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Dorastenci DHZ splnili očakávania a suverénne vyhrali v okresnej súťaži hasičov...

V Chalúpkove rozdávali deťom zákusky, sladkosti, pre ich rodičov bola
degustácia vína, čapovala sa kofola,
pivo a všetko bolo zadarmo...

...po dlhých 63 rokoch máme
opäť kňaza rodáka – Štiavničana.
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Editoriál - Zvoní nám leto
Jana Kohútová
Máme šťastie. Príroda svoje zákonitosti
zvykne dodržiavať. Leto už zvoní na všetky
zvončeky, ktoré má. Počujeme ich v školách,
kanceláriách, továrňach. Končí sa školský rok,
prichádzajú prázdniny a čas dovoleniek, oddychu. Pre väčšinu z nás je to najkrajšia časť celého roka. Vychutnajme si ju, vnímajme ju všetkými zmyslami. Krásu letného rána, vôňu kvetov
a grilovačiek, horúce slnko na pokožke, či zvuky
prírody počas teplých večerov.
Namiesto toho, aby sme sa letom len tak prehnali, naučme sa robiť veci pomalšie. Užívajme si jedlo, užívajme si ľudí
okolo nás, užívajme si prírodu. Iba tento jeden krok nás dokáže ušetriť od
veľkého množstva stresu. A keď sa vám bude zdať, že to akosi nezvládate,
keď 24 hodín nestačí, spomeňte si na fľašu od zaváraných uhoriek a 2 šálky
kávy. Profesor stál pred triedou, kde mal hodinu filozofie a pred sebou mal
nejaké veci. Keď hodina začala, bez slov vzal veľmi veľkú prázdnu fľašu od
zaváraných kyslých uhoriek a začal ju plniť golfovými loptičkami. Potom sa
opýtal študentov, či je fľaša plná. Oni súhlasili, že je. Potom profesor vzal
krabicu s kamienkami a vsypal ich do fľaše. Kamienky spadli do voľných
miest medzi golfovými loptičkami. Potom sa znova opýtal študentov, či je

fľaša plná. Oni súhlasili, že áno. Profesor ďalej vzal krabicu s pieskom a
vsypal ho do fľaše. Samozrejme, že piesok všetko zasypal. Znova sa opýtal,
či je fľaša plná. Študenti odpovedali súhlasným „áno“. Profesor potom vybral
dve šálky spod stola a vlial kávu do fľaše, čím zaplnil voľné miesto medzi
pieskom. Študenti sa smiali. „Teraz“, povedal profesor, keď smiech utíchol,
„chcem, aby ste pripustili, že táto fľaša predstavuje váš život. Golfové loptičky sú dôležité veci – rodina, deti, zdravie, priatelia a obľúbené vášne – ak
by ste stratili všetko ostatné a len tieto veci by zostali, váš život by bol ešte
stále naplnený. Kamienky sú ďalšie veci, na ktorých záleží, ako práca, dom
a auto. Piesok je všetko ostatné – maličkosti. Ak dáte piesok do fľaše ako
prvý, nezostane v nej miesto na kamienky a golfové loptičky. To isté platí o
živote.“ Ak miniete všetok svoj čas a energiu na maličkosti, nikdy nebudete
mať priestor na veci, ktoré sú pre vás dôležité. Takže venujte pozornosť veciam, ktoré sú kritické pre vaše šťastie. Hrajte sa so svojimi deťmi, darujte im
spoločné zážitky. Nájdite si čas na starostlivosť o vaše zdravie. Pozvite partnera na večeru. Častejšie robte veci, ktoré vás robia šťastnejšími. Vždy bude
dostatok času na upratovanie domu či drobné opravy. Najskôr sa postarajte
o „golfové loptičky“ – veci, na ktorých naozaj záleží. Zvyšok je len piesok...
A čo predstavovala káva vo fľaši? Profesor sa usmial. „Tá vám len ukazuje,
že bez ohľadu na to, aký plný sa vám zdá váš život, vždy je priestor na pár
šálok kávy s priateľmi...“
Želám vám krásne leto!

Poslanci odsúhlasili výstavbu Materskej školy
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa 7. 5.2013. Prítomných bolo 6 poslancov, ospravedlnený bol
Ing. Hlaváč.
K bodu 9: IBV na Kúte - vlastníkom je firma DOMINO, Jozef Pochyba, Ružomberok.
Firma chce vybudovať inžinierske siete vodu a kanál, začne stavať prvých 9 domov. Po
rozprave  poslanci súhlasili s výstavbou IBV  
s podmienkou, že všetky inžinierske siete
vrátane prístupových komunikácii bude realizovať investor a obec sa na výstavbe nebude
finančne podieľať.
K bodu 10: Poslanci odsúhlasili žiadosť súkromnej umeleckej školy Magic Moments,
J. Jančeka 353/24, Ružomberok o schválenie


Zo zasadnutí OZ

sídla ZUŠ v Liptovskej Štiavnici.
ca“– realizačný projekt, ktorý bude slúžiť na
vydanie stavebného povolenia a realizáciu
K bodu 11: Rôzne
stavby v celkovej hodnote 12 000 €
- Bola zvolená komisia pre majetkové prizna- Bola prejednaná výstavba altánku pri miestnie v zložení:
nej minerálnej vode v lokalite nad ulicou
Marián Janiga (SNS), MUDr. Marián Boček
Drevenice - poslanci OZ po dlhšej rozprave
(KDH), Bc. Anton Balala (NEKA), RNDr.
navrhli stavbu neuskutočniť.
Dušan Dírer (NEKA), Ing. Pavol Hlaváč
(SDKÚ), MVDr. Juraj Molčan (SMER).
- Poslanci OZ súhlasili s vybudovaním uzamykateľnej rampy na miestnej komunikácii
- Bola zvolená komisia pre výberové konanie
parc. č. 942/33v lokalite pri vstupe do ulice    
na verejné osvetlenie v zložení - Ing. Hlaváč,
Drevenice po ľavej strane.
Ing. Vrašťák, Miroslav Mušuta.
- Odsúhlasená bola výstavba MŠ - poslanci - Poslanci OZ súhlasili s obmedzením rýchlosti na ulici Kľučiny s tým, že obec zabezsúhlasili s vypracovaním projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy základnej školy   pečí všetky administratívne povolenia a následne zakúpi dopravné značky.
a prístavba MŠ v obci Liptovská ŠtiavniPokračovanie na str. 2
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Miestna komunikácia Ponad ihrisko sa môže začať využívať
Pokračovanie zo str. 1

