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Editoriál - Slniečko septembra
Vladimíra Chlepková

„Slniečko septembra ružové jabĺčko,
okolo školy sa kotúľa ľahučko.
A potom príde pani učiteľka,
v bielučkej blúzke ako anjel svätý
a z hrášku srdiečka vyrástla láska veľká
prv než si vedel napísať i.“
Ján Kostra v týchto veršoch vyvoláva v človeku atmosféru nového začiatku. Začiatku nového školského roka,
začiatku novej - školskej etapy života, či začiatku učenia a
vychovávania. Skončili sa prázdniny a všetkých nás v škole
čakajú nové úlohy a výzvy, víťazstvá aj prehry, nové priateľstvá aj zážitky.
Určite si každý z nás dospelých spomenie na pocity, ktoré

sme prežívali pri skončení prázdnin a začiatku školských povinností. Nejeden z nás prekračoval brány školy s obavami a
neistotou, čo nás tam tento rok bude opäť čakať. Nové učivo,
nové predmety, budú ľahké alebo ťažké; zvládneme ich na
slniečko alebo na jednotku; nájdeme si nových kamarátov,
kamarátky .... Alebo príde nová pani učiteľka?
Práve učiteľ je v očiach detí stelesnením toho, čo sa majú a
chcú v živote naučiť. Je ich vzorom, oporou a zároveň „anjelom“, ktorý premení spomínané obavy na radosť zo školy. To
je poslaním dobrého učiteľa a práve preto som sa stala učiteľkou aj ja. Budem sa snažiť naučiť ich veľa a naučiť ich dobre, aby ich ďalšie životné úspechy mali pevný základ. Pevne
verím, že mňa bude hriať na srdci pocit z dobre vykonanej
práce a ich spomienka na mňa a kúsok vďaky pri dosiahnutí
ich životných cieľov.

Zo zasadnutí OZ
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa
28.6.2012.
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.
K bodu 4: Kontrola plnenia uznesení OZ
obce Lipt. Štiavnica.
K bodu 5: V zmysle § 18a zákona o obecnom zriadení starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť na funkciu hlavného
kontrolóra v obci Liptovská Štiavnica. Bola
predložená len jedna žiadosť – Ing. Elena Debnárová, bytom Ružomberok, Malý
Závoz 1. Poslanci OZ schválili Ing. Elenu
Debnárovú za hlavného kontrolóra obce
Liptovská Štiavnica na volebné obdobie
od 24. 7. 2012 do 23. 7. 2018, úväzok 0,14,

schválili žiadosť Ing. Eleny Debnárovej na
podnikanie. Poslanci OZ odsúhlasili plat
hlavného kontrolóra v zmysle ustanovenia
§ 18c ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s dohodnutým druhom pracovnej činnosti dňom 24. 7. 2012
vo výške 221,-€.
K bodu 6: Novozvolená hlavná kontrolórka
predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012 pre
obec Liptovská Štiavnica, ktorý poslanci
OZ odsúhlasili.
K bodu 7: Hlavná kontrolórka Ing. Elena
Debnárová predniesla záznam o výsledku
následnej finančnej kontroly č. 3/2012kontrola výdavkov obce na úseku tovarov a
služieb za 1. štvrťrok 2012, ktorou bolo zistené, že výdavky rozpočtu obce k 31.3.2012
na úseku tovaru a služieb sú v súlade s prijatým rozpočtom obce, nedošlo k prečer-

paniu rozpočtu na tomto úseku a rozpočet
obce je čerpaný v súlade s platnou legislatívou, vrátane vykonávania predbežnej finančnej kontroly.
K bodu 8: Poslanec Ing. Pavol Hlaváč predniesol žiadosť občanov obce na výstavbu
viacúčelového športového ihriska Liptovská Štiavnica.
Starosta obce po rozprave dal hlasovať
za zrušenie uznesenia č. 32/2012 zo dňa
26. 4. 2012, ktorým poslanci OZ neschválili
výstavbu „Viacúčelového športového ihriska Liptovská Štiavnica“ v areáli ZŠ v celkovej hodnote 40 000 €.
Starosta obce po rozprave dal opätovne
hlasovať za výstavbu „Viacúčelového športového ihriska Liptovská Štiavnica“ v areáli ZŠ v celkovej hodnote 40 000 €. V tomto
hlasovaní sa dvaja poslanci OZ zdržali hlaPokračovanie - s. 2
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sovania a to RNDr. Dušan Dírer
a Marián Janiga.
Starosta obce po rozprave
dal hlasovať za vypracovanie
projektovej dokumentácie na
„Viacúčelové športové ihrisko
Liptovská Štiavnica“ v celkovej
hodnote 400 € bez DPH.
Poslanci OZ schválili vypracovanie projektovej dokumentácie.
K bodu 9: Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na premostenie potoka pri Štefanovi
Belkovi celobetónovými rúrami a zasype sa makadamom.
S ukončením tejto práce by bola možnosť využívania MK od
Jána Hrabušu až po Stanislava
Tulinského.
K bodu 10: Poslanci OZ schválili smernicu o postupe obce
Liptovská Štiavnica pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
v rámci verejného obstarávania.
K bodu 11: Ekonómka úradu
Miroslava Kačaljaková predložila poslancom OZ návrh na 2.
rozpočtové opatrenie obce Liptovská Štiavnica, podľa ktorého
k 28. 6. 2012 boli príjmy obce
upravené o +120 € a výdavky
o +5 317,50 €. Poslanci OZ 2.
rozpočtové opatrenie schválili.
K bodu 12: Poslancov OZ sa
dohodli na obecnej akcii na deň
1. 9. 2012 v novovybudovanom
altánku.
K bodu 13: Rôzne - starosta obce informoval poslancov OZ o:
- Privítal Miroslava Mušutu,
ktorý predložil poslancom OZ
návrh prepracovanej jestvujúcej projektovej dokumentácie
na prístavbu materskej školy
k budove základnej školy.
Po rozprave poslanci OZ odsúhlasili vypracovanie projektovej dokumentácie – realizačný projekt vrátane výkazu
výmer pre prístavbu materskej
školy k budove základnej školy v celkovej hodnote 1500 €
firmou Beťko Puff, Ružomberok.

- potreba náteru strechy budovy ZŠ.
Ing. Hlaváč – nerobiť náter
tohto roku, až po ukončení
prístavby MŠ,
Starosta obce – niektoré časti
strechy veľmi skorodované,
treba natrieť ešte tohto roku.
Ing. Hlaváč – treba to urobiť
svojpomocne za pomoci Bohuša Kačaljaka
- výmena vodovodného potrubia Stará ul. – vymieňa VS,
a.s. Ružomberok na vlastné
náklady (k dnešnému dňu je
výmena vodovodného potrubia ukončená vrátane zaasfaltovania)
- oplotenie okolo KD – návrh
oplotenie odpíliť, vysypať zeminou a zatrávniť (toho času
je oplotenie odstránené)
- o výkupe pozemkov ulica
Ponad ihrisko, obec má 100
m2 vo vlastníctve v pozemku
Miloša Mišuru, starosta obce
zistí podmienky na odpredaj
obecného majetku u JUDr.
Hlinku
- voľba likvidačnej komisie
v zložení: Oto Ondrejka, Marián Janiga, RNDr. Dušan Dírer
- návrh na zaradenie parcele č.
CKN 942/161 o výmere 8 m2,
ostatné plochy, v k. ú. Liptovská Štiavnica vo vlastníctve
obce Liptovská Štiavnica za
parcelu hodnú osobitného
zreteľa z dôvodu, že predmetná parcela tvorí neoddeliteľnú
súčasť predzáhradky rekreačného domu súp. č. 511/15,
ktorého vlastníkom je firma
LASIK, s. r. o, Slušovská 9, 763
12 Vizovice, Česká republika,
IČO: 282 92 901. Predmetná
parcela je oplotená betónovým plotom. Skutočnosť, že
8 m2 patrí obci sa zistilo až
po zameraní skutkového stavu GP č. 36995258-32/2012
zo dňa 9. 5. 2012 vyhotovený
Ing. Františkom Hricom dňa
3. 5. 2012, ktorý rieši hore
uvedenú skutočnosť. Poslanci
OZ schválili predložený návrh.

