Kľačany
Golianovo
Lipt. Štiavnica
Krupina

poznámka
víťaz z Martina
veľký bojovník
rád relaxuje
Belgonocik
parádnica
francúzske plemeno

Štiavnický silák – dlhánsky kmeň sa zapáčil všetkým prítomným gazdom a tak tentokrát zapojili všetkých silákov
aj do tejto súťaže
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Štart.číslo
19
12
8
23
16
11

Meno koňa
kôň Gaštan
Tango
kôň Pralin
Mišo
Íty
kobyla Mica

Meno gazdu
gazda Miroslav Šulava ml.
gazda Ján Francisty
gazda Ján Francisty
gazda Milan Ševčík
gazda Marek Forgáč
gazda Roman Kostolný

Odkiaľ
Klubina
Krupina
Krupina
Vitanová
Lučky
Lipt. Štiavnica

poznámka
skúsený
francúzske plemeno
ľúbi sladké
obyčajný
nováčik
parádnica

Veľkonočná
kuriozita z Ruska

Tradícia z Fabergého dielne

Zvyk obdarúvať sa navzájom
veľkonočnými vajíčkami má
v Rusku vyše štyristoročnú tradíciu. Cár Alexej vraj nechal vyrobiť vyše tridsaťtisíc zdobených
vajíčok, ktoré rozdal poddaným.
V duchu tradície neskôr moskovskí maliari a umeleckí remeselníci pravidelne pripravovali veľkonočné vajíčka pre cárov. V 18.
storočí sa začali vajíčka vyrábať
z porcelánu a skla. Najznámejšie
boli tie, čo zdobili vyobrazenia
pravoslávnych katedrál. Vyrábali
ich v Lukutinovej továrni.

Ruský cár Alexander III. premýšľa nad tým, ako na Veľkú noc, ruskú Paschu, prekvapiť cárovnú Máriu Fjodorovnu. Úlohou poveril
excelentného klenotníka Petra Carla Fabergého, ktorý mal dielňu
v rodnom Sankt Peterburgu. Veľkonočné prekvapenie z rúk geniálneho šperkára bolo nevídané. Škrupinka z platiny pokrytá bielou
glazúrou sa otvárala a obsahovala v sebe ešte jedno, menšie, ale zato
zlaté vajíčko. Aj toto sa dalo otvoriť a skrývalo ďalšie tajomstvo: zlatú
sliepočku s drahokamami, zdobenú repliku imperátorovej koruny.
Vajce cárovnú tak potešilo, že cár okamžite avizoval ďalšie objednávky na každú nasledujúcu Veľkú noc. Po jedenástich rokoch, keď Alexander III. zomrel, pokračoval v tejto tradícii jeho syn a nasledovník Mikuláš II., ktorý dokonca rozšíril objednávku až na dve vajcia
ročne. Vždy išlo o prestížne zákazky. V slávnej dielni dlho dopredu
plánovali, čím novým prekvapia cársky dvor.

Rok 1884.

Vyhľadala pre vás Katarína Pastuchová
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Na úradoch elektronicky
Katarína Kačalková
Aj keď v našom štáte už nejaký
čas máme prijatý zákon o elektronickom podpise, výhody plynúce z neho využil asi málokto
z nás. Vlastniť zaručený elektronický podpis je pre bežného občana úplne zbytočné. Nehovoriac
o tom, že v nás stále pretrváva
domnienka alebo akýsi železný
zvyk, že na úrady a rôzne inštitúcie musíme prísť osobne, vystáť
frontu, strpieť neochotu úradníka a potom donekonečna čakať
na vybavenie. Nie som naivná a
viem, že v praxi sa často možno
stretnúť s takýmto prístupom...
Pýtate sa dokedy? Pýtate sa či
máte aj inú možnosť? Áno, máte.
Tá možnosť sa volá elektronická
komunikácia. Aké má výhody?
Sedíte doma v obývačke, nohy
máte v teple, nemusíte znášať vrtochy počasia (a často aj vrtochy
úradníka ), nemusíte ručne nič
vypisovať a ak by ste si náhodou
so sebou nevzali nejaký doklad,
nikto vás nepošle späť. Nie je to
však také jednoduché, aby ste
sa z tohto všetkého mohli tešiť
– musíte vlastniť zaručený elektronický podpis, ktorým takéto elektronické podanie musíte
podpísať. Nehovorím o tom iba
náhodou. Od začiatku tohto roka
sa živnostenské úrady priradili