- Bolo zrealizované odkúpenie
pozemkov pod miestnu komunikáciu ulica Ponad ihrisko od
všetkých vlastníkov nehnuteľností. Vlastníci boli vyzvaní
na odstránenie plotov, aby sa
miestna komunikácia mohla začať využívať. Ešte chce obec od-

kúpiť od vlastníka nehnuteľnosti
p. Púčeka časť jeho pozemku na
vybudovanie otočky.
- Poslanci OZ súhlasili s preložením plynomernej skrine na
budovu KD a montážou dvoch
gamatiek do zasadačky KD vrátane prípojky do kuchynky KD.
- .Boli predložené dve ponuky na

náter strechy ZŠ:
1. Dušan Čupka, bytom Kľučiny
, Liptovská Štiavnica - 2 676 €
2. Mgr. Martin Mikuštiak, bytom Likavka 965 – 2 950 €
OZ súhlasilo s náterom strechy
podnikateľom Dušanom Čupkom v cene 2 676 €, záruka 3 roky

K bodu 14: Diskusia
- MVDr. Molčan informoval
o povinnom čipovaní psov do
1.9.2013, každý majiteľ psa sa
môže telefonicky objednať, cena
10 €, nezačipovaný pes nebude
zaočkovaný,



Hospodárenie Obce Liptovská Štiavnica za rok 2012 (v €)
miestne dane a poplatky okrem splate327 319,00
1 583 251,22
1 582 707,26
nia doplatku za TKO,
0,00
340,00
41 340,00
ktorý obec vyberá od
0,00
0,00
0,00
1.1.2013).
327 319,00
1 583 591,22
1 624 047,26
Obec
Liptov297 002,00
1 433 199,01
1 432 467,59
ská Štiavnica   má
26 044,00
138 205,69
179 205,69
k 28.2.2013 na   bež0,00
0,00
0,00
nom
účte
obce
323 046,00
1 571 404,70
1 611 673,28
25 814,96 €, na
bežnom účte ZŠ
Účet Školskej jedálne pri ZŠ Liptovská Štiavnica  
5 50,61 € a na účte rezerv311,18€.
ného  fondu 107 342,68 €.

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

Výsledok hospodárenia: 12 373,98 €
(rozpočtový)
Obec Liptovská Štiavnica  mala k 31.12.2012 na svojich účtoch spolu 126 986,98 €, z toho rezervný fond
tvorí 107 342,68 €.

Rozpočet upravený

Skutočnosť k 31.12.2012

Obec Liptovská Štiavnica k 28. 2. 2013 nemá voči fyzickým a právnickým osobám žiadne pohľadávky ani záväzky (sú poplatené všetky



O činnosti Dobrovoľného hasičského zboru
Andrej Fliega
Náš hasičský zbor sa za posledných pár mesiacov rozrástol
o niekoľkých mladých členov,
ktorých sme s radosťou medzi
nami privítali a hneď aj zapojili do našich aktivít. Aj v tomto
roku už tradične sa náš hasičský zbor   postaral o zachovanie
pekného ľudového zvyku sadenia májov. V podvečer  30. apríla naši členovia aj s pomocou
viacerých chlapov zasadili veľký máj pred kostolom. Sadenie
májov pokračovalo v tretí májový víkend keď sme zasadili
malé máje ku každému domu
v dedine a tiež sme zorganizovali ľudovú zábavu.  
Po dlhej zimnej prestávke sa
opäť začalo súťažiť aj v hasičskom športe a naše družstvá sa
zúčastnili zatiaľ dvoch súťaží.
Prvá súťaž sa konala 25. mája

v Liptovskom Michale a poskladali sme sem tri družstvá
– mužské, ženské a dorastenecké.   Keďže na súťaži neboli
rozdelené kategórie tak všetky
naše družstvá súťažili v spoloč-

dorastencom sa podaril aj „husársky“  kúsok keď na svojej prvej súťaži predbehli aj mužov a
umiestnili sa na štvrtom mieste
a muži ostali až na piatej priečke.

Dorastenci DHZ po víťazstve...

z archívu DHZ

nej kategórii. Z pätnástich družstiev sa našim tímom podarilo
umiestniť na siedmom, piatom
a štvrtom mieste pričom našim

Druhá absolvovaná súťaž bola
už vyššej úrovne. Bola to okresná súťaž, ktorá sa konala 9. júna v Stankovanoch. Táto súťaž

pozostávala z dvoch disciplín
– požiarneho útoku a štafety.
V Stankovanoch sa súťažilo už
v rozdelených kategóriách mužskej, ženskej a dorasteneckej a
naša obec mala zastúpenie vo
všetkých. V ženskej kategórii
bolo sedem tímov a naše dievčatá sa umiestnili na peknom piatom mieste. V kategórii mužov
súťažilo 29 družstiev a nášmu
tímu sa podarilo umiestniť tiež
na veľmi peknom šiestom mieste. Najväčšie nádeje sme však
vkladali do našich dorastencov,
od ktorých sme očakávali postup na krajské kolo. Dorastenci
naše očakávania splnili a suverénne vyhrali svoju kategóriu
k čomu by som im chcel aj touto
cestou zablahoželať a popriať im
veľa šťastia na krajskom kole a
tiež veľa chute do ďalších súťaží
ale aj iných hasičských aktivít.
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Postrehy starostu obce

Rodičia dorastencov by mali viac spolupracovať s TJ
Dušan Lauko

Vážení spoluobčania,
budem pokračovať v mojich
postrehoch. Po upršanej jari
a veľkej vode je pred nami
čas prázdnin a oddychu. V
mojom príspevku sa chcem
dotknúť tém, ktoré rezonujú
v tomto období.
Prvou témou, ktorou sa
chcem zaoberať je vysviacka novokňaza Mgr. Štefana
Belku, ktorá sa konala 16.
júna 2013. Neviem, či všetci
čitatelia vedia, že naša obec

Primície 16.6.2013 - odobierka

má
rímsko-katolíckeho
kňaza po dlhých 63. rokoch
čakania. Samotná slávnostná primičná svätá omša sa
uskutočnila 16. júna 2013
v priestoroch nášho kostola.
Našu obec v tento deň nav-

štívilo viac ako 200 veriacich
z rôznych kútov Slovenska.
Dnes môžeme povedať, že
po organizačnej stránke bolo
takmer všetko dokonale pripravené a zvládnuté. Tu sa
chcem pozastaviť a poďakovať všetkým spoluobčanom,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli pri organizovaní
príprav primičnej slávnosti.
Možno sa niekomu zdá, že
zorganizovať takúto slávnosť nie je nič mimoriadne.
Chcem povedať ako starosta obce, nebyť 50 a možno

foto: D. Dírer

aj viac spoluobčanov obce,
ktorí ochotne pomáhali,
neviem ako by spomínaná
slávnosť dopadla. Náš mladý novokňaz odchádza šíriť
pastoráciu do obce Rakúsy
na Východ Slovenska. Praje-

Čipovanie psov
Veterinárna služba oznamuje chovateľom psov, že vykoná povinné čipovanie psov doma u chovateľov. Termín je možné si
dohodnúť telefonicky na čísle 0905 527 403.
Cena čipovania je 10,-€.
Psi, ktoré nebudú čipované do konca septembra, po tomto termíne nebudú ošetrené ani vakcinované bez predchádzajúceho
začipovania.
Prípadná vakcinácia psa môže byť prekonzultovaná a dohodnutá pri čipovaní.

