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Editoriál - Koniec sveta
Dušan Dírer
Tak ako mnohí
z vás, svoj doterajší život som staval
na zásadách: čestnosť, svedomitosť,
úprimnosť, profesionalita, vytrvalosť,
skúsenosti, zručnosti... Svet potom
„funguje“ prehľadne a zdá sa vám, že viete, ako to pôjde ďalej.
V skutočnosti je to však komplikovanejšie a
zapletenejšie. Nájde sa „hŕstka“ (mocných)
ľudí, ktorí vám dajú najavo, že na vašich
pravidlách vôbec nezáleží, že to je vlastne

úplne inak. Ako, to rozhodnú sami. Samozrejme neefektívne, ale výhodne – pre
nich. Možno si pomyslíte, že tým váš „svet“
skončil, ale potom si spomeniete na známe
„ak nejde o život, ide o ho...“ Svet funguje
ďalej, akurát ste múdrejší a skúsenejší.
No sú aj horšie chvíle. Stačí jedna sekunda (nepozornosti) a môže ísť skutočne
o život. Ten holý, reálny. A vtedy niekoho
svet skutočne končí. Ostatní sme z toho
síce zronení, ale opäť o niečo skúsenejší a
silnejší.
Rok 2012 mal byť podľa „historických
poznaní“ ten, kedy nastane Koniec sveta.
Potom ale boli nájdené ďalšie kalendáre,
a podľa všetkého teda „svet pobeží“ ďalej.
A opäť sme o poznanie múdrejší...

Nech sa zdá byť pre niekoho tento rok
(a tiež ďalšie) akokoľvek nekompromisný,
ťažký a zdanlivo krutý, prajem vám, aby ste
nemysleli hneď na „koniec sveta“, ale obohacovali sa o životné poznania a skúsenosti, ktoré vám umožnia byť:
- veselý bez zbytočnej ľahkomyseľnosti,
- trpezlivý bez šomrania,
- no zároveň vážny, ale bez mrzutosti,
- pracovitý bez povrchnosti,
- pokorný bez pokrytectva,
- pravdovravný, no bez zveličovania,
- či dobro činiaci bez domýšľavosti!

Zo zasadnutí OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa
26.4.2012.
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.
Starosta obce požiadal poslancov OZ
o zmenu programu a po schválení:
1. Privítal občanov obce bývajúcich na Novej ulici - manželov Janigovcov, Danielu
Synakovú a Petra Šuhajdu. Po oboznámení sa so situáciou – výkup pozemkov
pod miestnu komunikáciu ulica Ponad
ihrisko, starosta obce dal hlasovať a
poslanci OZ súhlasili s vypracovaním
geometrického plánu a s následným vyhotovením kúpnej zmluvy na odkúpenie
pozemkov pre obec Liptovská Štiavnica

od občanov v úseku od Petra Gazdaricu
(parc. CKN č. 102) po Juraja Kačaljaka
(parc. CKN č. 69 vrátane).
2. Privítal zástupkyne matiek (Bc. Lýdia
Ondrejková a Mária Kačalková), ktoré priniesli petíciu a zároveň požiadali
o výstavbu materskej školy v obci Liptovská Štiavnica. Starosta obce informoval
poslancov OZ, že MŠ v Štiavničke navštevuje 32 detí z Liptovskej Štiavnice a 4
deti navštevujú MŠ v Ludrovej. Z uvedeného vyplýva, že obec Liptovská Štiavnica má dostatočný počet detí pre vlastnú
materskú školu a MŠ v Štiavničke už kapacitne nestačí pre obidve obce. Poslanci OZ oznámili prítomným matkám, že
problematiku výstavby materskej školy
prerokujú na dnešnom zasadaní a výsledok im oznámia.
K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení OZ
obce Lipt. Štiavnica.

K bodu 5: Hlavná kontrolórka Ing. Elena
Debnárová predniesla stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011 a konštatovala, že bol spracovaný v súlade so zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a
1. zobralo na vedomie: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011.
2. schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2011
bez výhrad v zmysle uverejneného hospodárenia obce Liptovská Štiavnica
k 31.12.2011 v č.1/2012 Štiavnické To i
to .
K bodu 6: Ekonómka úradu Miroslava Kačaljaková predložila poslancom OZ správu
Pokračovanie - s. 2
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nezávislého audítora k účtovnej
závierke k 31.12.2011, v ktorom
audítor konštatoval, že účtovná
závierka poskytuje pravdivý a
verný obraz finančnej situácie
vo všetkých významných súvislostiach obce Liptovská Štiavnica a výsledku jej hospodárenia
za rok končiaci k uvedenému
dátumu v súlade so zákonom
o účtovníctve a tiež účtovnou
závierkou overila súlad s výročnou správou.
K bodu 7: V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona 253/1994
Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov
obcí a primátov miest v znení
neskorších zmien a doplnkov
bol dňom 26.4.2012 upravený
plat starostovi obce Liptovská
Štiavnica Dušanovi Laukovi,
bytom Liptovská Štiavnica, Nová 303/65. V zmysle uvedeného
zákona je povinnosťou OZ minimálne 1x do roka prehodnotiť plat starostu obce. Na viac
každoročne sa zohľadňuje a
mení priemerná mzda v národnom hospodárstve od ktorej sa
odvíja aj plat starostu. Aby nedošlo k zvýšeniu platu starostu
poslanci OZ znížili odmenu
starostu z 55% na 53% t. z. plat
starostu ostal na úrovni roku
2011.
K bodu 8: Hlavná kontrolórka
Ing. Elena Debnárová predniesla záznam o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 2/2012
– kontrola inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2011 a
konštatovala, že vykonané inventarizácie boli bez zistených
inventarizačných rozdielov.
K bodu 9: Ekonómka
úradu
Miroslava Kačajaková predniesla návrh VZN obce Liptovská
Štiavnica č 1/2012 o verejnom
poriadku na území obce, ktoré
upravuje dodržiavanie verejného poriadku, dodržiavanie
nočného kľudu, čistenie chodníkov a miestnych komunikácií, používanie pyrotechnických
výrobkov, umiestňovanie plagátov, odchyt túlavých zvierat,

kontrola a sankcie. Po rozprave
starosta obce dal hlasovať za
predložený návrh a poslanci OZ
VZN č. 1/2012 schválili.
K bodu 10: Pracovníčka úradu
Jana Králiková predložila návrh na vyradenie majetku PO,
ZŠ, ŠJ a OcÚ tak, ako bol doručený členmi inventarizačných
komisií na vyradenie. Jedná sa
o drobný hmotný majetok (hadice, oblečenie, skrinky)
K bodu 11: Poslanci OZ prerokovali návrh na rekonštrukciu
miestnych komunikácií –popri
súp. č. 329 (ku Dreveniciam)
a popri súp. č. 146 (ulica Hore
bránou) a súhlasili s vypísaním verejno-obchodnej súťaže
na ich rekonštrukciu. Starosta
obce dal hlasovať za predložený
návrh a poslanci OZ ho odsúhlasili
Starosta obce navrhol, aby sa
členmi výberovej komisie pre
verejno-obchodné obstarávanie
stali Marián Janiga, Oto Ondrejka a RNDr. Dušan Dírer.
Poslanci OZ zloženie výberovej
komisie schválili
K bodu 12: Starosta obce informoval poslancov OZ, že po odvysielaní reportáže v TV o asfaltovaní MK na ulici Kľučiny
Evžen Michalík vložil na účet
obce finančnú čiastku vo výške 40 500,- €. Finančná čiastka
predstavuje ½- icu nákladov na
celkové výdavky pri asfaltovaní
MK na ulici Kľučiny. Starosta
obce privítal zástupcov obyvateľov ulice Kľučiny p. Vladimíra
Drengubiaka a p. Milana Michlíka, ktorí sa prišli informovať,
či obec bude financovať druhú
½ -icu nákladov.
RNDr. Dušan Dírer sa spýtal, či
na asfaltovanie prispejú určitou
finančnou čiastkou aj ostatní
obyvatelia ulice Kľučiny. Zástupcovia odpovedali: niektorí
obyvatelia majú peniaze iní nie.
Starosta obce: Pri asfaltovaní
MK občania zatiaľ neprispeli.
Zástupcovia obyvateľov požiadali poslancov OZ o prerokovanie tejto problematiky a písomné oboznámenie o výsledku

hlasovania.
Rozprava:
Ing. Pavol Hlaváč predložil žiadosť na vybudovanie viacúčelového športového ihriska v areáli
ZŠ v celkovej výške 40 000,-€.
Starosta obce zhrnul všetky požiadavky na kapitálové výdavky
obce a dal hlasovať za:
1. Výstavbu
viacúčelového
športového ihriska vo výške
40 000,- €
Prítomní poslanci (menovite): Dírer Dušan, RNDr., Molčan Juraj,
MVDr., Janiga Marián, Ondrejka
Oto, Balala Anton, Bc., Hlaváč Pavol, Ing.
Hlasovali za (menovite): 3 Molčan
Juraj, MVDr., Balala Anton, Bc.,
Hlaváč Pavol, Ing.
proti (menovite): 1 Dírer Dušan,
RNDr.,
zdržali sa (menovite): 2 Janiga Marián, Ondrejka Oto

