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Editoriál - Zostávam verný...
Dušan Lauko
Vážení spoluobčania,
Po horúcom lete, čase dovolenky
a oddychu, nastáva obdobie jesene. Približuje sa čas zberu úrody,
dlhých večerov, zostáva nám viac
priestoru na zamyslenie sa nad plynutím času. S blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy vyšších
územných celkov sa aj ja bližšie zamýšľam nad svojim životom. Voľby
do VÚC sa uskutočnia v sobotu 9.
novembra 2013 na celom území SR.
Jedným z kandidátov na poslanca
VÚC Žilina budem aj ja. Chcel by
som preto pár slovami rozobrať moju kandidatúru a podeliť sa s vami
o danú problematiku a možno aj poprosiť vás o podporu mojej osoby
v nastávajúcich voľbách. Všetci dobre viete, že poslancom VÚC Žilina
som bol aj v dvoch predchádzajúcich obdobiach, čiže z pozície skúseností by som s touto funkciou nemal mať žiadny problém. Z pohľadu zdvojenej funkcie starostu a poslanca VÚC možno len povedať, že sú to dve
blízke funkcie, ktoré sa navzájom viac - menej prelínajú. Ako poslanec
VÚC a člen komisie pre regionálny rozvoj bolo mojou úlohou informovať kolegov starostov obcí Dolného Liptova o dianí vo VÚC. VÚC je
úzko špecifikovaný zákonom, a rieši len problematiku, ktorú zo zákona

preniesol štát na VÚC. Je to päť dôležitých súčastí každodenného života,
konkrétne stredné školstvo, prímestská autobusová doprava a správa,
údržba ciest III. triedy, kultúra, zdravotníctvo a sociálna oblasť. Nič iné
VÚC riešiť nemôže. Ako predstaviteľ samosprávy I. aj II. stupňa mi preto nikdy nebolo ľahostajné stredné školstvo t. j. päť stredných škôl na
území okresu Ružomberok. Pravidelne sa taktiež snažím konzultovať so
starostami obcí dostatočnú dostupnosť autobusových spojov v okrese Ružomberok. Ďalšou vecou, s ktorou som vo volebnom období prichádzal
do kontaktu častejšie, je pomoc poslanca VÚC s umiestnením starších
občanov resp. vážne chorých do sociálnych zariadení. Možno si mnohí
z vás položia otázku, či to má zmysel robiť poslanca a starostu navzájom. Avšak poviem vám, že po dvadsiatich rokoch práce v samospráve
mám k tejto práci predpoklad a chuť pokračovať v nej ďalej. Žilinský
parlament zasadá 1- krát za 2-3 mesiace, čiže z pracovného času starostu mi to zoberie minimum. Ostatné aktivity riešim viac menej v regióne
okresu Ružomberok, kde sa zdržiavam denno-denne. V týchto dňoch,
keď čítate môj úvodník mám 53 rokov, vek, v ktorom by bolo dobre zabojovať o riešenie problémov nášho regiónu. Čo sa týka mojej politickej
príslušnosti zostávam verný SNS, za ktorú sa o mandát poslanca VÚC
budem uchádzať. Ak zvážite, po prečítaní týchto riadkov, svoju účasť
na voľbách do VÚC, chcem vás touto cestou poprosiť o podporu mojej
osoby. Bez ohľadu na výsledky volieb, už teraz sa chcem každému spoluobčanovi poďakovať za moju podporu. Prajem vám príjemné prežitie
jesenných chvíľ strávených v kruhu svojich blízkych.



Budeme mať nové verejné osvetlenie?
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa 28. 6.2013.
Verejné osvetlenie
Starosta obce informoval poslancov o výsledku výberového konania na Verejné obstarávanie, súťažné podmienky si prebralo 22 subjektov. Odovzdal slovo Ing. Hlaváčovi, členovi
komisie výberového konania, ktorý informoval o výbere víťaznej firmy - ELTODO Košice. Najskôr vyhrala poľská firma, ktorá však
nesplnila parametre svietidiel, preto bola vyradená. Celé  výberové konanie vedie externý

pracovník Ing. Kubala z Bratislavy.
Po skončení výberového konania sa celá agenda  odošle na Úrad verejného obstarávania do
Bratislavy, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
Zmena zákona o hazardných hrách
Poslednou novelou zákona o hazardných
hrách sa zužuje rozsah druhov hazardných
hier. Ich prevádzkovanie je možné obmedziť
všeobecne záväzným nariadením obce z dôvodu rozdielnosti hier z hľadiska rizika vzniku závislosti na hraní. Zároveň nová právna
úprava spresňuje možnosť obmedzenia pre-

Zo zasadnutí OZ

vádzkovania hazardných hier na území obcí,
v tom zmysle, že prevádzkovanie hazardných
hier na území obce bude možné obmedziť len
v jednom konkrétnom prípade, a to len v prípade vážneho narúšania verejného poriadku
v obci v súvislosti s hraním hazardných hier
na jej území. Zároveň, v záujme predídenia
možného selektívneho prístupu obce pri využívaní tohto nástroja sa prijaté všeobecne
záväzné nariadenie bude vzťahovať na celé
územie obce a na všetky druhy hazardných
Pokračovanie na str. 2
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Obec je pripravená na prílet bocianov na jar
Pokračovanie zo str. 1

Otváracie hodiny:

hier, ktorých prevádzkovanie je
možné obmedziť.

Pon – Štv
Pia – Sob
Ne

Café Bar Michal
Obecné zastupiteľstvo schválilo otváracie hodiny prevádzky
Caffé bar Michal s tým, že prevádzkovateľ bude dodržiavať
VZN obce č. 1/2012 o verejnom
poriadku obce.

14:00 - 22:00 hod.
14:00 - 24:00 hod.
13:00 - 22:00 hod.

Výstavba rodinného domu
Po prejednaní žiadosti manželov Ing. Mareka Janigu a Mgr.
Silvie Janigovej, obaja bytom
Plavisko 2037/67, Ružomberok
na vydanie stanoviska k výstavbe rodinného domu na parc.
CKN č. 222 a CKN 221/5 Obec-

né zastupiteľstvo s výstavbou
rodinného domu súhlasilo.
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo so žiadosťou Pavla Lakatoša. bytom Liptovská Štiavnica,
Stará 182/28, na uhradenie nákladov, ktoré mu vznikli pri riešení pozemku v okolí cintorína.
Bol vyrobený kôš na bocianie
hniezdo a umiestnený na sušič
hadíc pred požiarnu zbrojnicu.

Obec podala žiadosť VS, a. s.  
Ružomberok na investičnú akciu na rok 2014 - voda a kanál
na ulici Poza drevenice.
Obecné zastupiteľstvo schválilo  
nákup krytiny na hospodársku
budovu TJ na ktorej tečie strecha. Obec zaplatí nákup krytiny
a odkvapových žľabov (materiál
v hodnote 2 300 €) a montáž vykonajú športovci svojpomocne.