Dorastenecké mužstvo futbalistov - sezóna 2012-2013
foto: D. Dírer

me mu silu v jeho pastoračnej činnosti.
Druhá téma je už možno
viackrát opakovaná, ale nedá mi ju nespomenúť. Začínajú prázdniny a väčšina
mladých ľudí ich bude tráviť
v rodnej obci. Som zástanca toho, aby mládež počas
prázdnin relaxovala, kultúrne sa vyžívala, ale nie som
za to, aby prázdniny slúžili
na stváranie rôznych výtržností a nezbied, ktoré nie sú
v súlade s občianskym spolunažívaním. Chcem vyzvať
rodičov detí, či už sú maloleté alebo dospelé, aby sa
zaujímali o voľné chvíle svojich detí. Viem, že rodičia
chodia poväčšine do práce,
ale mnohokrát by v takýchto prípadoch vedeli pomôcť
starí rodičia alebo známi.
Prajem všetkým študentom
a žiakom príjemné prežitie
prázdnin, hodne oddychu,
zábavy a veľa slnečných dní.
Treťou témou, ktorej sa
chcem v krátkosti venovať, je mládežnícky šport
v obci. Viete aj to, že
A mužstvo je viac menej poskladané z legionárov, čiže

z hráčov z okolitých miest
a obcí. Opačná situácia je
v doraste a u žiakov, kde je
takmer 100 % hráčov z Liptovskej Štiavnice. Po pripomienkovaní členov výboru TJ Družstevník vzniká
problém, že rodičia žiakov a
dorastencov neprejavia väčší záujem spolupráce s TJ
Družstevník. Možno existuje jedna – dve výnimky,
ktorým aj touto cestou patrí vďaka. V minulosti bolo
dobrým zvykom, že 5-6 rodičov zvyklo spolupracovať
s TJ a to tak, že raz za dva
týždne boli ochotní doviesť
svoje dieťa samozrejme aj
susedovo na zápas s tým,
že cena za pohonné látky sa
rodičom preplatila z financií
TJ. Túto ochotu v poslednej
dobe medzi mladými rodičmi nevidím a aj touto cestou
ich chcem požiadať o zapojenie sa do diania v TJ Družstevník.
Ostatným spoluobčanom,
ktorí budú tráviť dovolenku
či už doma alebo v zahraničí, prajem príjemný oddych,
načerpanie novej energie a
zdravia do ďalších pracovných dní.
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Už trinásty ročník skvelej tradície
Dušan Lauko

Je sobota ráno 22.6.2013. O 7,00 hod.
ráno sa pred miestnym kostolom začína
prebúdzať turistický ruch. Prichádzajú
prví turisti rozhodnutí pokoriť najvyšší
vrch v našom katastrálnom území Salatín
s výškou 1630 m n. m.. Jednalo sa o XIII.
ročník výstupu pri príležitosti prvej písomnej zmienky o našej obci. Autorom
myšlienky bol Anton Slanicay, ktorý sa
zúčastnil všetkých výstupov. Pri nástupe
do autobusu som narátal 47 turistov. Autobus nás vezie smerom do Ludrovskej
doliny. Skupina turistov prechádza lokalitou Tiesňavy – Hučiaky, kde obdivuje
krásnu skalnú scenériu. Zastavujeme sa
na mieste, kde je do skaly vytesaná tvár
Ježiša Krista. Autorom je náš spoluobčan
neb. Beňuš Vulpíny. Miestny poľovník
Ladislav Kačalka okrem iného turistov
oboznámil s flórou a faunou lokality
Hučiaky, nachádzajúcej sa v katastrálnom území našej obce. Túra pokraču-

Na vrchole Salatína...

foto: L. Kačalka

je s dvoma menšími prestávkami až na
vrchol Salatína. Prví turisti sa dostali na
vrchol okolo 10,30 hod.. Po príchode os-

Jedni s prvých, ktorí sa vrátili z túry, vyriešili dojazd bicyklom...

tatných sa ujal slova starosta obce, ktorí
oboznámil turistov s históriou výstupu.
Spoločne sme zaspievali štátnu hymnu.

foto: D. Dírer

Po občerstvení na vrchole Salatína sme
sa začali vracať smerom do Liptovskej
Štiavnice. Po návrate nás v obci čakal
chutný guláš a studená kofola. Všetci
sme boli ustatí avšak spokojní, že sme
dokázali premôcť samých seba.
Niekoľko faktov o tohoročnom výstupe:
počas výstupu dosiahla teplota miestami
až 30 stupňov Celzia, najmladším účastníkom bol Daniel Poprac, výstupu sa zúčastnili po prvý krát poslanec Ing. Pavol
Hlaváč a predseda miestneho Poľnohospodárskeho družstva Ing. Miroslav Štefček,
ktorým touto cestou gratulujeme.
V pozadí sa majestátne vypína Salatín...

foto: L. Kačalka
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Oslava Dňa matiek v Liptovskej Štiavnici
Katarína Pastuchová

Tradične ako každý rok aj
v tomto školskom roku žiaci
Základnej školy v   Liptovskej
Štiavnici oslávili Deň matiek spoločne s celou obcou
v miestnom kultúrnom dome.
Podľa kalendára sa slávnosť
konala presne v druhú májovú
nedeľu dňa 12. 5. 2013.  Spomínaný deň sa nelíšil ničím od
tých predchádzajúcich. Upršaná, smutná nedeľa hodiaca sa
skôr na odpočinok pri nedeľnom televíznom programe, kedy sa nechce „človeku

foto: zo školského archívu

vytrčiť päty von z domu“.