k tým inštitúciám, s ktorými môžete komunikovať elektronicky. A
o tom, že je to skutočne výhodné,
svedčí aj to, že pokiaľ by vaša
žiadosť vyžadovala zaplatenie
správneho poplatku, v prípade jej
elektronického podania poplatok
odpadá, t.j. je bezplatná (s dvomi
výnimkami, o ktorých poviem
nižšie). Uznajte, že je veľký rozdiel, keď požiadate o vydanie
osvedčenia o živnostenskom
oprávnení napr. na 10 činností,
z ktorých každá stojí 5 eur, čím
vás teda štát skasíruje v sume
50 eur, alebo nezaplatíte nič a
s ušetrenými 50-timi eurami je
deň hneď krajší . Nemusíte sa
dokonca báť ani toho, že si najprv
máte vybaviť zaručený elektronický podpis. Veď koľkokrát by
ste ho v živote využili, živnosť si
nevybavujete každý deň, ani na
obchodný register nepíšete každý
deň, do sociálnej poisťovne sa tiež
neprihlasujete každý deň, daňový
úrad – no, tam asi častejšie...Stačí
však trochu rozmýšľať. Živnostníci – najmä tie šikovnejšie účtovníčky sa už dávno pripravili
na to, ako prilákať klientov, ako
poskytovať lacnejšie služby a tak
byť na trhu zaujímavejší – vlastnia totiž zaručený elektronický
podpis. Po vypracovaní úplne
jednoduchého splnomocnenia
môže taká šikovná účtovníčka

vypracovať a odoslať elektronickú žiadosť za vás. Samozrejme,
aj keď to nebude zadarmo (aj účtovníčky chcú z niečoho žiť ),
logika velí, že obidve zúčastnené
strany musia ostať finančne spokojné. Povedzme si teda, s čím
všetkým môžete živnostenský
úrad osloviť elektronicky:
- môžete požiadať o vydanie
osvedčenia o živnostenskom
oprávnení na voľné živnosti. Za
klasické podanie žiadosti zaplatíte 5 eur za každú živnosť, pri
elektronickom podaní neplatíte
nič.
- môžete požiadať o vydanie
osvedčenia o živnostenskom
oprávnení na remeselnú alebo
viazanú živnosť. Za klasické podanie žiadosti zaplatíte 15 eur
za každú regulovanú živnosť,
pri elektronickom podaní zaplatíte polovicu – teda 7,50 eur.
- môžete požiadať o výpis zo
živnostenského registra, o vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri
alebo o potvrdenie o tom, že
v živnostenskom registri nie je
zápis. Klasické podanie žiadosti
vás bude stáť 3 eurá, pri elektronickom podaní neplatíte nič.
- môžete oznámiť rôzne zmeny
– napr. zmenu bydliska, miesta
podnikania, priezviska, zmenu obchodného mena a pod.

Za klasicky podané oznámenie
zaplatíte 3 eurá, za elektronicky
podané oznámenie zmien neplatíte nič.
- môžete oznámiť, že ste sa rozhodli svoju živnosť pozastaviť
alebo chcete nejakým spôsobom zmeniť dobu pozastavenia
– za klasické oznámenie zaplatíte 4 eurá, za elektronicky podané oznámenie zaplatíte polovicu – teda 2 eurá.
- v prípade, že odchádzate pracovať do zahraničia, budete
potrebovať doklad o tom, že
poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia
vám nebolo obmedzené alebo
zakázané. Ak o takýto doklad
požiadate klasickým spôsobom,
zaplatíte 3 eurá. Pri elektronickom podaní neplatíte nič.
Elektronická komunikácia sa
uskutočňuje
prostredníctvom
ústredného portálu verejnej správy www.upvs.sk .
Som si vedomá toho, že elektronická komunikácia s úradmi
v našom štáte predstavuje istý
„civilizačný dlh“ voči našim občanom. Avšak členstvo v rôznych
nadnárodných a medzinárodných blokoch nás jednoducho
núti prispôsobovať sa trendom,
ktoré vo vyspelých štátoch považujú za úplne bežné...