2. Asfaltovanie MK ulice Kľučiny
Prítomní poslanci (menovite): Dírer Dušan, RNDr., Molčan Juraj,
MVDr., Janiga Marián, Ondrejka
Oto, Balala Anton, Bc., Hlaváč Pavol, Ing.
Hlasovali za (menovite): 5 Dírer
Dušan, RNDr., Molčan Juraj, MVDr., Janiga Marián, Balala Anton,
Bc., Hlaváč Pavol, Ing.
proti (menovite): 0
zdržali sa (menovite): 1 Ondrejka
Oto

3. Výstavbu materskej
v roku 2013

školy

Prítomní poslanci (menovite): Dírer Dušan, RNDr., Molčan Juraj,
MVDr., Janiga Marián, Ondrejka
Oto, Balala Anton, Bc., Hlaváč Pavol, Ing.
Hlasovali za (menovite): 5 Dírer
Dušan, RNDr., Molčan Juraj, MVDr., Janiga Marián, Balala Anton,
Bc., Hlaváč Pavol, Ing.
proti (menovite): 0
zdržali sa (menovite): 1 Ondrejka
Oto

K bodu 13: Starosta obce informoval poslancov OZ, že vchodové dvere KD boli vymenené a
treba urobiť okolo dverí murárske práce. Poslanci OZ poverili
starostu obce výberom firmy,

ktorá túto vysprávku vykoná.
Vysprávka a oprava vonkajšej
fasády okolo dverí je ukončená.
K bodu 14: Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že v letných mesiacoch bude premostený potok poza Štefana Belku
a taktiež vykonané jeho vyčistenie prostredníctvom obecnej
brigády.
K bodu 15: Rôzne - starosta obce informoval poslancov OZ o :
a) výmene vodovodného potrubia od KD po súp. č. Stará
163, výmenu zabezpečí Vodárenská spoločnosť Ružomberok na vlastné náklady.
b) Delegovaní Dušana Lauku
na snem ZMOS do Bratislavy
c) Vysviacke
pastoračného
centra v L. Štiavnici dňa
5. 5. 2012
d) Poslanci OZ prerokovali a
schválili predaj nehnuteľnosti Zdene Záhumenskej,
bytom SNP 1196/28, Dolný
Kubín. Jedná sa o nehnuteľnosti zakreslené v Geometrickom pláne č. 24/2012, zo
dňa 23.1.2012. Pozemok č.
CKN 675/3 o výmere 6m2.
Pozemok bol uznesením OZ
č. 10/2012 zo dňa 23.2.2012
schválený ako parcela hodná
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 uvedenej
nehnuteľnosti 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.
e) Poslanci OZ prerokovali a
súhlasili so zrušením vecného bremena na parcelách CKN 942/73, 942/74,
942/124, 125, 125, 127, 128,
129, 130, 132, 133, 134, 135,
136, až 942/143, 151, 152,
155, 156, ktoré boli vytvorené z pozemkov registra EKN
Pokračovanie - s. 3
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808/56 a EKN 808/58 podľa
GP č. 36995258-46/2007, GP
č. 40003256-63/2008, GP č.
44452310006-1/2011. Vecné
bremeno v prospech parciel
CKN 942/75 a 943 ostáva
v platnosti ako doteraz.
f) Ukončenie volebného obdobia hlavného kontrolóra.
Poslanci OZ vyhlásili termín
konania voľby hlavného kontrolóra na deň 28.6.2012.
g) pokračovaní prác na príprave
výstavby dreveného altánku
h) organizovaní Výstupu na Salatín dňa 23.6.2012
K bodu 17: Diskusia:
• Bc. Anton Balala informoval
OZ o pripomienkach Juraja
Ondrejku, Nová 277, ktorý má
nedoriešený spor s majiteľom

pozemkov ulice Drevenice
Róbertom Pavelkom (odporúčané občiansko – právne
konanie)
• Marián Janiga podal návrh na
umiestnenie kamier na budovu ZŠ a umiestnenie na budovu ZŠ väčšieho reflektora
(predmetom ďalšieho rokovania OZ)
• Ing. Pavol Hlaváč odviesť kontajner z ihriska – pokosenú
trávu bude odvážať obecný
traktor
K bodu 18: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie OZ ukončil.
Ďalšie zasadnutie OZ sa konalo
dňa 6.6.2012, neprítomný poslanec OZ Ing. Pavol Hlaváč.
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: Starosta obce oznámil poslancom OZ výsledok
verejno-obchodnej súťaže na
asfaltovanie MK Kľučiny. Do
súťaže sa prihlásili tri firmy.
Víťaznou firmou sa stala firma
Doprastav, a. s., ktorá hore uvedenú MK zaasfaltuje za cenu
81 152,87 €, čo bola najnižšia
ponúknutá cena. Poslanci OZ
následne súhlasili s podpisom
zmluvy o dielo medzi obcou a
firmou Doprastav, a. s.. Realizácia prác bude vykonaná v me-

siaci júl/2012. Dovtedy bude
treba urobiť prípravné práce t.z.
opravu obrubníkov, úprava kanalizačných, vodovodných poklopov a dažďových vpustí.
K bodu 6: V tomto bode rôzne Zástupca starostu obce Oto
Ondrejka odovzdal na rokovaní
OZ žiadosť občanov vybudovať
multifunkčné ihrisko s umelou
trávou v areáli ZŠ. Táto problematika bola prediskutovaná
avšak k úplnému rozhodnutiu
nedošlo. Problém je v tom, že
výstavba viacúčelového ihriska
bola na zasadnutí OZ zo dňa
26.4.2012 zamietnutá. Problematikou sa budú zaoberať poslanci OZ na najbližšom zasadnutí.
K bodu 7: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.


Druhou témou, je výstavba
(prístavba) MŠ k budove jestvujúcej ZŠ. Tu môj komentár
a úvaha bude naozaj stručná.
Táto dedina má dnes 1064
obyvateľov. Škôlku naozaj potrebujeme. Do MŠ v Štiavničke na školský rok 2012/2013
je prihlásených 32 detí z našej
obce. Už dnes vieme povedať,
že všetky deti prijaté nie sú. Podobná situácia ako v Štiavničke, je aj v Ludrovej.
Treťou témou je výstavba
viacúčelového ihriska s umelou trávou. Moje stanovisko je
také, že nie som v zásade proti
výstavbe ihriska, skôr naopak.
Umiestnenie ihriska za ZŠ je
podľa mňa nie múdre rozhodnutie, lebo priestor po jeho
výstavbe bude stiesnený a toto ukáže budúcnosť. O tomto
všetkom rozhodne OZ obce,
čiže sedem poslancov, ktorých sme si my všetci zvolili
demokratickým spôsobom vo
voľbách.
Všetky tri témy sú spojené
s finančnými prostriedkami.

Viete, keď sú peniaze, tak je
aj mnoho názorov na ich využitie. Keď peňazí niet, hľadá
sa skromnosť, šetrnosť a témy
sa určitým spôsobom nejatria,
lebo sú bezpredmetné. Naša
obec mala tri hojné roky t. j.
2010-2012, kedy nám finančné prostriedky natekali zo
Súkromného centra voľného
času. Avšak už v roku 2013 sa
obec bude musieť uskromniť
s príjmami vo výške niekde
okolo 180 000,- € na rok. Táto
čiastka pomaly nebude stačiť
ani na normálny chod obce a
samozrejme z týchto prostriedkov budeme musieť splácať aj
úver, ktorý bude nutný na dostavbu MŠ.
Na záver, aby som bol trochu optimistický použijem staré porekadlo: „Ani jedna polievka sa neje taká horúca ako
sa uvarí.“ Prajem vám všetkým
príjemné prežitie letných dní.
Načerpajte veľa elánu a chuti
do ďalšieho života..