A čím bol tento deň výnimočný?
Predsa vypnutým elektrickým prúdom
– poruchou v celej obci po spomínanej
búrke.
Mnohí si mysleli, že oslava sa ani neuskutoční, nebyť akčného pána starostu,
ktorý sa postaral o náhradný zdroj v podobe generátora. Už tento spomínaný
fakt potešil dušičky školákov, ktorí si pre
svoje mamy už týždne dopredu chystali
slávnostný program.
A potom už nerušene sme mohli osláviť krásny deň a poďakovať sa našim mamám za starostlivosť, opateru a lásku,
ktorou nás dennodenne obdarúvajú.
  


Deň detí v Chalúpkove
Dušan Jacko

Medzinárodný deň detí
sa 1. júna 2013 oslavoval aj v
areáli dreveníc v Chalúpkove,
ktorý sa nachádza v katastri
obce Liptovská Štiavnica. Kým
skoro všade na Slovensku pršalo, tak na Liptove vládlo

mieste pripravoval a servíroval kuchár Andrea z Pizzerie
u Taliana.
„Aj keď išlo o nultý ročník,
tak som presvedčený, že nám
vyšiel na jednotku,“ povedal
hlavný organizátor Róbert
Pavelka, ktorý v Liptovskej
Štiavnici založil a vybudoval

učiteliek z Liptovskej Štiavnice, ktoré vo svojom voľnom

Deťom pizza chutila...

Príprava Pizze

v tento deň celkom pekné
počasie, ktoré do Chalúpkova
priviedlo stovky detí v sprievode svojich rodičov či iných
príbuzných. Hlavným lákadlom boli rôzne atrakcie pre
deti alebo ochutnávka pizze a
iných dobrôt, ktoré priamo na

foto: z archívu Chalúpkova

Chalúpkovo. A práve do jeho
areálu v sobotu 1. júna 2013 od
desiatej hodiny ráno do tretej
poobede zavítalo celkovo približne 700 ľudí či už priamo
z obce, blízkeho okolia alebo
4 km vzdialeného mesta Ružomberok. Aj za pomoci pani

čase pripravili a organizovali
viacero súťaží a hier, kde si
na svoje prišli najmä deti, ale
azda najžiadanejšou atrakciou bolo kreslenie na tváre, kde boli aj najdlhšie rady.
Samozrejme, že dospelí zase
neodolali ochutnávkam pizze,
prošuta a talianskych špecialít. „Okrem toho sme deťom
rozdávali zákusky, sladkosti,
pre ich rodičov bola pripravená degustácia vína, čapovala
sa kofola a pivo a všetko bolo
zadarmo,“ opisuje výnimočný
deň v Chalúpkove jeho zakla-

dateľ, ktorého príjemne prekvapil obrovský nápor ľudí.

foto: zo školského archívu

Prišlo ich tak veľa, že zaparkované  autá lemovali nielen prístupovú cestu do Chalúpkova,
ale aj veľkú časť voľných miest
v dedine. „Boli sme spokojní
nielen my organizátori, ale určite i všetci návštevníci Chalúpkova - malí aj veľkí,“ dodal
úspešný podnikateľ Róbert
Pavelka, ktorý je presvedčený,
že Deň detí v Chalúpkove sa
stane novou tradíciou, v ktorej budú pokračovať už na budúci rok.
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Príroda je liekom na všetko
Vladimíra Chlepková

,,Kto nevidí krásy prírody , nič nevidí.”
J. A .Komenský
Nie každý človek si môže alebo chce
uvedomiť, aké dôležité je starať sa o prí-

rodu okolo nás. Stačí však, ak sa obzrie
okolo seba a uvedomí si , aký je dôležitý pri prispievaní k jej kráse. Nikoho by
určite ”nezabilo“, keby zdvihol zo zeme
odhodený papier alebo neznečisťoval
prírodu v lese odpadkami. Možností,
ako sa
o prírodu
s t a rať je
množstvo,
n i e ktoré
robíme automaticky
a ani
si pri-

tom neuvedomujeme, ako tým prírodu
chránime. Niektoré však robíme z lásky
a úcty k prírode úmyselne. Takéto skutky si ona pamätá a verte mi, že nám to
tisícnásobne vráti svojou krásou. Stále
sú medzi nami ľudia , ktorým príroda
nie je ľahostajná, a ktorí sa podieľajú
na tom, aby nebola znečisťovaná a zachovala si svoju krásu. Takýmto ľuďom
patrí vďaka a uznanie. Patria k nim aj
poľovníci v Liptovskej Štiavnici, ktorí
zorganizovali akciu pre deti zo základnej školy pod názvom : Čistenie doliny
. Svojou troškou tak mohli aj deti prispieť k okrášleniu nášho okolia a stať sa
lepšími priateľmi prírody. Zamyslime
sa nad tým, že naozaj každý môže prispieť aspoň malým kúskom k zlepšeniu
prostredia okolo nás  a tým urobiť svet
krajším.

foto: zo školského archívu



Cesta za chlebom
Renáta Cagalincová

čenie chleba, v druhej etape
išli do miestneho obchodu
nakupovať suroviny. Tretiu
etapu tvorila ukážka pečenia

menávali školskou kamerou
a na záver spracovali na výučbové CD a odprezentovali. V porovnaní s klasickou

Projektové vyučovanie sa
postupne začleňuje do slovenských škôl, do tej našej
tiež, pretože žiaci sú nútení
rozmýšľať, tvoriť, objavovať
nové veci, rozmýšľať, riešia
problémy, uvoľňuje sa ich
chuť hľadať, vymýšľať, skúmať. Žiaci opúšťajú rolu pasívneho pozorovateľa diania
a prijímateľa. Pri výbere témy projektu je dobrý nápad,
ktorý je potrebné premyslieť.
A keďže je chlieb jednou z
najstarších potravín, ktorú
poznáme a žiaci s ňou prichádzajú do kontaktu každý Pri výrobe chleba si treba ruky zalepiť cestom...
foto: zo školského archívu
deň, téma projektového vyučovania bola na svete. Najdomáceho chleba, v štvrtej vyučovacou hodinou, kde
dôležitejšou a najzložitejšou
piekli chlieb sami žiaci,   v by žiaci videli iba nápovedné
časťou bolo plánovanie. Propiatej písali pozvánky, tvorili obrázky, získavali informácie
jekt trval päť dní a zúčastniprezentácie o chlebe  a uspo- z učebníc a výkladu   učiteli sa ho štvrtáci pod mojim
riadali ochutnávku vlast- ľa, vyučovanie by zažili len
vedením. Žiaci v prvej etape
noručne upečeného chleba v triede s klasickou 45 mizbierali informácie o pestopre žiakov v školskej jedálni. nútovou hodinou, nevedeli
vaní obilia, recepty na upeVšetko fotografovali, zazna- by využiť medzipredmetové

