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Editoriál - Pokoj a bratská láska
Ladislav Slanicay
To je to, čo nám v dnešnom každodennom živote chýba. S absenciou týchto
cností sa stretávame takmer denne. Uvedomujeme si to raz viac, inokedy menej,
podľa toho, ako tento stav dolieha na každého z nás, ale predovšetkým na mňa, samotného – ako jedinca.
Zvlášť teraz keď si denne pripomíname
a očakávame príchod Vianoc, v adventnom čase, ktorý, tak ako je pomenovaný,
bol obdobím očakávania na príchod vladára. V tomto čase ten pokoj a vedľa neho aj láska dôraznejšie žiadajú potrebu svojho upevnenia tak v rodinách, ale najmä v krajinách, v ktorých chýba nielen

duševný pokoj a láska. Mier! Pokoj a lásku vypudili tam mocenské
záujmy. My môžeme ďakovať a byť šťastný aj z príležitostí blížiacich sa Vianoc za dar pokoja, no predsa máme pocit že ku pokoju
i u nás v každodennom živote niečo chýba. Pokoj a bratskú lásku si z príležitostí vianočných sviatkov zvykne priať veľa ľudí. Bez
ohľadu na vyznanie. Dochádza tu ku vzácnej názorovej zhode, k
poznaniu, že len v pokoji, ktorý môžeme chápať ako mier nie len
zbraní, ale aj ideových názorov, možno tvoriť, možno pracovať a
výsledky tvorivej práce opäť v pokoji užívať!
Prajeme si preto, aby sme tieto morálne hodnoty, ktoré si ako
dar k Vianociam prajeme, pokoj a bratskú lásku nielen deklarovali
a slová ovenčili ešte aj potrasením ruky, ale pridali k ním vo vzájomných vzťahoch aj kus každodenného reálneho života.


Zamietnutá žiadosť o odkúpenie pozemku
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa
10. 10.2012.
K bodu 5: Miestna komunikácia popri Jánovi Hrabušovi č. 329
Poslanci sa na tvare miesta oboznámili
s novovytvorenou trasou miestnej komunikácie (MK). Súhlasili s dodržaním šírky 5,5
m aj pred nehnuteľnosťou Jána Hrabušu,
ktorý tam mal zriadený vjazd do svoje garáže. Kvôli odvodneniu navrhoval starosta
obce po ukončení prác vložiť do cestného
telesa odvádzací žľab, s čím však nesúhlasia
majitelia pozemkov ulica Poza drevenice.
Preto poslanci rozhodli o tom, že komunikácia bude v poslednej fáze zhotovená v
tvare strechy a v prípade veľkých vôd sa voda bude rozdeľovať na tri strany – vpravo,
vľavo a rovno.
K bodu 6: Výjazd na ulicu Drevenice
Róbert Pavelka, konateľ spoločnosti B&D
Investments, s. r. o., Nová 397/95, Liptov-

ská Štiavnica, predložil poslancom OZ :
A) žiadosť o odkúpenie časti parcele CKN
č. 830/1 o výmere 4355 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Liptovská
Štiavnica.
Poslanci OZ po prehliadke požadovanej
parcele zamietli žiadosť z dôvodu, že táto časť parcele bola daná do prenájmu
spoločnosti Dedinka pod Salatínom na
dobu 5 rokov a obec v budúcnosti bude
predmetnú parcelu využívať ako spojnicu dvoch miestnych komunikácií
Starosta obce dal hlasovať za žiadosť R.
Pavelku.
B) žiadosť o odkúpenie parcele CKN
č. 2328/2 o výmere 18 m2, zastavané
plochy a nádvoria, slúžiaca ako miestna
komunikácia v k. ú. Liptovská Štiavnica, LV. Č. 2563, vlastník obec Liptovská
Štiavnica v 1/1
Poslanci OZ po prehliadke požadovanej
parcele zamietli žiadosť z dôvodu, že

Zo zasadnutí OZ

parcela slúži ako miestna komunikácia a
predaj miestnej komunikácie je v rozpore so zákonom.
K bodu 7: Rôzne
- Starosta obce predložil poslancom OZ
návrh žiadosti obce Liptovská Štiavnica na kúpu časti pozemku parc. CKN č.
942/128, zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 45 m2 pre obec Liptovská Štiavnica od Róberta Pavelku, konateľa spoločnosti Tabernus, s. r. o., Nová 397/95,
Liptovská Štiavnica, ktorú by obec v budúcnosti využívala ako miestnu komunikáciu. Poslanci žiadosť odsúhlasili.
- Starosta obce predložil návrh poslancom
OZ na poverenie členov DHZ Liptovská
Štiavnica v počte 14 členov podľa priloženého zoznamu na vykonanie protipožiarnych preventívnych kontrol v obci
Liptovská Štiavnica do konca roku 2012.
Poslanci OZ návrh schválili.
Pokračovanie na str. 2
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Bude pokračovať výstavba ďalších rodinných domov
Pokračovanie zo str. 1
Ďalšie zasadnutie OZ sa konalo dňa
22. 11.2012.
K bodu 5: Zmluva o budúcej
zmluve medzi obcami Liptovská
Štiavnica a Likavka

č. 343/2012. Poslanci OZ navrhli
nezvyšovať sadzby miestnych daní.
K bodu 9: Predaj pozemku PSML
Liptovská Štiavnica

rý jednotlivým vlastníkom vytýčil
vzdialenosť (šírka, dĺžka) miestnej
komunikácie. Pri tvorbe GP bolo
zistené, že parc. EKN č. 814/28 o
výmere 166 m2, zastavané plochy
a nádvoria, sú výlučným vlastníctvom obce Liptovská Štiavnica
– LV č. 1504, k. ú. Liptovská Štiavnica. V skutočnosti táto plocha nie
je len pod novovytvorenou MK, ale
prechádza pozdĺž celého pozemku
Miloša Mišuru a manželky Evy, bytom Liptovská Štiavnica, Nová 298.
Komerčný právnik konštatoval, že

K bodu 11: Výstavba
domov v obci  

rodinných

Poslanci OZ odsúhlasili žiadosť
Viliama Muríňa, bytom Lipt. Štiavnica, Pod dubami 212, na výstavbu
rodinného domu v lokalite Okrúžky, parc. CKN č. 2458, k. ú. Lipt.
Štiavnica s tým, že všetky inžinierske siete budú vybudované na náklady stavebníka bez účasti obce.

