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Editoriál - Nech sú vianoce o nezabudRenáta Cagalincová

nuteľných okamihoch s deťmi

Zohnať pre všetkých darčeky snov, pripraviť niekoľko druhov koláčov a dostatočné množstvo jedla, vyleštiť celý dom,
ozdobiť stromček, nezabudnúť na vianočné pozdravy, ... a 24.decembra mať
jazyk vyplazený po zem.
Také paradoxné sú prípravy na sviatky pokoja väčšiny z nás. Každý rok si
povieme, že ich konečne chceme prežiť
inak. A to hlavne vtedy, keď máme deti.
Chceme im dopriať tie najkrajšie sviatky roka bez zhonu, náhlenia a nervozity. Aby si pamätali tieto okamihy ako magické,
plné lásky a vzájomnej blízkosti rodiny.
Urobme im ich nezabudnuteľné, také aké túžime a prestaňme
sa naháňať aspoň raz v roku. Robme s deťmi veci, ktoré budú
mať v ich spomienkach na Vianoce strávené s nami skutočnú
hodnotu.
Každá činnosť, ktorú robíme spolu s deťmi, má pre nich mimoriadne význam, pretože každá jedna zapadá do klbka nezabudnuteľných spoločných chvíľ. A práve tieto chvíle sú tým
najkrajším darom, ktorý môžeme svojím deťom dať. Je to dar,

ktorý tvorí základ budúcej zrelej osobnosti.
Samozrejme, naše deti sa tešia aj na bábiky, autíčka či iné
populárne hračky. Neodopierajme im ich, ale nesústreďujme
sa len na ne. Nepripisujme im mimoriadny význam. Keď v
škole píšu sloh o Vianociach, máloktoré dieťa píše o tom, aké
hračky dostalo. Takmer všetci píšu o tom, ako boli pri starých
rodičoch, ako sa s otcom guľovali, ako spolu piekli koláče, ako
sedeli pri sviečkach, spievali a mama hrala na gitare, či ako išli
hľadať do lesa stratený poklad.
Dnešné deti sú nielen inteligentné, rozhľadené a smelé, ale aj
mimoriadne citlivé. Buďme pri nich nielen fyzicky, ale hlavne
srdcom a venujme im naplno svoj čas. Oni to rýchlo vycítia a
budú veľmi šťastné. Posadiť deti k počítaču alebo k televízoru
dnes už nie je umením. Práve naopak. Dnes sa stáva moderným nachádzať si čas a chuť zdieľať s deťmi ich svet. Vianoce
nám ponúkajú priestor na to, aby sme to mohli zrealizovať. A
možno sa stane zázrak. Spoločne prežité chvíle s deťmi sa nám
tak zapáčia, že sa ich nevzdáme ani po Vianociach.
Prajem Vám Vianoce plné čarovných zážitkov v kruhu najbližších, veľa lásky, pokoja a vzájomného porozumenia.

Verejné osvetlenie zatiaľ „po starom“
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa
26. 9.2013.
O verejnom osvetlení
Starosta obce predložil záznam z administratívnej kontroly Slovenskej inovačnej a   energetickej agentúry, Bajkalská
27, Bratislava, predmetom ktorej bola
kontrola súladu vykonaného verejného
obstarávania, podprahovej zákazky, na

predmet obstarávania: Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia
v obci Liptovská Štiavnica.
Záver kontroly: Kontrolou boli identifikované závažné porušenia zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. SIEA
preto odporúča prijímateľovi vyhlásiť
nové verejné obstarávanie.


Zo zasadnutí OZ

Ing. Kubala, spracovateľ verejného obstarávania – nie si je vedomý žiadneho
pochybenia, ktoré by bolo v rozpore
so zákonom o verejnom obstarávaní.
SIEA nebola ochotná pripustiť pochybenia z ich strany a ani neexistuje možnosť opravného prostriedku, ktorý by
ich donútil   zmeniť rozhodnutie, teda
existuje len zopakovať možnosť verejPokračovanie na str. 2
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„Trhový poriadok“ obce bol upravený
povrchom – „Otočka autobusu v strede obce“, parc.
ného obstarávania, ak chceCKN č. 839/2
me projekt realizovať.
Úprava Trhového poriadku 2. Nebytový priestor – sála
KD v L. Štiavnici
Prednesený bol návrh VZN
obce Liptovská Štiavnica č. Medzi povolené druhy pre2/2013 Trhový poriadok,   dávaných výrobkov patrí
ktorý upravuje podmienky predaj spotrebných výrobpredaja výrobkov a posky- kov, najmä textilných, odevtovania služieb na trhových ných, obuv, domáce potreby,
miestach v k. ú. Liptovská elektronické výrobky, drobŠtiavnica. Obec má vytvore- ný tovar, športové potreby,
hračky, ovocie a zelenina.
né dve trhové miesta:
1. priestranstvo s asfaltovým Medzi povolené druhy po-

Pokračovanie zo str. 1

skytovaných služieb patrí
brúsenie nožov, oprava dáždnikov, obuvi,   športových
potrieb a kľúčové služby.
VZN ďalej rieši podmienky
predaja,   riadenie   ambulantného predaja, povinnosti predávajúceho, zákaz
predaja, trhové dni, spôsob
určenia nájomného a pravidlá dodržiavania čistoty a
hygieny.
Poslanci OZ VZN č. 2/2013
„Trhový poriadok“ schválili.