- Návrh na predaj nehnuteľnosti firme LASIK, s. r. o,
Slušovská 9, 763 12 Vizovice,
Česká republika, IČO: 282 92
901. Jedná sa o nehnuteľnosť
zakreslenú v Geometrickom
pláne č. 36995258-32/2012,
zo dňa 9. 5. 2012. Pozemok č.
CKN 942/161 o výmere 8m2.
Pozemok bol uznesením OZ
č. 51/2012 zo dňa 28. 6. 2012
schválený ako parcela hodná
osobitného zreteľa. Poslanci v súlade so zákonom č.
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. Poslanci
predmetný návrh schválili.
- Peter Kmeť, Ludrová, zakladá
futbalovú školu v Ludrovej
- Kamerový systém na ZŠ t. č.
nie, až po dokončení prístavby MŠ
- Pri vydávaní rozhodnutí
o rozkopávke miestnej komunikácie dodržiavať výšku
správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
K bodu 14: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie OZ ukončil.
Ďalšie zasadnutie OZ sa konalo
dňa 6.6.2012.
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.
K bodu 4: Kontrola
plnenia
uznesení OZ obce Lipt. Štiavnica.
Nakoľko sa zasadnutia OZ zúčastnili aj občania, ktorí mali
pripomienky k akciám v obci,
starosta obce požiadal poslancov o zmenu programu rokova-

nia a umožnil vstupy jednotlivých občanov.
K bodu 5: - prerokovaná sťažnosť Viery Cibuľovej, ktorej
športovci pravidelne prekopávajú futbalovú loptu na jej
pozemok. Pri hľadaní lopty
dochádza k poškodeniu oplotenia a tiež úrody. Viera Cibuľová požadovala zvýšiť jestvujúce oplotenie o ďalšie 3 m, čo
je ale po technickej stránke
nerealizovateľné resp. obec
s takýmito nákladmi v tomto období nepočíta. Poslanci
OZ naopak namietali, že pri
prekopnutí lopty majiteľka
nehnuteľnosti pustí psa, ktorý
loptu roztrhá. Následne došlo
k dohode, že počas tréningov
a zápasov majiteľka psa zatvorí a športovci nebudú preskakovať cez plot, ale po ukončení tréningu si po loptu prídu
k majiteľke nehnuteľnosti.
- Ing. arch. Pavol Fischer ponúkol obci dokončiť a doprojektovať projektovú dokumentáciu a dotiahnuť až po územné
resp. stavebné rozhodnutie
lokalitu Rybník. Obec by tieto
úkony nestáli žiadne finančné
prostriedky. Táto ponuka bola
zo strany poslancov OZ prijatá avšak za podmienky, že do
budúceho zasadnutia OZ sa
stretnú Ing. arch. Pavol Fischer, Ing. Pavol Hlaváč, Mgr.
Ján Kohút a starosta obce,
aby prerokovali podrobnosti
dokončenia projektovej dokumentácie.
- ďalším občanom, ktorý sa zúčastnil OZ bol Václav Otiepka
zastupujúci občanov ohľadom
asfaltovania cesty Hore bránou – ku súp. č. 146. Václav
Otiepka predniesol požiadavku občanov o rozšírení novovybudovanej MK z pôvodných 6 m na viac metrov šírky.
Poslanci tento návrh zamietli,
nakoľko sa jedná o slepú ulicu.
Rozšírením MK by neúmerne
stúpli finančné prostriedky na
jej výstavbu.
K bodu 6: Hlavná kontrolórka
Pokračovanie - s. 3
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Ing. Elena Debnárová predniesla záznam o výsledku kontroly
č.4/2012- kontrola príjmov obce za 1. polrok 2012. Poslanci
OZ zobrali záznam na vedomie.
K bodu 7: Ekonómka úradu Miroslava Kačaljaková predniesla
Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2012,
ktorú poslanci OZ schválili.
K bodu 8: V tomto bode vystúpili projektanti Ing. Stanislav Surovček a Miroslav Mušuta, ktorí
po dôkladnej analýze projektu
prišli s názorom, že projektová
dokumentácia vypracovaná v
roku 2006 je t. č. nerealizovateľná a to z dôvodu, že v prípade
dodržania jestvujúce projektovej dokumentácie by došlo k

narušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ. Druhá pripomienka zo strany projektantov
bola, že pôvodný projekt rátal
len s kapacitou cca 20 detí pre
MŠ. Projektanti navrhli vypracovať samostatný projekt MŠ,
ktorý by bol postavený nezávisle
od fungujúcej ZŠ a k prepojeniu
obidvoch budov by došlo počas
letných prázdnin. Poslanci OZ
poverili starostu, aby rokoval
s Ing. Stanislavom Surovčekom
o finančnom krytí novovytvoreného projektu vrátane stavebného povolenia.
K bodu 9: V tomto bode starosta obce informoval poslancov
OZ o potrebe navýšiť rozpočet
na viacúčelové športové ihrisko
o sumu 4 667 € , nakoľko prieskumom trhu bolo doložené, že
výstavba sa nedá zrealizovať za

40 000,- €. Poslanci OZ odsúhlasili navýšenie rozpočtu.
K bodu 10: Po ukončení verejno – obchodnej súťaže budú
začaté práce na asfaltovaní ciest
– MK Hore bránou ku súp. č.
146 v celkovej cene 19 142,15€
(s DPH) a MK Nová ulica
vstup Drevenice v celkovej cene
19 908,58 €.
K bodu 11: Rôzne - starosta obce informoval poslancov OZ o:
- potrebe zriadiť zastávku SAD
Liorbus na Kľučinách oproti
jestvujúcej zastávke. Zhotovenie spevnenej plochy násypom
makadamu.
- zhotovenie drevenej sochy
Krista Vladimírom Mackom
- pripravenej kúpnej zmluve na
majetko – právne vysporiadanie MK Nad ihriskom

- predloženej žiadosti o nájme
obecného pozemku na umiestnenie informačnej tabule. Žiadosť predložila firma Dedina
pod Salatínom, s. r. o., zastúpená Ing. Františkom Belkom.
Poslanci OZ po prerokavaní
schválili predmetnú parcelu
ako parcelu hodnú osobitného zreteľa a následne súhlasili
s podpísaním nájomnej zmluvy. Výška nájmu predstavuje
čiastku 300,- €/rok.
- žiadosti poslanca MVDr. Juraja Molčana na umiestnenie
dopravných značiek s obmedzením rýchlosti na 20 km/h
na ulici Kľučiny.
K bodu 12: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie OZ ukončil.

Druhou témou aj keď len
okrajovo sa chcem dotknúť
našej mládeže. Mládež v našej obci je v podstate taká
istá, ako v ktorejkoľvek inej
obci na Liptove. Máme veľa
šikovných a vzdelaných mladých ľudí, ktorí aj napriek
ťažkostiam, chcú využiť svoju mladosť a energiu na veci
užitočné. Nájde sa však aj
skupina mladých ľudí, ktorí
sa nevedia „vpratať do kože“
a obci a tiež svojim rodičom
sú viac „na obtiaž ako na
osoh“. Nedá mi nespomenúť
akciu pod krásnym názvom
„Rozlúčka s letom“, ktorú
organizovali miestni krčmári v úmysle vytvoriť mladým
ľuďom podmienky „v normálnej zábave“. To čo sa však
udialo v noci z 31. augusta
na 1. septembra v našej obci
nemalo nič spoločné s kultúrou a zábavou. Mrzí ma,
že som tieto akcie dokonca
ohlásil v miestnom rozhlase a určitým spôsobom som

pomohol organizovať akciu.
Výsledok „Rozlúčky s letom“
viac menej poznáte všetci.
Rozbité poháre, bitka medzi mladými v jednom aj
druhom pohostinstve, krv
na verejnom priestranstve a
množstvo neporiadku pred
kostolom a na iných verejných priestranstvách. Mladí
ľudia, ak pod týmto správaním má byť názov „Rozlúčka s letom“ nuž Pán Boh
nás opatruj od takýchto akcií. Mladí ľudia, chcem vám
pripomenúť, že za pár rokov
budete rodičmi vy a určite
sa vám konanie vašich detí
podobným spôsobom páčiť
nebude. Ako starosta obce
sa chcem všetkým občanom,
ktorí mali narušený nočný
pokoj ospravedlniť a sľúbiť,
že podobné akcie obmedzíme do priestoru kultúrneho
domu a nie na verejné priestranstvá.
Váš starosta



Postrehy starostu obce
Dušan Lauko

Vážení spoluobčania,
postrehy píšem v období
končiaceho sa leta a s ním
spojených oddychových a
teplých dní. Prichádza jeseň,
kedy by sme mohli z väčšej
časti hodnotiť výsledok našej
práce pomaly končiaceho sa
roka. V postrehoch by som
sa chcel dotknúť dvoch tém,
ktoré budú rezonovať medzi
našimi občanmi.
Prvou témou je končiaca komasácia a veci s ňou spojené.
V týchto dňoch Poľnohospodárske družstvo Ludrová zasiela nájomné zmluvy
na prenájom pôdy v našom
katastrálnom území. Medzi
občanmi počúvam viaceré
názory, že si pôdu budú obhospodarovať sami resp. ju
dajú do nájmu inému. Chcem
vás požiadať o zváženie svojho úmyslu, lebo podobných
skúseností máme viac ako
dosť. Spomeniem náhradné

pozemky pridelené v 90-tych
rokoch minulého storočia na
Okrúžkoch. V obci sa môžu objaviť ľudia, ktorí budú
chcieť ponúknuť aj vyšší nájom a tým vlastne odoberú
výmeru poľnohospodárskej
pôdy miestnemu PD. Upozorňujem, že po ukončení
takého nájmu pre cudziu osobu, PD nie je povinné prevziať
takýto pozemok späť a v tom
prípade prídete do konfliktu
s obcou, ktorá vás bude nútiť
právne nie fyzicky, aby ste sa
o svoju poľnohospodársku
pôdu starali sami. V dnešných časoch to nie je lacná
záležitosť. Poslanci OZ obce
počas nastávajúcich mesiacov
v spolupráci s právnikom budú pracovať na právne podloženom spôsobe obrábania
pozemkov. Na záver prvej
témy chcem veriť tomu, že
komasácia neprinesie zánik
PD resp. jeho rozkúskovanie
a do budúcnosti zaburinenie
nehnuteľností.
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Na guláši boli sme...
Jozef Klimčík