vzťahy, realizáciou projektového vyučovania získavali
žiaci informácie z internetu,
pracovali s digitálnou technikou, používali moderné
technológie. Skúsili vyučovanie mimo školy a triedy,
spolupracovali, vyskúšali si
teóriu v praxi. Naučili sa vyhľadávať a triediť podstatné
informácie, lepšie pochopili
životný význam   učiva. Žiaci pracovali aj samostatne,
aj v skupinách. Na hodinách
vládla dobrá nálada, každý pracoval a tvoril úmerne
svojim schopnostiam. Svoje
chyby opravovali bez stresu,
veľkú úlohu zohrávalo nadšenie všetkých. Pre žiakov to
bola hra, príjemný a zaujímavý zážitok. Rozvíjala sa aj
citová stránka žiakov, naučili
sa organizovať svoju prácu,
vypracovať ju, dokončiť, prekonávať vznikajúce prekážky,
niesť zodpovednosť.
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Račkova dolina - škola v prírode
Renáta Cagalincová

Škola v prírode predstavuje jednu z tradičných foriem vyučovania a výchovy
žiakov. Pôvodne boli školy
v prírode uskutočňované
ako ozdravovacie pobyty na
zotavenie žiakov z lokalít so
zhoršenými podmienkami
životného prostredia. Dnes
deti tiež nielen otužujú, zvyšujú ich telesnú zdatnosť,
prispievajú však hlavne k
upevňovaniu a prehlbovaniu dobrých vzťahov medzi
žiakmi v kolektíve, učia samostatnosti. A tak si dvadsaťpäť žiakov zo štiavnickej
školy išlo oddýchnuť od zabehnutého stereotypu všedných školských dní, odpútať

sa od každodenných starostí
a prežiť nevšedné zážitky v
kolektíve svojich kamarátov
od 20. do 24. mája do chaty

Račkova v Račkovej doline.
Tá sa nachádza päť kilomet-

rov od Pribyliny a leží na
liptovskej strane Západných
Tatier. Hoci počasie bolo
striedavo oblačné a daždivé,

v zdravom prostredí, spoznávať nové miesta, prírodné ekosystémy a organizmy,
ktoré v nich žijú. Prehlbovalo sa ich zmyslové vnímanie
prírody, rozvíjal sa ich vzťah
k estetickému, etickému cíteniu a ochrane životného
prostredia. Okrem vychádzok, výletu do Múzea liptovskej dediny v Pribyline,
zábavných večerov a diskotéky, sa žiaci   aj vzdelávali
v slovenskom jazyku, matematike. A čo škola v prírode dala mne? Spoznala
som svojich žiakov ešte otvorenejších, uvoľnenejších
foto: zo školského archívu a spolu s nimi i kolegyňami
som prežila päť super dní.
každý deň mali žiaci mož
nosť stráviť veľkú časť dňa

Rozhodneš sa správne?
gy. Je to obrovský strašiak dnešnej doby a nešťastní rodičia detí,
Rozhodnúť sa správne,   ktoré podľahli týmto neduhom,
v správnom okamihu, je vec by o tom vedeli povedať svoje.
veľmi dôležitá a často od nej Koľko bezsenných nocí, trápezávisia úspechy, či neúspechy nia, zúfalstva a bezmocnosti
nášho života.
Jana Kamhalová

dobre a pútavou formou sa dozvedeli veľa nových informácií.
O účinkoch alkoholu, fajčenia a
drogy na ľudský organizmus a
tiež spôsoby, akým sa dá odolať
takýmto „lákadlám“.  Vyskúšali
si neistú chôdzu so špeciálnymi okuliarmi, ktoré simulovali,
ako chodí človek, keď sa  v jeho
organizme nachádza 2 promile. Tiež pobyt vo vyšetrovacej
cele s putami na rukách. Nič
príjemné, ale bolo im ukázané,
do akých problémov sa môžu

dostať užívaním alkoholu či
drog.  Najviac ich zaujala hra s
kockou, ktorú hádzali a posúvali samých seba na miesto figúrok do cieľa, ktorý znamenal
zdravý a šťastný život.
Verím, že naše deti dokážu
odolať a naučia sa svoj voľný čas
tráviť   aktivitami, ktoré pre ne
budú znamenať radosť zo života, šťastie, zdravie, že sa naozaj
„rozhodnú správne.“


foto: zo školského archívu

Otázku „Rozhodneš sa
správne?“ dostali aj moji žiaci 4.
ročníka v pondelok 13. mája na
akcii, ktorú pripravil Policajný
zbor v Ružomberku. Je zameraná na prevenciu detí a mládeže,
aby dokázali odolať „lákadlám“
ako sú cigarety, alkohol, či dro-

museli zažiť po hroznom zistení. Aby nešťastných detí a
rodičov nepribúdalo, zúčastnili
sme sa tejto poučnej akcie. Na
mieste nás čakali farebné panely, zaujímavé úlohy, ktoré žiaci,
rozdelení do skupín riešili. Musím povedať, že im to išlo veľmi

foto: zo školského archívu
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Rok v Školskom klube detí
lá tohto športu. Priniesli so
sebou aj ocenenia z turnaO pár dní je tu koniec
jov v podobe pohárov a meškolského roka. Pre všetdailí a aj kompletný výstroj,
ky deti to znamená vytúdo ktorého sme poobliekali
žený čas radosti a voľnosti
ochotných manekýnov. Nabez stresu z každodenných
sledovali súťaže vo vedení
školských povinností. Poloptičky hokejkou pomedobnú radosť v ich očiach
dzi prekážky až do bránky
vídavam aj ja každý deň,
a vyvrcholením bol zápas
keď po vyučovaní vletia
HOKEJISTI – JAŠTERIČdo dverí našej klubovne s
KY. V hre sa deti striedali
prosbami... “poďme von...
a ozajstnou posilou pre nás
poďme sa zahrať“...,alebo s
boli aj šikovné dievčatá.
otázkou: „Čo budeme dnes
V telocvični bola atmosféra
robiť?“ Poviem vám, nie je
ako na ozajstnom zimnom
ľahké ich čímkoľvek zaujať,
št a d ióne. Vyč e r p aných
ale jednoznačne vyhráva
hostí sme porazili 13:8!
pohyb! Okrem každodenPodobnú atmosféru mal aj
ných hier na školskom
1. ročník Bláznivej olymdvore sme zažili aj hokejopiády, kde sme vymysleli
vé popoludnie. Pozvanie k
naozaj netradičné súťažné
nám prijali traja hokejistidisciplíny, napr. papierová
juniori z MHK Ružombeguľovačka, slonia chôdza,
rok (Banáš, Gašaj, Kohút).
záchrana stroskotancov...
Nakoľko naše deti sú preO zábavu v klube naozaj
važne futbalisti, najprv im
nie
je núdza. Spomeniem
priblížili hokejovú terminológiu a základné pravid- dni, keď hitom bolo kreslenie na tvár.
Deti sa menili na tigrov, motýle,
líca im zdobili slovenské zástavy,
či rôzne nápisy. Takto
vyparádení
sme sa v
zime vybrali
na Vrchhoru na lopárovačku.
ilustračná fotografia
Iste si viete
predstaviť,
Naša Nelly
čo narobil
Naša Nelly potvora, utečie vždy zo dvora. sneh s našiZbiera kosti, konáre, rozhryzie aj sandále. mi výtvorPoskakuje, skáče, behá
mi! Nakoľko
Chytiť sa nám vôbec nedá.
tohtoročná
zima bola
Viktorka Kohútová (2. ročník)
Jana Kohútová