Postrehy starostu obce
Dušan Lauko

Vážení spoluobčania,
Niekedy, keď som začal písať postrehy starostu, v mojich myšlienkach odznievala
otázka koľko týchto príhovorov pre vás bude. Myslel som,
že budú dva – tri a táto téma
skončí. Bohužiaľ život prináša neskutočné množstvo tém
a námetov, ktoré prichádzajú
dennodenne. Článok píšem
v čase, keď podvedome myslím na rýchlu a nečakanú smrť
nášho spoluobčana, kamaráta
a bývalého poslanca OZ Ľuboša Zarevúckeho. V tejto súvislosti mi napadá veta, keď nejde
o život, nejde v podstate o nič.
Preto sa snažme prežiť každý
jeden deň v spolupatričnosti a
dobrote. No my namiesto toho,
aby sme hľadali pokoj, kľud a
uvážený život, hľadáme pravý
opak - škriepka, vada, závisť a
nenávisť. Takúto situáciu začínam pociťovať nielen v našej
obci, ale v celom štáte. Mám
taký dojem, že celé Slovensko
je rozvadené od toho naj až po

toho naj. V našej obci v poslednom období rezonujú tri témy,
ktoré podľa mňa dedinu rozdelili minimálne na tri možno
aj viac skupín. Prvou témou,
ktorá chvalabohu už nebude, je
asfaltovanie miestnej komunikácie (MK) Kľučiny. Viete aj to,
že výstavba tejto ulice sa diala
viac menej mimo obce. Až do
chvíle, kedy sa prišlo na to, že
MK treba aj zaasfaltovať a nie
sú na to peniaze. Z pravidla,
ako vždy, celú zodpovednosť
a vinu niesol za daný stav starosta obce. Áno, priznávam,
že keby som robil podobný
projekt v týchto dňoch, určite
by bol právny postup celkom
iný. Znova tu platí, že never nikomu. Som rád, že jeden z investorov po odvysielaní relácie
v TV Markíza doniesol finančný dar obci vo výške polovice ceny MK. Druhú polovicu
zaplatí bohužiaľ obec. Nie je to
malý peniaz. Aj títo občania sú
Štiavničania (je ich 130) a to
vo mne utvrdzuje presvedčenie, že toto rozhodnutie bolo
správne.

Váš starosta
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Rozlúčka
s Ľubošom
Zarevúckym
Vážená smútiaca rodina,
vážené smútočné zhromaždenie!

Zišli sme sa v tento deň,
aby sme sa navždy rozlúčili
s našim milovaným priateľom
Mgr. Ľubošom Zarevúckym.
Správa o jeho náhlom skone
nás isto všetkých nesmierne
zasiahla, zarmútila. Prijali
sme ju ako neočakávaný blesk, čo pretrhuje pieseň. Ťažko nám je, keď
môžeme o tebe hovoriť už iba v minulom čase.
Bolo toho ešte mnoho, čo sme si mohli povedať, ako vždy, keď sme
sa spolu stretli. Avšak niečo mi hovorí, že neodišiel navždy, bude žiť
v nás, v našich srdciach. Odišiel priskoro, hovorím si a myslím, že to
tak cíti každý z nás. Náš život nie je večný, ako sa snažíme si nahovárať. Naši priatelia sú iba darom, ktorý nám bol požičaný a žiaľ raz
ho budeme musieť vrátiť. Ten čas nadišiel. No i tak nám kúsok daru
zostalo. Zostala nám spomienka na nášho drahého priateľa hlboko
vrytá v našich srdciach.
Nech je nám všetkým útechou jeho krátky, ale bohatý život. Priateľ
Ľuboš okrem svojho zamestnania na Železniciach SR prejavoval záu-
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jem aj o veci verejné. 2x bol zvolený za poslanca OZ. Aj tu sa prejavil
ako zodpovedný a čestný komunálny politik a človek, ktorý vedel obhájiť svoj názor, za ktorým si vždy stál. Bol úprimný k ľuďom aj napriek tomu, že sa to nie vždy každému páčilo. Miloval prírodu. Bol vášnivým rybárom, ale miloval aj motory, ktoré sa mu stali osudným.
Zanechal si po sebe manželku Máriu a deti Zuzanu a Martina, ktorých oči a srdcia zalieva smútok a žiaľ.
Všetci sa pýtame prečo? Prečo práve on a prečo práve teraz? Je to
však ťažká otázka a žiaľ nikto z nás na ňu nepozná odpoveď.
Drahý Ľuboš, stojíme tu dnes plný smútku a žiaľu, aby sme ti naposledy vyslovili to bolestné posledné zbohom. Život je veľmi rozmanitý a prináša nám rôzne situácie. Nikto si však ani nepomyslel, že
nám nachystá také bolestné okamihy. Pri každodenných starostiach
nestačíme vnímať a dostatočne hlboko prežiť, že ľudia prichádzajú a
odchádzajú. Poznáme neúprosnosť prírodných zákonov, vieme a chápeme, že každý z nás sa raz narodí a raz navždy odíde. Zdá sa nám
to prirodzené a spravodlivé, ale akokoľvek sme na túto nevyhnutnosť
pripravení, predsa sa neubránime smútku. S odchodom každého
blízkeho človeka akoby sme stratili časť seba samého. Chcel by som
prisľúbiť, že v tomto smútku neostanete sami a kedykoľvek budete potrebovať, sme pripravení pomôcť.
„V tichosti vyprosme veľký dar pokoja, kým sa nám duše raz naveky
nespoja. Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je
naša útecha.“
Zbohom navždy!

L.Štiavnica, 22. 6. 2012

Pastoračné centrum CARMAGNOLA
Ján Garaj, farár

Stalo sa to na jeseň v roku
1857. Nebo bolo zamračené a
v hustej hmle sa ťažko orientovalo. Don Bosko sa vracal
do Turína. Prišiel na železničnú stanicu Carmagnola (čítaj
Karmaňola) a čakal na vlak do
Turína (30 km). Priestranstvo
pred stanicou využilo niekoľko chlapcov na spoločnú
hru. Pre hmlu ich síce nebolo
vidno, zato hlasy a smiech sa
neustále ozývali. Stoj!... chyť
ho! ...
utekáááj! Spomedzi
všetkých výkrikov sa vynímal
hlas dvanásťročného Michala,
ktorý ako „generál carmagnolských chlapcov“ hru riadil.
V túžbe po stretnutí raz dva
vhupol medzi chlapcov, no tí
sa ako vrabce rozutekali po
staničnom námestí. Všetci, až
na jedného, ten sa vzpriamil
a očakával „votrelca“. Strapatý, slnkom opálený a spotený

od hry sa dal do rozhovoru. Z rozhovoru sa
don Bosko dozvedel, že
chlapec je z chudobnej
rodiny, otec mu zomrel
a matka popri mnohých
prácach nemá na výchovu detí čas. Nebol hlúpy,
ale kvôli správaniu bol
niekoľkokrát vylúčený
zo školy. Bol úprimný,
ale nevedel sa ovládať a
bol výbušný. V dvanástich rokoch mal za sebou
iba tri ročníky školy. „A
nechcel by si študovať,
alebo vyučiť sa nejakému
remeslu? V Turíne mám
veľa chlapcov ako ty, páčilo
by sa ti tam.“ „A budem sa
tam môcť aj hrať?“ vybuchlo
z chlapcových úst. Keďže vlak
už vchádzal do stanice a don
Bosko musel ísť, vložil chlapcovi do ruky medajlónik Panny Márie a povedal: „Povedz

vášmu pánu kaplánovi, aby
kňazovi, ktorý ti toto dal napísal niečo o tebe...“
Neuveriteľný zmätok spojený s túžbou po niečom novom
ostal v hlave chlapcovi po odchode vlaku. Kto bol ten kňaz?
Bude ho náš pán kaplán poznať? Po niekoľkých týždňoch