Ing. Vladimíra Tholta, predsedu
PSML Lipt. Štiavnica predložil
žiadosť na odkúpenie parc. CKN
Starosta obce predložil návrh zmluč. 604/3 o výmere 2 m2, zastavané
vy o budúcej zmluve medzi obcou
plochy a nádvoria pre PSML Lipt
Liptovská Štiavnica a obcou LiŠtiavnica potrebné na skolaudokavka. Predmet zmluvy – realizácia
vanie prístavby budovy PSML Lipt.
Poslanci OZ prerokovali žiadosť
údržby a čistenia miestnej komuŠtiavnica.
manželov Jána Barana a manželky
nikácie a chodníkov zametacím
Výstavba garáží a kancelárie sa rieTatiany, obaja bytom Ludrová 298
vozidlom, ktoré by obec Likavka
šila v dvoch etapách. Samotné garána vydanie súhlasného stanoviska
zakúpila prostredníctvom EURO
že boli
fondov
uložené
Poslanci – vpravo, vľavo a rovno.
na poPoslanci OZ mali dve pripomienzemok
ky:
už v ro1. Aby zametanie nebolo každý
ku 1999,
mesiac, ale na požiadanie obce
následLiptovská Štiavnica.
ne v ro2. Aby bola uvedená konkrétna ceku 2010
na za celkovú prácu vrátane pob o l a
honných hmôt.
pr i s t a Keď budú tieto podmienky akcepv e n á
tované v zmluve, potom opätovne
kancezmluvu o budúcej zmluve prehodlária.
notia.
Pri zaK bodu 6: Vyúčtovanie a dofinan- meraní
covanie novovyasfaltovaných ulíc v y b u Hore bránou a Nová
dovanej
foto: D. Dírer
Poslanci OZ zobrali na vedomie, že s t a v b y Na decembrovom zasadnutí OZ schvaľovali poslanci rozpočet na rok 2013
miestne komunikácie boli dokon- sa zispredmetnú parcelu obec Lipt. Štiav- pre vydanie územného a stavebčené, zmluvy o dielo boli dodržané. tilo, že 2 m2 zasahujú do obecnej
nica nadobudla prevodom neh- ného rozhodnutia pre výstavbu
Následne odsúhlasili zmenu roz- parcely 604/1. Poslanci túto skunuteľností zo štátu na obec počas rodinných domov na pozemkoch
počtu z dôvodov:
točnosť zobrali na vedomie a konpozemkových úprav ROEP. Pred na LV č. 3100 –par. CKN č. 2026/1,
2
- Novej zmluvy o dielo, predmetom štatovali, že 2 m odpredajú PSML ROEPom bola hore uvedená par- 2026/5 a 2026/6. LV č. 2712 – parc.
ktorej sú stavebné práce na uli- Lipt. Štiavnica. Odhlasovali zara- cela zapísaná v pozemno-knižnej CKN 2026/2, 2026/3 a 2026/4
ci Nová v celkových nákladoch denie parc. CKN č. 604/3 o výmere vložke č. 5, vlastníctvom ktorej bol s tým, že stavebníci sa zaviažu, že
2 m2, zastavané plochy a nádvoria
1765,33 €.
štát. Podľa znalcov katastra nehnu- nebudú mať žiadne požiadavky na
ako parcelu hodnú osobitného zreteľností v Ružomberku došlo k tejto obec Lipt. Štiavnica na výstavbu
- Nove zmluvej o dielo, predmetom
teľa z dôvodu potreby skolaudovaskutočnosti pravdepodobne v roku inžinierskych sietí.Riešenie navrhli
ktorej sú stavebné práce na ulici
nia prístavby budovy PSML Lipt.
1984, kedy sa v obci uskutočnilo prerokovať za účasti žiadateľov na
Hore bránou v celkových náklaŠtiavnica.
THPM mapovanie. Nakoľko obec najbližšom zasadaní OZ.
doch 1 635,97 €
K bodu 10: Predaj pozemku Mi- túto parcelu nikdy neužívala, ani
K bodu 12: Rôzne
K bodu 7: Príprava VZN o miestloš Mišura
si na ňu nerobí nárok (parcela sa
nych daniach
Poslanci OZ odsúhlasili žiadosť
Pri výkupe pozemkov na novo- nachádza v oplotenom priestore
Štefana Dvorského, bytom LiptovPracovníčka úradu Jana Králivytvorenú miestnu komunikáciu manželov Mišurovcov) došlo k doská Štiavnica, Nová 310, sídlo preková informovala poslancov OZ
ulica Ponad ihrisko bolo potrebné hode: geodet vypracuje geometricvádzky Liptovská Štiavnica, Zvoo zmene zákona o miestnych davyhotoviť geometrický plán, kto- ký plán, kde hore uvedenú parcelu
ničné námestie 342 o umiestnenie
niach č. 582/2004 novelou zákona
rozčlení na dve samostatné parcestávkovej kancelárie do miestneho
le, t.j. parcela pod MK zostane vo
pohostinstva.
vlastníctve obce a novovytvorená
parcela nachádzajúca sa v záhrade Starosta obce informoval o potreVážení čitatelia.
manželov Mišurovcov bude opráv- be zabezpečenia prevádzky multiTak ako sme urobili už niekoľkokrát, chceme vás požiadať o pomoc
nenou držbou prevedená do ich funkčného športového ihriska. Ing.
pri zostavovaní a tvorbe nášho - vášho časopisu Štiavnické to i to. Buvlastníctva. Žiadosť Miloša Mišuru Hlaváč navrhol, aby kľúč od osvetdeme radi, ak zostavovanie obsahu časopisu nenecháte iba na redako spolufinancovanie geometrické- lenia bol uložený u Štefana Dvorho plánu na rozčlenenie parc. EKN ského v miestnom pohostinstve.
cii a stálych prispievateľoch. Uvítame vaše myšlienky, pripomienky,
č. 814/28, ktorý by bol finančne Na požiadanie a vyplatenie zálohy
podnety, návrhy, ilustrácie, či fotografie. Svoje príspevky nám môuhradený v ½-ci obec a v ½-ci Mi- 5 €, bude tento požičaný hráčom.
žete doručiť na Obecný úrad, alebo poslať e-mailom na adresu redakloš Mišura s manželkou poslanci
cie: toito@liptovskastiavnica.sk. Vopred vám srdečne ďakujeme.

OZ schválili.
Redakcia

Stante sa prispievateľom To i To

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

AKTUALITY
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Rozpočet obce na roky 2013-2015 bol schválený
Bežné príjmy
Daňové príjmy z majetku (podielové dane a daň z nehnuteľností
Daňové príjmy – za psa, TKO, ubytovanie a verejné priestranstvá
Nedaňové príjmy (prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov)
Nedaňové príjmy (administratívne poplatky, ŠKD, stravné, predaj
tovarov a služieb)
Nedaňové príjmy – úrok z vkladov
Bežné granty a transfery – na ZŠ a dotácie na prenesený výkon štát.
správy
Bežné granty a transfery – na menšie obecné služby
Spolu príjmy
Bežné výdavky
Výdavky verejnej správy
-prenesené kompetencie
- mzdy, príplatky a odmeny
- odvody do poisťovní
- tovary a služby
- spoločný stavebný úrad
Finančná oblasť
Ochrana pred požiarmi (energie, materiál, údržba, dopravné
a odmeny)
Cestná doprava
Nakladanie s odpadovými vodami
Nakladanie s odpadmi
Verejná zeleň
Rozvoj obce (mzda vodiča, materiál, dopravné traktor, nájom, dohody
o prac. činnosti)
Menšie obecné služby - VPP
Verejné osvetlenie

EUR
206 969
17 410
4 224
5 190
130
94 700
1 500
350 123
EUR
99 503
1 345
54 360
18 719
24 236
843
4 208
3 120
1 410
300
19 000
500
4 997
1 366
10 500

Dotácie z rozpočtu obce
- TJ Družstevník
- Šachový klub Investspol
- Evanjelická cirkev a. v.
- Rímsko- katolícka cirkev
- Poľovnícke združenie Salatín
- Jednota dôchodcov
Knižnica
Kultúrny dom (energie, materiál, údržba budovy a odmena správcovi)
Ostatná kultúra (akcie obce, údržba MR, odmena a tlač To i to,
konces. popl.)
Dom smútku a cintorín (energia, materiál, odmena správcovi, členské
príspevky)
Základná škola
Mzdy a odvody
Energie, materiál a cestovné
Údržba, služby
Materská škola – príspevok na III. triedu MŠ Štiavnička
ŠKD (mzdy, odvody vychovávateľke, materiál a stravovanie)
Školská jedáleň (mzdy, odvody a strava kuchárka a vedúca ŠJ,
materiál)
Centrá voľného času
Opatrovateľská služba (mzdy, odvody opatrovateľke, materiál
a stravovanie)
Hmotná núdza (strava a školské pomôcky pre deti v HN)

Spolu výdavky
Kapitálové výdavky
- 5 % spoluúčasť modernizácia verejného osvetlenia (eurofondy)

EUR
18 120
14 000
2 000
360
1 000
360
400
970
4 200
5 030
1 976
91 311
72 080
12 985
6 246
1 740
8 358
11 435
9 100
7 343
600

305 087
7 200
7 200

Podrobné členenie rozpočtu nájdete na web-stránke obce: http://liptovskastiavnica.sk
Postrehy starostu obce