Niečo o alergických dermatitídach
Edita Haluzová
Už som sa v časopise zmienila
o alergických ochoreniach. Prichádza jar a s ňou zvýšené riziko
skorých peľových alergií. Takže
je na mieste si pripomenúť, že
alergické choroby patria medzi
najčastejšie ochorenia.
Rozoznávame alergické choroby inhalačné - alergény (látky
ktoré zapríčiňujú vznik alergického ochorenia) vnikajú do organizmu pri vdýchnutí. Potom sú
to alergie kontaktné, dostávajú sa

do organizmu kožou a spôsobujú
alergické dermatitídy o ktorých
vám chcem niečo „povedať.“ No
a v nemalom rade alergie potravinové, o ktorých som už písala.
Za príčinu týchto chorôb považujeme zhoršujúce sa životné
prostredie. Prítomnosť dráždivých látok vo vdychovanom
vzduchu poškodzuje prirodzené
bariéry – sliznice. Uplatňujú sa aj
opakované infekcie, hlavne horných ciest dýchacích, ktoré tiež
vedú k narušeniu sliznice a tak
umožňujú vstup antigénov, z kto-

rých sa stávajú alergény.
Nespochybňujúci je aj dedičný vplyv. Až 80% detí, ktorých
obaja rodičia sú alergici trpia na
alergické ochorenia.
Vznik kontaktnej dermatitídy
spôsobujú chemické látky, ktoré sa vyskytujú v našom okolí a
s ktorými sa pokožka dostáva do
styku. Tieto v určitých prípadoch
môžu vyvolávať na koži vyrážku,
začervenanie, pľuzgiere. Len človek, u ktorého pri opakovanom
styku s alergizujúcou látkou postupne dôjde k rozvoju precitlive-

nosti, má na mieste, kde látka na
kožu pôsobila ekzémové prejavy.
Vzniká za niekoľko hodín, alebo
aj dní od kontaktu s alergénom.
Každý, kto sa pokúša vypátrať príčinu alergie, musí vziať do úvahy
dlhší časový úsek, ktorý uplynie medzi pôsobením na kožu a
vznikom reakcie i to, že sa ako
alergény uplatňujú látky, ktoré
inak kožu nepoškodzujú a u ľudí
bez alergie problémy nevyvolávajú. Veľký význam má pri vzniku
odhaľovania zdroja alergickej rePokračovanie - s. 14
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Vitajte na Slovensku
Michaela Uhrinová

Konečne k nám zavítala
jar a zima zo sebou odniesla
posledné politické reklamy
a billboardy, ktorých nezištné a úprimné tváre nás strašili na každom kroku. Na
autobusových zastávkach,
vlakových nástupištiach,
rodinných stretnutiach, to
možno niekedy vyzeralo
ako na bojiskách, kde sa zúčastnené strany boli ochotné za svojho hrdinu a svoje
politické presvedčenie do
krvi hádať. Týmto hrdinom
sú však títo ľudia ľahostajní.
Oni mali oveľa náročnejšiu
úlohu v podobe politických
či mediálnych bojov ako už
pred voľbami býva zvykom.
Klamať, zapierať a ak sa
niečo prevalí, stále zapierať!
V TV štúdiu pred kamerami viesť tvrdý boj, ostré
výmeny názorov a potom
odísť ruka v ruke na spoločný obed. Dokonca sa im
podarilo zobudiť aj spiacu
Gorilu. Keďže už máme po
voľbách, našu gorilu môžu
kompetentní otočiť na druhý bok a nechať ju odpočívať do ďalších volieb ako to
už chodí v našej Džamahírii. Je zaujímavé ako ľudia
už vyše 20 rokov zvyknú
hovoriť: „Naši politici nič
iné nerobia, len kradnú
a kradnú.“ Po 20 rokoch
to majú konečne čierne
na bielom a ich reakcia je:
„Čože oni kradnú? tak to
hádam nie!.“ Vitajte na Slovensku! Nebuďte naivní,
keby mohla politika niečo
zmeniť, zakázali by ju. Ak
by sa našiel politik, ktorý by
chcel niečo obrátiť na lepšie
pomery, zdiskreditovali by