Maľovanie na sneh deti baví...

foto: zo školského archívu

bohatá na sneh, skúšali sme  
Zážitkov sa nám za ten
z neho modelovať sochy školský rok nazbieralo veľa.
zvierat a experimentova- Nedá sa   na tomto mieste
li sme aj s maľovaním na spomenúť všetky, ale ostáva
sneh. Boli však aj lenivejšie mi dúfať, že potešili a podni kedy nám dobre padol hladili detské dušičky. Tak
zaujímavý film, alebo hry teda HURÁ NA PRÁZna počítači. Konečne priš- DNINY!

li teplé jarné dni a my sme
mohli viac
času tráviť v
prírode. Pekné spomienky
máme
na púšťanie
papierových
lodičiek od
altánku pri
Lúčnom
hríbe dolu
Štiavničankou. Deti ich
pomaľovali
a
napísali
na ne svoje priania.
Snáď doplávali aspoň
do Váhu...
Detské líca zdobili zástavy a rôzne nápisy...
foto: zo školského archívu
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Odkiaľ sa vzalo naše písmo?
Jana Kamhalová
Cyril a Metod - historické
osobnosti, pôvodom zo Solúna, ktorí nám priniesli prvé
písmo  a začali vyučovať.
Čo s tým máme spoločné
my? Nuž zvedavosť našich žiakov dozvedieť sa o ich ceste a
poslaní čo najviac. Podarilo sa
nám to 14. mája 2013  v kostole
Všetkých svätých – Ludrovej,
kde pracovníci Liptovského
múzea v Ružomberku pripravili dramatizáciu o príchode
Cyrila a Metoda na územie

Veľkej Moravy. Vyučovanie pre
žiakov 3. a 4. ročníka bolo o to
zaujímavejšie, že „herci“ mali
oblečené historické kostýmy a
pútavou formou nám priblížili
túto historickú udalosť. Sediac
v kostolných laviciach počúvali
ako to vlastne vtedy bolo a čo
všetko sa v historickom pozadí
odohrávalo. Bolo to v roku 863,
keď k nám solúnski bratia prišli  
z poverenia byzantského cisára
Michala III. na pozvanie kniežaťa Rastislava. Rastislav   ho
požiadal, aby do krajiny poslal
učiteľov, ktorí ovládali slovan-

ský jazyk a vyučili by domácich
kňazov. Mladý cisár žiadosti
vyhovel. Bratia boli na svoje poslanie dobre pripravení.
Ovládali reč ľudu, ku ktorému
mali ísť.  Vybudovali samostatnú cirkevnú organizáciu, ktorá
používala slovanskú liturgiu.
Konštantín (Cyril) zostavil
hlaholiku (neskôr cyrilika) a
do staroslovienčiny (prvý slovanský spisovný jazyk) preložil
základné liturgické diela.  Konštantín (Cyril) sa nám dnes javí
ako učenec a filozof, Metod ako
organizátor a veľký bojovník.

Zaujímavé je, že ich životné
osudy boli napriek rovnakému
dielu rozdielne.
Som presvedčená, že takéto
„vyučovanie“  spestrilo žiakom
hodiny vlastivedy viac, ako výklad v triede a určite si z neho
viac aj zapamätali. Prežili sme
pekné dopoludnie s históriou,
s Cyrilom a Metodom,   ktorí
dali základ vzdelanosti Slovanom a navyše sme sa dozvedeli
zaujímavé čriepky z histórie
kostolíka.


Príhovor novokňazovi Štefanovi
Boha. Jeden z mnohých výrokov
hovorí: “Dobrého kňaza možDrahý novokňaz Štefan,
no rozpoznať podľa toho, ako je
v tento slávnostný deň, kedy si pomazaný jeho ľud. Toto je jasný
nevchádzal do nášho kostola ako znak. Ak sú naši ľudia pomazaní
radový veriaci, čiže prijímateľ da- olejom radosti, odchádzajú po sv.
rov, ale človek, novokňaz,  ktorý omši s tvárou človeka, ktorý dood dnešného dňa dary rozdávať   stal dobrú správu.“ Buď kňazom,
bude. Sme radi a modlíme sa za
to, že aj obec Liptovská Štiavnica po dlhých rokoch čakania má
svojho rodáka kňaza.

Dušan Lauko

ka „Dobre vieme, že Pán Ježiš
Kristus je najvyšší kňaz Nového
zákona a v ňom sa zároveň celý
svätý boží ľud stáva kňazským
ľudom. Pán Ježiš si spomedzi
všetkých svojich učeníkov vyberá osobitne niektorých, aby v
cirkvi v jeho mene verejne vyko-

Vrátim sa od minulosti – posledným vysväteným kňazom v
našej obci bol neb. Vdp. Anton
Tholt, ktorý bol tajne vysvätený
biskupom Róbertom Pobožným
v Rožňave dňa 1.7.1950. Teda na
túto krásnu chvíľu naša obec čakala dlhých 63 rokov.
Milý novokňaz Štefan,
sme na Teba hrdí, že si dokázal počuť hlas boží, nastúpiť do
seminára,   ukončiť teologické
štúdium a tak mohol prijať posvätný stav presbyteriátu. Dnes,
kedy nastupuješ na kňazskú
cestu, chceme Ti vyprosiť hodne darov ducha svätého, aby si
bol dobrým kňazom, ktorý nielen sprostredkováva, ale aj sám
pamätá, že božie slovo nie je
našim vlastníctvom, je to slovo