Multifunkčné ihrisko za 45 000 € niekto úmyselne poškodzuje
Dušan Lauko
Vážení spoluobčania,
Vo svojom dnešnom príspevku sa
dotknem troch tém.
V mesiaci október sa obci podarilo
dokončiť viacúčelové ihrisko, ktoré je postavené v areáli základnej
školy. Ihrisko s umelou trávou by
malo slúžiť všetkým obyvateľom
našej obce. Ihrisko, ako také je
oplotené sieťou a má dve vstupné
bránky, ktoré sa podľa možností
nikdy nebudú zamykať. Je potrebné
dodržať určitú kultúru prevádzky,
ktorá spočíva v tom, že do priestorov ihriska chodíme vždy športovo
obutí, t. z. tenisky, lisované kopačky, resp. trampky, a nie v remenných topánkach, alebo kopačkách
s oceľovými hrotmi. Počas školského vyučovania, cez pracovné dni
v dopoludňajších hodinách ihrisko
slúži predovšetkým pre deti základnej školy, t. z. ak dôjde k stretu
záujmov, prednosť majú vždy žiaci
základnej školy. Popoludní je ihrisko sprístupnené širokej verejnosti,
zatiaľ zadarmo. Viacúčelové ihrisko má aj samostatné osvetlenie. V
prípade záujmu o večerné využitie
ihriska je potrebné zapísať sa do
knihy, ktorá je uložená v Pohostinstve pod lipou a zaplatiť poplatok
za elektrickú energiu vo výške 5,-€/

hodina. Toto rozhodnutie vzišlo na
rokovaní obecného zastupiteľstva
obce. Výstavba ihriska stála obec
cca 45 000,- €, čo nie je malá čiastka. Chcem vás preto dôrazne požiadať, aby sme si ihrisko vážili a hlavne šetrili. Môžem vám povedať, že
za dva mesiace prevádzky došlo k

dohospodárskym podnikom Povodia Váhu. Čistenie sa uskutočnilo
v mesiaci november 2012 a chcem
sa touto cestou poďakovať pracovníkom Povodia Váhu za odvedenú
prácu. Nedá mi však nespomenúť
problém, ktorý nastal v úseku pod
kaplnkou, kde niektorí naši obča-

Brána multifunkčného ihriska je pre športuchtivých návtevníkov
otvorená aj v zime 		
foto: D. Dírer
úmyselnému poškodeniu oplotenia
ihriska – prepálené ochranné sitá,
odtrhnuté lanká, ktoré zabezpečujú
stabilitu bránok.
Druhou témou, s ktorou vás chcem
oboznámiť je čistenie potoka
v spodnej časti obce. Čistenie zabezpečovala obec v spolupráci s Vo-

nia premostili potok Štiavničanka a
tým vlastne znemožnili ďalšie práce pri čistení potoka. Verím, že po
zime sa tieto premostenia odložia a
potok sa vyčistí v celom profile t. j.
od skladov až po kaplnku.
Treťou témou, s ktorou sa chcem
dnes zaoberať, je cirkevný spevo-

kol. Pri tejto príležitosti chcem pripomenúť, že spevokol má okolo 25
členov. Z mojej strany chcem vysloviť poďakovanie týmto spoluobčanom, ktorí na úkor svojho voľného
času pravidelne chodia na skúšku.
Chodím pomedzi spoluobčanov
a mnohokrát počujem kritiku, čo
ma samozrejme mrzí. Založiť, ale
hlavne udržať takéto teleso nie je
vôbec jednoduché. Preto, chcem
vyzvať hlavne mladších spoluobčanov, aby prišli medzi nás a skúsili
nám pomôcť a tým zvýšiť kvalitu
spevokolu. Mnohí z vás povedia
načo je to dobré, ale dám vám odpoveď. Všetci si dobre pamätáme,
ako vyzerali posledné rozlúčky so
zosnulými. Možno jeden spevák sa
snažil spievať a všetci pozerali čo sa
to tam deje. Je rozdiel, keď rozlúčku
na cintoríne zaspieva 15 – 20 hlasov. Vedzte, že skôr alebo neskôr túto službu budeme potrebovať viacmenej všetci obyvatelia tejto obce.
Z príležitosti prichádzajúcich vianočných sviatkov Vás chcem všetkých pozdraviť, popriať hlavne veľa
spokojných dní strávených v kruhu
svojej rodiny a do nového roka 2013
popriať hodne zdravia, úspechov v
práci a pohody do ďalších dní.
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Mikuláš na deti nezabudol
Vladimíra Chlepková
Tohtoročný Mikuláš do našej obce zavítal presne včas,
a to šiesteho decembra 2012.
Mamičky, oteckov, starých rodičov aj detičky privítali žiaci
zo základnej školy, ktorí na
nich netrpezlivo čakali už pri
vstupe do kultúrneho domu.
Pre pozvaných si totiž pripravili vystúpenie spojené už s dlho
očakávaným príchodom Mikuláša. Na úvod mikulášskej
slávnosti vystúpil pán starosta
Dušan Lauko, ktorý všetkých
srdečne privítal, na scénu už
potom nastúpili žiaci z tunajšej
ZŠ, s krásnymi pesničkami a

básničkami. Pri príchode Mikuláša sa v kultúrnom dome
ozýval spev žiakov, plných
zvedavosti a očakávania, aký
bude tohtoročný Mikuláš. Keď
prichádzal, očká detí sa rozžiarili úžasom a radosťou. Mikuláš bol opäť štedrý. Pre každé
dieťa mal milé slovo a samozrejme sladkú odmenu pre tých
poslušnejších. Myslím, že nakoniec boli spokojní rodičia i
deti. Je pekné, že táto tradícia
v našej dedine nie je zabudnutá a že sa ju každoročne podarí
usporiadateľom zorganizovať,
za čo im patrí veľká vďaka.



Mikuláš prišiel v sprievode anjelov...

foto: D. Dírer

Mladosť je krásna, ale aj staroba má svoje čaro
Vladimíra Chlepková
„Krásni ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia
sú umelecké diela“
(Goethe)

Z vystúpenia žiakov miestnej ZŠ

Každá etapa ľudského života
má svoju krásu a osobitosť, má
ho teda i staroba. Starnutie pre
mnohých ľudí prináša nemalé
problémy. Často zostávajú osamotení, nakoľko stratili životného partnera a rodina – deti
nie vždy sú schopné postarať sa

slednej chvíli a nestihnú si ju
vychutnať. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že nie je čo vychutnávať.
Proti ich tvrdeniu však stoja
životy mnohých starcov a stareniek, ktorí svoju jeseň života
prežili v nádherných pokojných
farbách. Nepremeškajme svoju príležitosť a neodkladajme
svoju starobu na posledné dni
svojho života. Staroba je veľkou
príležitosťou tešiť sa z toho, čo
sme v živote prežili a tešiť sa
z toho, čo prežívajú ľudia okolo
nás. Staroba je pre každého člo-

veka väčším bremenom. S tým
neurobíme nič. Staroba však
môže byť aj väčším darom. A
s tým už niečo urobiť môžeme.
O spríjemnenie chvíľ našich
dôchodcov sa pričinili aj žiaci
zo Základnej školy, ktorí dňa
18.11.2012 pre nich pripravili
vystúpenie v Kultúrnom dome
Liptovská Štiavnica. Dúfame,
že to ocenili a spoločne si spolu
s deťmi tento krásny čas staroby spríjemnili.

foto: D. Dírer

o starého človeka. Ak má človek zvládnuť problémy staroby
a zmeny, ktoré s ňou nastávajú,
musí sa im vedieť brániť a hlavne nepoddať sa im. Proces starnutia neprebieha u všetkých
ľudí rovnako. Čaká na každého
z nás. Prichádza tak pomaly, že V programe zaspievali aj členovia Jednoty dächodcov
si ju niektorí uvedomia v pofoto: D. Dírer
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Nad Vrchhorou lietali šarkany
A zabávali aj žiakov Základnej školy, keď nádherní
I keď zima už prevzala vládúhoví krásavci poletovali
du do svojich rúk, ponúkam
nad našimi hlavami na blízkej
malý návrat do nedávVrchhore. Vietor
neho jesenného obdomal dostatočnú
bia.
silu a všetci sa
V tomto kalendársnažili predviesť
nom roku nás počasie
svojho
šarkana
obdarilo mimoriadne
čo najvyššie. Jedkrásnou a najmä dlhou
noznačne zvíťazil
jeseňou. Žiaci Základtakmer dvojmetnej školy v Liptovskej
rový drak v poŠtiavnici využili babie
dobe hlavonožca,
leto na mnohé šporktorý sa preháňal
tové aktivity a keď
nad pustými štiavkonečne jeseň ukázanickými poliami.
la svoju silu v podobe
Po
krátkom
silného vetra, tak zorpoobhliadnutí sa
ganizovali aj tradičnú So šarkanmi na Vrchhore		
do jesenných dní
		
foto: zo školského archívu
šarkaniádu.
je potrebné už len
História šarkanov je dlhá hodvábom. Ich tvar, veľkosti a skúmaní atmosféry. Dnes je dodať – ako málo stačí, aby
a siaha takmer tritisíc rokov konštrukčné detaily sa rokmi ich úlohou zabávať. Nielen sme rozžiarili detské oči. O
do minulosti. Vymysleli ich menili. Šarkany však vždy zo- deti, ale aj nadšencov, ktorí rok možno opäť na školskej
v Ázii a na ich stavbu použí- hrávali dôležitú úlohu. Armá- podľahli tomuto koníčku.
šarkaniáde.