ho. Gorilku nám na jednu
volebnú sezónu zmetú pod
koberec ale nikto nikdy
nepôjde za mreže. Štátne
rezervy, nástenkové tendre
rezonujú v našich ušiach
hlavne v predvolebnom období, ale po ňom sa nám už
o niečom takom môže už
len zasnívať. Aj keby existoval príjmový doklad na
úplatky overený notárom,
a keby rovno špecialisti zo
Spielbergovho štúdia na
špeciálne efekty potvrdili
pravosť nahrávok, na Slovensku veru nepochodia.
Jediné čo nám zostáva je
uzatvárať stávky, kde dotyčný hodí svoje kotvy a kde si
bude popíjať zaslúžené Mojito. Bude to Karibik alebo
Maledivy? Nechajme sa
prekvapiť. Ako znelo heslo
predvolebnej anti kampane:
„Aj ľudia z J&T si zaslúžia
Istoty.
Ústava SR jasne hovorí
a slobode prejavu a zákaze
cenzúry. Realita je však taká,
že keď sa jeden človek odvážil odhaliť prehnité pomery
našej krajiny a chcel vydať
knihu, súd to jednoducho
zakázal. To je pre novinára
azda najväčšie vyznamenanie jeho práce. Naposledy
nám knihu zakázali za čias
komunizmu a teraz to urobili znova. Konečný verdikt
znel, že všetky materiály
musí vydavateľstvo odovzdať súdu, vrátane zvukových záznamov. Tomuto sa
hovorí demokracia. Ak ju
Nicholson nevydá u nás,
môže to urobiť v susednom
Česku. Kniha má už teraz
dobrú reklamu, takže nám
nezostáva iné, len čakať ako

sa situácia vyvinie.
Známa slovenská kapela vo svojej piesni spieva:
„Zlodejov je také kvantum
že si kradnú navzájom.”
Myslím, že na Slovensku
nastala doba, ked už nie je
čo kradnúť a tak pomaly
dôjde na slová tejto piesne. Trocha na odľahčenie,
jedno z riešení ponúkala aj kontroverzná Norika
za svoju stranu SSS- NM.
„Tam treba ísť a s lopatami
ich stade vyhnať, lebo oni
nepôjdu sami!” alebo „treba pristaviť jedno krídlo
do Leopoldova pre nich!“
„Nedajte sa oklamať! Neopomenutá nezostala ani
volebná kampaň, kde sa
vyjadrila k Mikulášovi D a
jeho pokusu zaujať verejnosť cestou vlakom: Mávať
ľuďom z vlaku. A čo on je
už? Tam by som ho nechala
ťahať rušne ručne.” Prízvukovala svojim voličom len
s trochu pre ňu príznačnejším slovníkom.
Na Slovensku tiež neplatí:
čím nákladnejšia kampaň,
tým väčší úspech. Svedčí
o tom fakt známych 99%,
ktorí by sa mohli po voľbách premenovať na 1,58%
Dookoła tie isté bombardujúce reklamy o snahách na
zmenu sa zmenila na prudko vykonštruované fakty,
ktoré im po zverejnení volebných výsledkov zmrazili
úsmevy z bilboardov. Staré
známe porekadlo hovorí:
Zlodej kričí: „chyťte zlodeja! Niečo obdobné by mohlo platiť aj na Slovensku, kde
by sa mohlo uchytiť: Mafián
kričí: „chyťte mafiána!”, pri

pohľade na bilboard istej politickej strany, ktorej
jedným z hlavných bodov
programu a kampane bolo
vyhnať mafiu z politiky. Keď
už nič, aspoň si poviete aký
majú tí naši politici zmysel
pre humor.
Môžeme sa nechať prekvapiť ako situáciu u nás
chytia do rúk naše média.
Dostane sa na povrch ďalšie
odhalenie investigatívneho
novinára, alebo len budú
poslušne zverejňovať fotky našich vysmiatych goríl
z plesov a iných prominentných akcií? Pravdou je, že
bežný človek si prečíta to, čo
je mu ponúknuté, ale to nie
je realita. Kde potom nájde
realitu? V TV? V nových
show typu Farma, či Hotel
Paradise? Jedinou realitou
v ňom okrem horúceho
dominikánskeho Slnka sú
ešte okrem plytkosti súťažiacich, mikrofóny na ich
krku. Výber je naozaj „široký”. Ešte nám zostávajú
sci-fi telenovely, ktoré nám
púšťajú dookoła a my ich
dookoła zo zatajeným dychom pozeráme. Pribudol
ešte turecký formát s názvom Islam v našich obývačkách, kde staviame na
piedestál vraha, zločinca a
smilníka a despotu. A teraz
- kde je tá realita? Neviete
náhodou kto vymenoval za
mesiac knihy práve marec?
Ten človek, ako keby tušil,
čo nám médiá v tomto období ponúkajú a jedinou
záchranou pre nás môže
byť len dobrá kniha. 
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Niečo o alergických dermatitídach
Pokračovanie zo s. 12