Sobota začiatkom augusta
nás prebudila do zachmúreného a upršaného dňa.
To nevadí, povedali si naši
členovia i hostia Jednoty
dôchodcov. Prípravy a snaha výboru stáli za to. Vedeli sme, že pod nový krásny
altánok sa zmestíme všetci
a privítame aj hostí. Veľká
vďaka patrí obecnému úradu, starším i mladým občanom, ktorí jeho stavbu zrealizovali.
Ku kotlíku sa postavil
známy gulášmajster Janko
a za pomoci „dievčat“ začal

s prípravou špeciality. Pomáhali aj „chlapci“, ktorí Jankovi narúbali dreva a dobre mu
prikurovali pod kotol.
Čo by sme to boli za starci, keby sme si nezaspievali,
nezajedli a pritom aj nevypili? Bolo úžasné, akými
dobrotami sa prezentovali
„dievčatá“. Harmoniky nás
rozospievali tak, že sme nevedeli, kedy skončiť. Aj vďaka nevľúdnemu a upršanému počasiu sme si boli bližší.
Pán starosta s manželkou,
ako vždy, nás poctil svojou
návštevou a obvyklým prispením k dobrej nálade.

Deň sa minul veľmi rýchlo a prišiel čas na ukončenie
vydarenej akcie, s ktorou boli
určite všetci spokojní. Vďaka

výboru JDS za zorganizovanie tohto príjemného a nezabudnuteľného stretnutia.


Nebola to nedeľa ako iné
Ján Garaj, farár

Nebola to nedeľa ako iné.
Bola prvá novembrová v roku 2010. Po sv. omši ľudia
pomaly kráčali v procesii za
kňazom na neďalekú vyvýšeninu z ktorej možno hľadieť
na celú dedinu. Kedysi toto
miesto nazvali “Vrchhora“
hoc sa na horu nepodobá.
Možno tu bol prvý obecný
cintorín – nevedno, ale odjakživa tu stála Božia muka
– kríž. Niektorí sa dobre zadýchali, kým vyliezli až ku

krížu, všetci obkolesili obnovený kríž a kňaz ho požehnal, aby nám bol ochranou,
viedol nás k spáse, upevňoval našu vieru, dal silu konať
dobré skutky a hlavne, aby
nám priniesol vykúpenie.
Nebola to nedeľa ako iné.
Po sv. omši 23. 9. 2012 ľudia
pomaly kráčali v procesii za
kňazom na neďalekú vyvýšeninu z ktorej možno hľadieť
na celú dedinu. Niektorí sa
dobre zadýchali, kým vyliezli až ku krížu, všetci obko-

lesili obnovený kríž a kňaz
ho požehnal, aby nám bol
ochranou, viedol nás k spáse,
upevňoval našu vieru, dal silu
konať dobré skutky a hlavne,
aby nám priniesol vykúpenie.
Kríž, ktorý blesk spálil v ničivej búrke ľudia vymenili za
nový. Aj spálené Ježišovo telo
s úctou pochovali a nahradili
novým. „Treba kúpiť korpus
umelý, nie kovový – ten priťahuje blesky,“ – uvažovali
niektorí. Lenže ten predošlý
bol tiež z epoxidu. Ako to, že
blesk
udrel
práve
doň?
V y svetlení by
mohlo
byť veľa, aj
takéto:
Nebola to
búrka
a k o

iné. Už prichádzajúca čierňava neveštila nič dobré. Búrka
28. júla 2011 zničila veľa stromov, odniesla nejednu strechu, napáchala nemalé hospodárske škody. Hromobitie
sa spustilo aj nad Liptovskou
Štiavnicou. Bleskozvody na
domoch úzkostlivo dúfali, že
prípadný útok hromoblesku vydržia, niektoré hlasno
plakali po obnovení revízie.
Blesk pripravený vybúriť sa
a spôsobiť škodu lietal nad
dedinou a hútal, do ktorého
domu udrie, čo zničí, kde
založí požiar, ktorú rodinu
pripraví o strechu nad hlavou. Už si aj vybral “obeť“,
no silná modlitba domácich,
ktorí v izbe kľačiac pred krížom prosili o ochranu mu
nedovolila vykonať svoj plán.
Nahnevaný vytrhol strechu
z administratívnej budovy
Ludrovského družstva, rozbil traktor a znova sa vrátil
nad Štiavnicu. „Kam udriem,
čo zničím, koho ožobráčim?“
Pokračovanie - s. 5
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Okresná súťaž DHZ v Liptovskej Štiavnici
Andrej Fliega

Previerka pripravenosti
dobrovoľných
hasičských
zborov na okresnej úrovni sa
v minulosti ešte v Liptovskej
Štiavnici nekonala. Preto sa
partia členov dobrovoľného hasičského zboru v spolupráci s obcou Liptovská
Štiavnica a pánom starostom
Dušanom Laukom rozhodla
v roku 2012 uskutočniť takúto súťaž aj v našej obci. A
tak sa v nedeľu 26.augusta
2012 v krásnom prostredí za
Lúčnym hríbom stretli dobrovoľné hasičské zbory z celého okresu, aby predviedli
svoje schopnosti a zručnosti
v jednotlivých disciplínach.
Ako tradične na okresných
súťažiach, aj tu boli dve dis-

ciplíny, bol to požiarny útok
a štafeta. V každej disciplíne
sa súťažiaci pokúšali dosiahnuť čo najlepší čas. Jednotlivé časy sa spočítali a vznikol
výsledný čas.
Na súťaži sa pretekalo
v troch kategóriách mužskej, ženskej a dorasteneckej.
Naša obec mala zastúpenie
prvýkrát po dlhšom čase
až v dvoch kategóriách a to
v mužskej kategórii, kde súťažilo viac ako 25 družstiev
z celého okresu a tiež v ženskej kategórii. Našim mužom
sa aj napriek veľkej snahe a
vyšším očakávaniam podarilo umiestniť len na stredných
priečkach tabuľky. V ženskej
kategórii nám radosť urobili naše dievčatá, ktoré sa na

svojej prvej súťaži umiestnili
na treťom mieste a priniesli
do zboru aj pohár za tretie
miesto.
Na záver by som sa chcel
v mene DHZ Liptovská
Štiavnica poďakovať pánovi
Romanovi Čonkovi, kto-

rý v spolupráci s ostatnými
ochotnými dobrovoľníkmi
navaril výborný guláš pre
súťažiacich ale aj pre občanov, ktorý prišli naše družstvá povzbudiť k lepším výkonom na súťaži.


Nebola to nedeľa ako iné
Pokračovanie zo s. 4

húta si a nahlas hrmí: „som taký
mocný, že spálim všetko do čoho
udriem!“ V tieni červeného smreka
visel na kríži Pán. Okrem výhľadu
na dedinu neustále sledoval oblohu. „Pozri, pribili ma na kríž, aby
som zachránil ľudí. Aj teraz som
tu na kríži, aby som sa zastal svojich. Do mňa udri, vybi si zlosť, ale
Štiavničanom neubližuj!“ – Blesk v
túžbe ukázať svoju moc neváhal a
plnou silou rozsekol strom a udrel
do Božej muky, no vzápätí zmizol
v útrobách zeme a už nikomu viac
neublížil. Ježiš sa znova obetoval,
aby zachránil svoj ľud.

Modlitba: Pane, svätý Otče,
všemohúci a večný Bože, prosíme ťa: požehnaj kríž nad Liptovskou Štiavnicou, aby nám
bol ochranou a priviedol nás
k spáse. Nech upevňuje našu
vieru, nech nám dá silu konať
dobré skutky a prinesie vykúpenie. Nech je nám útechou
v žiali a štítom i zbraňou proti
všetkým nástrahám Zlého, o to
ťa prosíme skrze Krista, nášho
Pána. Amen.