Nová hasičská súťaž v obci
Dušan Lauko

Dňa 7.9.2013 sa v lokalite Lúčny hríb uskutočnila hasičská
súťaž o pohár starostu obce. Naši hasiči zorganizovali súťaž,
ktorá bola nezvyčajná v tom, že sa pretekalo v požiarnom
útoku do vrchu. Súťaže sa zúčastnilo 11 mužstiev z celého
okresu. Je to slušný počet nakoľko sa jedná o 1. ročník. Pekné počasie prilákalo aj veľa divákov z obce, ale aj cezpoľných.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim hasičom
podieľajúcim sa na príprave podujatia. Po ukončení súťaže
odovzdal starosta obce poháre pre víťazov.
Z výsledkovej listiny:
Kategória Muži
Požiarny útok - štiavnickí muži
1.miesto: Liptovská Štiavnica (čas 46,16 sek.)
2.miesto: Turík (čas 49,32 sek.)
3.miesto: Liptovská Teplá (čas 52,47 sek.)
Kategória Ženy
1.miesto: Liptovská Štiavnica (čas 52,68 sek.)
2.miesto: Ludrová (čas 62,41 sek.)
Kategória Dorastenci
1.miesto: Liptovská Štiavnica (čas 53,28 sek.)

foto: D. Dírer



Ceny sú rozdané

foto: D. Dírer

Požiarny útok - štiavnické ženy

foto: D. Dírer

Prúd vody triafa cieľ...

foto: D. Dírer
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Postrehy starostu obce

Kuchynská linka sa našla v družstevnom hnojisku
Dušan Lauko

Vážení spoluobčania,
už tradične v mojich postrehoch rozoberiem pár problematík, ktoré nás trápia v obci.
Možno už po niekoľkýkrát sa
vrátim k problematike zberu
a triedeniu komunálneho odpadu. Po ročnej skúsenosti so
zmenou platenia poplatku za
vývoz TKO musím ako starosta obce konštatovať zlepšenie situácie. Viac menej
všetci občania sa podieľajú
na platení poplatku za TKO.
Päť kuka nádob na osobu a
rok vyzerá ako ideálny počet,
no poplatok 9,15€ na rok sa
zdá z pohľadu obce ako minimálny resp. nedostatočný.
Chcem tu pripomenúť slová
vyslovené pri tvorbe VZN,
že obec poplatok za TKO
do konca volebného obdobia nebude zvyšovať. Musím
však pripomenúť, že v súčasnosti obec dopláca na vývoz
všetkých odpadov viac ako
7000,-€ ročne. Vidím tu problém, s ktorým sa nám treba
v budúcich rokoch popasovať. Začnem podľa jednotlivých komodít. V obci máme
rozmiestnených viac ako 30
ks plastových 1100 l kontajnerov na sklo a plasty. Každý
jeden vyvezený kontajner je
účtovaný firmou Ľupčianka,
s. r.o. vo výške 5,- €/ kus. Keď
otvoríme obsah kontajnerov,
tak pri skle môžeme konštatovať, že je to ako tak obstojné a v kontajneri na sklo je
95% skla. Keď však otvoríme
kontajner plasty, musíme
konštatovať, že do kontajnerov na plasty sa dostávajú aj
komodity, ktoré s plastom
nemajú nič spoločné. Nachádzajú sa tu tetrapaky (obaly
z mlieka), plechovky z piva,
rôzne iné nie plastové obaly.

Takto vyvezený kontajner
síce pracovníci firmy vyprázdnia, avšak treba ho pracne
vytriediť, začo obec tiež platí.
Ďalším veľkým problémom
týchto kontajnerov je, že keď
sa pozriete do kontajnera,
tak 50% plastových fliaš nie
je stlačených (bez vzduchu),
čo tiež urýchľuje naplnenie
kontajnera. Ďalším problémom sú veľkoplošné kontajnery, ktoré obec pristavuje
každú jar a jeseň. Ročne obec
takto vyvezie cca 30 kontajnerov. Váha jedného kontajnera predstavuje 4 000 až
5 000 kg. Mrzí ma a malo by
mrzieť aj nespratných občanov, ktorí do kontajnera bez
problémov nahádžu železný
šrot namiesto toho, aby ho 1x
ročne vyložili pred svoj dom,
kde ho zozbierajú žiaci základnej školy. Peniaze, ktoré
obec vynaloží na zaplatenie
faktúry, mohli slúžiť našim
deťom. Ďalším problémom
pri odpadoch je tzv. zelený
odpad. Mnoho občanov zelený odpad odkladá na svoje kompostoviská a tým si
vyrábajú kvalitný kompost.
Viacerí občania využívajú
možnosť odvezenia zeleného
odpadu na hnojisko v lokalite Vrchhora, kde to vedia
družstevníci zapracovať do
maštaľného hnoja. V poslednom období sa množia
prípady, kedy sa do družstevného hnojiska vyvážajú
aj rôzne iné odpady, ktoré
sem nepatria. Na veľké prekvapenie sa tam naposledy
objavila kuchynská linka aj
so skriňou. Likvidácia týchto
predmetov bola samozrejme
zaplatená z finančných prostriedkov obce, čo znamená aj
z vašich peňazí. V jesennom
období sa každoročne objaví
problém spaľovania zemia-

Altánok nad Lúčnym hríbom má slúžiť nám všetkým
foto: D. Dírer

kovej vňate. Vo všeobecnosti je spaľovanie akéhokoľvek
odpadu zakázané. Viem však
pochopiť, že niekto predmetnú vňať usuší a za 10 minút
spáli. Nepochopím však, keď
niekto zapáli zelenú vňať a
pol dňa znepríjemňuje život
spoluobčanom.
Druhou témou, ktorou sa
budem v postrehoch zaoberať je novovybudovaný altánok v lokalite Lúčny hríb.
Je to dielo našich mladých
spoluobčanov, ktoré slúži
viac menej v prospech našim
spoluobčanom a mnohokrát
aj cezpoľným. Po ročnej skúsenosti prevádzkovania altánku musím konštatovať, že
v niektorých prípadoch boli
porušené pravidlá využívania uvedené v minulých číslach nášho občasníka. Využívanie altánku počas letných
mesiacov je potrebné nahlásiť minimálne týždeň až dva
vopred (dá sa  aj prostredníctvom telefónu na obecnom
úrade). Tohoročná skúsenosť
ukázala, že väčšina spoluobčanov tak konala, avšak našli
sa aj takí, ktorí jednoducho
altánok okupovali ako sa im
chcelo. Pre zabránenie také-

hoto konania obec do budúcna začne vyberať aj poplatok za využívanie altánku
inostrannými občanmi. Poplatok vo výške 5,- €/ deň (24
hodín), by mal v budúcnosti
slúžiť na pokrytie nákladov,
ktoré má obec s údržbou altánku. Občan pri zaplatení
poplatku dostane aj dve plastové vrecia na odpad, ktorý
po uskutočnení akcie zvezie
do dvora obecného úradu a
obec ho na vlastné náklady
zlikviduje. Ďalšou témou je
spolupráca občanov s vedením obce. Mnohokrát sa
stáva, že občan vidí skupinu
mladých výtržníkov v altánku, ktorí sú tam schopní
rozložiť si oheň (uprostred
altánku), kde hrozí bezprostredné riziko požiaru. Namiesto toho, aby občan reagoval a zavolal napr. starostovi sa mnohokrát otočíme
na druhú stranu a v tichosti
z miesta odídeme. Vážení
spoluobčania, nemalo by to
tak byť, lebo ak si nebudeme
vážiť veci obecné, tak sa môže stať, že po ich zničení sa
začnú výrastkovia pozerať po
veciach súkromných.
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Opäť nás môžu prekvapovať svojou kreativitou
Renáta Cagalincová