Katarína Pastuchová

vali húževnaté, avšak ľahké
materiály. Rám a výstuže boli
vyrobené zo štiepaného bambusu, potiahnuté boli zvyčajne

de pomáhali pri signalizácii,
meraní bezpečných vzdialeností a prieskume, vedcom
podávali predĺženú ruku pri

Jašteričky majú talent
Katarína Pastuchová

Plagát s týmto názvom
som vyvesila začiatkom októbra na chodbu našej školy.
Iste vám to niečo pripomína.
Áno, inšpirovala som sa známou televíznou súťažou. No
a jašteričky - takto hovorievame našim deťom, ktoré trávia čas po vyučovaní v ŠKD
s rovnakým názvom. O tom,
že majú talent na huncúctva,
už dávno vieme. Táto pripravovaná súťaž mala byť pre ne
výzvou, či si dokážu samostatne pripraviť a nacvičiť krátke vystúpenie v speve, tanci,
či inej disciplíne, v ktorej by
ukázali svoj talent. Mali na to
dva týždne. Aké boli ich prvé
reakcie? Začula som: ...trapošina ... nuda ... ja nejdem...
Na moje prekvapenie, najviac
nadšenia ukázali mladšie deti,

najmä druháčky, ktoré si hneď
vytvorili skupinku a nacvičovali. Napokon „nakazili“
aj starších a bolo úžasné každodenne sledovať tú tvorivú
atmosféru s výberom súťažiacich, delením úloh, akceptáciou nápadov druhých aj s občasnými hádkami i samotným
nácvikom. Konečne nadišiel
deň D, 26. október. Pripravili
sme „javisko“ v telocvični, zasadla odborná porota v zložení: p. uč. Pastuchová, p. uč.
Chlepková a zástupkyňa detí
– Ninka Rybáková. Mne pripadla úloha moderátorky. Tí,
čo nesúťažili, vytvorili úžasnú
divácku kulisu a povzbudzovali svojich favoritov. Druháčky nás prekvapili gymnastickým cvičením s kruhmi,
tretiaci predviedli tanečnú
zmes hip-hopu a breakdancu
a štvrtáčky spievali. Prváci

boli trochu hanbliví, ale nakoniec sa osmelil Matúško Salák
a zarecitoval nám básničku. A
kto vyhral? Porota vyriekla na
adresu súťažiacich len samé
chvály, a preto vyhrali všetci
– za tvorivosť, húževnatosť,
šikovnosť a odvahu. Ako od-

Jašteričky z Liptovskej Štiavnice

menu dostal každý malý darček a snáď aj dobrý pocit sám
zo seba. Ja im za to ďakujem
a teší ma to, čo som začula:
...sranda... nabudúce musíme
niečo vymyslieť aj my ...super....


foto: zo školského archívu
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List pre Ježiška
Renáta Cagalincová

Milý Ježiško,
píšem Ti tento list už ako dospeláčka. Veď
vidíš, že sa snažím uhládzať svoje slová.
Keď tak rozmýšľam celkom som riskla,
že som Ti hneď na začiatku napísala, že
som dospeláčka. Viem totiž, že najskôr
čítaš detské listy a iba niekedy tých, často
tak premúdrelých, nás dospelákov. Rada
by som Ti niečo nakreslila, lebo viem, že
kresbičky detských rúk sú Tvojmu srdcu
najmilšie. Ale nedá sa mi. Neviem prečo,
ale akosi som zabudla detské motívy...v
poslednom čase.
Sedím a premýšľam o čom Ti písať.
Mnohí hovoria, že dnes už nie je moderné písať Ježiškovi. Viem však, že Ty
si všade a preto verím, že aj tento môj
list dostaneš.
Vieš Ježiško, rozmýšľam práve o tom,
čo sú Vianoce. Neteším sa ani tak veľmi

na darčeky, lebo vo svojom srdci cítim
väčšiu radosť z chvíľ, keď si po dlhom
čase spolu s rodinou, rodičmi a bratom
sadneme k štedrovečernému stolu. Srdce
mi zovrie, keď si pred večerou spomenieme na našich starých rodičov, u ktorých
bývali jedny z najkrajších Vianoc. V tej
chvíli si spomeniem na všetky opustené
deti, starkých, na všetkých tých, ktorí sú
sami, chorí, i na tých, ktorí nemajú vlastný domov. Práve v tej sviatočnej chvíli
myslím na nešťastia iných a sama seba
sa pýtam: „Kto obdaruje týchto ľudí?“
Tu mi milý Ježiško čosi zišlo na um. Nemám síce peniaze, aby som mohla nakúpiť darčeky pre všetkých, ktorých so
Ti spomenula, ale verím, že obdariť ich
s Tvojou pomocou to zvládnem, nie len v
tento sviatočný čas, ale každý nasledujúci deň. Rozhodla som sa darovať úsmev.
Môj úsmev. Známym i neznámym, blízkym i vzdialeným. Lebo viem, že za úp-

rimným úsmevom sa skrýva Tvoj veľký
dar pre všetkých ľudí, a to je láska. Ak mi
v tom pomôžeš, ja to dokážem. Chcem
Ježiška tak veľa?
Chcem len, aby sa nikto na nikoho
nehneval. Chcem len, aby sa ľudia mali
radi. Chcem len, aby Tvoja láska zostala
s nami.
Končím Ježisko svoj list, lebo je čas. Ja
však viem, že odteraz rozdávam úsmev,
svoj úsmev, aby človek človeka mal rád,
aby každý deň boli Vianoce.
V mene všetkých zamestnancov a
žiakov Základnej školy v Liptovskej
Štiavnici chcem Vám všetkým ľuďom
dobrej vôle popriať zvládnutie predvianočného zhonu s ľahkosťou a v pohode,
prežitie samotných vianočných sviatkov v radosti, pokoji a do nového roku
len všetko najlepšie.


Žiaci sa v škole stretli so Žabím princom
Jana Kamhalová

Kto z nás nemá rád rozprávky? Stretávame sa s nimi už od detstva a radi sa ku
nim vraciame aj v dospelosti
keď sa život s nami nemazná
a už vôbec nie je rozprávkový. Vtedy sa snažíme utiecť
z reality ku rozprávke, ktorá
nesklame, poteší a vráti nás
do detských čias keď dobro
víťazilo nad zlom..