4. ročník FHL na novom ihrisku
Onedlho začíname 4. ročník Farskej Hokejbalovej Ligy. Pri
pastoračnom centre Carmagnola máme nové ihrisko, ktoré sa už
onedlho stane dejiskom ligových zápasov. Vyslovujeme všetkým
slová vďaky za finančnú i materiálnu pomoc pri jeho budovaní.
Finančne na ihrisko prispeli:
v zamestnaneckom programe nadácia VÚB , Poľnohospodárske družstvo v Ludrovej, DOMKA – združenie saleziánskej mlá-



deže, stredisko Ludrová, Mondi SCP Ružomberok, obec Liptovská Štiavnica, Bohuznámi sympatizanti a podporovatelia práce s
deťmi a mládežou. Všetkým zo srdca ďakujeme a vyprosujeme
hojnosť Božích milostí a požehnania.
Bližšie informácie o organizovaní FHL nájdete na
www.ludrova.domka.sk/fhl

adrese

Ján Garaj, farár
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O škole
Renáta Cagalincová

Prázdniny, ten krásny čas
leňošenia, oddychu a zaslúženého zabudnutia na školu,
sú zase na rok preč. Po dvoch
mesiacoch sa opäť začala
škola.
Prvý september zaklopal
na dvere a my sme stretli
v škole. Slávnostné zahájenie nového školského roka
2012/13 sa uskutočnilo
3. septembra 2012 o 8.30 hodine pred budovou školy. Po
zaznení hymny SR pár slovami privítala po prázdninách
všetkých pedagógov, zamestnancov školy, žiakov a ich
rodičov riaditeľka školy, slávnostný príhovor predniesol
pán starosta a krátkym programom spestrili slávnostný
deň štvrtáci. Potom sa už
všetci žiaci rozišli so svojimi
triednymi učiteľkami do svojich tried.
V tomto školskom roku
bude Základnú školu v Liptovskej Štiavnici navštevovať
49 žiakov:
1.A – 12 žiakov, 2.A – 17
žiakov, 3.A – 11 žiakov, 4.A
– 9 žiakov. V pedagogickom
zbore nastala zmena, kedy
Mgr. Zuzanu Chlustovú
zastupuje Mgr. Vladimíra
Chlepková, ktorá je triednou
učiteľkou v treťom ročníku.
A čo čaká žiakov v novom

školskom roku?
Ešte kvalitnejšia a modernejšia výučba vďaka interaktívnemu systému, zvýšenému počtu počítačov v učebni
informatickej výchovy a
inštalovaním počítačov do
každej triedy. Podľa záujmu
rodičov a žiakov by sa žiaci
mali zúčastniť školy v prírode
v Západných Tatrách v mesiacoch máj – jún, exkurzie
do hvezdárne v Žiari nad
Hronom, návštevy Mestskej
knižnice v Ružomberku, tvorivých dielní v Liptovskom
múzeu, v škole sa uskutočnia
divadelné predstavenia divadla Portál z Prešova, žiaci
budú besedovať s hasičmi
z OR HaZZ v Ružomberku,
s prírodovedcom a spisovateľom Miroslavom Sanigom,
školu budú reprezentovať
v recitačných súťažiach, so
svojimi výtvarnými a literárnymi prácami sa zúčastnia
vyhlásených súťaží a akcií,
zapoja sa spolu s pedagógmi
do projektov.
Základným dlhodobým
projektom našej školy je však
školský projekt MravčEKOvia, ktorý má environmentálne zameranie a smeruje k tomu, aby aj naši žiaci, ktorí žijú
vlastne v lone prírody ale
zároveň v blízkosti priemyselného mesta Ružomberka,
vnímali prírodu jednak ako

zdroj prírodných surovín a
rôznych druhov energií, ale
aj ako zdroj zdravia a krásy,
ktorý nie je nevyčerpateľný
a ktorý treba chrániť a starať
sa oň.
O tom, že náš projekt nie
je papierovou záležitosťou,
nasvedčuje množstvo akcií,
ktoré so žiakmi od jeho
vzniku realizujeme. Mnohé
z nich sa stali pravidelnou
súčasťou života školy:
Vychádzky do blízkeho, ale
aj vzdialenejšieho okolia školy, na ktorých plnia nasledujúce úlohy:
• všímajú si stupeň znečistenia jednotlivých území
obce
• čistia okolie školy, okolie
minerálneho prameňa Medokýš, a to niekoľkokrát do
roka
• poznávajú druhy odpadu
a zisťujú možnosti jeho
recyklácie
• oboznamujú sa so životom
v lese, so zvieratami ktoré
žijú v okolí, so starostlivosťou o les, s jeho ochranou
s negatívnymi následkami
umelých postrekov pre život drobného užitočného
hmyzu (včiel...)
Pokusy ktoré ich presvedčili o možnostiach šetrenia
el. energie o potrebe vody
a vzduchu a ich vlastnos-

tiach.
Druhotné využitie odpadových surovín v rámci výtvarnej výchova a pracovného
vyučovania.
Recyklácia starého papiera
a jeho opätovné využitie.
Pravidelná
starostlivosť
o vtáctvo, ktoré prezimúva
u nás. Žiaci preň zhotovujú
a rozvešiavajú kŕmidlá a salámy (zmes rôznych druhov
semien spojená lojom).
Zbery  odpadových  surovín
organizujeme pravidelne 2krát do roka, na jeseň a na jar.
Občania obce nám pri tom
výdatne pomáhajú. Je neuveriteľné, že každý rok nazbierame okolo 13 000 kilogramov rôzneho odpadu, ktorý
by mohol končiť na čiernych
skládkach v okolí obce. Aj to
je pekný príspevok našich
žiakov ku skutočnej ochrane
prírody za pomoci obyvateľov obce Liptovská Štiavnica
a Štiavnička.
Pripomíname si: v apríli
Deň Zeme, Deň vody a v júni
Deň životného prostredia.
Nacvičujeme
so žiakmi
EKO scénky.
Na všetkých podujatiach
a akciách sa žiaci zúčastňujú
s radosťou a s nadšením vykonávajú všetky činnosti..


Pozastavenie nad krásami vlasti
Katarína Pastuchová

Jaskyne sú nevšednými
prírodnými fenoménmi, ktoré svojimi pozoruhodnosťami oslovujú širokú verejnosť
i odborníkov rôzneho zamerania. V porovnaní s inými
prírodnými javmi sa vyznačujú mnohými svojráznymi

až unikátnymi črtami, ktoré
zvýrazňujú tajuplnosť podzemia. Nevšedný a dlho nezabudnuteľný je pohľad na
rôznorodé útvary kvapľovej
výzdoby, vodou vypreparované skalné tvary, mohutné
podzemné siene, podzemné
kaňony pretkané hučiacimi

vodami alebo priezračné jazerá.
Dominantným znakom
niektorých jaskýň je ich zaľadnenie. Známe sú aj nálezy kostí vyhynutých zvierat.
V našich jaskyniach sa okrem
netopierov vyskytuje veľa
druhov drobných živočíchov

prispôsobených životu v podzemí. Keďže človek sa dostával do jaskýň už v dávnej
minulosti a niektoré z nich
dokonca v praveku osídlil,
sú aj miestami historických
pamiatok a archeologických
nálezov.
Pokračovanie - s. 7
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Moje dieťa má pre mňa najväčšiu hodnotu
Jana Džuková - Kamhalová

Prázdniny skončili už pred pár
týždňami a žiaci a ich rodičia
„nabehli“ na školský režim.
Ráno vstať, do školy, vyučovanie, obed, krúžky príchod domov, domáce úlohy, prípadne
pomoc rodičom, záľuby večera
a spať. Kolotoč každodenný,
ktorý sa bude točiť do najbližších prázdnin. Deň za dňom,
týždeň za týždňom, mesiac za
mesiacom...
Každý deň však prinesie
niečo nové, neopakovateľné, dni radostné aj tie menej
pekné. Hlavne my rodičia by
sme vedeli o „pestrosti“ každodenných starostí a radostí
určite dlho rozprávať. Nikdy
by sme však nemali zabúdať
na zraniteľnosť a krehkosť detskej duše. Školáci „zbierajú“
prvé známky. Prváci včeličky,
u starších je paleta známok
pestrejšia. Už od prvého dňa
však musíme žiačika priúčať
k zodpovednému prístupu ku
jeho povinnostiam, ktoré pre
neho predstavujú nepopulárne domáce úlohy. Inak by sa
nemohlo stať, že v prvý škol-

ský týždeň už niekoľko žiakov
v mojej triede si nesplnilo domácu úlohu. Úloha je pre žiaka opakovaním a utvrdením
učebnej látky, ktorú preberalo
na hodine v škole. Keď príde bez nej, to znamená, že to,
čo počulo v škole už zabudlo,
lebo si učebnú látku neutvrdilo domácou úlohou. Nasledujú
nedobré známky, ktoré si žiaci
tak veľmi chcú opraviť hlavne
pred vysvedčením. Rada by
som poprosila rodičov, aby
kontrolovali svoje deti, rozprávali sa s nimi a predchádzali situáciám, kedy sa dieťa s trápi,
a dokonca sa zaoberá myšlienkami, ktoré nepatria do detskej
duše.
Signálom, že sa v ňom niečo
deje je uzatváranie do seba,
do svojho vnútorného sveta,
odmieta komunikáciu s rodinou, kamarátmi, je ľahostajné k svojmu zovňajšku. Javí
známky neistoty, smútku,
sebaobviňovania, pocity menejcennosti, úvahy, že sklamal
svojich blízkych. Dieťa má
narušený spánok, objavujú sa
ranné nevoľnosti, často hľadá