Chladnejšie rána, kratšie dni i postupný
ústup horúčav nám pripomínajú končiace
sa leto a pre školákov i končiace sa prázdniny. Blíži sa jeseň a s ňou 1. september
- je to deň ako každý iný v kalendárnom
roku?
Nie. Je to magický deň, ktorým sa začína pravidelne sa opakujúci desaťmesačný
vzdelávací cyklus v rôznych etapách života
človeka, v rôznych vzdelávacích inštitúciách. Deň, keď v roku 1992 bola prijatá
Ústava SR, najvyšší zákon suverénneho
nezávislého štátu. Zvláštne prepojenie,
symboliku začiatku, noriem i práva na
vzdelanie môžeme nájsť v týchto aktoch.
Myslím si, že význam prijatia Ústavy SR,
ani význam vzdelania pre človeka nemusím pripomínať. Chcem však pripomenúť,
že svet okolo nás sa rýchlo mení a to si vyžaduje ľudí  s dávkou samostatnosti, tvorivosti, rýchlej orientácie a aplikácie vedomosti a zručnosti. Toto si zasa vyžaduje

mať dobré vzdelanie, schopnosť používať
informačné technológie a samozrejme
preukazovať jazykové zručnosti.
Uplynuli dva mesiace letných prázdnin.
Verím, že boli plné pekných zážitkov.
Všetci sme mali možnosť načerpať nové
sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový
školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú
dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie
si prvoradých povinností.
Na žiakov čaká svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj
miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez
krásu a poéziu materinského jazyka, vyučovanie anglického jazyka zážitkovým
učením, spomienky na predkov a zvyky
regiónu. Už teraz sa teším na farebné, zaujímavé  projekty, v ktorých žiaci dokazujú
každoročne svoju kreativitu.
Zaželajme si veľa úspechov, aby škol-

ský rok bol plný zaujímavých súťaží, hier,
projektov, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý,
plný nových objavov. Aby ste v našej škole
vždy našli človeka, ktorý žiakov podporí,
pomôže, vysvetlí im čo nepochopia, podá
im pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby
naša škola tak ako doteraz fungovala ako
úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia,
ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Tá
naša má 53 žiakov - je nás o 4 žiakov viac:
15 prvákov, 11 druhákov, 16 tretiakov a 11
štvrtákov.
Pani učiteľkám prajem veľa pozitívnej
energie, množstvo pedagogického taktu,
pevné zdravie, entuziazmus a kreatívne
nápady pri napĺňaní našich cieľov. Nech
majú i naďalej na pamäti, že v každej lavici
sedí iný žiak, ktorého osobnosť je potrebné poznať,  rešpektovať a rozvíjať.



Máte doma prváka?
Jana Kamhalová
Veru máme, povzdychnú si niektorí a začínajú rozumieť tomu, čomu sa hovorí . „Malé
deti, malé starosti, väčšie deti, ...“

čo kde, kedy a ako. Rodič je ten, ktorý určí
pravidlá a naučí dieťa ich rešpektovať a dodržiavať.   V prvej fáze to nebude ľahké, ale po
čase sami zistíte, že to prinesie želané ovocie.
Dôležité je naučiť dieťa pripravovať sa na vyučovanie v rovnaký čas a na rovnakom mies-

sľúbte deťom malú odmenu, ale nezabudnite
svoje slovo dodržať.
Dieťa potrebuje citlivý prístup, je nutné zabrániť pocitom krivdy, poníženia, nespravodlivosti, strachu, lebo toto všetko môže poznačiť detskú dušu na dlhé roky. Musíme mu dať
pocit istoty, že ho máme radi také, aké je,
nie preto, že nosí domov usmiate slniečka,
či jednotky. Určovať hranice - mantinely
je pre dieťa  nutné, ale je potrebné pestovať v ňom aj zdravé sebavedomie a milovať ho aj s jeho nedostatkami, pochváliť
každý pokrok. Užívajte si jeho spoločnosť
a ukážte svojmu dieťaťu, že je jedinečné.
Vaša láska a radosť z toho, že ste s ním,
zvyšujú jeho sebaistotu pri učení.

Nástup do školy je v rodine veľkou udalosťou a prináša zmeny v živote dieťaťa, ale aj rodiča. Okrem finančného zaťaženia akou
je zadováženie školákovej „výbavy“ je to
aj zmena v režime dňa. Svet hier a bezstarostnosti je v nenávratne a deti si začínajú zvykať na nové povinnosti. Dieťa,
ktoré malo svoj čas vyplnený hrami, musí  
rešpektovať nové autority, vydržať sedieť  
v lavici, , hlásiť sa o slovo, písať prvé čiary, vychádzať so spolužiakmi, vnímať
nové veci a poznatky. Aj keď vyučovanie
Milí rodičia, je toho veľa, čo musí
v 1. ročníku je názorné, hravé, pre neprváčik zvládnuť, ale aj   toho, čo musia
jedno dieťa je prechod ku povinnostiam Prvý deň v škole
foto: zo školského archívu
zvládnuť
rodičia a učitelia. Prvoradé je,
neľahký. Doma musí písať domáce úlohy
te. Je potrebné odstrániť všetko, čo by dieťa
vypestovať
u
detí pozitívny vzťah ku škole a
aj keď sa mu nechce a toto všetko prináša do rozptyľovalo, na pracovnom stole udržujte
aby
získavanie
nových vedomostí  a poznania
mnohých rodín chaos a často aj bezradnosť.. poriadok, pripravte si všetko potrebné.  Keď
Aby sme predišli týmto negatívnym sprie- si dieťa zvykne na pravidelnosť, sami zistíte, bolo pre dieťa radosťou .  K tomu Vám prajem
vodným javom, musíme dieťaťu s láskou a že príprava do školy vám zaberie  maximál- veľa trpezlivosti, sily a lásky.
Vaša prvácka učiteľka
trpezlivosťou vysvetliť nové pravidlá. Deti sú ne 20 minút. Vyvarujte sa kriku, nervozite,
veľmi   vnímavé a mnohé chcú „vyjednávať“


PUBLICISTIKA

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

3/2013



Nech škola nie je cudzím miestom pre rodičov
Renáta Cagalincová
Vzájomná spolupráca medzi
rodinou a školou by nemala byť
len v teoretickej rovine ohraničená rodičovským združením. Už
keď sa z vášho dieťaťa stáva školák, mali by ste ho zoznámiť s jeho
učiteľom, spolužiakmi a prípadne
aj s ďalšími rodičmi. Trieda vytvára komunitu, spoločenské prostredie, v ktorom bude dieťa naberať
nielen vedomosti, ale aj celkový
vzťah k učeniu sa a kolektívu ako
takému. Ak svoje dieťa odovzdáte
škole „napospas“ a dúfate, že z nej
vyjde múdrejšie, vychovanejšie
a vzdelané bez toho, aby ste boli
súčasťou tohto procesu, mýlite
sa. Snažte sa od začiatku zapájať
do života školy, spoznajte jeho
spolužiakov, ich rodičov a nebojte sa dohodnúť si aj s triednym
učiteľom schôdzku „medzi štyrmi
očami“. Získate lepšiu predstavu
o akého človeka ide, aké má očakávania a pri riešení problémov,
či už vzdelávacích alebo výchovných, budete pripravení. V zahraničí je bežné, že sa rodičia aktívne
zapájajú do školských činností,
rodičovských klubov a sú bezprostredne súčasťou školy, v ktorej sa
ich dieťa vzdeláva. U nás je to skôr