V jedno októbrové predpoludnie zavítala rozprávka
do našej školy. Herci z ozajstného divadla rozložili kulisy
a predstavenie mohlo začať.
Pridali sa k nám aj škôlkari zo
Štiavničky. Diváci si posadali
a pred nami sa odvíjal príbeh
princa, ktorému spadla do
studne koruna, tú zachránila
žaba, ktorej však musel splniť
tri želania. Pric nebol žiadna

foto: zo školského archívu

„padavka“, k úlohám sa postavil
zodpovedne
a
všetky úspešne
splnil. Odmenou
mu bola nielen
vrátená
koruna, ale aj krásna
nevesta a žijú
spolu šťastne ak
nepomreli... Pekné predstavenie
sprevádzal
na
gitare aj šikovný
muzikant, ktorý dotváral rozprávkovú náladu peknými
pesničkami.
Pozorovala som tváričky
detí, ktoré sa usmievali alebo mračili podľa toho, ako
sa princovi práve darilo v plnení neľahkých úloh. Nijaká
rozprávka sledovaná v televízii nedá dieťaťu to, čo skutočný herec vloží do kontaktu s
detským divákom. Zapojí ho

foto: zo školského archívu

do diania a to sa stáva súčasťou deja, ktorý si naplno
užíva a vychutná. Herci boli
odmenení potleskom a nás
tešilo, že sme umožnili deťom zažiť opäť niečo pekné a
hodnotné čo obohatí detskú
dušičku.
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Prišla zima – prevencia a bezpečnosť nadovšetko!
Katarína Kačalková

Namiesto „Prší, prší, len
sa leje...“ by sme si v zime
mali zaspievať „Sneží, sneží,
len sa sype...“ Zimnú krásu obdivujeme samozrejme
najviac v prírode, na horách,
kde je majestátnosť vrchov
a štítov umocnená bielou
nádherou, ktorá vzbudzuje
obdiv, úžas, no i rešpekt zároveň. Tie „zimné typy“ si
určite nenechajú utiecť príležitosť pobudnúť zopár chvíľ
na horách, oddať sa zimným
športom, či zimnej turistike.
Náročnosť týchto činností sa
nás bezpochyby opýta, ako
sme sa na ne fyzicky pripravili, či vieme reálne odhadnúť svoje možnosti, a či
sme neprecenili svoje schopnosti. Svoju disponibilitu je
potrebné správne určiť zvlášť
v horských oblastiach, kde
sú všetky možné zimné nástrahy znásobené náročnosťou prostredia.

službou. Medzi úlohy príslušníkov horskej služby patrí okrem iného poskytovať
informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb, umiestňovať a udržiavať výstražné,
informačné a iné zariadenia
súvisiace s bezpečnosťou
osôb, podieľať sa na zaistení
bezpečnosti pri športových a
iných podujatiach a samozrejme organizovať a vykonávať záchrannú činnosť pri
záchrane osôb.
Každý návštevník by si
preto vo vlastnom záujme
mal zabezpečiť dostatok
informácií pred pohybom
v horskom teréne.

výstup, čas odchodu a čas
predpokladaného príchodu a taktiež trasu vychádzky, túry alebo výstupu,
- ubytovateľ musí zriadiť na
všeobecne prístupnom a
viditeľnom mieste vývesnú
tabuľu, na ktorej uverejňuje pokyny horskej služby a
iné údaje týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej
oblasti.
Ten, kto prevádzkuje lyžiarsku trať, je povinný vydať a na viditeľnom mieste
umiestniť pravidlá správania
sa na lyžiarskej trati, musí
viditeľne lyžiarsku trať označiť a tiež uviesť stupeň jej

Zákon pamätá aj na
povinnosti
tých,
ktorí
v horských
oblastiach poskytujú ubytovacie služby.
Tu sú niektoré
Chcela by som vám preto z nich:
niečo porozprávať o tom, aké - ak sa náhle
práva a povinnosti majú   zhorší pofyzické a právnické osoby
časie alebo
v súvislosti s bezpečnosťou
je v dôsledosôb v horských oblastiach,
ku
úrazu
práva a povinnosti prevádzči náhleho
Ilustračná fotografia			
kovateľov lyžiarskych tratí a
zhoršenia
prevádzkovateľov zariadení
zdravotného
náročnosti, musí zabezpeurčených na osobnú lanovú
stavu ohrozené vaše zdračiť zjazdnosť a bezpečnosť
dopravu. Jednoducho povie alebo život, ubytovateľ
označenej lyžiarskej trate
vedané, ak sa vyberiete do
je povinný poskytnúť vám
počas celého prevádzkovéhôr, musíte z dôvodu svojej
ubytovanie alebo aspoň
ho času. Prevádzkovateľ lybezpečnosti rešpektovať urprístrešok,
žiarskej trate je oprávnený
čité obmedzenia a naopak,
- horskej službe musí bezod- zakázať činnosť na lyžiarskej
osoby, ktoré tu prevádzkujú
kladne poskytnúť informá- trati osobe, ktorá nedodržialyžiarske trate, lanové dráhy,
cie o osobe, ktorej takéto va pravidlá správania sa na
či ubytovacie zariadenia si
ubytovanie alebo prístre- lyžiarskej trati.
musia plniť určité povinnosti
šok poskytol,
Ten, kto hodlá organizovať
z dôvodu zabezpečenia vašej
- ubytovateľ musí viesť kni- športové alebo iné podujatie
bezpečnosti.
hu vychádzok a výstupov, v horskej oblasti, pri ktorom
Pokiaľ hovoríme o pohybe
kde zaznamená meno a môže dôjsť k ohrozeniu žiosôb v horských oblastiach,
priezvisko osoby, ktorá od- vota alebo zdravia, je povinurčite musíme začať horskou
chádza na vychádzku alebo ný takého podujatie najme-

nej 3 dni pred jeho konaním
ohlásiť horskej službe, uviesť
zameranie podujatia, miesto
konania, prípadne prerokovať bezpečnostné opatrenia.
Návštevník horskej oblasti je samozrejme povinný
dodržiavať pokyny horskej
služby, riadiť sa výstražnými,
informačnými a inými zariadeniami, musí sa správať
tak, aby neohrozoval nielen vlastný život a zdravie
ale aj život a zdravie iných
osôb. Taktiež treba mať na
pamäti, že osoba, ktorá sa
nachádza v horskej oblasti
je povinná uhradiť horskej
službe náklady spojené s vý-

		

foto: D. Dírer

konom záchrannej činnosti
alebo s pátraním, ktoré sa
jej týkajú, okrem fyzických
osôb, ktoré nie sú plnoleté
a fyzických osôb, ktoré nemajú spôsobilosť na právne
úkony.
Určite by bolo fajn, keby
naša návšteva v horských
oblastiach prinášala so sebou len okamihy plné radosti, športu, relaxu a možno i
zamyslenia nad majestátnou
Božou prírodou...
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Sedemdesiatdva hodín s Malým princom
Zuzana Zarevúcka
72 hodín je trojdňový maratón dobrovoľníctva. Kedykoľvek počas týchto troch dní sa
dobrovoľníci po celom Slovensku
púšťajú do aktivít takmer každého druhu. Výsledkom je krajšie
a kultúrnejšie okolie, usmiati
ľudia a veľmi veľa pozitívnych
vedľajších účinkov.

pre verejnosť. Do divadelného
predstavenia sme zapájali aj obecenstvo, prostredníctvom súťaže
alebo hrania v samotnom predstavení. Pre výhercov boli pripravené ceny a naučili sme aj jeden
zábavný tanček.
V sobotu 20. októbra sme mali
tvorivé dielne, kde sme tvorili a
vyrábali mnoho vecí na predaj
od náramkov, náhrdelníkov, ná-

v Ivachnovej, kde bol pripravený
celodenný program. Úplným začiatkom bolo slávnostné otvorenie behu okolo Liptovskej Mary,
kde symbolickú červenú pásku
prestrihol viceprimátor mesta
Stanislav Bella. Medzi bežcami
bola jedna pani so synom, ktorý popri nej šiel na trojkolke pre
zdravotne ťažko postihnuté deti.
Najstarší bežec mal 60 rokov a

tancovanie, spievanie, hry, súťaže
a predstavenie Malého princa.
Bolo pripravených veľa cien a
k tomu aj jarmok s vecami, ktoré
sme vlastnoručne v sobotu vyrobili. Po návrate bežcov sa podával
guláš.
Počas celého dňa nám krásne
svietilo slniečko a do toho nám
spievali kapely ako Simile, Veronika Haluzová a band, Tomáš
Buranovský, ktorý sa zúčastnil
súťaže SuperStar a tak isto aj Československo má talent.
Deti boli z tohto dňa veľmi
nadšené, dostali podpis karty
od spevákov, pofotili sa s nimi a
úplným záverom bolo vypúšťanie lampiónov prianí na nočnú
oblohu.