únik v chorobe, je precitlivené, plačlivé, inokedy sa objaví
podráždenosť až agresivita.
U starších žiakov sa často objaví chodenie poza školu, klame,
nevie sa sústrediť, je úzkostlivé. Často sa stáva, že stráca
svoje veci, berie z domu peniaze, zhoršujú sa jeho výkony v
škole, je bojazlivé, má strach,
cesta domov mu trvá dlhšie
ako predtým. tiež sa stáva, že
dieťa skončí so svojimi koníčkami, mení svoju „partiu“.
Zvýšenú pozornosť dieťaťu by
sme mali venovať ak používa
vety: nikto ma nemá rád, život
nestojí za nič, nič nemá zmysel, som len na príťaž. Keby
sme videli do detskej duše,
uvideli by sme, koľko starostí a
otázok trápia naše deti. Buďme
tu pre ne, vždy, keď nás potrebujú, aj keď prídeme unavení
a podráždení z práce, kde sme
museli riešiť množstvo problémov. Zmobilizujme svoje sily a
buďme tu pre svoje deti! Verte,
to čo si zasejeme, to po rokoch
aj zožneme a ja Vám milí rodičia želám , aby Vaša úroda
bola bohatá hlavne na krásne

chvíle a zážitky, ktoré prežijete so svojimi deťmi. Verte, sú
neopakovateľné a nezabudnuteľné. Možno raz by ste chceli
ten čas vrátiť späť, ale už to nebude možné, s malými deťmi
odídu malé starosti a s veľkými prídu tie väčšie. Táto stará
múdrosť je overená rokmi, ale
my sa tešme z každého dňa a
venujme našim deťom toľko
času, koľko potrebujú. Odmenou nám bude šťastný úsmev
našich detí.
Na záver môjho príhovoru pár
riadkov z listu, ktorý píšu deti
dospelým:
...“Oteckovia, drahé mamy, všetci dospelí a všetci veľkí známi.
Volajú Vás vaši malí: Príďte medzi nás, nájdite si na nás čas.
Už ste dlho schôdzovali, zarábali, pracovali...
Lenže mama, ja som sama, aj
ja ocko som strašne sám.
Oteckovia, drahé mamy, príďte prosím , medzi nás, lebo keď
dnes neprídete,
možno že raz zostanete tak ako
my celkom sami.
Príďte medzi nás, kým je ešte
čas!


Pozastavenie nad krásami vlasti
Pokračovanie zo s. 6

S mnohými takýmito pozoruhodnosťami sa stretávajú aj návštevníci sprístupnených jaskýň na Slovensku,
ktoré si v posledných rokoch
ročne prezrie vyše 680-tisíc
domácich i zahraničných
hostí.
K výške tohto čísla v minulom školskom roku prispeli aj žiaci Základnej školy
Liptovská Štiavnica, ktorí si
za cieľ koncoročného výletu
vybrali blízke Demänovské
jaskyne. Únavu a bolesť nôh
určite vyvážili nevšedné výjavy tajuplných priestorov.

Sprístupnené jaskyne ako
náučné lokality majú dôležité poslanie nielen v environmentálnej výchove,
ale aj pri budovaní
prirodzenej hrdosti k vlasti. Tým, že
sme dali možnosť
žiakom (ale aj rodičom) nahliadnuť
aj do tejto oblasti
cestovného ruchu,
zároveň sme vytvorili možnosť uvedomiť si, že jaskyne
sú veľmi citlivé voči
akýmkoľvek
nevhodným zásahom

človeka. A v neposlednom
rade sme vzdali hold a úctu
všetkým jaskyniarom, ktorí

neraz položili život pri objavovaní a sprístupňovaní tejto
krásy Slovenska
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Ako recyklujeme staré sklo
alebo ako podporujeme environmentálnu výchovu žiakov v našej škole
Renáta Cagalincová

Som obyčajný pohárik na
detskú výživu. Ešte donedávna som stál na pulte v obchode a zdobila ma pekná jabĺčková nálepka. Prišiel Milan,
kúpil si ma a výživu pekne
vyjedol. Potom ma umyl, ako
ho to mama naučila, no pri
utieraní som sa mu vyšmykol. Odvtedy som štrbavý.
Už ma nik nepotrebuje. Na
zaváranie som nevhodný.
Mohli by sa do mňa ukladať
drobnosti? Akurát! Ešte by sa

deti porezali! Čo so mnou?
Namočili ma do vody, aby sa
zo mňa odlepila nálepka. A
teraz čakám v smetnej nádobe, kým ma vynesú do kontejnera. Milan mal tento týždeň službu so smeťami. A tak
som naposledy pocítil teplo
jeho dlane, keď ma vhadzoval do zeleného kontejnera
na sklo. Najprv mi stískalo
srdce od smútku, že sa ma
tak rýchlo zbavujú. Čoskoro
som však zistil, že som medzi svojimi. Sirupová fľaša
bez dna, kompótový pohár

s puklinou, minerálna fľaša
s naštrbeným hrdlom. Všetci
čistí a vyumývaní. Iba v kúte
sa krčila fľaša od oleja. Bola
naštvaná a smrdela. Veľmi ju
trápilo, že ju najprv neumyli,
kým ju vyhodili. Veď takto
je nepoužiteľná. Nemôže ísť
medzi čisté poháre, aby ich
nezašpinila.
Keď prišlo po nás auto,
krásne sme v kontajneri
štrngali, cinkali. Bol to rozlúčkový spev. Odchádzame,
aby sme začali nový život.
Auto vyložilo náš kontajner

v sklárňach na dvor. Potom
nás prebrali, olejovú fľašu
vyradili a zvyšok poslali do
mlyna. Spravili z nás črepiny.
Každý pohár, fľaša či tabuľka
okenného skla sa premenila
na drobné sklíčka. Tie roztavili v peci. Vznikla horúca
kaša, z ktorej sa dá všeličo
vyrobiť. Ja som sa napríklad
z pohárika stal súčasťou tabuľky akvária. Je mi dobre a
svet sa mi páči.
Ja, bývalý pohárik, som
zasa užitočný.


ti, hier a zábavy s deckami.
V pondelok sme sa vybrali
na túru. Ráno bolo slnečné
a preto sme si povedali, že
je to vhodný deň na to, aby
sme videli výhľad z nejakého
kopca. Tak sme si zobrali do
ruksakov desiatu, pitie a pre
istotu sme nezabudli na pršiplášte. Asi v polovici našej
naplánovanej trasy sa začali
nad Lomnickým štítom vytvárať oblaky. Netrvalo dlho a
bola celá obloha zatiahnutá

a začalo pršať. Vytiahli sme
pršiplášte a chceli sme sa
sme sa dostať na koniec našej naplánovanej trasy. Kým
sme tam došli boli sme aj tak
celý mokrí a musel po nás
prísť pán farár na aute, aby
sme zvládli cestu do tábora.
Boli sme radi, že po takomto
výlete nikto neochorel 
Naším verným spoločníkom v celom tábore bol pes
pána správcu. Hrali sme sa
s ním každý deň a on nás
za odmenu
strážil. Taktiež nechýbal duchovný program.
My sme sa
spoločne vydali na putovanie so
sv. Cyrilom
a Metodom
a zisťovali
sme ako to
asi vyzeralo
v dobe, keď
prišli na Veľkú Moravu
ohlasovať

vieru. Veríme, že decká si
z tábora odniesli čo najviac
zážitkov, ale aj skúseností do
ďalších dní.
Začiatkom septembra sme
sa s deťmi stretli a ako každý
rok po tábore a spomínali
sme na tie najkrajšie chvíle.
Na začiatku septembra
sa v Liptovskom Mikuláši
uskutočnil Deň života. Je
to akcia na ktorej sa stretnú
všetky deti z Liptova a spoločne sa hrajú, spoznávajú
alebo plnia rôzne úlohy, ktoré sú im zadané. Tento rok
mali decká za úlohu nájsť
poklad. Ale nie hocijaký, ale
poklad viery. Bolo to zároveň aj štartovacie stretko. Aj
my sa budeme v tomto roku
viac venovať téme.. Za pokladom viery.
Všetky deti srdečne pozývame na stretká, ktoré sa
uskutočňujú každý piatok
po sv.omši v pastoračnom
centre Carmagnola.