výnimka. Záleží aj na pedagógovi
do akej miery má snahu a chuť zapájať rodičov do činností  a fungovania jeho triedy.
O práci učiteľa sa hovorí, že
by mala byť poslaním, nie povolaním. Jeho prístup ku žiakom,
metódy, ktoré využíva na to, aby
ich niečo naučil a aj spôsob, akým
komunikuje s rodičmi, je vizitkou
jeho práce. Ak dokáže individuálne posudzovať každého svojho
žiaka a „vydolovať“ z neho to najlepšie, čo v ňom je, získa si jeho
rešpekt. Každé dieťa je citlivé na
zaobchádzanie s jeho osobou pred
očami spolužiakov. Ak je vystavené každodennému výsmechu
svojich vedomostí a schopností,
škola a učiteľ sa stanú úhlavnými
nepriateľmi. Rozprávajte sa so
svojimi deťmi. Počúvajte, čo hovoria o učiteľoch, spolužiakoch
a škole ako takej. Za ich prospechom nemusí byť ich neschopnosť
naučiť sa „na jednotku“. Rodič
by mal v prípade, že sa ich dieťa
na učiteľa neustále sťažuje zistiť,
aká je situácia. Osobné stretnutie
je najlepším riešením. Pozor na
výčitky! Nikdy sa negatívne nevyjadrujte k jeho pedagogickým
schopnostiam.

Nielen rodičia, ale aj deti svojich učiteľov prísne posudzujú.
Uznávajú ich originalitu, prístup
a schopnosť ich zaujať. Dobrý pedagóg vie, že prospech jemu zverených detí nie je len výsledkom
jeho pedagogických schopností,
ale aj rodinného zázemia a podmienok v ktorých sa deti učia.
Rodičia naopak často zabúdajú
na fakt, že práve rodina a prostredie, v ktorom dieťa vyrastá, kladie základy osobnosti a škola ich
rozvíja. Preto je dôležité, aby tieto
dva subjekty spolupracovali. Ich
spoločným cieľom má byť dieťa.
Rodina pomáha škole tým, že pomáha dieťaťu s prípravou na vyučovanie, sleduje jeho pokroky vo
vedomostiach, rozširuje duševný
rozvoj dieťaťa (výlety do prírody,
knihy a podobne). Na druhej strane škola by mala byť nápomocná
napríklad aj pri podchytení jeho
špecifických schopností. Občas
bývajú rodičia príjemne prekvapení, že ich dieťa vyhrá matematickú olympiádu, alebo sa stane
najlepším gólmanom v škole. Rodičia by na druhej strane mali učiteľa oboznámiť s individuálnymi
potrebami a osobitosťami svojho
dieťaťa, najmä v prvých triedach.

Nízka úroveň komunikácie medzi
učiteľom a rodičom je príčinou
mnohých nedorozumení. Ak učiteľ nepozná rodinné prostredie
svojich žiakov, môže byť neobjektívne hodnotený. (Za výrazným
zhoršením prospechu môže byť
zhoršená rodinná situácia, ochorenie a podobne).

zrieme z druhej strany, je jasné, že
každý z nás je zároveň aj konečným spotrebiteľom a veci, ktoré
kritizujeme, si sami všímame pri
iných potravinách – napríklad
nečitateľne vyrazený dátum na
viečku jogurtu alebo také mikroskopické písmo na obale, že vám
nepomôže ani lupa. Každý súdny
človek musí uznať, že informovanosť spotrebiteľa pri označovaní
potravín je veľmi dôležitá. Spotrebiteľ sa sám má rozhodnúť, či
si kúpi pečivo, ktoré bolo šokovo
zmrazené a následne v supermarketoch dopečené. Ide o spôsob,
ktorý je dnes hromadne využívaný takmer vo všetkých reťazcoch.
Pečivo je teplé, vonia a spotrebiteľ má pocit, že je čerstvé, pričom
vo všeobecnosti sa za čerstvý

považuje len taký pekárenský
výrobok, ktorý je vyrobený bez
použitia predpečenia a je umiestnený na trh a ponúknutý spotrebiteľovi do 24 hodín po upečení.
Odborníci tvrdia, že dopečené
pečivo má kratšiu dobu vlastnosti „čerstvého“ pečiva, rýchlejšie
tvrdne a stáva sa „gumovým“. Ja
mám však istý obľúbený druh dopečeného pečiva, ktoré je mäkké
aj po štyroch - piatich dňoch. No
nechcem si ani predstaviť, aké
kypridlá a všelijaké „éčka“ musí
obsahovať...!
Asi predsa len niečo bude na
tých domácich pekárničkách.
Vôňu čerstvo upečeného chleba
– cesnakového, či bazalkového
nič tak ľahko nenahradí .

Na výsledky svojich detí v škole sa nepozerajte len cez známky,
ktorými učitelia ohodnotia ich
vedomosti a schopnosti v škole.
Zamyslite sa aj nad tým, ako ste vy
sami prispeli k tomu, aby sa vaše
dieťa cítilo v škole dobre. Ako
pred ním hovoríte o jeho učiteľke? Ako reagujete na zlú či dobrú
známky, ktorú prinesie zo školy
počas roka? Vedeli ste si urobiť čas
a pozrieť sa na jeho školské projekty? Našli ste si chvíľu a venovali
sa jeho príprave do školy? Pozrite
sa na svoje dieťa a jeho možnosti objektívne. Neprojektujte svoje
ciele a očakávania na dieťa a nepreceňujte jeho schopnosti. Na
druhej strane, ak ste presvedčení,
že vášmu dieťaťu je v škole nejakým spôsobom ublížené, nebojte
sa za neho postaviť.



Spotrebiteľ – vyber si
Katarína Kačalková
Téma informovanosti spotrebiteľa pre nás už dávno nie je
novinkou. Z každej strany počúvame o tom, ako si máme dať
záležať na tom, čo kupujeme, všímať si dátum spotreby – najmä
pri potravinách, alergici by vedeli
veľa hovoriť o tom, ako v predajniach skúmajú maličké písmo pri
zisťovaní alergénov v potravine a
podobne. Príkladov je veľa. V poslednej dobe ste si určite všimli
trochu „vynovené“ štítky pri pekárenských výrobkoch. Objavili sa na nich slová – dopečené,
predpečené či rozmrazené. Taktiež ste možno zaregistrovali neraz ostrý dialóg medzi tvorcami
legislatívy a malými a strednými
pekármi, ktorým téma označova-