Z divadelného predstavenia

					

Našich 72 hodín sa tento rok
nieslo v duchu divadelného predstavenia Malého princa, ktoré
vymysleli Lucka Mikulová spolu
s Veronikou Belkovou.

ušníc, cez vankúše, gombíky až
po fotorámiky. Toto celé sa dialo

Malý princ je najznámejšie
dielo francúzskeho spisovateľa a
pilota Antoineho de Saint- Exupéryho. Je to najslávnejší rozprávkový príbeh modernej literatúry. Kniha rozpráva príbeh
pilota, samotného autora, ktorý
stroskotá na Sahare a tam sa stretáva s Malým princom, ktorý prišiel z ďalekej planéty.
Do predstavenia sa zapojili
deti zo Štiavničky, Ludrovej, Ružomberka, Liptovskej Štiavnice a
Ľubele.
V piatok, 19. októbra sme
s deťmi strávili celý deň vo Veľkej
Dvorane v Ružomberku, kde sa
počas dňa odohrali predstavenia
Malého princa. Najskôr pre základné a stredné školy, po nich
sme boli na spoločnom obede
a potom večerné predstavenie

foto: Z. Zarevúcka

najmladší mal 4 roky. Odbehlo sa
cca 22 km.

V závere sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí akokoľvek prispeli, či už finančne alebo prostredníctvom vyrábania kostýmov a
vecí na predaj. Tiež ďeťom, ktoré boli ochotné venovať svoj čas
pre dobrú vec a naučiť sa texty.
Všetkým patrí obrovské ĎAKUJEME! 
V Ý ŤA ŽOK z celej
tejto akcie
bol venovaný ťažko
zdravotne
postihnutým deťom
SZTP Ružičky.

Na záver Vám
prajeme
pl noho d notné prežitieVianoc
v kruhu
najbližších,
všetko len
Robím to dobrovoľne – s Tomášom Buranovským a chalanmi z kapely
foto: Z. Zarevúcka to najlepšie do Nového roku
v Ružomberku, v priestoroch pre
Bežci, ktorí sa prihlásili dostali
a
tešíme
sa
na
deti
v
zimnom
SZTP Ružičky pod vedením pani občerstvenie a sami si zvolili, koľtábore.
Marty Krišandovej zo Štiavničky. ko kilometrov zvládnu odbehnúť.
V nedeľu 21. októbra sme sa
spolu stretli na Kozom Vŕšku

Kým bežci behali, na Kozom Vŕšku prebiehal program pre deti -

Vaši animátori 
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Radosť vstupuje do nášho života, keď máme čo
robiť, čo milovať a v čo dúfať
Edita Haluzová

Rok čo rok prichádza čas vianočných sviatkov a my sa na ne
buď tešíme, alebo netešíme. Deti
sú v radostnom očakávaní, aké
darčeky im prinesie Ježiško pod
stromček, dospelí premýšľajú, kde
na to všetko zasa zoberú peniaze,
lebo doba je zlá...
Tak začínam uvažovať nad
touto myšlienkou od konca: radosť vstupuje do nášho života,
ak máme v čo dúfať. Všetko, teda
aj Vianoce a celý ich priebeh, so
všetkými rodinnými zvykmi a
tradíciami, záleží od toho, aký
k nim človek zaujme postoj. Či
s hrôzou očakáva medializovaný
koniec sveta a z toho aj záporný
postoj k tomu, že načo chystať,

vypekať - alebo dúfa, že všetko
dopadne dobre, sviatky prídu ako
vždy radostné, krásne a biele, so
sviečkami, kapustnicou a vyprážaným kaprom, s kopou darčekov pod stromčekom a že ich
bude môcť zvládnuť bez pôžičiek,
ktoré by musel po celý ďalší rok
splácať. No a celý ten vianočnonovoročný týždeň treba patrične
pripraviť, bude teda aj čo robiť,
hlavne keď to robíme pre svojich
blízkych s láskou, takže nakoniec
tá radosť do nášho života skutočne vstúpi...
24. novembra usporiadala
Jednota dôchodcov v Liptovskej
Štiavnici „katarínske“ posedenie. Chcem sa s vami podeliť o
moje dojmy z účasti na tomto po-

dujatí. Vládla tam dobrá atmosféra aj nálada, boli tam ľudia mojej
generácie, ktorí majú záujem spoločne sa stretávať a užívať si radosti aj strasti dôchodcovského veku.
Aj keď medzi témami rozhovorov
sa objavuje téma o zhoršujúcom
sa zdravotnom stave našich členov, o počte liekov a ich finančnej záťaži na peňaženku, neznie
to tak pesimisticky, keď je nádej,
že život pôjde predsa len ďalej. A
keď sa môžeme podeliť so svojimi
obavami s blízkymi ľuďmi, znášame tie problémy akosi ľahšie. Veď
rovnako sa dá podeliť aj s drobnými radosťami, ktoré sa nám občas
„pripletú“ do cesty.
Nie, tento raz nechcem držať
varovný prst nad tým čo máte, ale-

bo nemáte jesť či piť počas sviatkov. Je na každom z vás, ako dobre poznáte varovné signály svojho
tela. Ak milujete iných, milujte
aj sami seba, buďte pozorní voči
svojim potrebám a neubližujte si
zbytočne. Veď čo zasejeme, to si
zožneme. Ak to budú zrnká lásky,
úroda bude bohatá na plnú náruč
vzájomného šťastia.
B. Bardot povedala: „časom
človek ľutuje všetky hriechy, ktorých sa dopustil a tiež tie, ktoré
zabudol spáchať.“ Tak vám zo
srdca želám, aby toho, čo budete
ľutovať nebolo veľa. Taktiež vám
prajem príjemné a ničím nerušené vianočné sviatky a veľa zdravia
a pohody v Novom roku.



Hospodár potieral dvere domu a maštale cesnakom
Jana Kamhalová
Kedysi sa neslávili len samotné
Vianoce, ale aj obdobie predvianočné. K nemu sa viazalo
viac príkazov, zákazov, pravidiel správania, magických úkonov, ktoré mali zaistiť bohatstvo
a dostatok v budúcom roku,
odvrátiť nešťastie od hospodárstva a zabezpečiť zdravie gazdu
a jeho rodiny.
Tieto snahy nadobudli najväčší
význam práve na Štedrý deň,
keď každý úkon mal svoj osobitný význam. Budúcu prosperitu gazdovstva mohla ovplyvniť gazdiná už pri príprave
pokrmov. Ak chcela, aby ovocné stromy dobre rodili, musela
každý chytiť rukou oblepenou
cestom z miesenia vianočného
chleba. Aj na kvalite pečiva si
musela dať záležať. Štedrá večera bez oblátok bola nemysliteľná. Pekával ich učiteľ, ktorý bol
aj organistom. Ku štedrovečernému stolu sa schádzali všetci

členovia rodiny. Poumývali sa val do polievky a jedol sa preto,
pre zdravie v čerstvej vode, otec že prinášal zdravie. K vianočnej
rodiny sa pomodlil. Večera sa večeri patril „chreň“ - omáčka
začínala po zotmení, keď sa na z varených sušených sliviek a
nebi objavila prvá hviezda. Naj- hrušiek. Hojnosť jedál na štedskôr sa jedli oblátky s medom a rovečernom stole znamenala
makom, z ktorých sa jedna od- hojnosť a dostatok všetkého
ložila pre duv budúcom
šičky a ďalšie
roku Nakopre statok.
niec sa pilo
Medom gazhriate a vareda aj čelá
né víno, jedli
domácich
sa jabĺčka a
p onat iera l,
orechy. Všetaby sa mali
ky
zvyšky
radi. Potom
sa nechávali
Ilustračná fotografia
bol prípitok
na stole, lebo
a vzájomné želanie zdravia a keby sa vyniesli, išiel by s nimi
šťastia. Jedli sa opekance posy- v budúcom roku preč aj majepané makom a bryndzou, va- tok. Čo sa z každého pokrmu
rená údená ryba, pre každého odložilo, po večeri sa zanieslo
člena rodiny jedna, potom tzv. aj statku, aby aj ten vedel, že sú
žobrácka, alebo pastierska kaša, Vianoce. Na stôl sa mali dostať
polievka, v ktorej sa varili ryby, všetky plodiny, ktoré sa v gazkapustnica, zahustená krúpami, dovstve pestovali, čo malo mať
ryžou a vždy v nej boli aj suše- pozitívny vplyv na ich pestované huby. Okrem toho sa varil nie v budúcom roku. Cesnak sa
hrach, ktorý sa dodatočne dá- nielen jedol, ale hospodár ním