Deti z eRka
Zuzana Zarevúcka

Leto je síce za nami, ale
každý z nás sa určite rád
vracia ku spomienkam a
chvíľam, ktoré zažil cez leto. Aj my s deťmi z letného
tábora máme kopec spomienok. Tento rok sme si užívali
krásne prostredie vo Vysokých Tatrách. Aj keď počasie
nebolo vždy krásne, program sme si dokázali prispôsobiť :) Tábor bol plný rados-

Vaši animátori 
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Plánované zmeny v štátnej správe
Katarína Kačalková

Opäť sa tomu nevyhneme. Tak ako už niekoľkokrát
v minulosti, budeme musieť
akceptovať, že úrad, na ktorý sme boli zvyknutí chodiť
niečo vybaviť, bude zrušený a
naopak, zriadený bude nejaký
nový, s inými kompetenciami.
Štát jednoducho musí šetriť a
tak zmeny, ktoré nás čakajú,
sú súčasťou komplexnej reformy verejnej správy. Zaviazala sa ňou vláda SR vytvorením novej štruktúry orgánov
miestnej štátnej správy.
Od roku 1989 tu už bolo
veľa snáh reformovať verejnú
správu tak, aby sa minimalizovali náklady na jej činnosť.
Určité čiastkové úspechy sa
dosiahli, avšak práve preto, že
sa korigovali vždy len niektoré
časti verejnej správy, po nejakej dobe bol výsledný efekt
tzv. „jojo-efekt“, čo znamená, že úradov bolo opäť akosi
viac, neprehľadnosť sa zvýšila
a chudák občan naozaj nevedel, čo a kde má vybaviť.
Vízia tejto reformy sa spravuje niekoľkými myšlienkami:

● cieľom je vybudovať efektívnu, spoľahlivú a otvorenú
štátnu správu (odtiaľ názov
vypracovaného programu
ESO),
● úlohou všetkých reformných krokov je naplniť heslo
– obiehať majú informácie a
nie občan,
● pri nakladaní s verejnými
prostriedkami sa musí zvýšiť transparentnosť a efektívnosť,
● vybavovanie záležitostí, ktoré zabezpečuje štát, musí byť
čo najjednoduchšie, s minimálnymi možnými nákladmi.
Myšlienky sú to iste pekné,
hodné zreteľa. Dosiahnuť ich
však v každodennej praxi určite nebude jednoduché.
Z informácií, ktoré nám
ponúkajú médiá, zatiaľ vieme,
že celá reforma bude prebiehať
v niekoľkých etapách. Podľa
navrhovaného vládneho materiálu je prvá etapa datovaná
k 1. januáru 2013. Plánované
zmeny, ktoré by mali prebehnúť v prvej etape sú:
- zrušenie krajských staveb-

ných úradov,
- zrušenie krajských školských úradov,
- zrušenie územných vojenských správ.
Ide o krajské úrady špecializovanej miestnej štátnej
správy a pôsobnosť by mala
byť po ich zrušení presunutá
do obvodných úradov v sídle
kraja – inak povedané do krajských miest.
Následne by sa mali zrušiť:
- krajské úrady životného
prostredia,
- krajské úrady pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie,
- krajské pozemkové úrady,
- krajské lesné úrady,
- katastrálne úrady.
Pôsobnosti z týchto krajských úradov by mali byť
presunuté do jednotlivých obvodných úradov v sídle kraja
– teda do obvodných úradov
životného prostredia v sídle
kraja, do obvodných pozemkových úradov v sídle kraja a
podobne.
Významnou novinkou je
budovanie centier podpory

Nový altánok už slúži ľuďom
Dušan Dírer
Z obecného rozhlasu a tiež z WEB-stránky našej obce ste sa
mohli dozvedieť informáciu v znení: „...od mesiaca júl je funkčný novovybudovaný altánok v lokalite Lúčny hríb. Obec do altánku
investovala nemalé finančné prostriedky, preto využívanie altánku
chce mať určitým spôsobom pod kontrolou. Je potrebné nahlásiť záujem o využitie altánku na obecnom úrade. V prípade viacerých
záujemcov o jeden termín vždy rozhodne skoršie nahlásenie termínu. Využívanie altánku je bezplatné, ale žiadame o udržiavanie poriadku a čistoty...“
S návrhom výstavby turistického altánku prišli zástupcovia
DHZ na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v novembri 2011
(informácia bola uverejnená v našom časopise 5/2011). Po schváPokračovanie - s. 10

a kontaktných miest. Podľa
deklarovaného zámeru vlády bude úlohou centier podpory zabezpečiť personálne,
prevádzkové, finančné, resp.
materiálno-technické činnosti
pre integrované úrady.
Kontaktné miesta by mali
poskytovať pre občana prvý
priamy kontakt so štátnou
správou. Občan by tu mal
dostať kvalifikované poradenstvo, môže tu podať svoje
podania, vybaviť na mieste
jednoduchšie záležitosti.
Všetky tieto zmeny sú zatiaľ v štádiu riešenia. Určite
by nebolo správne niečo uponáhľať, resp. vykonať na základe unáhleného monitoringu a
nie celkom korektných podkladov. Občan to tak možno
nevníma, ale zmeniť fungovanie štátnej správy si vyžaduje
komplexnú tímovú prácu odborníkov, aby pripravované
zmeny nezasiahli negatívnym
spôsobom občana pri vybavovaní svojich požiadaviek na
jednotlivých úsekoch miestnej
štátnej správy.
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Nový altánok už slúži ľuďom
Pokračovanie zo s. 9

lení výstavby (a začlenením nákladov do
rozpočtu obce na rok 2012) Obecným zastupiteľstvom sa mohlo začať stavať. Mladí
členovia miestneho DHZ sa do výstavby
pustili 6. apríla 2012 a 30. 6. 2012 robili
finálne práce. Dnes uverejňujeme niekoľko
fotografií urobených počas „budovania“ altánku..


8. 5. 2012

7. 4. 2012

1. 5. 2012

26. 5. 2012

20. 6. 2012

Novokňaz v našej farnosti
dp. Matúš Oravec, kaplán
Volám sa Matúš Oravec a
narodil som sa v Kežmarskej
nemocnici. Prvé tri roky svojho života som prežil v Ľubici.
Následne sme sa presťahovali
do Kežmarku na sídlisko Juh.
Na detstvo si spomínam veľmi
rád. Bolo veľmi šťastné v kruhu
mojej užšej, ale aj širšej rodiny,
v ktorej sa dodnes tešíme vrelým vzťahom. Viera v Boha mi
bola od narodenia v rodine silne
vštepovaná jasnými postojmi a
hodnotami.
Strednú školu som absolvoval v Kežmarku na gymnáziu
P. O. Hviezdoslava, vysokú na
Technickej Univerzite v Košiciach, na strojníckej fakulte.
Tam som aj prvý raz začal uvažovať o kňazstve ,ku ktorému
ma Boh postupne, pomaly viedol. Od osemnástich rokov som
začal osobnejšie prežívať svoju
vieru. Spomínam si , že to začalo na veľký piatok dnovénou
k Božiemu milosrdenstvu a zároveň ročnou pobožnosťou od

sv. Brigity, ku ktorej sa po týždni pridala aj 12. ročná. Takto v
modlitbe a v Božom slove som
sa učil načúvať Božiemu hlasu.
Táto moja viera rástla ďalej cez
rozmer spoločenstva na vysokej škole na internáte cez kňazov Univerzitného pastoračného centra, ktorí tam pôsobili.
V tomto dozrievaní vo viere a
počúvania Božieho hlasu som
jedného dňa po svätej spovedi,
pamätám si presne, že to bolo
v Kežmarskej bazilike, keď som
vychádzal zo spovedeľnice medzi prvým a druhým stĺpom,
počul Božie volanie. Neboli to
nejaké konkrétne slová napr.
„Poď za mnou“, ale jasné, intenzívne, vnútorné poznanie, že v
kňazstve je moje miesto. Presne tak som to vtedy cítil. Pohlo
to celým mojím vnútrom a ešte
dnes, keď si na to spomínam,
tak to intenzívne prežívam. Bolo
to v lete, po druhom ročníku
na Technickej univerzite. Svoje
povolanie som ďalej skúmal a
rozlišoval a o rok som nastúpil
na denné štúdium Katolíckej te-

ológie v Košiciach. Súbežne som
dokončil technickú univerzitu a
potom vstúpil do kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka
na Spišskej Kapitule v Spišskom
Podhradí. Tam som už len pokračoval v začatých teologických štúdiách a vstúpil rovno do
tretieho ročníka
Štúdium teológie bolo pre
mňa koníčkom. Obľúbil som si
kráľovnú teologických disciplín Dogmatiku. Voľný čas som
v seminári trávil prechádzkami
s ružencom a s priateľmi prechádzkou po lúke, ktorú voláme
Pažica, modlitbou chvál, taktiež
v spoločenstve bratov seminaristov a pravidelným, výdatným
športom. To boli najstabilnejšie
prvky môjho trávenia voľného
času.
Život v seminári zavŕšila
kňazská vysviacka rukami diecézneho otca biskupa Mons.
Štefana Sečku. Hneď po nej som
dostal od otca biskupa Štefana
dispozíciu ako kaplán do farnosti Ludrová. A tak som tu. Verím,