nia pekárenských výrobkov spôsobuje nemalé problémy a starosti. Taký malý živnostník – pekár,
je totiž v jednej osobe majiteľom
pekárne, účtovníkom, zásobovačom, ekonómom, údržbárom,
šoférom, obchodným zástupcom, no a v neposlednom rade
samozrejme pekárom. Sledovať
pri tom všetkom stále sa meniacu
legislatívu – tak klobúk dolu! Takýto živnostník môže len snívať o
nejakej osobe, ktorá by sa venovala tvorbe dokonalých etikiet a
sledovaniu správnosti označenia
vstupných surovín – napríklad
označenie zlepšujúcich prípravkov v potravine, obsahu cereálnych zmesí, dekoračným surovinám, ochucovadlám a podobne.
Keď sa však na problém po-
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Stretnutie na hranici
Edita Haluzová
Dňa 10.augusta 2013 sa členovia Jednoty dôchodcov zo žilinského kraja stretli so zástupcami
dôchodcov z Česka a Poľska. Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou
žilinského samosprávneho kraja a
obce Skalité za pomoci okresných
a základných organizácií pôsobiacich v žilinskom kraji.
Medzi hosťami, ktorí sa účastníkom prihovorili bola aj euro
poslankyňa p. Katarína Nevedelová, starostka obce Skalité a tiež
predseda KO JDS v Žiline p. RSDr.
Michal Kotian, ktorý okrem iného
povedal: „nedá mi pri tejto príležitosti citovať klasika, ktorý hovorí,
že krásny mladý človek je hračkou
prírody, ale krásny starý človek
je jej umeleckým dielom. Musím
konštatovať, že dnes sa na jednom
mieste, tu v amfiteátri obce Skalité
zišlo veľa umeleckých diel.“

Po úvodných príhovoroch sa
potom začal 5 hodinový maratón
spevu, tanca a hovoreného slova.
Vystúpilo veľ zaujímavých súborov
napr.: súbor Slnečnice z MO Čadca, Margarétky a Junáci z MO Kysucké Nové Mesto, hostia z Českej
republiky súbor Radosť z Oprechtíc, ľudová rozprávačka z Poľska,
súbor Lúč z MO Martin. Medzi poslednými vystúpili aj zástupcovia z
Liptova a to súbor Salatín z Lipt.
Sliačov pod vedením predsedníčky
MO JDS Lipt. Sliače p. Jolany Hanulovej a ženská spevácka skupina
z Východnej Kriváň, ktorá zakončila toto príjemné podujatie.
Aj keď nám počasie veľmi neprialo, bolo pomerne chladno a
sem tam aj mrholilo, nepokazilo
nám to výbornú náladu, ktorú sme
všetci počas vystúpenia mali. Spolu s účinkujúcimi ľudia spievali,
tancovali, skrátka bavili sa ako sa
na činorodých dôchodcov patrí.

Záver patril všetkým a piesni
Na kráľovej holi. Predseda KO JDS
p. Kotian skonštatoval, že dobré
zvyky by sa mali dodržiavať, preto
sa aj o rok stretneme. Či to bude v
Česku, Poľsku, alebo opäť na Slovensku..., uvidíme.
Týmto sa ale aktivity JDS neskončili. Dňa 23.8. sa naši členovia
už po piaty krát zúčastnili dovolenkového pobytu v talianskom
Lignane. O trvalom záujme svedčili až dva plné autobusy. Myslím
si, že účastníci boli relatívne spokojní, veď tam boli aj ľudia z Lipt.
Štiavnice.
Dňa: 18.9.2013 sa konal IX. ročník prehliadky folklórnych súborov seniorov žilinského kraja Lýra
v Lipt. Sliačoch, ktorý usporiadala
OO JDS pod vedením predsedu
p. Buknu. Prehliadky sa zúčastnilo spolu 13 súborov, z toho dva
z okresu Ružomberok a to domáci
súbor Salatín z Lipt. Sliačov a sú-

bor Lúžňanka z Lipt. Lúžnej. Akcie
sa zúčastnili ako diváci aj členovia JDS z Lipt. Štiavnice spolu so
svojou predsedníčkou p. Ankou
Klimčíkovou.
MO SZŤP v Ružomberku taktiež nezaostáva svojou činnosťou
za inými organizáciami. Pre svojich členov zorganizovala predĺžený rekondičný víkend v kúpeľoch
Lúčky. V prekrásnom prostredí
kúpeľov sa regenerovalo a kúpalo
17 členov. Aj keď sa blíži zima a
nepriaznivé podmienky pre pohyb niektorých našich spoluobčanov, výbor neustále pripravuje
program pre svojich členov. V najbližšej dobe to bude posedenie
s jubilantmi, účasť na vybranom
kultúrnom podujatí, či posedenie
pri kapustnici v predvianočnom
čase. Obe organizácie sa tešia na
vašu účasť na našich plánovaných
podujatiach.

Dôvody, prečo toto miesto  
navštívili boli častokrát veľmi
zaujímavé, ich správanie v kostole odrážalo kultúru a mentalitu
národa, kedy napr. Poliaci sa pohrúžili do ticha s modlitbou a iní
zas v kostole
hľadali templárskeho
majstra
Johanna
Gottfrieda
von Herbersteina
pochovaného
v strieborKostol Všetkých svätých na Kúte
foto: D.Dírer nej rakve.

ciu a retuš fresiek. Reštaurátorské
práce vedie akademický sochár p.
Juraj Maták, s ktorým som mala
česť sa stretnúť a porozprávať
o novinkách, ktoré v kostole počas prác objavili.

  



Prázdninové obzretie sa
Katarína Pastuchová
Aj keď pri písaní týchto riadkov upršaný september všetkými
silami ukazuje pravé jesenné počasie, mnohí z nás ešte majú čerstvo v mysli suché a horúce leto,
ktoré sme prežívali v tomto roku.
Viacerí z vás určite opäť navštívili populárne slovenské miestá či dovolenkové destinácie ako
Chorvátsko, Bulharsko, Grécko...,
netušiac, že aj tu „za humnami“
máme čosi, čo obdivujú cudzinci
z  rôznych kútov sveta.
Počas tohtoročnej letnej dovolenky som okrem kúpeľného relaxu mala možnosť zažiť viacero
nevšedných zážitkov spojených
tentoraz s krásami nášho blízkeho či vzdialenejšieho regiónu.
Nepôjdem ďaleko – začnem
mystickým kostolíkom Všetkých svätých v Ludrovej-Kúte,
kde som strávila nezabudnuteľné
chvíle so synom, ktorý si splnil
dlhoročný sen ako sprievodca
týmto skvostom. Bola som sved-

kom rôznych návštev, kultúrnych
akcií, svadieb, častokrát úprimne
prekvapená, „kto všetko“ sem
zablúdil. Ľudia hľadajúci úchvatnú históriu s duchom miesta,
prekvapení   „domáci“, ktorí tu v

živote neboli a chodia okolo každý deň, návštevníci, ktorí túžia
len po populárnych ale historicky nepodložených senzáciách a
legendách. Kostol navštevovali
predovšetkým Slováci a Česi,  ale
zavítali sem aj Nemci, Belgičania,
Ukrajinci, Angličania a veľkú časť
tvorili aj susedia Poliaci.