potieral i dvere domu, maštale.
Gazdiná sa nesmela pohnúť od
stola, ani od neho vstať. Nesedeli by vraj dobre sliepky a husi.
Vianočný stromček nebýval
v každej rodine, iba v tých zámožnejších. Bol malý, uviazaný na tráme povaly, ozdobený
doma vyrobenými cukrovinkami. I keď kedysi neboli darčeky,
všetci sa tešili. Tešili sa sviatkom
– vinšovali, spievali vianočné
koledy. Po večeri chodili dievky
a mládenci spievať popod okná
nábožné vianočné piesne.
Nuž takto prežívali najkrajšie
sviatky v roku naši predkovia.
V každom dome sa varí dnes
kapustnica, ktorá má osobitý
recept a chuť. Každá rodina má
iné zvyky, ale jedno však máme
všetci spoločné. Všetci túžime
prežiť sviatky narodenia Ježiša
v zdraví, pohode, spokojnosti v
kruhu svojej rodiny. A ja Vám
všetkým želám aby tie tohoročné také boli. Krásne Vianoce!.
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Nemožno porovnávať jablká so slivkami
Ladislav Slanicay
Spomínať môže len ten, kto
dobu prežil. Porovnávať zas len
ten, kto niečo zažil. Ale porovnávať sa dajú len veci, ktoré sú
porovnateľné. Aj kvalita pre porovnávanie potrebuje súhlasné
hľadiská. Nemožno porovnávať
chuťovo dobré jablká s kyslými slivkami. Musím sa priznať,
že som pôvodne mal úmysel
v tomto predvianočnom čase
napísať do našich novín, hlavne
pre tých mladších, porovnanie
o Vianociach s pred osemdesiatych rokov a tých dnešných
súčasných, ktoré vrátane mňa
prežívame. No keď som si tak
zhruba načrtol kostru článku,
veľmi rýchlo som prišiel k poznaniu, že sa to jednoducho
nedá. Dopadol by som asi tak,
ako som uviedol na začiatku, že
sa snažím porovnávať to, čo sa
porovnávať nemá a nedá. Bol by
to jednoducho nezmysel, ak nie
doslova hlúposť. Zostaňme preto pri tom zámere spomínať na
Vianoce tých rokov, ktoré sme
vtedy prežívali, ale bez porovnávania.
Štiavnica ako dedina bola vtedy neveľká. Skôr menšia. No
spoločenským
postavením

pomerne veľmi významným.
Pochopiteľne na tú dobu. Zloženie obyvateľov v tom čase,
všeobecne dá sa povedať, bolo
na pokraji našich záujmov. Bolo
mi „ukradnuté“, koľko v tých
rokoch žilo medzi nami kresťanov, katolíkov, koľko židov a
koľko takých, ako si spomínam,
vtedajšia spoločnosť označovala len prívlastkom, že ten a ten
neverí a do kostola nechodí. Už
v tých časoch, na ktoré mám
dôvod a myslím si že aj oprávnenie spomínať, bola skutočnosť, že v dedine sme mali nielen richtára, ale aj pána notára
a že pán notár mal dcéru. To
bol asi ten hlavný dôvod, prečo mi tá rodina, i úrad zakotvil
v pamäti. Keby bol pán notár
mal syna, neviem či by som si
na neho tak ako dnes spomínal. A Vianoce? Vianoce v tých
časoch, tie hlavne ako kresťanské sviatky, boli úplne iné. Boli
podstatne o niečom inom, len
nie o marketingu, nie o zhone
za peniazmi, nie o všeobecne
dnes udomácnenom úsilí, získať aj v období Vianoc niečo, čo
mi z etického hľadiska nepatrí.
A predsa jeden rozdiel pre porovnanie sa tu ponúka. Rozdiel

bol aj v tom bohatšie prikrytom
stole na Štedrý večer, oproti ostatným dňom v priebehu celého
roka. Žil a vyrastal som na gazdovskom dvore a tak aj štedrovečerný stôl „oplýval“ len tým,
čo žitie a príroda v podmienkach tých časov umožňovalo.
Otec včelárčil a tak na štedrovečernom stole nechýbal med, ten
pravý, nefalšovaný. Kapusta a
kapustnica, ktorá bola na jedálnom lístku šesť krát do týždňa,
nebola až nebývalou vzácnosťou. Nechýbali údené domáce
klobásy, jabĺčka a sušené slivky.
To bolo to, čo ponúkala príroda a blízke okolie. Stačilo nám
to. Vyhovovalo, i keď to bolo
skromnejšie, v porovnaní s tým,
čo chceme, aby bolo dnes na vianočnom stole. Vo všeobecnosti
sa žilo skromnejšie. Bolo menej
stresu, viac duševného pokoja,
hlavne menej obáv z toho, čo
bude zajtra. Nebolo by pravdou
tvrdiť, že v tých časoch neboli
existenčné obavy, že neboli neistoty z toho čo prinesie zajtrajšok, ale každý vedel, že zajtra
musí urobiť to a to, čo poslúži
na prežitie rodiny v budúcom
období. V tom je oproti dnešku
podstatný rozdiel. Neboli v tých

časoch sociálne istoty na takej
úrovni, aby mohli byť v dnešnej
dobre vzorom, rozhodne boli
primerané nárokom a požiadavkám všetkých nás v tých časoch. A hlavný dôvod? To preto
že sa žilo skromnejšie. V tých
a takých sociálnych podmienkach prichádzal jedinec do života, v takých vyrastal i končil a
neumáral sa denne problémom
,ako ten nevyhovujúci spoločenský systém zmeniť vo svoj
prospech z večera na ráno.
Nuž pre takéto podstatné rozdiely doby nemožno porovnávať a tak sa patrí na záver, popri
tých oprášených spomienkach
všetkým Vám aj pár prianí.
V úvodníku som napísal, že
nám absentuje pokoj a bratská
láska. Denne sa presviedčame,
že bez nich je daromné úsilie
pretvoriť svet i spoločenský život, jeho myslenie i konanie.
Tak vám prajem všetkým, aby
ten pokoj i vzájomná bratská
láska sa stali spoločníkom vášho každodenného života v budúcom období. Nielen v čase
vianočných sviatok, ale aj konca
starého, a taktež začiatku nového roka.		


Keď história ožije zo „zabudnutej“ fotografie 4
Opäť vám ponúkame možnosť zapozerať sa na fotografiu, ktorá vám pripomenie kúsok histórie. Dnes ide o záber
zo zájazdu našich spoluobčanov. Rok,
v ktorom sa zájazd konal, ako aj jeho
cieľ sa nám však nepodarilo zistiť. Pomôžete nám v tom? Poznáte účastníkov
zájazdu? My totiž niektorých z nich nevieme určiť.
Fotografiu aj s identifikáciou niektorých osôb na nej si môžete pozrieť na
internetovej adrese http://toito.liptovskastiavnica.sk/zajazd.
Budeme radi, ak nám prinesiete chýbajúce údaje na Obecný úrad.
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Čo nás (ne)minie kým prídu Vianoce?
Michaela Uhrinová
Aj Vás sa už zmocnila vianočná
nálada? Voňavé medovníčky,
vianočné dekorácie, koledy, Popoluška, Perinbaba, Sám Doma
síce už môžu znieť pateticky, ale
aj tak majú svoje kúzlo. Možno
tvrdíte, že do Štedrého dňa sa
nezastavíte, máte stres z darčekov, výdavkov, obavy z toho, že
ešte všetko nie je tip-top. Aj tak
si myslím, že každý z vás sa teší,
pretože Vianociam sa jednoducho nedá odolať. Zdá sa mi, že
z roka na rok máme čoraz dlhšie Vianoce, keďže hypermarkety odštartujú svoju kampaň
v któbri, a v nákupných centrách nie je 1. novembra výnimkou nadrozmerný Mikuláš.
Tým sa nám snažia vryť do podvedomia skutočnosť, že prišiel
čas radosti a prievanu v peňaženkách. Negativisti môžu frflať
ešte viac ako cez rok a optimisti
môžu tešiť nielen blízkych ale aj
seba. Nie je to skvelý pocit, keď
pol dňa hľadáte potešenie pre
rodinu, priateľov, ale nájdete
potešenie pre seba? Neváhajte
a odmeňte sa. Presne takýto
šál hľadáte a dokonale sa vám
hodí k bunde a pleti? Nemajte
výčitky a urobte si radosť. Keby
predsa len na vás po nákupnej
horúčke doľahli, upokojte sa
minimálne tromi rozumnými
argumentami. Po prvé: určite
bolo to znamenie, po druhé: idú
Vianoce , no a po tretie: kým
budú Vianoce, má prísť koniec
sveta... zasmejete sa nad sebou,
ale naďalej túto informáciu považujete za úplne nepodstatnú.
Pomyslíte si, že takých hrozieb
tu už bolo pred 300 rokmi aj
začiatkom nového milénia
pred 12 rokmi, ľudstvo sa stále
nepoučilo zo svojich chýb, no
predsa sme všetci ešte tu. Určite netreba podceňovať vážnosť
tejto témy a formy akými ľudstvo speje k vlastnému koncu.
Z rôznych pohľadov by to bola
určite dlhá a zaujímavá diskusia. No myslím si, že práve teraz
by bolo vhodné jemne odľahčiť
túto otázku. Určite ste zachytili