Michal Magone vyprevádzaný
svojimi priateľmi a matkou
odchádza do Turína na Valdocco k don Boskovi. Neskôr
sám hovorieval: „Vtedy mi
zachránil život. Keby som sa
v ten večer nehral na stanici
a nestretol by som don Boska,
Pokračovanie - s. 11
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Krásny zájazd členov JDS aj ostatných občanov obce
Anna Klimčíková

Koncom mája zorganizovala ZO JDS v našej obci
ďalší zájazd pre jej členov ako
aj nečlenov - občanov našej
obce zájazd do Pienín - Červený Kláštor, Hrad a skanzen
v Starej Ľubovni, kúpele Vyšné Ružbachy na severo-východe Slovenska. Prihlásení
účastníci sa asi veľmi silno

strany sa ozývajú: „už ide aj
s plnou taškou, nevieme však
čoho“. Autobus sa pohne a
začíname gratuláciou starostovi k jeho meninám, zistili
sme obsah jeho tašky a tak sa
navodila správna atmosféra a
dobrá nálada. Šikovné žienky
povyťahovali svoje dobré pochutiny a toto všetko nás sprevádzalo cestou k nášmu cieľu.

po trase vedúcej popri rieke
Dunajec. Splavovaná rieka
Dunajec tvorí hranicu medzi
Slovenskom a Poľskom, takže
sme mali dva pohľady – jeden
na poľskú stranu a druhý na
slovenskú stranu. Tí, ktorí sa
obávali splavu plťou prechádzali sa po dedine, navštívili
kostol, prešli mostom na poľskú stranu s peknými hotelmi
a reštauráciami.
Po obedňajšej prestávke
sme pokračovali do Starej Ľubovne, tu sme navštívili Hrad
a Skanzen, zoznámili sme sa s
jeho zaujímavou architektúrou a bohatou sedemstoročnou históriou. Hrad vystaval
koncom l3. storočia uhorský
kráľ Ondrej III., v rokoch 1412
– 1772 bol v zálohe poľských
kráľov a spravovali ho poľskí
starostovia. Svoj názov dostal
podľa dediny Ľubovňa, ležia-

modlili, keď veľmi pekné ráno
sľubovalo aj pekný deň pre
naplánovaný výlet do krásnych oblastí nášho Slovenska.
Pekný zájazdový autobus pristavený a pripravený previesť
účastníkov do nádherných
hôr a skalísk sa začal zapĺňať
do posledného miesta. Zrazu
sa niekto ozve: „ale veď nám
tu chýba starosta“, Z druhej

kúpele, keď sme boli už tak
blízko nich. Sú v peknom prostredí, veľa zelene, parky, kúpaliská, zrekonštruované kúpeľné pavilóny. Niektoré naše
žienky mali šťastie, stretli sa
s našim bývalým pánom farárom Barilom, ktorý ich pozval
na chvíľku do svojej farnosti a
sám sa veľmi tešil tomuto náhodnému stretnutiu.
Po náročnom celodennom
putovaní sme sa spokojne usadili na svoje miesta v autobuse
a v dobrej nálade so spevom a
sprievodom harmoniky sme
šťastne docestovali domov.
Výbor ZO JDS v našej obci
zhodnotil tento zájazd ako
veľmi vydarený a hlavne sme
boli spokojní,
že autobus sa naplnil našimi občanmi, zúčastnili sa ho
aj mladí ľudia s deťmi a nemu-

Prvá zastávka bola na parkovisku pri Dunajci v Červenom Kláštore, odkiaľ väčšina
absolvovala 10 kilometrovú
trasu plťou po rieke, ktorá
bola plná nádherných pohľadov na okolité pohoria, skaliská, sprevádzaná vzájomnými pokrikmi a pozdravmi
cykloturistov, ktorí cestu
späť absolvovali bicyklami

cej na protiľahlom, pravom
brehu rieky Poprad. Hrad bol
zrekonštruovaný a jeho prehliadka nám trvala vyše hodiny. Všetci mali krásne zážitky
zo samotného hradu i z výhľadov na jeho okolie.
Čas utekal veľmi rýchlo a
tak sme z hlavnej cesty smerom domov odbočili ešte do
Vyšných Ružbach, aby sme
si trochu pozreli tieto známe

seli sme dopĺňať voľné miesta
účastníkmi z okolia.
Veríme, že túto tradíciu si
udržíme a aj v budúcnosti sa
nám bude dariť organizovať
podobné zájazdy
s podporou nášho obecného úradu, aby sme tak spoznali ďalšie kúty a krásne miesta nášho Slovenska.
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Čo nového u nás v škole...
Renáta Cagalincová

Keď sa povie škola, niektorých napadne slovo nuda,
iných príjemné a zábavné zážitky zažité so svojimi spolužiakmi a učiteľmi. Aby tá naša
škola nebola nudnou, snažíme sa ju modernizovať.
V tomto školskom roku
sa nám podarilo po oslovení
Mondi SCP získať 10 počítačov, ktoré po troch rokoch
užívania vyradili, no nám
poskytnú veľkú pomoc pri
výučbe žiakov na hodinách
informatickej výchovy. Preto nás čaká počas prázdnin
úprava počítačovej učebne a
v každej triede bude počítač
s internetom.
Ďalším prínosom pre moderné vyučovanie v našej

škole je nová interaktívna tabuľa. Je to moderná pomôcka
na zefektívnenie vyučovania
a prezentácií s dôkladným
využitím IKT. Učiteľ sa prispôsobuje aktuálnej situácií
v triede, zapája žiakov priamo
do tvorby vyučovacej hodiny.
Žiaci majú silnú motiváciu byť
súčasťou živého diania v triede a pri tabuli, majú možnosť
spoluvytvárať hodiny, odpadá
im nutnosť všetko opisovať,
viac tvoria a realizujú, lepšie
spolupracujú s ostatnými, netradične získavajú informácie
a poznatky.
K tomu, aby škola bola aj
moderne zariadená, prispievajú školské lavice, ktoré sa
vymenili vo všetkých triedach
a v tomto školskom roku sa
podarilo vynoviť jedáleň nie-

len nábytkom, ale aj novou
podlahovinou.
A čo všetko sa ešte v škole počas školského roka deje,

aké akcie sú v škole i mimo
nej, to si môžete pozrieť na
internetovej stránke školy
– www.zs-lipt.st.edupage.org.


Prekonali sme rekord z minulého roku
Katarína Pastuchová

Dňa 31.5.2012 v čase od
9.00h do 15.00h sa konal
5. ročník 6-hodinového najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu, do ktorého sa
zapojili deti z viacerých miest
Slovenska. Každé z 35 542 čítajúcich detí prečítalo jednu
stránku z detskej knižky.
Týmto počtom sa deťom
podarilo prekonať minuloročný rekord v čítaní.

Každoročné prekonávanie
rekordu je len formou, prostredníctvom ktorej chce organizátor dosiahnuť cieľ projektu
- podporiť čítanie u detí, podporiť návštevy knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.
Naša škola sa do tejto akcie
zapojila po prvý krát a to práve
pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, keď do našej školy
zavítal aj pán starosta a to netradične ako svedok pokusu o

prekonanie rekordu a zároveň
ako prvý čitateľ. Spolu so žiakmi prečítal prvú rozprávku od
Hansa Christiana Andersena a
následne po ňom čítali ostatní
žiaci. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková, známa humoristka a spisovateľka.
Cieľom projektu je zapojiť čo
najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch
vytláčajú moderné technické
zariadenia od počítača cez
televízor až po mobil. Čítanie

poskytuje deťom formujúcu činnosť vo chvíľach voľna,
podporuje ich fantáziu a prehlbuje ich cítenie.
Prehľad
predchádzajúcich
ročníkov:
rok zúčastnených detí
2008
2 912
2009
10 798
2010
21 234
2011
30 480
2012
35 542


Tvorivé dielne a „Úbohá Nasťa“
Jana Kamhalová

Obyčajný 24. apríl 2012. Pre
žiakov 1. 2. a 3. ročníka deň
iný ako tie ostatné. Podstatné
bolo to, že sme sa “neučili” a
tešili sa na malý výlet do Ružomberka.
Prvú zastávku sme mali
v Liptovskom múzeu, kde sme
sa venovali tvorivým dielňam
na tému “Strom a príroda”.