Ale v konečnom dôsledku
každý našiel, čo hľadal...
V tomto období prechádza
kostolík rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá začala výmenou krytiny
a v súčasnosti má v interiéri  rozložené lešenie. Oblastný reštaurátorský ateliér (ORA) z Levoče,
ktorý vykonáva očistu, konzervá-

V letnom období som navštívila po dlhšom čase aj iné skvosty
Slovenska napr. stredoveký kostol
sv. Františka z Assisi s kapucínskym kláštorom v Ponikách ale
aj opäť po dlhšom čase   Chrám  
sv. Jakuba v Levoči, kde práve p.
Maták je šéfreštaurátorom najväčšieho gotického oltára Majstra
Pavla z Levoče. Práve v tomto období si ORA Levoča pripomína
30. výročie založenia a pri tejto
príležitosti vydali nový katalóg a
zostavili rozsiahlu výstavu dokumentujúcu široký rozsah reštaurátorských prác.
Je teda potešujúcim faktom, že
aj kostolík v Ludrovej sa dostal do
ich rúk a znova sa zaskvie v plnej
kráse, keď starostlivé ruky reštaurátorov vykonajú svoje dielo.
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Žili mimo rodnej obce
Alfonz Balko
V niektorom z minulých čísiel
„To i to“ bol uverejnený príspevok Lacka Slanicaya „Rodáci“.
Mal som tiež pripravený príspevok s rovnakým názvom, nuž a
preto sa pokúsim pridať niekoľko
doplnkov. Medzitým mi informácie, najmä o rodákoch pôsobiacich v armáde a niektorých
ženách pôsobiacich v školstve
poskytol môj priateľ a rovesník
Ing. Vladimír Lukáč, za čo mu
úprimne ďakujem.
Môžem len potvrdiť talent
Beňuša Vulpínyho (tak ho volali
spoluobčania), pretože na stene
gángu (verande) môjho rodného domu sme mali mnoho rokov
peknú prírodnú scenériu, ktorú
namaľoval p. Vulpíny. Neskôr sa
vakovka poškodila a nový náter maľbu prekryl. V súvislosti
s týmto si však spomínam, že
môj menovec Alfonz Mender,
mi pri jednej príležitosti ukázal
niekoľko náčrtov, ktoré, ako mi
povedal, maľoval jeho brat Jozef, ktorý študoval v Prahe. Keď
som potom videl skice svetových
maliarov, boli im veľmi podobné.
Zrejme bol tiež veľkým talentom.
Niekoľko slov aj k Prof. Jozefovi
Félixovi. Bol vysokoškolským
učiteľom a prekladateľom z francúzštiny, taliančiny a španielčiny.
Bol napr. spoluprekladateľom
Danteho Božskej komédie. Nebol
síce štiavnickým rodákom (narodil sa v Ružomberku a ľudovú
školu chodil v Čimhovej), ale
jeho rodičia patrili k významnejším štiavnickým obyvateľom.
Vlastnili a prevádzkovali krčmu a
v  nej bola aj sála, kde sme hrávali
divadlá, uskutočňovali sa tam aj
tanečné zábavy a hrávali sme tam
aj ping-pong.
Vo svojej dobe boli významnými aj páni Tholt, archivár Liptovskej župy, Podhorányi, sudca
okresného súdu, major Sviežený,
vojenský duchovný, Jozef Tholt,
prokurista Ľudovej banky a je mi
jasné, že štiavnických rodákov,

Autora tohto článku vám, našim čitateľom, nemusíme asi predstavovať. Pochádza z Liptovskej
Štiavnice a do nášho časopisu prispel už niekoľkými článkami. Tentokrát sa spolu s ďalším „našim
človekom“, Vladimírom Lukáčom, pokúsili „dať dokopy“ informácie o rodákoch, ktorí počas svojho
života pôsobili mimo rodnej obce. Ak na niekoho napriek svojej snahe zabudli, vopred sa ospravedlňujú. Sľubujú ale, že v prípade, ak sa tak stalo a niekto im ďalších rodákov pripomenie, napíšu
pokračovanie tohto „súpisu“.   Redakcia časopisu
významných nielen v blízkom
okolí svojho rodiska ale i v rámci
bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie, prípadne i mimo Európy bolo iste viac a stálo by za to
po nich pátrať.
Ja uvádzam len tých, ktorí
pôsobili mimo rodnej obce a
ktorých som ja alebo p. Vladimír Lukáč osobne poznali, alebo
sme s nimi prišli  do styku. Všetci chodili do ľudovej, či neskôr
základnej školy v Lipt. Štiavnici.
Niektoré údaje som spresnil na
základe mne dostupnej literatúry.
Rodákov uvádzam v abecednom
poradí v oblasti ich pôsobenia.
V cirkevných službách pôsobili:
Jozef Debnár, absolvoval
rímsko-katolícky seminár v Spišskej Kapitule. Ako kňaz pôsobil
v Lipt. Revúcach a neskôr ako dekan v Ružomberku. Podľa mojich
vedomostí preložil ešte pred Mikulášom Pažítkom   známe dielo
Giovanna Papiniho: Život Krista.
Už nežije.
Anton Tholt, základnú školu
chodil v rodnej Lipt. Štiavnici a
maturoval na gymnáziu v Ružomberku. Jeden z posledných
absolventov seminára v Spišskej
Kapituly pred jeho zrušením,
neskôr farár v Bijacovciach. Bol
farárom v Hnilčíku, Šuňave,
Trstenej a nakoniec bol farárom
v Revúcach. Už nežije. Poznamenávam, že  bol iniciátorom, že
som s ním a L. Ondrejkom koncom tridsiatich rokov minulého
storočia začali písať kroniku Lipt.
Štiavnice. Žiaľ, údajne sa stratila.
Štefan Zvada maturoval na
gymnáziu v Ružomberku. Teológiu vyštudoval v Spišskej Kapitule
a potom sa stal kaplánom v Lokci
a neskôr bol kaplánom v Tvrdošíne a farárom v Mníšku nad

Popradom. Po piatich rokoch bol
preložený za administrátora do
Nižnej Šuňavy a od roku 1940 sa
stal farárom v Liptovskom Svätom Ondreji. V roku 1950 sa stal
justičnou obeťou vykonštruovaných politických procesov. Po návrate z väzenia a amnestii pôsobil
krátky čas vo farnosti Malužiná
na Liptove. Predčasný odpočinok
prežil až do smrti v rodnej obci.
Pochovaný je v Malužinej.
V oblasti školstva pôsobili:
Alfonz Balko, maturoval
v Lipt. Mikuláši, absolvoval vysokú školu  na Chemicko-technologickej fakulte v Bratislave a ašpirantúru na Vysokom technickom
učení v Prahe. Pôsobil ako pedagóg na Prírodovedeckej fakulte v
Bratislave a Vyššej pedagogickej
škole (neskôr Pedagogickej fakulte) v Prešove. Odtiaľ musel odísť
z ideologických príčin. Potom
pracoval vo vodohospodárskych
organizáciách v Prešove a neskôr
v Košiciach na úseku   ekológie
a technológie vody. Popri tom
mnoho rokov bol vedúcim pomaturitného štúdia vodohospodárov, kde aj učil. Pôsobil v rôznych
funkciách v rámci Východného
Slovenska, aj bývalého Československa. Mnoho rokov bol tiež
členom medzištátnych pracovných skupín pre riešenie otázok
kvality hraničných vôd s Maďarskom, Poľskom a bývalým ZSSR.
Za svoju prácu dostal vyznamenanie predsedu vlády ČSFR a
celý rad vyznamenaní v rámci
Východoslovenského kraja. Má  
vyše 30 knižných a časopiseckých
odborných publikácií. Po r. 1990  
sa cez svoju firmu Hydroservis  
podieľal na vypracovaní plánov
Veľkých územných celkov Východného Slovenska a Tatier, Ge-