že cez
otca biskupa sa
prejavila
Božia
vôľa, aby
som bol
práve tu.
Preto sa
často zamýšľam, k čomu ma Pán
volá a aké mám poslanie v tejto farnosti. Túžim byť citlivý na
jeho vnuknutia a poslušný jeho
vôli. Verím, že takto môže cezo
mňa pôsobiť sám Pán a spolu s
farníkmi, pod vedením Pána farára, budeme môcť prežívať Božie veci. Verím, že o to ide. Byť
uprostred Božieho kráľovstva v
tomto svete. Prežívať tie Božie
veci, mať v srdci Božie túžby a žiť
pre Božie plány. O to sa modlím
a pozývam aj Vás k modlitbe za
dediny našej farnosti. Za otvorené srdia našich birmovancov,
ktorých v tomto toku pripravujeme, ale aj za všetkých mladých
a vôbec všetkých členov našej
farskej rodiny.
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A znova v Taliansku
Edita Haluzová
Už po štvrtý krát som tohoročnú dovolenku strávila s Jednotou dôchodcov v talianskom
Lignane.
Mnohí sa ma pýtali, že prečo
chodíme stále na to isté miesto.
Ja hovorím, že človek chodí rád
tam, kde sa cíti dobre. No a čo
sa týka programu, dá sa každý
rok obmieňať. Tak prečo nie?!
Počas pobytov sme navštívili Benátky, plavili sme sa po
rieke Stella, kde sme obdivovali starú rybársku osadu, toho
roku sme si naplánovali večernú plavbu loďou do malebného
mestečka Morano. Plavili sme
sa cez moranskú lagúnu, ktorá
je najdlhšia v Taliansku, s rozlohou 10.000 futbalových ihrísk
a dostanete sa až do Benátok.
Aj jej trasa je vyznačená kolami a podľa slov kapitána, nikdy sú tam nie veľké rozbúrené
vlny. Samotné mestečko svojou

architektúrou pripomína Benátky, preto ho aj miestni volajú Pikolo Venezia, čiže Malé
Benátky. Keď sme sa priplavili
do moranského prístavu, bola
už tma, ale na námestí nás vítala víťazka talianskej Superstar, ktorá nám svojím spevom
spríjemňovala zaujímavý večer.
Hodina na prehliadku sa rýchlo minula a my sme sa pomaly
vracali na loď. O program počas plavby sa nám postaral kapitán lode, ktorý nám krátil čas
hrou na gitare a spevom starých
námorníckych pesničiek. Cestou nazad nám ponúkol pohár
vína a na rozlúčku nám zahral
serenádu na trúbke. Takže do
vily Giulia sme sa vracali všetci
spokojní a plní nových zážitkov .Aj toho roku viacerí z nás
navštívili pondelňajší lignanský
trh, kde si každý môže niečo
vybrať, no a pochutnali sme si
aj na výbornej talianskej káve a
zmrzline.

No
najväčším
lákadlom zostáva
piesočná pláž a teplé more. Pri odlive
môžete kráčať desiatky metrov bez
toho, aby vám voda
siahala nad plecia.
Počas
nášho
pobytu prebiehala
v Taliansku
celonárodná dovolenka, preto sme na
pláži stretávali veľa
talianskych rodín
s deťmi o ktoré sa
starali prevažne otcovia. Cena ovocia
a bežných potravín sa pohybovala
v zhruba našej cenovej relácii,
preto sme si mohli dovoliť kúpiť
ovocie, mliečne výrobky, alebo
sladkosti. Naši členovia sa zúčastnili aj na zájazde v chorvátskych Vodiciach. Po ich návrate
mi vedúci zájazdu predseda OV

JDS p. Bukna povedal: „zlaté
Taliansko! Nie že by tam bolo
zle, ale na rok ideme opäť do
Lignana, postavili tam novú
vilu“! Tak čo, pozdáva sa vám
takáto dovolenka a pôjdete
s nami milí naši členovia?


rosta obce rozpisoval o súkromných aktivitách počas leta. Nie
som nejaký veľký cestovateľ, ale
tohto roku som sa dal nahovoriť na pútnickopoznávací zájazd
do Lúrd. Lurdy sú
pútnickým miestom, kde sa v roku
1958 zjavila Panna
Mária mladému
dievčaťu menom
Bernardetta Soubirous pri jaskyni
nazvanej Massabielle na ľavom
brehu rieky Gave
vo
Francúzsku.
Lurdy pred zjavením Panny Márie
mali 4000 obyvateľov a bolo to obyčajné Francúzske
mestečko. Od zja-

venia Panny Márie toto mesto
navštívi 5 000 000 pútnikov
ročne. Keď som videl prvýkrát
lurdskú baziliku a to neskutočné množstvo ľudí zostal som v
nemom úžase. Navštívil som
Rím aj Svätú zem v Izraeli, ale
také vnútorné pocity ako som
mal v Lurdách som nepoznal.
Okolo mňa sa tiesnilo tisíce
ľudí na invalidných vozíkoch,
ktorí prišli prosiť Pannu Máriu
o uzdravenie. Pri pohľade na
ľudí, ktorí nemali ruky, nohy,
mnohokrát boli viac menej
v kóme, som si uvedomil, že
život a zdravie sú najcennejšie.
Vtedy som si pomyslel, že takúto ľudskú biedu by mali vidieť
všetci tí, ktorí dnes nehľadia
na ľudské životy a utrpenie, na
ľudskú dôstojnosť a možno pri
tomto pohľade by svoje konanie prehodnotili. Chorí ľudia

prišli s poslednou nádejou ku
jaskyni v Lurdách, kde prosili
o zdravie pre seba, ale v mnohých prípadoch aj o zdravie ich
rodinných príslušníkov. Nezabudnuteľným zážitkom bola
medzinárodná sv. omša v podzemnej Bazilike sv. Pia X., do
ktorej sa zmestí 23 000 pútnikov. Je to snáď najväčší kostol,
aký som kedy videl. V tomto
kostole sa každý deň na sv.
omši zúčastňuje tisíce veriacich
a je venovaná požehnaniu chorých. Návštevu Lúrd by som
chcel odporučiť každému. Je
to prekrásne miesto, ktoré Vás
obohatí nielen kultúrne ale aj
duchovne a spomienky naň ostanú hlboko vryté v srdci. Púť
má však aj nevýhodu. Treba
v autobuse absolvovať viac ako
4 600 km, čo je tiež obeta.


Lurdy
Dušan Lauko
Vážení spoluobčania,

nebýva zvykom, aby sa sta-
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Dar
Ladislav Slanicay

V živote sme sa už s týmto výrazom stretli viackrát ale nie
vždy sa zamysleli o čom ten
výraz je, čo vyjadruje, akú situáciu a vzťahy nám chce pripomenúť a tiež to, čo v súvislosti s darom je treba dodržať
a zachovať. Spôsoby a formy
darov v našom živote poznáme viacero. Ba skôr veľa.
Často si ani neuvedomujeme
že aj toto je, alebo bol dar.
Napríklad zdravie. Dary ako
pozornosť zvykneme dávať,
alebo prijímať pri rôznych situáciách a príležitostiach. Od
nich závisí aj veľkosť, hodnota i cena, ktorú dar zvykne
obnášať. Nazvime ho reprezentáciou. Niektoré dary prijímame, niektoré dostávame
ako inkognito. V začiatku
nečitateľné, skôr utajené, bez
pompéznosti, ba skôr zámerne skromné. Keď nad nimi
trochu uvažujeme, prídeme
k poznaniu, že život nám už
ponúkol viacero podobných
darov, ktoré si pozornosť zaslúžia, ale tiež aj zamyslenie,
ako sme na tento dar v tom
čase reagovali. Posudzovať dar,
jeho formu i hodnotu zvykneme obyčajne z toho hľadiska,

či darca na to „má“ , alebo že
sa to patrí, prípadne ako by
to bolo, keby ten dar vôbec
nebol. Uvažujeme nad tím či
nemohol byť skromnejší až
symbolický. Poznáme aj dary
ktoré sú zo strany darcu priam
výzvou, alebo vypočítavosťou.
Sú to dary dobre premyslené
a domyslené, takzvané dary
danajské. Vo svojej podstate
falošné, nie darovanému pomôcť, prejaviť pozornosť, ale
zaviazať ho, aby hodnotu daru
čo najskôr mnohonásobne
vrátil. Tu prichádzame na
samý začiatok našej úvahy o
daroch a darovaní. O formách
i očakávaní „čo za to“? Už aj tá
najmladšia generácia počula,
prípadne čítala, že Štiavnica
tá „Velká“ nemala kostol. Darom bolo aj to, že po rokoch
sa situácia zmenila a my štiavničania sme sa mohli zaradiť
medzi okolité obce a s patričnou dávkou hrdosti, nie pýchy, povedať, že aj my máme
kostol. Že sa tak stalo chápali
sme to tiež ako dar. Veľký dar!
Ale potom nastal ďalší, zvykneme to povedať, problém.
Kostol mal organ, ale nášho
rodáka Lacka Omastu, môjho
rovesníka náhle odvolal Pán a