Žiaci dostali úlohu - na veľký pás papiera nakresliť výjav
z prírody, alebo z odpadového
materiálu zhotoviť loď, či hrad
- teda využiť aj to, čo sa zdanlivo zdá byť nevyužiteľné a aj
takýmto spôsobom prispieť k
ochrane našej prírody. Pustili
sa s chuťou do práce a vytvorili dielko, na ktoré bolo radosť
pozrieť.
Po tvorivých dielňach sme

sa už ponáhľali do kinosály
Kultúrneho domu A. Hlinku,
kde sme si pozreli divadelné
predstavenie “Úbohá Nasťa”,
režírované pani Annou Mišurovou. Pridali nám aj rozprávku o rezancovom kráľovstve.
Bolo to milé predstavenie, veľmi sa páčilo a malí divadelníci
a tanečníci zo ZUŠ predviedli
vynikajúce herecké výkony.
Čas obedu a odchod auto-

busu nás súril k odchodu, ale
ja verím, že v tento príjemne
strávený deň získali deti veľa
pekných zážitkov a poznatkov
a ani si neuvedomili koľko nového sa naučili aj keď sa “neučili”. Odmenou nám bola aj
fotografia v naozajstných novinách “Spoločník” z 10. mája
2012, kde je zaznamenané to,
akí šikovní sú štiavnickí “Mravčekovia”
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Súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK
Zuzana Chlustová

Dňa 4. mája 2012 sa v kine
Kultúra v Ružomberku konalo Obvodné (okresné) kolo
celoštátnej speváckej súťaže
detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne „SLÁVIK
SLOVENSKA 2012“. Organizátorom podujatia bolo
Centrum voľného času Elán
Ružomberok
(Oddelenie
kultúry a estetiky).
Našu školu na súťaži reprezentovala žiačka – druháčka
Monika Hrabušová. Súťažilo sa v troch kategóriách.
Monika bola v 1. kategórii,
ktorá zahŕňala žiakov 1.3. ročníka základných škôl
a základných umeleckých
škôl. Podmienkou všetkých
súťažiacich bolo zaspievať
dve ľudové piesne, ktoré museli obsahovať najmenej dve
slohy. Jedna pieseň musela
byť zo Spevníčka SS 2012
a druhú pieseň si súťažiaci

mohli zvoliť podľa vlastného výberu. K jednej piesni
bol nutný hudobný (inštrumentálny) sprievod, druhú
museli žiaci interpretovať
bez sprievodu (a capella).
Monika spievala tieto piesne: Zelený je rozmarínčok
(so sprievodom klavíra) a
Anička, dušička, kde si bola.
Ďakujeme jej za ochotu a
odvahu reprezentovať školu, a tiež želáme veľa ďalších
úspechov.
Pre víťazov z každej kategórie má súťaž svoje pokračovanie v krajských kolách
a vyvrcholením je finálové
kolo a galakoncert víťazov.
V tomto roku sa koná už 22.
ročník tejto celoštátnej súťaže. Patrónom (garantom)
súťaže je operný spevák Peter Dvorský.
V dnešnej dobe stále existujú ľudia, ktorí chcú zachovať
a obnoviť tradície, naše kul-

túrne dedičstvo
aj pre mladé generácie. Určite
máme čo spoznávať, pretože
folklór je veľmi
krásny, rozmanitý, v každej
oblasti Slovenska je iný a tým
je aj veľmi zaujímavý. Veď každá
oblasť, mesto,
dedina má svoj
vlastný charakter a svoj vlastný
folklór - kroje,
hudbu, piesne,
architektúru,
zvyky, tradície,
tance a nárečie.
Aby tieto ľudové piesne, zvyky
a tradície úplne
nevymizli, pripomíname si
ich a učíme sa o nich nielen na hodinách hudobnej
výchovy, ale aj na hodinách

čítania a iných predmetoch,
v ktorých je učivo o ľudovej
slovesnosti zahrnuté..


Plavecký výcvik
Jana Kamhalová

Voda je živel, s ktorým
sa stretávame od narodenia
a táto životodarná tekutina
nás sprevádza celým životom.
Bližšie s ňou sa zoznámiť
a prekonať aj strach či obavy sme sa rozhodli aj my a
v máji sme začali chodiť na
plavecký výcvik. Kto? Žiaci
2. 3. a 4. ročníka našej školy, teda 17 neplavcov, ktorí
sa po desiatich lekciách mali
stať plavcami. Pravda, boli
aj takí, ktorí mali svoje plavecké začiatky za sebou, ale
aj takí, ktorým pri pohľade
na hladinu vody v ružomberskej plavárni sa dal z očí
čítať strach a neistota. Skúsení a priateľskí plavčíci Maťo

a Peťo sú skúsení
tréneri a úspešne
radili a pomáhali
pri prekonávaní
strachu z hlbokej vody. Deň za
dňom boli plavci
odvážnejší a bolo
úžasné ich sledovať, aké pokroky
robia a napredujú.
V
posledný
deň plaveckého
výcviku
medzi
žiakmi už nebol
ani jeden neplavec. Niektorí si
vymysleli dokonca originálne štýly plávania, podstatné
však bolo, že sa udržali nad
hladinou.

Spolu s deťmi sme vyrobili plavecké tablo a odovzdali
ho našim trénerom. Je tu čas
prázdnin, kúpaliská a jazerá
budú lákať a preto je dôle-

žité, aby deti vedeli plávať a
nenapĺňali smutné štatistiky,
ale aby mali radosť z vody a
pohybu.
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Čistenie dolín
Katarína Pastuchová

Každoročne sa naša škola
zúčastňuje tradičnej akcie
pri príležitosti mesiaca lesov,
ktorú organizuje miestny
spolok poľovníkov, lesníkov
a zároveň ochrancov prírody.
V tomto roku sa akciu
pre nepriaznivé počasie podarilo uskutočniť až v mesiaci máj. Dňa 11. 5. 2012
sa zišli všetci zainteresovaní
účastníci a rozdelili školský
dorast na dve skupiny. Deti
„vyfasovali“ vrecia a pomaly
postupovali smerom do doliny. Jedna skupina – mladší školáci zbierali odpadky
smerom k Lúčnemu hríbu a

starší boli vyvezení terénnymi
autami
vyššie do doliny
a postupovali
smerom nadol.
Približne v čase obeda sme
sa stretli pri
Lúčnom hríbe,
kde žiakov čakal “full servis“
v podobe chutných špekačiek
a taktiež obľúbená aktivita
– streľba zo
vzduchovky.
Spomínaná akcia sa stala
v našej škole jednou z najobľúbenejších a to vďaka per-

fektnej príprave mužského
osadenstva v zelenom. Na
prvom mieste je však dobrý

pocit, že sme vykonali „niečo“ užitočné pre štiavnickú
prírodu.


dnes, keď sme už dávno vyrástli z detských dupačiek...
Mamička - pracovitá, kamarátska, starostlivá, trpezlivá,
obetavá, láskavá, milujúca,
odpúšťajúca, oddaná...
Tradícia osláv Dňa matiek
siaha až do doby starovekého Grécka, kedy
ženu ako
matku d ar k y ňu
života,
oslavovali
v podobe
slávností
vtedajšími rituálmi. V novodobej
podobe
sa však
Deň matiek začal
oslavovať
na prelome 19. a

20. storočia a po viacerých
prechodných etapách sa tradícia Dňa matiek u nás po
roku 1989 začala sláviť druhú májovú nedeľu v roku.
Pri tejto príležitosti aj tento
rok Základná škola v Liptovskej Štiavnici zorganizovala v nedeľu 13. mája 2012
o 15.00 hod. v Kultúrnom
dome slávnostnú akadémiu.
Deň matiek bol sprevádzaný
bohatým kultúrnym programom, v ktorom po príhovore pána starostu vystúpili
deti zo školy, ktoré nezabudli na svoje mamy, staré
mamy a chceli im takto prejaviť svoju vďačnosť a lásku.
Hneď v úvodnej prezentácii
odzneli vyznania detí, prečo a ako veľmi ľúbia svoje
mamičky. Neostalo však len
pri slovách a podarovali im
nádhernú kyticu plnú piesní, tancov, básní a dramatických scénok.