Prvá omša novokňaza Štefana Belka

ktorý okolo seba rozdáva radosť,
pokoru a vieru v Ježiša Krista.
Kňaz to v dnešnom uponáhľanom živote nemá ľahké.
My veríme, že za pomoci Pána
Boha, bude aj  Tvoja služba prínosom pre celú katolícku cirkev.
Využijem slová sv. otca Františ-

foto: D. Dírer

návali kňazskú službu pre dobro
všetkých ľudí a tak pokračovali
v jeho poslaní učiteľa, pastiera a
kňaza.“ A Ty si jeden z tých vyvolených.
Pri tejto príležitosti nesmieme zabudnú ani na rodičov novokňaza. Milý Štefan a Mária,

nech Vás Pán požehnáva a vedie
ďalším životom spolu s Vašim synom Štefanom . Chcem vysloviť
úprimné Pán Boh zaplať za vychovanie človeka .
Poďakovanie patrí aj duchovným otcom vdp. Jozefovi Barillovi, ktorý pomohol nášmu novokňazovi počuť hlas boží a tiež
nášmu terajšiemu duchovnému
otcovi vdp. Jánovi Garajovi, ktorý podporoval Štefana na jeho
ceste ku kňazstvu, aby okolo seba
rozdával radosť, pokoru a vieru.
V neposlednom rade poďakovanie patrí aj veriacim farnosti, ktorí svojimi modlitbami
Ti vyprosovali silu k úspešnému
dokončeniu   započatého diela.
Včera si z rúk otca biskupa Štefana Sečku obdržal aj dekrét o Tvojom ďalšom pôsobení vo farnosti
Rakúsy. Do nového pôsobenia Ti
vyprosujeme pomoc a ochranu
Panny Márie.
Na záver Ťa chcem, milý Štefan,  poprosil o novokňazké  požehnanie pre svojich rodákov,
veď nie nadarmo sa hovorí, že
jedno novokňazské požehnanie
nenahradí ani sedem pútí posvätných miest.
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Ďakujeme
Ladislav Slanicay
Za dar poďakovať sa patrí, je to
slušné, ale za veľký dar povedať
len „ďakujeme“ sa nám zdá byť
veľmi málo. A takýto veľký dar
dostali pred krátkym časom aj
Štiavničania. To veľké ďakujeme to nie je len za Štiavničanov,
ale všetkých ktorí si vážia milosť
a dar že im bolo dopriate po dlhých rokoch dať do služieb Božej rodiny ďalšieho kňaza. Je to
už celých 63 rokov, čo posledný
štiavnický rodák (1950) bol povolaný do posvätného kňazského stavu. Potom prišli roky, keď
si bolo potrebné veľmi a do dôsledkov uvážiť, že presvedčenie
vykonávať takéto poslanie je tak
silné, že odolá všetkým nástrahám, útlaku i pokušeniam, niekedy až zábranám tých čias.
Pri tejto mimoriadnej príležitosti, by som rád, už ako jeden z mála pamätníkov „Veľkej
Štiavnice“   chcel pripomenúť,
že Štiavnica v predošlých obdobiach dala do služieb cirkvi viacero kňazov. Bolo to v časoch
vtedajšieho spoločenského systému, ktorý umožňoval a nebránil, aby absolventi strednej
školy (boli to s ohľadom na vý-

učbu latinčiny gymnáziá) prejavili o takéto poslanie záujem.
Z tých najstarších, čo si naša
generácia spomína, to bol Jozef
Slanicay, ktorý pôsobil ako kňaz
– dekan vo farnosti Čimhová
na Orave. Vysvätený bol začiatkom minulého storočia (1910).

Novokňaz - rodák Štefan Belko

Podobne z tých starších to boli.
Štefan Zvada ktorý bol vysvätený okolo roku 1930 a pôsobil vo
farnosti Konská. Kňaz Anton
Sviežený vysvätený približne
tiež okolo roku 1930 bol ojedinelý prípad, lebo sa od ostatných veľmi odlišoval v oblasti
jeho kňazskej služby. V podsta-

te nemal farnosť, ale to poslanie
kňaza vykonával ako príslušník
armády v hodnosti stotníka. Do
pozornosti Štiavničanov vstúpil
okrem iného tým, že sa snažil, už hlavne v tých vojnových
časoch zabezpečovať finančné
prostriedky na stavbu kostola

foto: D. Dírer

v rodnej Štiavnici. Po skončení
2. svetovej vojny pokračoval vo
farnosti Beladice ako správca
farnosti – farár. Tam je aj pochovaný. Ďalším, už štvrtým
kňazom štiavnickým rodákom
bol Jozef Debnár. Podobne aj
on po skončení gymnázia v Ružomberku v roku 1935 sa rozho-

dol pre povolanie kňaza. Pôsobil v Liptovských Revúcach ako
správca farnosti – farár a neskôr
ako dekan v Ružomberku.
Anton Tholt ukončil stredoškolské štúdiá na gymnáziu v Ružomberku v povojnových rokoch 1945. Stihol ešte ukončiť aj
štúdia v seminári v Spišskej Kapitule a po kaplánke (Behárovce
– Bijacovce) vystriedal štiavnického rodáka Jozefa Debnára
v Liptovských Revúcach. Žiaľ
nepôsobil tam dlho. „Contra
vim mortis...“  Práve v uplynulých dňoch sme si pripomenuli
63 rokov od jeho vysviacky za
mimoriadnych okolností i jeho
primícií v Liptovskej Štiavnici.
Tak teraz po tých dlhých 63 rokoch máme opäť kňaza rodáka
– Štiavničana, ktorému prajeme
všetci aby tak, ako to povedal
v homílii najvyšší kňaz na zemi:
„Vy, ktorý ste boli vyvolení, aby
ste vykonávali kňazské dielo
s úprimnou láskou tak, aby ste
sa zapáčili Bohu a nie sebe samým! Buďte preto pastiermi a
nie funkcionármi.“ Toto všetko,
hlavne hojnosť milosti od Pána,  
prajú Štefanovi rodáci.
  