dátum, ktorý je označovaný ako
ten posledný. 21. 12. 2012. Pre
niekoho pekné číslo, pre iného
ďalší piatok, pre ďalšieho alarm
blížiaceho sa Štedrého dňa, no
veľké percento ľudstva označuje tento deň ako Posledný, pretože vtedy má končiť Mayský
kalendár. Vám na ňom nepríde
nič zvláštne, ale podľa nejakej ankety údajne 90% američanov očakáva apokalypsu a
veľké percento z nich sa na to
pripravuje. Zemetrasenie, mi-

od necelých 12- 15 eur. Prekvapilo ma ako tento ošiaľ prekvitá
aj na Slovensku. Ľudia, ktorí hltajú tieto nezmyselné poplašné
správy nakupujú vo veľkom,
no spojitosť s Vianocami v tom
nehľadajte. Dokonca sú medzi
nimi „odborníci“, ktorí si berú
úvery a míňajú všetky úspory
aby tieto „posledné dni“ čo najplnohodnotnejšie prežili. Ruské
úrady dokonca musia ubezpečovať ľudí, že v spomínaný dátum žiadny koniec nenastane

aztécke symboly - Ilustračný obraázok (cc)

mozemšťania, zrážka s planétou
alebo nás má „vcucnúť“ čierna
diera? National Geographic
dokonca robil prieskum pripravenosti na vzorke američanov.
Program teraz vysiela s plnou
vážnosťou a ľudia v ňom prezentujú svoje kryty a bunkre,
zásoby potravín, dokonca spôsoby ako budujú v podzemí sieť
chodieb. Preto sa nečudujte ak
uvidíte v decembri suseda s lopatou, ktorú očividne nepoužíva na odpratanie snehu. Ľahko
si domyslíte odkiaľ fúka aj to, že
nielen američania sú blázniví.
Aj keď ostaneme v našich zemepisných šírkach, zistíme, že
neďaleko na Ukrajine si môžu
nadšenci zarezervovať lístok do
Raja alebo do Pekla podľa vlastného výberu. Tajomstvom nie
je ani cena, ktorá sa pohybuje

pretože články a reportáže o blížiacom sa konci sveta vyvolala
u ľudí v Rusku takú paniku, že
rabovali obchody s potravinami, aby sa predzásobili. Mnohí
nadšenci z celého sveta si urobia
výlet na horu Pic de Bugarach,
pod ktorou údajne sídli základňa mimozemskej civilizácie a
hora má byť vchodom do iného
sveta. Toto ste určite zachytili v našich hlavných správach,
ktoré sa neštítili odvysielať túto
veľavravnú informáciu podchytenú „skutočnosťami“ . V každom prípade môže byť zaujímavé pozorovať tisícky turistov
v tomto meste v čiapke z alobalu a kufrom v ruke ako čakajú
na odlet. Možno nie je dôležité,
čo je pravda (pretože tú nikto z nás nepozná), ale čomu a
komu veria ľudia. Davový efekt

je silný nástroj, zvlášť ak na vás
pôsobí z každej strany. Ak by
človek tomu čo i len sčasti veril,
nasával „poplašné“ informácie,
zakrátko by svojim myšlienkam podľahol. Nie nadarmo
sa hovorí: „Na aké veci myslíš,
také si aj priťahuješ.“ Najviac si
mädlia ruky hotelieri, keď sa do
doteraz neznámych aj známych
oblastí hrnú tisícky ľudí. Istý turecký vinár z doteraz neznámej
oblasti sa už tak teší záujmu o
tento kraj, že pre turistov vyrobil víno s názvom Apokalypsa.
Ak ste si už nebodaj nachystali
záchranný balíček, našli úkryt
pod zemou a pripravovali sa
minúť všetky úspory, počkajte
ešte. Ani sa nenazdáte a bude
ráno dvadsiateho druhého a čas
dozdobiť stromček, či popasovať sa s kaprom v kúpeľni. Možno predsa budete prežívať váš
osobný Koniec sveta so svokrou
pri štedrovečernom stole. To vás
ale nemôže rozhodiť tak, aby ste
si nevšimli tie rozžiarené detské oči, keď vybaľujú vysnívanú
hračku a ten ich potmehúdsky
úsmev, že strúhania dobroty už
bolo dosť. Radosť z obdarúvania iných je určite silnejšia ako
z dostávania darčekov. Nakoniec si prídu na svoje všetky
vekové kategórie. Či už našli
pod stromčekom novú knihu
od obľúbeného autora alebo
ďalší sveter s vianočným motívom a froté ponožkami k tomu.
Pri svetielkujúcom stromčeku
a vaječnom likéri si môžu príjemne podebatiť s najbližšími,
prípadne si môžu v televízii
vychutnať už vianočnú klasiku
dúfajúc, že nenatrafia na „vymaľúvanú“ štýlovú krásavicu
z Turca ako tomu bolo takto
pred rokom. V takom prípade
je naozaj vhodnejšie presunúť
sa s blízkymi k svetielkujúcemu
stromčeku alebo k spomínanému likéru.
Prajem vám Šťastné a Veselé .
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Osemsmerovky

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

(vytvoril Dušan Dírer)

V pvej osemsmerovke sa nachádza výrok Alberta Einsteina (pozostáva z 29 písmen)
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Druhá tajnička:
K Mlčanie je znak súhlasu ...
N V tejto osemsmerovke sa nachádza
I pokračovanie tajničky (má 27 písmen)
D DEDINKA, DEDKO, DIVÁK,

E
D
L
E
Ň
Č
P

DOBRÁK, HODINY, KAČKA,
KÁZEŇ, KLIATBA, KOZMETIKA,
KRÁĽOVSTVO, METLA,
MYŠLIENKA, OBLOHA, OKRASA,
OSOBY, OVOCIE, PRÁZDNINY,
PREKVAPENIE, PROSBA, PSOTA,
RIEDIDLO, SKRÁŠLIL, TORNAĽA,
VLANI

Riešenie z čísla 3/2012:
Osemsmerovka:  Leňošenie bez vzdelávania znamená smrť a hrob pre žijúceho človeka. (Seneca)
Výhercovia:  5 € získavajú: Ľudmila Omastová - Liptovská Štiavnica, Eva Mikulcová - Liptovská Štiavnica.
Výhru si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade.
Riešenie osemsmeroviek odovzdávajte v kancelárii obecného úradu.  Dvoch vylosovaných riešiteľov odmeníme sumou 5 €.

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

Evidované na MK SR pod ev č. EV 3111/09 (ISSN 1338-9343)
Šéfredaktor a DTP: RNDr. Dušan Dírer. Redakčná rada: Mgr. Katarína Kačalková, Dušan Lauko.
vydáva obec Liptovská Štiavnica. Adresa: Obecný úrad Liptovská Štiavnica, Hlavná 39/53, internet: http://toito.liptovskastiavnica.sk
Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografií, grafiky vrátane údajov v elektronickej podobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a uverejnenie článkov. Uzávierka príspevkov nasledujúceho čísla: 10. 3. 2013.