akcie presný popis miesta a doby
vzniku prvých prejavov.
Na niektoré chemické látky
vzniká precitlivenosť veľmi často
po relatívne krátkej dobe po opakovanom styku s pokožkou, iné
spôsobujú alergiu len výnimočne. Medzi najčastejšie príčiny
patria kovy- hlavne nikel chróm
a kobalt, niektoré chemikálie
používané pri výrobe pryže, niektoré lokálne používané liečivá,
čistiace prostriedky, či kozmetika. Receptúra prípravkov na
ošetrenie pleti obsahuje okrem
účinných látok tiež konzervačné
látky a vône. V súčasnej dobe je
najčastejším kontaktným alergénom nikel, ktorého zdrojom je
hlavne lacná bižutéria.

Závažnou príčinou profesionálne získanej kontaktnej alergie sú soli chrómu. Ich hlavným
zdrojmi sú cement a chromočinená koža- často v ochranných
pracovných rukaviciach.
Niektoré chemické látky nie
sú schopné sami o sebe vyvolať alergickú reakciu. K tomu je
potrebné pôsobenie ďalších faktorov, najčastejšie UV žiarenia.
Alergény môžu byť obsiahnuté
v krémoch na ošetrenie lokálnych pomliaždenín, ale aj niektoré prípravky na opaľovanie,
ktoré spolu so slnečným žiarením pôsobia ako alergény. Reakcia neskorého typu vznikajúca
na podklade pôsobenia chemickej látky a UV žiarenia sa nazýva
fotokontaktný ekzém.

K liečbe už vzniknutých prejavov sa najčastejšie používa
kombinácia celkovo podávaných
liekov zo skupiny antihistaminík
a lokálne ošetrenie s obsahom
protizápalových a protialergických účinkov – kortikosteroidov.
Krátkodobé intenzívne liečenie
týmito prostriedkami je z hľadiska vzniku nežiaducich účinkov
prakticky bez rizika. Súčasne je
veľmi dôležité zamedziť kontaktu kože s vyvolávajúcim faktorom alergie.
Ako predísť takémuto ochoreniu?
Obmedzte umývanie mydlom
a umývacími gélmi, pri ich použití si pokožku dôkladne opláknite vodou. Chráňte pokožku
pred vplyvmi pri vlhkej práci-

práce v domácnosti.
Pri použití gumených rukavíc
ich podkladajte tenkou bavlnenou vložkou. Dodržiavajte návody na použitie. Sledujte, ako
reaguje pokožka pri používaní
kozmetických prípravkov

stretnutia mladých, i „korzom“
pre perspektívne dvojice. Prevažne drevené domce gazdov
lemovali potok celou dedinou,
až na pár usadlostí, ktoré vyrástli na Ohradách a v Parohu. Cesta cez dedinu bola len
kamenistá, prašná, no každú
sobotu pozametaná. Na takéto
poriadky zvykal občanov vtedajší pán starosta Pružinský.
Udržiavať cestu v tých časoch
nebolo jednoduché. Dennodenne sa ráno vyháňali na pašu
kravy a bolo ich vtedy dosť.
Takmer v každom dvore. Prešli
celou dedinou až do doliny na
bývalé ihrisko a cestou sa pochopiteľne zbavovali obsahu zažívacieho ústrojenstva a potom
urobiť na takejto ulici poriadok
to nebola žiadna zábava ale povinnosť každého majiteľa. Autá
v tých časoch už boli známe ale
pre Štiavničanov nepotrebné i
nedostupné. Len pán Rakovský
mal v tom čase „tatričku“ ktorú
si veľmi dobre pamätám hlavne
preto, že nám vtedy deťom, za
otvorenie a zatvorenie brány,