Keď história ožije zo „zabudnutej“ fotografie 6
Dnes vám ponúkame fotografiu futbalistov z Liptovskej Štiavnice, ktorí
v roku   1958 zvíťazili (získali víťazný
pohár) na turnaji v Turčianskej Štiavničke.
Horný rad sprava: Jozef Tholt, Marcel
Ondrejka, Ján Rázga, Jozef Ondrejka,
Jozef Omasta, Stanislav Kluka, Jozef
Slanicay, Lambert Ondrejka, tréner Surový.
Dolný rad sprava: Oliver Ondrejka, Ľuboš Omasta, Tomáš Mikulec, Ladislav
Šindléry, Heliodor Kročko.
Fotografiu nájdete aj na adrese http://
toito.liptovskastiavnica.sk/futbal1958
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Naši dôchodcovia nezaháľajú
Edita Haluzová

OO JDS pripravila pre svojich členov niekoľko zaujímavých podujatí. Či to už bola
spoločná opekačka v ľubochnianskej doline, alebo sa chystá
veľké gulášové posedenie v Lipt.
Štiavnici. 10.8.2013 sa zídu členovia JDS so svojimi poľskými
a českými priateľmi na stretnutí v Skalitom. JDS Lipt. Štiavnica zorganizovala poznávací

zájazd do Čierneho Balogu a
ZO Ružomberok pripravila pre
svojich členov jednodňový výlet do ochtinskej aragonitovej
jaskyne a prehliadku Košíc.
Ide síce dovolenkové obdobie,
ale ani to neodradí našich členov stretávať sa spolu. Koncom
augusta sa budú opäť naši členovia rekreovať v Taliansku a
dokonca dva zájazdy. Naši členovia s v Lignane cítia dobre,
o čom svedčí aj veľký záujem

členov z Lipt. Štiavnice.
Podobné aktivity organizuje
aj výbor SZŤP v Ružomberku. Pre svojich členov, ktorí
si zaplatili členské príspevky
zakúpil permanentky na kúpanie v kúpeľoch Lúčky a permanentky na ručnú masáž. Na
1.júna chystal športové preteky
s posedením pre vnukov našich
členov na Majeroch, ale pre nezáujem toto podujatie presunul
na 29.6. na záver školského

roka a dúfa, že naši členovia
prejavia dostatočný záujem a
prídu si medzi nás posedieť,
alebo si možno aj zasúťažiť.
Keďže sa blížia prázdniny aj
dovolenkové obdobie, prajem
naším členom, ale aj všetkým
čitateľom príjemné dovolenkové zážitky bez zdravotných
problémov a veľa slnečných
dní.


Nevšedná udalosť v obci
Katarína Kačalková

– k Ježišovi Kristovi.
Je zaujímavé, že sám Ježiš sa nenazval kňazom, ani veľkňazom, nazýva ho
tak až Nový zákon.
Kňaz je „svetlom sveta“, je „soľou
zeme“, je poslaný vyučovať kresťanské
pravdy. Svoj úrad nevykonáva vo svo-

Udalosť, ktorú naša obec zažila v nedeľu 16. júna 2013, je niečím výnimočným. Nie každá obec má to šťastie, že
zvony zvolávajú jej obyvateľov zúčastniť sa primičnej slávnosti, čiže slávenia
prvej svätej omše novokňaza. Rodisko,
domovská obec s jej obyvateľmi i všetci zúčastnení dostali novokňazské
požehnanie a spoločne
s primiciantom
mohli ďakovať Bohu za dar
kňazstva.
Slávenie
primičnej
svätej omše je osobitná
príležitosť, najmä pre
veriacich ľudí, opätovne
si   uvedomiť, aký veľký
dar nám Boh zanechal
ustanovením sviatosti
kňazstva.
Pôvod novodobého
kňazstva nájdeme v Starom zákone, keď čítame
o prvých obetách Bohu
– tie prinášali napríklad Prvá omša novokňaza Štefana Belka
už Kain a Ábel, potom
jom mene ale v mene Ježiša Krista. Ani
Noe, ktorý sa obetou chcel poďakotá najväčšia námaha by však nepriniesvať Bohu za záchranu po potope, ďalej
la svoje ovocie, ak kňaz to, čo bude učiť
známa obeta Abraháma. V literatúre sa
slovom, nepotvrdí príkladom svojho
môžeme dočítať, že prvým veľkňazom
života.
Izraela bol Mojžišov brat Áron. Túto
Boh používa kňazov ako nástroj na
hodnosť potom dedili synovia z celého
spasenie
duší, kňaz sa celý dáva k disrodu. Všetky pokolenia starozákonpozícii
Bohu,
je to „druhý Kristus“, je
ných veľkňazov a kňazov smerovali v
histórii dejín k jedinému veľkňazovi prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi,

sprostredkúva nám všetky potrebné
milosti. Je však človekom, aj on potrebuje vynakladať veľa úsilia na svätosť
vlastného života. Ako často a ľahkomyseľne vynášame súdy nad konaním
kňaza, bez hlbšieho poznania vecí a súvislostí medzi nimi.
V čase, keď píšem tieto riadky, ešte
netuším, aké miesto
určenia si náš novokňaz Štefan nájde
v obálke pod tanierom na slávnostne
prestretom
stole.
Nech je to však
kdekoľvek,
všade
ho budú sprevádzať
naše modlitby:
Za rozsievača Tvojej
pravdy prosím,
keď nám ho, Kriste,
smädným posielaš –
vlažiť duše kvapkou
Božej rosy.
Opatruj nám ho!
A Ty, Matka, stráž!
Daj mu, ó, Kriste,
foto: D. Dírer
svoje milosti,
posvieť na cestu, podaj dlaň.
Poslúchol kedys´ Tvojej žiadosti,
že potrebuješ ho pre svoj plán.
A až sa raz, Pane, zvečerí,
za hory slnko zájde,
služobník Boží – k Tvojej oslave
u Teba nech sa nájde. Amen.
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Osemsmerovky

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

(vytvoril Dušan Dírer)

G. B. Shaw: Ak je niečo smiešne, ... - pokračovanie výroku sa nachádza v pvej osemsmerovke (pozostáva z 22 písmen)
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Druhá tajnička:

V tejto osemsmerovke sa nachádza citát,
ktorého autorom je Ernest Hemingway
(má 27 písmen)

HOSPODIN, HOTOVOSŤ,
KAMENE, KOŽA, KRÁĽ,
KVALITA, NADANIE, OPILEC,
PLUTVA, POPROSIŤ, SLANINA,
SPOJENECTVO, SVIEČKA,
TALENT, VLOČKA,
VÝREČNOSŤ, VYSVEDĆENIE,
ZLOSŤ, ZLOZVYK,
ZMYSELNOSŤ, ZVEDAVÝ

Riešenie osemsmeroviek odovzdávajte v kancelárii obecného úradu.  Dvoch vylosovaných riešiteľov odmeníme sumou 5 €.
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