mera, Liptova a Oravy. Bol tiež
členom dozornej rady Slovnaftu,
a.s. Bratislava. Žije v Košiciach.
Má dve dcéry, Staršia dcéra pracuje pre  OSN.  
Oľga Budiská, rod. Štubňová ukončila Učiteľskú akadémiu
v Turč. Tepliciach. Celý svoj
produktívny vek učila na ZDŠ
v Spišskej Teplici pri Poprade. Už
nežije.
Gabriela Dírerová, rod. Královenská po skončení gymnázia
v Ružomberku absolvovala diferenciálnu skúšku na Učiteľskej
akadémii v Turč. Tepliciach, po
ktorej pôsobila ako učiteľka na
viacerých Základných školách.
Počas svojho produktívneho
života učila v Maríkovej, Liptovskej Teplej, Novoti, Oravskej
Lesnej, Žaškove, Ružomberku a
nakoniec aj v rodnej Liptovskej
Štiavnici. Už nežije.
Jozef Kluka maturoval v Ružomberku
a
vysokoškolské
vzdelanie získal na Pedagogickej fakulte. Po skončení štúdia
vyučoval na gymnáziu v Starej
Ľubovni, ktorého sa stal neskoršie riaditeľom. Nakoniec sa stal
vedúcim odboru školstva ONV
v Starej Ľubovni.
Július Janiga maturoval v Ružomberku. Pôsobil ako stredoškolský pedagóg na ružomberskom gymnáziu.
Jozef Královenský. Strednú
školu absolvoval v Ružomberku
a vysokoškolské vzdelanie na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Po ukončení štúdia pracoval na KNV Banská   Bystrica,
odkiaľ v r. 1963 odišiel na Vysokú
školu dopravy a spojov v Žiline.
Neskôr získal titul CSc. Pracoval
ako pedagóg na Vysokej škole

Pokračovanie na str. 8
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Žili mimo rodnej obce
Pokračovanie zo str. 7

dopravnej v Žiline, kde dosiahol titul Profesora. Pracoval na Katedre cestnej a mestskej
dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov v rôznych funkciách od vedúceho katedry, cez prodekana až po jej dekana. Bol členom viacerých vedeckých orgánov
a komisií VŠDS, Ústavu súdneho inžinierstva,
Fakulty logistiky Vojenskej akadémie Liptovský Mikuláš, podpredseda spoločnej odborovej komisie Odvetvové a prierezové ekonomiky, člen akreditačnej skupiny pre ekonomické
vedy a ďalších. Už nežije.
Želmíra Kudlová, rod. Hrabušová absolvovala Učiteľskú akadémiu v Lipt. Mikuláši.
Viac rokov učila na ZDŠ v Polomke pri Brezne a neskôr až do odchodu na dôchodok na
ZDŠ v Ružomberku.
Vladimír Lukáč, absolvoval strednú školu v Ružomberku. Vysokoškolské vzdelanie
získal na Vysokej škole poľnohospodárskej
v Nitre. Po vyštudovaní začínal ako pedagóg
na VRŠ v Orkucanoch pri Sabinove. Potom
ako pedagóg a a neskôr ako riaditeľ na Strednej poľnohospodárskej škole v Michalovciach. Potom  riaditeľ na Strednej poľnohospodárskej škole vo Fričovciach a Čaklove. Má
dve deti. Žije v Čaklove v okrese Vranov.

z najvýznamnejších štiavnických rodákov. Už
nežije.
Eleonóra Krakovská, rod. Ondrejková
manželka R. Krakovského, vyštudovala na
Učiteľskom ústave v Turč. Tepliciach, kde po
štúdiu aj vyučovala.
Božena Supeková, rod. Ondrejková študovala na Učiteľskom ústave v Turč. Tepliciach. Po výdaji pôsobila ako učiteľka v Nitrianskom kraji. Už nežije.
Anna Tholtová, sestra Antona Tholta,
absolvovala strednú školu v Ružomberku. Pedagogické vzdelanie získala na Učiteľskom
ústave v Turč. Tepliciach. Učila v Krásnom
Brode, neďaleko Medzilaboriec.
V službách armády pôsobili:
Ladislav Bugát pôsobil dlhé roky ako náčelník Okresnej vojenskej správy v Martine,
kde aj zomrel. Dosiahol hodnosť majora.
Mikuláš Iskierka pôsobil ako dôstojník
Čsl. Armády v Prahe a neskôr v Jindřichovom
Hradci. Dosiahol hodnosť majora. Už zomrel.
Pochovaný je v Žatci.
Jozef Mender, ktorého som spomínal na
začiatku sa zrejme dal na dráhu vojaka. Bol
dôstojníkom a zúčastnil sa v druhej svetovej
vojne bojov v rámci Rýchlej divízie na východnom fronte. Pravdepodobne preto bol
po februári 1948 prenasledovaný a pracoval
ako robotník. Už nežije.

Alfonz Ondrejka, zať p.Tholta, archivára
Liptovskej župy.   Bol riaditeľom poľnohospodárskej školy v Oravskom Podzámku a neJaroslav Muríň slúžil v Terezíne a neskôr
skôr v Malinove pri Bratislave a v Komár-ne.  
v
Martine.
Dosiahol hodnosť podplukovníka.
Jeho dcéra Eva,  po výdaji Šebová, žila v KoŽije v Leviciach. Jeho syn Jaroslav pôsobil
márne.  
Stanislav Ondrejka, maturoval v Ružom- tiež v armádnych službách a dosiahol vysoberku   a vysokoškolské štúdium ukončil na kú hodnosť brigádneho generála. Pôsobil aj
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave ako ako náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta
RNDr. Neskôr dosiahol vedecký titul DrSc. SR. Po ukončení vojenskej služby pôsobil ako
Pôsobil  ako vysokoškolský pedagóg,  vedúci gen. riaditeľ Leteckých opravovní v Trenčíne.
katedry fyziky na Pedagogickej fakulte, ne- Zomrel v relatívne mladom veku 57 rokov.
skôr ako prodekan a nakoniec ako dekan na Pochovaný je v Beckove.  
Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Bol členom redakčnej rady odborných
matematicko-fyzikálnych časopisov a členom
predsedníctva ÚV JSMF ČSAV a neskôr SAV.
Získal viaceré ocenenia, medzi iným aj cenu
mesta B. Bystrica, cenu ministerstva školstva
SSR za významné výsledky vo vedeckej práci
a neskôr titul zaslúžilý člen JSMF pri SAV za
organizovanie vedeckej práce. Bol autorom
odborných publikácií Súprava pre netradičné pokusy z geometrickej optiky a polarizácia svetla. - Diapanels for Physic I., II., III.
- Molekulová fyzika a termika. Bol jedným

V iných povolaniach pôsobili:

Rudolf Krakovský maturoval v Ružomberku a študoval na Lekárskej fakulte univerzity v Bratislave. Bol lekárom.   Pracoval
v Detskej ozdravovni v Železnom. Neskôr
prešiel pracovať do Turčianskych Teplíc, kde
pôsobil ako odborný detský lekár. Jeho prácu
si vážilo aj mesto, ktoré mu udelilo v r. 1996
cenu mesta. Už nežije.  
Milan Lukáč, chodil do základnej školy
v Lipt. Štiavnici. Potom sa jeho rodina odsťahovala. Stretol som sa s ním až vo Veľkej