v miestach kde stojí dnes nová
škola, poskytoval honorár. Jednu korunu! V tom čase to bola
pre nás mimoriadna hodnota.
Z auta ale nevystúpil. Zastal a
obdaroval nás len tak cez okno.
Poznali sme už aj telefón. Bol
síce len na notárskom úrade,
ale bol! Jeden v dedine. Elektrifikácia bola v začiatkoch.
Nielen v Štiavnici. Platilo to
pre celý ružomberský okres.
Prvou lastovičkou bola vodná
turbína s dynamom, ktoré bolo
v prevádzke v strednom mlyne (mohutný betónový stĺp je
svedkom tej techniky dodnes).
Táto zabezpečovala osvetlenie
pre pár usadlostí. Žiarovky a
žiarovčičky napájané z tohto
zdroja svietili podľa zaťaženia.
Raz boli žlté, potom červené.
Ale svetlo bolo! Aj rozvody boli
podobnej technickej úrovne.
Normy, predpisy, nariadenia, to
v tých časoch bola veľká neznáma. Z dnešným stavom v tejto
oblasti nie je možné prirovnanie.

Pri alergických prejavoch
navštívte odborného lekára a
riaďte sa jeho odporučeniami.
Blíži sa Veľká noc a toho domáceho upratovania bude oveľa
viac, začnú sa aj práce na záhrade, preto si dávajte pozor, aby
vaša pokožka zostala aj po takejto činnosti zdravá a vláčna a užite si sviatky bez nútenej návštevy
lekára.



Taká som bola – Štiavnica
Ladislav Slanicay
Pamäť človeka je veľmi labilná. Niekto z nás si pamätá udalosti a javy, ktoré sa stali pred
desaťročiami tak podrobne a
hodnoverne, akoby sa stali len
nedávno, dokonca včera. Zvykneme viac si pamätať príjemné
udalosti ale spomíname aj na to
zlé, čo nám kedysi ktosi vykonal
a naopak, zabudneme hneď na
to, čo nám dobrého sused, alebo spoluobčan urobil. Zvláštne,
však! Nie je to vari tým, že sa
nesnažíme uložiť si do pamäti
povinnosť odplaty a čím skôr
zabudnúť na to, že sme dlžníkmi? Možno!
Kolobeh života, tak v prírode
samej, ako aj v živote človeka, je
zákonitý. To staré odchádza a
omladina nastupuje. V dôsledku toho by bolo na škodu keby
sme, hoci len v písomnej forme,
nenechali nastupujúcim ročníkom spomienky ako to bolo
kedysi, už aj preto, aby bolo
možné porovnávať. Štiavnica
sa pripomína v análoch už oko-

lo roku 1300. Spomína sa ako
Chevnitz. Štiavnica na ktorú si
ja spomínam a pamätám je tak
z rokov 1936-1937 keď som mal
okolo 6 – 7 rokov a vnímal prostredie okolo seba, nielen gazdovského dvora a susedov, kamarátov s ktorými som vyrastal
a chodil do školy. V tých časoch
tá naša Štiavnica bola len, ako
mnohé z tých čias, potočná dedina. Mala vtedy len okolo 680
obyvateľov. Teda nič moc! Voda
bola, je a bude základom života.
Preto aj usadlosti podobne ako
u nás vyrastali po oboch stranách, hlavne potoka, i jarkov
(ako boli „Ohrady a za potokom“). Voda bola na vtedajšie
časy aj zdrojom energie a tak na
potoku „Štiavničanka“ stáli tri
mlyny. Horný, stredný a dolný.
Aj Štiavnica prakticky začínala
len pri dolnom mlyne ( Zvadovie ) a končila horným mlynom,
ktorý v našich časoch vlastnil p.
Glonek. Zákonitosť alebo náhoda? Časť obce ktorá je dnes
už zastavaná poniže dolného
mlyna bola len miestom pre

Pokračovanie - s. 15
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Keď história ožije zo „zabudnutej“ fotografie
Vladimír Lukáč