Deň matiek
Renáta Cagalincová

Je také slovo, kratučké,
milé, láskavé. Slovo, ktoré sa
každé batoľa naučí vysloviť
ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a
navždy zachované v každom
srdci – matka, mama - to je

láska sama, prevtelená do
ženy, je to láska, ktorá nás
sprevádza celým životom.
Je nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá a obetavá. Naša
mama, ktorá nám ofúkava
naše boliestky, ktorá sa teší
z našich úspechov, ktorá sa
trápi pre naše starosti a to aj
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Tešíme sa z našich talentov
Jana Bartánusová

Materská škola v Štiavničke sa zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže
Pramienok . Vďaka našim
talentom sme získali krásne
ocenenia. Tomáš Synak získal osobitnú cenu poroty za
svoju prácu JA A PRÍRODA. Sofia Stašová získala
prvé miesto v kategórii 5-6

rokov za prácu NA LÚKE.
Úspech našich detí nás veľmi
teší, pretože naša materská
škola má enviromentálne zameranie , ktoré s deťmi realizujeme aj prostredníctvom
výtvarných aktivít, kde vyjadrujú svoj vzťah k prírode.
Vyhlasovateľom každého ročníka výtvarnej súťaže
Pramienok je Ministerstvo
školstva Slovenskej republiky.
Celoslovenská výtvarná
súťaž
PRAMIENOK
s
ekologickou
tématikou pre
deti predškolského
veku
navštevujúce
materskú školu i tie, ktoré
sú doma. Súťaž
je doplnkovou
aktivitou výchovno-vzdelávacieho procesu

materských škôl.
Poslaním súťaže
je prispievať k pestovaniu
lásky a citu
voči svojej Zemi v
deťoch od
najútlejšieho veku.
Umožňuje
vypovedať deťom
predškolského veku
ako
ony
vnímajú
existujúci neporiadok okolo svojich príbytkov vo svojej obci, či meste. Vedie deti
predškolského veku k tomu,
aby sa pozerali viac okolo
seba, aby prostredie, v ktorom žijú, vnímali ako jeho
spolutvorcovia a ochrancovia. Pomáha od útleho veku
detí položiť základy na dosia-

hnutie celoživotného návyku
spätosti so svojou krajinou,
hodnotiť a zodpovedne pristupovať ku kvalite životného prostredia v nej . Formuje
ekologické vedomie detí.
Ešte raz ďakujeme za
úspešnú reprezentáciu našej
materskej školy a prajeme
ešte veľa ďalších úspechov.


Výstup na Salatín 2012
Dušan Dírer

V sobotu 23. júna 2012
sa konal dvanásty ročník
tradičnej akcie s už zaužívaným názvom „Jánsky výstup
na Salatín“. Ráno o siedmej
hodine prišlo pred miestny
kostol 41 záujemcov o zdolanie vrchola Salatín, ktorý
sa týči do výšky 1630 metrov
nad morom. Ani tentokrát
nechýbal „otec“ akcie Anton
Slanicay, ktorý výstup vymyslen pri príležitosti osláv
700 rokov existencie obce (a
zúčastnil sa doteraz každé-

ho ročníka).
Tohtoročnú
trasu „inovoval“ a účastníkov viedol
zo Železného (kam ich
ráno odviezol
objednaný
autobus).
„D oma“
pri futbalovom ihrisku
chystal tím
ľudí pod vedením Romana
Čonku chutný „diviačí“ guláš
(mäso venovalo miestne Po-

ľovnícke združenie Salatín).
Prví „navrátilci“ ho ochutnali krátko po tretej hodine...

Fotogaléria: http://aktuality.liptovskastiavnica.sk/Salatin2012
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Ako predísť problémom s letnými dovolenkami
Katarína Kačalková

Konečne nastáva ten
čas, na ktorý sa všetci tešíme – prázdniny, oddych a
dovolenky. Je trochu otázne, ako k našej celkovej
spokojnosti prispeje počasie, ale nič na tom nemení
fakt, že naše vlastné rozhodnutia sa podpíšu pod
relax, pohodu a príjemné
spomienky alebo pod hundranie, nespokojnosť, či
rôzne nepríjemné zážitky.
Možno väčšina Slovákov – myslím tých, ktorým by sa ani leto nerátalo,
keby neabsolvovali nejakú
„zahraničnú púť“- dnes
praktizuje
neplánované
dovolenky, jednoducho sa
rozhodneme ísť napríklad do Chorvátska, ideme
vlastným autom a niekde
v cieľovej krajine si nájdeme penzión a hotovo
– rekreujeme sa. V takýchto prípadoch si sami
vyberáme druh, rozsah a
štandard poskytovaných
služieb. Hneď na mieste
sa môžeme rozhodnúť, či
nám ponúkané bývanie
bude vyhovovať. Ak nie,
hľadáme ďalej. Je skutočnou výhodou, že nie sme
prinútení akceptovať to,
čo nám nevyhovuje.

Trochu iná je situácia,
keď si dovolenku vopred
vyberiete a samozrejme aj
(aspoň čiastočne) predplatíte. Pokiaľ nemáte predstavu o krajine, do ktorej
sa chystáte, resp. nepoznáte lokalitu už z predchádzajúcich vlastných skúseností, nezostáva vám nič
iné, len sa rozhodovať na
základe nejakého katalógu
alebo poriadne kvetnatého
opisu pracovníka v cestovnej kancelárii. Podľa neho
často krát nadobudnete
dojem, že ním opisovaná
dovolenková destinácia je
priam neprekonateľná, má
všetky superlatívy a je pripravená prijať vás s otvorenou náručou. Poviete si, že
klienti sú dnes opatrnejší a
dávajú si lepší pozor na to,
aké služby zaplatia a komu
ich zaplatia. Len keby nás
množstvo reklamácií nepresviedčalo o opaku... A
to si ešte mnohí z dovolenkujúcich ešte povedia,
že nemajú nervy na to, aby
absolvovali mnohé papierovačky, nepodniknú nič,
len opisom svojich negatívnych zážitkov odradia
iných záujemcov od podobnej „tragédie“.
Dnes má každý klient

možnosť zistiť si veľa vecí
na internete, či už o cestovnej kancelárii alebo aj
o mieste kam sa chystá
cestovať. Určite nemôže
byť nikdy na škodu, ak si
vopred preveríte partnera,
s ktorým riešite svoju dovolenku. Sú už zostavované
mnohé rebríčky cestoviek
podľa ich hospodárskych
výsledkov. Klienti sa však
často rozhodujú inak a zohráva pri tom rolu najmä
cena. Jednou z prioritných
vecí, ktorá by mala zaujímať každého potenciálneho klienta je, či je cestovná
kancelária poistená proti
úpadku. Toto je veľmi dôležitý fakt, ktorý v prípade
problémov môže výrazným spôsobom zmierniť
nepriaznivý dopad na
klientov. Ďalším častým
problémom bývajú fotografie v katalógoch. Vyobrazenia hotela, resp. pláže
vyzerajú prenádherne, ale
stopercentne žiadny ponukový katalóg nebude obsahovať fotografiu, ako hotel
od pláže delí štvorprúdová
cesta. Je preto potrebné zaujímať sa aj o širšie okolie
hotela. Pri podpise zmluvy je potrebné dať veľký
pozor na to, či je v zmluve

dohodnuté zvýšenie ceny
zájazdu, napríklad z dôvodu zvýšenia dopravných
nákladov alebo letiskových poplatkov a podobne.
Vždy je potrebné si zmluvu podrobne aj viackrát
prečítať.
Keď sa šťastlivo dostanete na miesto určenia a
nedostatky zistíte na mieste, ihneď je potrebné obrátiť sa priamo na delegáta.
Ten je povinný na mieste
spísať záznam o reklamácii chybných služieb. Vždy
keď je to možné, musí vyriešiť vec priamo na mieste – napríklad vymeniť
ubytovanie. Ak to možné
nie je, všetky nedostatky a
rozdielnosti oproti sľubovanému stavu je potrebné
nafotiť a zdokumentovať,
aby vám tento materiál
poslúžil ako dôkazový, keď
budete v cestovnej kancelárii reklamovať zájazd.
Po príchode domov si
dajte tú námahu a reklamujte to, čo bolo v rozpore
s ponúkanými službami.
Cestovná kancelária je
povinná vašu reklamáciu
vyriešiť do 30 dní. Oveľa
viac užitočných informácií
môžete nájsť na www.pravaspotrebitela.sk.

fúkanie balónov, ktoré potom s radosťou praskali.
Počasie nebolo ideálne,
ale nepršalo, takže naháňačka po dvore sa neskončila mokrými nohavicami
a teniskami.
Čo dodať? Akcia sa vydarila, deti aj zúčastnení
členovia odchádzali do-

mov spokojní. Prispel k tomu aj výborný guľáš, ktorý
navaril podpredseda ZO p.
Capanda.
No a my už pripravujeme ďalšiu akciu - spoločný
výlet do kúpeľov Turčianske Teplice, na ktorý sa
všetci tešíme.