Lomnici, kde vykonával funkciu riaditeľa
závodu Východoslovenských mliekarni.   Už
nežije
Peter Lukáč, st. brat Vladimíra, ukončil Meštiansku školu v Ružomberku a SEŠ
v Humennom. Ako vojak základnej služby
v r. 1947 bojoval proti ukrajinským nacionalistom, Benderovcom, na severovýchodnom
Slovensku, kde sa aj ako civil vrátil. Pracoval
ako jeden z vedúcich pracovníkov Jednoty
v Krásnom Brode pri Medzilaborciach. Už
zomrel.
Ladislav Ondrejka, brat Rudolfa, Kamila
a ďalších súrodenecov, pôsobil na západnom
Slovensku. Už nežije. Pravdepodobne jeden
z jeho potomkov Jozef Ondrejka je primátorom Malaciek.
Leopold Ondrejka, maturoval v Lipt. Mikuláši. Začal pracovať v bankovníctve. Neskôr bol vedúcim pracovníkom banky v Malackách a potom námestníkom Štátnej banky,
Bratislava-vidiek, so sídlom v Bratislave. Už
zomrel.
Alexander Tholt a Viliam Tholt, synovia
Petra Tholta dlhoročného riaditeľa Ľudovej
školy v Lipt. Štiavnici, po maturite v Ružomberku študovali na právnickej fakulte v Bratislave. Po štúdiu pracovali ako právnici, prvý
v Bratislave a druhý v Žiline.
Lorant Tholt maturoval v Ružomberku.
Vysokú školu veterinárneho lekárstva ukončil
v Brne. Potom pracoval na rôznych postoch
veterinárnej starostlivosti v okrese Rimavská
Sobota. Tam aj zomrel.
Jozef Štubňa, maturoval v Ružomberku.
Bol dlhoročným pracovníkom   Ministerstva
zdravotníctva v Bratislave. Už nežije.
Štefan Uhrina, maturoval v Ružomberku.
Po maturite študoval na chemicko-ekonomickej fakulte SVŠT v Bratislave. Pracoval
v celulózo-papierenskom priemysle. Neskôr
prešiel do Výskumného ústavu celulózy a
papiera v Bratislave, kde nakoniec v rokoch
1990-1996 pôsobil ako riaditeľ výskumu.  Bol
tiež predsedom rady pre výskum v oblasti celulózo- papiernického priemyslu. Žije v Bratislave.
Vlasta Uhrinová, rod. Balková manželka
Š. Uhrinu maturovala na gymnáziu v Ružomberku. Po odsťahovaní do Bratislavy pracovala v Slovenskej televízii. Má dve deti. Syn je
advokát a dcéra pracuje v diplomacii SR
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Spomínať a porovnávať
Ladislav Slanicay

Fotografia – To je aj história.
Oproti nej má jednu veľkú,
neviem či je to výhoda alebo
nevýhoda, že sa nedá prekrútiť tak, ako sme v histórii často svedkami. Fotografia, ak
sa dá upraviť, tak len mierne
vyretušovať no nie podstatne
zmeniť. Ušľachtilej zábave i
záujmu o fotografiu vo volnom čase som nadobudol už
v žiackom veku a neskôr sa
mi stala záľubou. Stalo sa tak
aj vďaka nebohému p. Almášimu (Gustovi), ktorý ma rád
do tajov vtedajšej fotografie
priúčal. Len tak zo záľuby,
bezplatne. Bavilo ho to, že som prejavil záujem, ktorý sa mi
neskôr, ako študentovi, stal koníčkom. Dnes, keď sa
prehŕňam v stovkách svojich výtvorov, mám možnosť
spomínať, ale i porovnávať. Tie fotografie sú kronikou života, lebo sú v nich pravdivo zahrnuté roky od
detstva až po súčastnosť. Čo je hlavné – neskreslené,
pravdivé. Mám možnosť porovnávať občanov, s ktorými som žil život na dedine, ako sa menili s pribúdaním rokov ich postavy, ale často i vzťahy a charaktery.
Prikladám fotografie zo začiatku päťdesiatich rokov,
ktoré možno privítajú viacerí občania, ktorí si tiež zaspomínajú. Sú na nich štiavnickí mládenci i dospeláci, i štiavnické dievčatá i devy z tých rokov.

ne roky v Liptovskej
Štiavnici. Držím ten
kúsok papiera, spomínam a porovnávam.
Porovnávam hlavne
s dneškom. Možno sú
medzi nami ešte rovesníci, ktorí si niektoré
postavy zväčnené na
fotografii pamätajú.
Žiaľ, zapracovali roky
a už nikto nie je medzi
nami. Zostal som s tou
fotografiou len sám,
aby som spomínal i
porovnával.
Všetci
sme naháňali tú „koženú“ s nadšením, ale
i láskou ku športu. A to hlavné čo je dôležité, bez honoráru,
lebo bolo každému cťou, že sme mali možnosť reprezento-

Na dalšej fotografii. ktorú držím v ruke, spomínam
na učiteľov zo základnej školy, na vtedajších spolužiakov, ktorých ubúda tak, ako nám pribúdajú roky.  
Ďaľšia fotografia pripomína naše športové aktívvať rodnú Štiavnicu (fotografiu pre pamätníkov ponúkam).
Na ďaľších ponúkajú sa spolužiaci zo strednej školy i s členmi triednych profesorov.
I tu je čo porovnávať i spomínať. Porovnávať
predovšetkým ich pedagogický prístup i um.
Napríklad láskavosť tejto panej profesorky,
ale aj spupnosť či životný omyl v povolaní u
tohoto pána profesora. Ale čo už aj taký bol
a je život môžeme spomínať ale nieto meniť.
Aj takáto práca, prezeranie fotografií vie unaviť. Odkladám preto tú krabicu, archív rokov
mladosti i udalosti ktoré priniesla doba i čas
a spomínam na toho pána čo vomne rozdúchal iskierku záujmu o fotografiu.
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Úroveň: Začiatočník

(pripravil Dušan Dírer)

Po prvýkrát vám dnes ponúkame k riešeniu Sudoku. Pripravenú „tajničku“, ktorú máte nájsť, tvorí deväť čísel vo zvýraznených
štvorčekoch. Po vyriešení odpíšte tieto čísla rozložené do menšieho štvorca s políčkami 3x3 (budú predstavovať rozloženie
podštvorcov Sudoku, v ktorých sa zvýraznené štvorčeky nachádzajú - viď. príklad uvedený nižšie) a doručte do kancelárie
Obecného úradu. Do losovania o finančnú odmenu budú zaradení tí, ktorí vyriešia správne všetky tri zadania.
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Riešenia osemsmeroviek z čísla 2/2013:
Osemsmerovky: A: Ak je niečo smiešne, hľadaj v tom skrytú pravdu. (G.B.Shaw). B: Každý má pravdu, pokiaľ sa nemýli. (E.Hemingway).
Výhercovia: 5 € získavajú: Dominik Tkáčik - Liptovská Štiavnica, Janka Ondrejková - Liptovská Štiavnica.
Výhru si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade.
Riešenia Sudoku odovzdávajte v kancelárii obecného úradu. Dvoch vylosovaných riešiteľov odmeníme sumou 5 €.
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