Vážené štiavničanky, vážení
štiavničania!
Možno vás zaujme táto
stará fotografia pred našou,
dnes už historickou zvonicou. Je z roku 1938 a je na
nej podstatná väčšina vtedajších štiavnických evanjelikov, ktorí sa zúčastnili na
jednej pobožnosti v nedeľu
odpoludnia. Viedol ju vážený ev. a. v. farár Gustáv
Plavec z Ružomberka. Tieto
pobožnosti sa uskutočňovali vo vtedajšej Ľudovej škole

v Liptovskej Štiavnici, dnes
Kultúrnom dome. Štiavnickí
evanjelici mali vtedy, ako aj
dnes, svoj kostol v Ružomberku. Na jeho výstavbe sa
významne podieľali dospelí
evanjelici z tejto fotografie, a
to nielen finančnými darmi,
ale aj svojou prácou. Kostol
bol dokončený v r. 1926 a
vysvätený 10.10.1926.
Dnes si môžu na tejto
fotografii vyhľadať seba a
svojich rovesníkov už len tí,
ktorí boli v roku 1938 školopovinné deti, alebo mladší.
Asi jedinou na tejto fotogra-

fii, ktorá ešte pamätá a pozná
na nej všetkých, je pani Štefánia Hrabušová (prvá zľava
v druhom rade odspodu).

(fotografiu aj s identifikáciou
ľudí na nej si môžete pozrieť na
adrese
http://toito.liptovskastiavnica.sk/1938)


Máte aj vy staré fotografie?
Vážení čitatelia,
možno aj vy vlastníte staré fotografie, ktoré ukazujú kus histórie zo života našich občanov a prezrádzajú ako vyzerala naša obec
v minulosti, Budem veľmi rád, ak by ste mi takéto fotografie požičali, aby som ich mohol zdigitalizovať (oskenovať do počítača) a
založiť do elektronickej kroniky obce. Nepoškodené vám ich nazad vrátim. A ak k nim pridáte aj niekoľko slov o súvislostiach, pri
ktorých vznikli, môžeme si tieto chvíle pripomenúť na stránkach
nášho časopisu...
Za ochotu a pomoc vám vopred ďakujem.
Dušan Dírer, šéfredaktor

Taká som bola – Štiavnica
Pokračovanie zo s. 14
Dochádzka do školy a cesta
do Ružomberka vôbec po štrkovej a prašnej ceste to je dnes
ďalšia spomienka a vieme si
ju len ťažko predstaviť. Hlavne v časoch nepohody, v zime,
v daždi ale aj v letných horúča-

vách. V tých časoch cestovať do
Ružomberka či chodiť do školy
to nebolo tak ako dnes, pohodlne autobusom. Ale tak bolo.
Zmena nám na um neprichádzala a dnes, keď sa vraciame
do tých tvrdých čias, hoci len
v spomienkach, hodnotíme ich
ako dobré, lebo sme boli spo-

kojní. Štrková prašná cesta po
ktorej chodili len konské povozy nebola súca ani na jazdu bicyklom. Samý klinec! Mala však
pre nás mladých výhodu, lebo
do Štiavnice prakticky autá nechodili. Hlavne v zime. Cesta
bola cez celú dedinu zjazdná a
tak na krňačkách s posádkou až

dvanásť dobrodruhov v priaznivých podmienkach často aj potme zbehli dedinu z Parohu až
po notársky úrad. Pravda hore
dedinou bolo treba krňačky
ručne vytiahnuť, a jazdu zopakovať. Tak to bolo keď sme boli
mladí.
Pokračovanie nabudúce...
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Francois de la Rochefoucauld:
MOŽNO DÁVAŤ RADY, ...
(tajnička má 21 písmen)

BEZPEČIE, BIEDA,
ČASOPIS, DIEŤA,
DRAŽOBA, DUCH, KLAMÁR,
LÁSKA, LIEK, MYSEĽ,
MYŠLIENKA, OSVIEŽI,
PRAŽENICA, PRIATEĽSTVO,
RIMAN, SVIATOK, ÚRAD,
VYZNANIE, ZÁVISŤ,
ZOTAVIŤ, ŽELANIE

V ďalšej osemsmerovke je ukrytý jeden z „Murphyho zákonov“ (tajnička má 23 písmen)
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Riešenie z čísla 5/2011:
Osemsmerovky:  Múdri ľudia majú ústa v srdci; Nakoniec bude úspešný ten, kto. predposledný urobí chybu.
Výhercovia:  5 € získavajú: Anna Laurincová - Liptovská Štiavnica, Katarína Prekopová - Liptovská Štiavnica.
Výhru si môžu 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.
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