Deti oslavovali...
Edita Haluzová

ZO SZŤP v Ružomberku robí každoročne pre
vnúčatá svojich členov
posedenie pri príležitosti MDD. Ani toho roku
sme neurobili výnimku a
v sobotu 9.6.2012 sa v dopoludňajších
hodinách
v Klube dôchodcov na

Riadku varil guláš, opekali
sa špekáčiky a medzi tým
deti súťažili o vecné ceny.
Súťažilo sa v hode loptičiek
do košov, kopanie lopty na
bránku a hádzanie loptičiek do plechoviek. Deti
poctivo súťažili, veď každé
chcelo vyhrať cenu. Atrakciou pre tie menšie bolo aj
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Pastoračné centrum CARMAGNOLA
Pokračovanie zo s. 4

určite by som raz skončil ako
moji starší kamaráti – vo väzení. Druhýkrát don Bosko zachránil život tomuto chlapcovi, keď mu pomohol dať si do
poriadku svedomie a ponúkol
sviatostný život.

pridávame aj informácie o využití. Počas školského roka
prebieha farská tzv. klubová
– stretkárska činnosť. Priestory budú využívať miništranti,
spevokoly, eRkári, deti, mládež, birmovanci. Spoločenské
priestory bude možné využí-

Na začiatku tohto príbehu
bola železničná stanica Carmagnola s miestom pre hry.
Možno je na svete takýchto
miest veľa. Prajeme si, aby Carmagnola v Liptovskej Štiavnici
bola miestom prvých stretnutí, ktoré usmernia a zachránia
životy mnohých.
S vďačnosťou Pánu Bohu,
sponzorom,
dobrodincom
máme po necelých dvoch rokoch vybudované Pastoračné centrum Carmagnola. Na
začiatku sa mnohí pýtali ako
bude vyzerať, dnes k pohľadu

vať na duchovné obnovy, ale
aj rodinné stretnutia. Počas
prázdnin bude žiť Carmagnola letnými kresťanskými tábormi. Prenájmom priestorov
spoznajú našu obec a farnosť
deti z celého Slovenska, získame financie na prevádzku
budovy, splatíme zopár dlhov,
ale predovšetkým si prajeme,
aby Carmagnola v Liptovskej
Štiavnici bola miestom stretnutí, ktoré usmernia a zachránia rozvíjajúce sa životy pred
zlom, kriminalitou, záhaľkou,
nudou a zatratením.

Pravidlá pre využívanie
ihriskových plôch
Výlučným vlastníkom je
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Ludrová. Jej zástupca má
jednoznačné kompetencie čo
sa týka povoľovania vstupu na
pozemky. Pre ľudí dobrej vôle otvárame možnosť zmysluplného využitia voľného času.
Prednostné právo využívania
plôch pri Carmagnole majú
účastníci podujatí organizovaných farským úradom. Počas
bohoslužieb v kostole a pol
hodiny pred nimy musia byť
ihriská prázdne. Je to čas, kedy Pán Ježiš pozýva všetkých
k sebe. Kto jeho pozvanie
z akéhokoľvek dôvodu neprijíma nech sa nezdržiava ani
v priestoroch ihrísk. Časový
rozpis bohoslužieb je pravidelne aktualizovaný na nástenke pred kostolom. V celom
priestore je zakázané fajčenie

a konzumácia alkoholu. Dodržiavanie poriadku, slušného
vyjadrovania a ducha fair play
nech sa stane samozrejmosťou. K starostlivosti o ihriská
pozývame každého. Ak by bola starostlivosť o ihriská finančne náročná, ich používanie
pre verejnosť budeme nútení
pozastaviť, alebo spoplatniť.
K ihriskám pribudnú ochranné siete od kaštiela. Dovtedy je
prevádzka ihrísk obmedzená.
Nikto nemá právo preskakovať
múr, poškodzovať ho a vstupovať na súkromný pozemok. Ak
lopta preskočí, treba počkať,
v priebehu niekoľkých dní ju
vyložia ku bráničke za budovou Carmagnoly. Po dohovore
s vedením obce na strane od
obecného ihriska necháme
v plote servisný otvor na prechod pre tých, ktorým lopta
utečie východno-západným
smerom.
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Nástrahy leta
Edita Haluzová

Blíži sa leto a s ním čas
prázdnin a dovoleniek. Užijeme si slnečných lúčov aj
oddychu pri vode, alebo
v prírode. Bude veľa chladených nápojov a zmrzliny.
V slnečné horúce dni sa na
pracoviskách spustí ventilácia a v autobuse budú pootvárané všetky okná.
Vieme čo nám hrozí? Letné virózy, hnačky, angíny,
bolestí uší, nádcha, zápal
očných spojiviek, spálená
pokožka ako cena za snahu
rýchlo nadobudnúť bronz.
Tomu všetkému sa môžeme vyhnúť, keď budeme
dávať pozor na to čo jeme,
pijeme, nepodchladíme si
rozhorúčený organizmus zle
nastavenou klímou a nebudeme sa nadmerne slniť.
Pri jedle si dávajte pozor
hlavne na vyprážané fasfoodové jedlá a majonézy, do-

prajte si radšej zeleninové
šaláty a ľahké mäsá, čerstvé
ovocie a popíjajte radšej nesladené vlažné nápoje – vynikajúci napr. mätový, žihľavový čaj, či lahodný rooibos,
ktorý neobsahuje kofeín, ale
veľa minerálnych látok a je
ozaj osviežujúci.
Konzumujte
potraviny
s chladivým účinkom, ako sú
uhorky, brokolica, zemiaky,
zelený šalát, vodový melón.
Oblečte si odev chladivých
farieb – biela, odtiene modrej z prírodných materiálov.
Akvárium s rybičkami, izbová fontánka a pravidelné
vetranie urobia viac osohu
ako zle nastavená klimatizácia.
Čo sa týka slnenia, dr. Ac.
B. Subotič hovorí, „že ak si
nie ste istí, že to, čo si dávate
na kožu (krém na opaľovanie
a jeho zloženie) nemôžete
zjesť, radšej si nedávajte na

telo a ponúka recept, ktorý
je výborný kozmetický prípravok:
Zmiešajte 1 pol. lyž. Aloe
vera rosso bez konzervantov,
8 pol. lyžíc ružovej vody a 3
polievkové lyžice olivového
oleja. Aloe chráni pred stratou vody, ružová voda pomocou oleja vnikne do kože
a bude ju vyživovať, chrániť a
hydratovať
A nezabúdajte! Už staroveký grécky lekár Hippokratus napísal, že človek sa rodí
zdravý a všetky choroby do
neho vchádzajú nevhodným
jedlom. Opakujem, že zelenina patrí medzi jedinečné
zdroje vitamínov, minerálnych látok a vlákniny, potrebných pre človeka. Ovocie je okrem toho aj zdrojom
jednoduchých prírodných
cukrov a obsahuje veľa vody.
Konzumácia ovocia je vhodná v surovom stave hlavne

v dopoludňajších hodinách
na lačný žalúdok. Blíži sa
čas zberu čučoriedok, ktoré
obsahujú triesloviny a pomáhajú pri liečbe hnačky.
Slivky zasa prečisťujú črevá
a pomáhajú pri zápche. Na
tvorenie ochrannej vrstvy
slizníc a pri zápaloch tráviaceho traktu sú vhodné
olejniny, ktoré sú obsiahnuté v orechoch a v semenách
ľanu a sezamu. Ja mám osobne veľmi dobrú skúsenosť s
užívaním cédrového oleja a
to 1 kávovú lyžičku ráno, pol
hodiny pred jedlom. Príroda
nám nadelila veľa ochranných a liečivých produktov,
ktorými môžeme ochrániť
svoje zdravie. Stačí, ak po
nich siahneme a zadelíme si
ich do svojho jedálnička.
Prajem vám leto plné oddychu, zábavy a ničím nerušených zážitkov.