trvalo dosť dlho, čo nemal kto
pravidelne zasadnúť na lavicu
organa. Striedali sa síce snaživí ochotníci. Aj to sme brali
a chápali ako dar. Až potom,
neskôr... Pripadá mi to ako začiatok rozprávky, kde sa vzal,
tam sa vzal... V našom prípade to bolo kde sa vzala, tam sa
vzala. Rodina ktorá bola obdarovaná tiež viacerými darmi a nie jeden raz, sa usídlila
v našej Štiavnici. Talenty ktoré dostala darom si nenechala
len pre seba ale dokázala sa s
nimi aj podeliť. V kostole začal
vystupovať spevokol, ktorého
úroveň oslovil aj náhodilých
návštevníkov cirkevných obradov. Dokonca, sa zaujímali, či to „teleso“, ten spevácky
zbor, si štiavničania objednali.
A podobne aj ten organista, či
mladé dievča – alebo sa patrí
povedať, že už „slečna“, ktorá
v poslednom čase už častejšie
zvykne sedávať na lavici organa a podieľa sa na priebehu
cirkevných obradov. Lebo darom je aj viera, ochota a služba pre ňu pracovať. Darom sú
aj cnosti lebo nie všetci nimi
oplývame. Fandíme jej v nádeji že ten ktorému aj s rodinou
odovzdáva talent, nie formou

danajského daru ale hlavne na
jeho slávu, nájde spôsob patričnej odmeny.
Aj toto, jej ochotu a snahu a
záujem cítime ako dar. Dar,
ktorý, ako každý iný prijatý
káže, či už slušnosť úprimná
vďaka a už vôbec nie formalita, patrične oceniť. Málo pramálo by bolo teraz povedať
ďakujem! Ďakujeme že si, že
ste všetci tí, ktorý sa vo dni
sviatočné ochotne podieľate
na poďakovaní za dary minulých dní, ale aj prosbe o dary
budúce. Ďakujeme za dar
nevšednej formy a hodnoty,
o ktorom môžeme zbytočne
uvažovať, pri akej príležitosti
sme ho dostali. Jedno je však
isté, je to dar, ktorý časom len
stúpne na cene v porovnaní
s tými, ktoré časom zovšednejú, ktoré hrdza a moľ zožerú. Fandíme im a ďakujeme
lebo tak to cítime, tej mladej
dievčine, i všetkým ostatným
za to že talent obdržaný ako
dar si nenechávajú len pre
seba ale odovzdávajú aj nám
ktorý spoločne predovšetkým
vo dni sviatočné chodíme za
dary ďakovať ale i prosiť o
dary budúce.


Keď história ožije zo „zabudnutej“ fotografie 3
Tak ako v minulých číslach nášho časopisu, aj dnes sa môžete zapozerať
na fotografiu, ktorá vám pripomenie
kúsok histórie. Dnes ide o fotografiu štiavnického mužstva futbalistov,
ktorá vznikla pri príležitosti futbalového turnaja v roku 1983. Poznáte
všetkých zúčastnených hráčov?
Fotografiu aj s identifikáciou osôb
na nej si môžete pozrieť na adrese
http://toito.liptovskastiavnica.
sk/1983
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Aktuálny pohľad na futbalové dianie v našej obci
Dušan Dírer

Na tému aktuálneho diania
okolo „štiavnického futbalu“
som sa pozhováral s Ing. Pavlom Hlaváčom, členom výboru TJ Družstevník Liptovská
Štiavnica:
Ako to vyzerá v súčasnosti
s futbalom v Liptovskej Štiavnici?
Liptovská Štiavnica má momentálne 3 mužstvá – A mužstvo, ktoré hrá majstrovstvá
kraja a dve mládežnícke mužstvá – dorast a žiaci, ktorí hrajú najvyššie okresné súťaže.
Začiatok súťaže dorastu bol
pre výbor TJ veľkým sklamaním, lebo na prvé dva súťažné
zápasy sa zišlo osem, maximálne deväť chlapcov, z čoho
pramenili dve prehry nezodpovedajúce kvalite mužstva,
ale bolo to kvôli malému počtu
hráčov. Chceme preto apelovať
na našu mládež, aby sa zápasov
zúčastňovali. Dôkazom kvality
je aj to, že od tretieho kola, keď
už chlapci boli v plnej zostave,
štyri zápasy vyhrali a jeden
krát remizovali. Momentálne
sú na treťom mieste. Sme presvedčení, že ak budú chlapci
naďalej zodpovedne trénovať
pod vedením skúseného tréne-

ra Eugena Grebáča, umiestnia
sa na popredných priečkach
tabuľky.
Čo sa týka družstva žiakov, sme
veľmi potešení hojnou účasťou
hráčov, na tréningoch sa stretá dvadsať až dvadsaťdva mladých futbalistov výlučne z Liptovskej Štiavnice. Výsledky
momentálne nie sú podstatné,
keďže máme vekovo najmladšie mužstvo v súťaži a potešujúce je, že výsledky na ihrisku
im neodobrali chuť trénovať a
trénujú veľmi poctivo.
Budúcnosť
mládežníckeho
futbalu v Liptovskej Štiavnici
z pohľadu dorastu však vidíme
veľmi zle,
pretože
v budúcom roku
o d í d e
z dôvodu
veku sedem dorastencov
a ostane
šesť až sedem hráčov. Do
budúcej
sezóny
teda bude
nereálne
p o st av iť
dorastenecké
m u ž stvo. Čo

sa týka perspektívy žiačikov,
tam nevidíme žiadny problém,
keďže ich je početne dosť.
Chceme zároveň touto cestou poďakovať pánovi Jozefovi Kmeťovi, ktorý sa o našich
žiačikov obetavo stará. Okrem
toho, že je vedúcim družstva a
ich trénerom, robí mužstvu šoféra na zápasy a späť...
Prednedávnom začala nová
sezóna 2012/2013, A mužstvo Liptovskej Štiavnice sa
nachádza v III. Lige. S akými ambíciami vstupuje naše
mužstvo do nového súťažného ročníka?
Mužstvo LŠ má veľmi vysoké ambície. Z dôvodu možnej
reorganizácie súťaže, po ktorej
by mala byť vytvorená najvyššia súťaž kraja (stredné Slovensko) a do nej chceme postúpiť,
potrebujeme sa v aktuálnej sezóne umiestniť minimálne do
siedmeho miesta.
A ako možno charakterizovať
súčasnú otázku kádra?
Čo sa týka kádra, dôveru má
stále tréner František Mikuláš,
samotný káder ostal od minulej sezóny pokope, bol však
doplnený skúseným „ligistom“
Semeníkom a mladými talentovanými chlapcami – Viktorom Švidroňom z Bešeňovej a
Tomášom Hančíkom z Liptovského Mikuláša (rodák z Bieleho Potoka). Veľmi si sľubujeme
aj od príchodu hráča Michala

Barana z Liptovskej Teplej. Káder je v súčasnosti stabilizovaný a má vytvorené všetky podmienky, aby mohol dosiahnuť
ciele výboru TJ.
Obec v súčasnosti buduje
nové multifunkčné ihrisko za
školou...
Z našej strany patrí poďakovanie obci za podporu a možnosť
vybudovať nové moderné ihrisko s umelým trávnikom pre
mládež. Jeho existencia veľmi
pomôže športovej činnosti
mládeže a hlavne rozvoju mládežníckeho futbalu.
A na záver nášho rozhovoru
- má výbor TJ Družstevník
Liptovská Štiavnica nejaký
aktuálny odkaz pre obyvateľov obce?
Chceli by sme poprosiť nielen
fanúšikov, ale celkovo občanov
Liptovskej Štiavnice o podporu
hráčov vo forme účasti na zápasoch a povzbudenia našich
hráčov. A to nielen na domácej pôde, ale aj pri zápasoch na
ihriskách súperov. Na zápasy
jazdí moderný klimatizovaný autobus, v ktorom je dosť
voľných miest (15 až 20) aj pre
tých, ktorí sa okrem podpory
nášho mužstva môžu bezplatne pokochať krásami končín
takmer celého stredného Slovenska...
Ďakujem za rozhovor.
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(zostavil Dušan Dírer)

V ďnešnej osemsmerovke sa nachádza výrok rímskeho filozofa Senecu a pozostáva z 57 písmen
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BLESK, CESTA, ĎATEĹ, DLAŇ, DUET, EVITA, ISTOTA, JAHŇATÁ, KANOE, KARIN, KRIK, LAKOMSTVO,
LIEK, LIESKA, LIMETKA, LITER, MAMUT, MÁTOHA, MESTO, MIESTO, MNOŽINY, MÚDROSŤ, NÁDRAŽIE,
NANIČHODNÍK, NEHA, NÍŽINA, OBYVATEĽ, OCHRANKA, OVCA, PIVNICA, POHYB, PÚŠŤ, REBEKA,
ROŠTEK, RUŽA, SEBAVEDOMIE, SMIECH, SNEHULIAK, SNEŽENIE, SNÍVAM, SŤAHOVANIE, SÚSTO,
SVIEČKA, ŠAKAL, ŠIBAL, ŠKANDÁL, TALENT, TELEVÍZIA, ÚSPECH, VIECHA, VIETOR, ZÁBAVA,
ZVONICA, ŽIRAFA, ŽIVNOSŤ, ŽIVOT

Riešenie z čísla 2/2012:
Osemsmerovky:  J. London: Ak odsudzujem chyby svojich priateľov, to ešte neznamená, že by som ich mal prestať mať rád..
Výhercovia:  5 € získavajú: Branislav - Liptovská Štiavnica, Marcela Zmijáková - 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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