Taká som bola – Štiavnica (pokračovanie)
Ladislav Slanicay

Pominuli a zapadli do
nenávratna
dominanty,
ktoré jej boli tak vlastné a
neporovnateľné s okolitými dedinami. Bolo to hlavne panstvo rodiny Rakovských, ktoré napríklad ešte
po 1. Svetovej vojne tvorilo
podstatnú časť chotára Liptovskej, v tom čase Veľkej
Štiavnice. To hlavne s prihliadnutím na vlastníctvo
lesov ktoré mala táto rodina
v katastrálnom území. K tomuto panstvu patril okrem
kaštieľa (stojí aj dnes) aj
veľký areál záhrady s rôznymi druhmi drevín. Okrem
tohoto kaštieľa bol vlastníctvom rodiny aj hospodársky

dvor okolo ďalšieho kaštieľa
„Jánošovskô“. Nazval som
ho preto „hospodárskym“,
lebo k nemu patrili aj okolité
rozsiahle humná a maštale
a ako sa pri hospodárskom
dvore patrilo, ktorý mal byť
aj reprezentantom majiteľa,
nemohla tu chýbať pálenica.
Aj tá tam bola. Pamätám si
už len na zbytky tejto stavby a základy po demontovaných strojoch. Stála približne v miestach kde dnes stoja
domy Debnárovie (č.132) a
Ondrejkovie. Toto hospodárstvo bolo už v tých časoch
zaujímavé
z technického
hľadiska tým, že malo vlastný vodovod. Potrubie ktoré
zásobovalo vodou uvedenú

pálenicu a maštale bolo zhotovené z dreva. Zdrojom bol
prameň v protiľahlej dolinke
medzi Čakanovom a Dielcom. Dnes v týchto miestach
stojí už nová časť Liptovskej
Štiavnice hlavne Nová ulica
so všetkými náležitosťami
ktoré k občianskej vybavenosti v dnešnej dobe patria.
Vodovod, kanalizácia, asfaltové cesty, chodníky. To
všetko hlavne v nových častiach Štiavnice ako sú Klučiny a Drevenice, zatiaľ čo
starej, pôvodnej Štiavnici, sa
potrebnej pozornosti úmerne nedostáva.
V posledných povojnových rokoch zmenila výzor
Štiavnice po každej strán-

ke v jej histórii aj nebývalá
udalosť. To čo sa nepodarilo predchádzajúcim generáciám po stáročia, v roku
1999 ukončila Štiavnica
stavbu kostola. Je samozrejmé že aj tento, nielen orientačný bod prispel ku prejavu
príslušnosti občanov.
Vysoká sivá Poľana, tak
ako ju básnik opísal aj pre
Štiavnicu bola kedysi Poľana symbolom ktorý dotváral
obraz dediny vloženej do nekonečnej zelene úpätia hôr.
Všetko zmenil čas, zostali
len nostalgické spomienky,
aj keď – ktovie či aj tie nezapadnú časom v zhone žitia.
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Vypni TELKU zapni SEBA!
Zuzana Zarevúcka

Dňa 12. mája 2012 sme sa
vybrali do Levoče na tohtoročnú Misijnú púť detí, ktorá bola spestrená skvelým
programom,
nádherným
prostredím, skvelými ľuďmi
a celú cestu nás sprevádzalo
slniečko.
V týždni od 28. 5. – 2. 6. 2012
sme sa zamerali na aktívne
využívanie voľného času bez
pozerania televízie, hrania
počítačových hier a zábavy
na internete.
Pre deti bol pripravený na
každý deň program. Do stredy nám prialo dokonca aj
počasie, tak sme to naplno
využili.
V pondelok bol v Štiavničke na futbalovom ihrisku
športový deň. Najskôr boli
pripravené 3 stanovištia, kde
deti medzi sebou súťažili
v dvoch skupinkách. Najskôr
si podávali loptu ponad hlavu, potom triafali loptu do
kruhu zo švihadla a na švihadle museli preskákať určitý úsek a nakoniec si zahrali
kolky, ktoré mali spravené
z plastových fliaš. Skupinka

s najväčším
počtom
bodov vyhrala. Deti
dostali cukríky, zahrali
si rôzne hry
a nakoniec
spoločný
futbal.
V utorok
mala každá
dedina svoj
program, u
nás to bol
futbal.
V stredu sa
konali tvorivé dielne
v Ludrovej, kde deti mohli
opäť poriadne zapojiť svoju
fantáziu. 
Keďže nám ostatné dni pršalo, program sa musel zrušiť.
V piatok sme sa chceli zapojiť do sprievodnej akcie
s názvom OBUJME SA DO
ŽIVOTA. V centre nášho
mesta sme mali s deťmi vytvoriť živú reťaz a motivovať
ľudí, aby sa k nám pridali,
obuli sa s nami do života a
vytvorili tak dlhú živú re-

ťaz. Pospájaní sme mali byť
šnúrkami od topánok. Bola
to skvelá možnosť ozvláštniť bežný, uponáhľaný deň v
meste. Určite túto akciu niekedy zopakujeme, keďže pre
nepriazeň počasia sa nám to
nepodarilo. Na sobotu sme
však mali pripravený celodenný výlet do Ludrovskej
doliny spojený s opekačkou
a rôznymi hrami.
Ani sme sa nenazdali školský rok ubehol veľmi rýchlo
a opäť tu máme vysnívané

prázdniny. Konečne! 
Nás hneď v prvom týždni
čaká letný detský tábor v Tatranskej Lomnici. Tešíme sa
na všetkých účastníkov, kopec zábavy a dobrodružstiev.
Ostatným však prajeme príjemné a naplno využité leto,
načerpanie nových síl, zaslúžený oddych od školy a
obrovské množstvo zážitkov,
skúseností, nových priateľov
a dovoleniek. Vaši animátori! 


Keď história ožije zo „zabudnutej“ fotografie 2
Vážení čitatelia,
v minulom čísle
nášho časopisu sme
uverejnili historickú fotografiu z roku
1938. Zároveň som
vás oslovil s myšlienkou, že ak aj vy
vlastníte nejaké staré fotografie, ktoré
ukazujú kus histórie
zo života našich občanov a prezrádzajú
ako vyzerala naša
obec v minulosti,
aby ste mi takéto

fotografie požičali, ja ich zdigitalizujem (zoskenujem) a
prípadne uverejním...
Dnes uverejňujeme fotografiu z mája 1944, na ktorej sa
nachádza skupina štiavnických mládencov, medzi ktorými sú napríklad Vladimír
Prokop, Alfonz Balko a ďalší.
Fotografiu aj s identifikáciou
ľudí na nej si môžete pozrieť
na adrese http://toito.liptovskastiavnica.sk/1944
Dušan Dírer - šéfredaktor 
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ŠTIAVNICKÉ TO I TO

(zostavil Dušan Dírer)
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Dnešná tajnička - výrok J. Londona:
začiatok tajničky,

TO EŠTE

NEZNAMENÁ, koniec tajničky

.

V tejto osemsmerovke sa nachádza
koniec tajničky - má 26 písmen

ČLOVEK, DIÉTA, DREVO,
HODVÁB, HUDBA, KAMARÁTI,
KRIVDA, NÁDYCH, NÁVNADA,
ODMENA, OCHOTA, PRAVDA,
PRIATEĽSTVO, PRIEČKA,
PRÁZDNINY, ROVNO,
SUSEDIA, VYSVEDČENIE,
VYZVEDAČ, VÝSTAVA

V ďalšej osemsmerovke sa nachádza začiatok dnešnej tajničky - výroku Jacka Londona (pozostáva z 33 písmen)
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Riešenie z čísla 1/2012:
Osemsmerovky:  Možno dávať rady, ale nemožno naučiť konať. Zavreté ústa ostanú hladné..
Výhercovia:  5 € získavajú: Anna Mrvová - Liptovská Štiavnica, Oľga Prekopová - Liptovská Štiavnica.
Výhru si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade.
Riešenie tajničky (z obidvoch dnešných osemsmeroviek) odovzdávajte v kancelárii obecného úradu.
Dvoch vylosovaných riešiteľov odmeníme sumou 5 €.
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