Rozpočet obce na rok 2014
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
Kapitálové príjmy
Z predaja pozemkov
Granty zo štátneho rozpočtu – rekonštrukcia verejného osvetlenia
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
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, 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
- modernizácia verejného osvetlenia (eurofondy + 5% spoluúčasť)
- nákup vozidla pre PO - tranzit
- nákup pozemkov - cintorín
Podrobné členenie rozpočtu nájdete na webovej stránke obce.

EUR
221 577
17 950
2 224
5 500
50
101 998
1 208
350 507
137 085
200
136 885
EUR
99 989
2 865
55 710
21 117
19 447
850
4 653
2 563
2 498
300
20 000
900
6 739
719
10 400
18 120
14 000
2 000
360
1 000
360
400
901
3 341
5 860
3 463
98 038
75 075
11 915
11 048
0
11 481
13 795
600
6 395
949

311 704
151 585
144 085
6 000
1 500

Rózne
Záverom bolo prejednané:
- Premostenie potoka – v lokalite pri nehnuteľnosti
Štefana Belku, rúry budú
vložené do betónu.
- Oplotenie ihriska – nehnuteľnosť  Ing. arch. Veghová.
- Spevnená plocha na zastávke Kľučiny.
- Výstavba MŠ – pracuje sa
na projektovej dokumentácii.


Výsledky volieb do VÚC konaných dňa
9.11.2013 za obec Liptovská Štiavnica
podľa počtu získaných hlasov
Voľby predsedu:
Ing. Juraj Blanár
MUDr. Miroslav Mikulášik
Igor Ryban   
Mgr. Ivan Pavlisko
Ing. Juraj Pavlovič

152 hlasov
81 hlasov
51 hlasov
18 hlasov
9 hlasov

Voľby poslancov:
Dušan Lauko
284 hlasov
Ing. Michal Slašťan
100 hlasov
Ing. Miroslav Štefček
84 hlasov
PaedDr. Stanislav Bella
65 hlasov
Valéria Tholtová
43 hlasov
JUDr. Juraj Čech
38 hlasov
Ing. Peter Caban
37 hlasov
Milan Frič
36 hlasov
PaedDr. Ján Pavlík
35 hlasov
Roman Tkáčik
35 hlasov
JUDr. Ľubomír Kubáň
31 hlasov
Doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 29 hlasov
Dana Sršňová
26 hlasov
Ing. Ján Bednárik
26 hlasov
MUDr. Marián Sičák, PhD.
26 hlasov
Ing. Radoslav Kendera, PhD.
15 hlasov
Mgr. Ivan Pavlisko
15 hlasov
Ing. Juraj Kurňavka
13 hlasov
Mgr. Igor Šefčík
13 hlasov
Mgr. Michal Mertinyák
12 hlasov
Ľubomír Schmida
11 hlasov
Viliam Kútny
8 hlasov
Ing. Pavel Kantík
7 hlasov
PhDr. Ján Bursa
5 hlasov
Mgr. Jozef Klíma
4 hlasy
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Postrehy starostu obce

Časť zisku z Katarínskej zábavy dostala miestna ZŠ
Dušan Lauko

Vážení spoluobčania,
týchto pár riadkov píšem
v čase, kedy prebieha druhý
adventný týždeň a sme v očakávaní príchodu Vianoc. Počas dlhých zimných večerov
má mnoho z nás možnosť
zamýšľať sa nad dianím vo
svojej rodine, ale z môjho
pohľadu nad dianím v dedine. Dnes v mojom vianočnom príhovore rozoberiem
dve témy.
Prvou témou sú voľby do samosprávnych krajov konané
dňa 9.11.2013 na území celej
SR. V Žilinskom kraji dopadli voľby, čo sa týka predsedu, podľa očakávania. Už
v prvom kole vyhral staronový predseda ŽSK Ing. Juraj
Blanár. Chcem sa však viac
dotknúť postov poslancov
ŽSK, nakoľko jedným z kandidátov na post poslanca
som bol aj ja – váš starosta.
Predvolebný čas som trávil
tak ako väčšina kandidátov,
t. z. že som kortešoval po okresnom meste a po okolitých
obciach. Kandidátov na poslanca za náš volebný okrsok
Ružomberok bolo 25. Musím
priznať, že to boli osobnosti
takého významu ako sú primátor, bývalí primátori, profesori, lekári, manažéri a podnikatelia. Pomýšľať na úspech
v takejto silnej konkurencii
je dosť odvážne. Napriek
tomu som skôr svojou mravenčou prácou a povedzme,
že aj skromnosťou dokázal
presvedčiť voličov, od ktorých som dostal 2544 hlasov,
čím som sa dostal v sumáre
na 4. postupové miesto. Pre
informáciu treba povedať, že
okres Ružomberok má v Žilinskom parlamente 5 mandátov. Mnohí občania mi

kladú otázku, ako je to vlastne možné, že som mandát do
VÚC obhájil už 3-krát po sebe. Spravidla im odpovedám,
ako starosta obce, ktorý je vo
funkcii 20 rokov. Dennodenne prichádzam do kontaktu
s rôznymi ľuďmi, od sociálne
najslabších až po tých, ktorí
určitým spôsobom rozhodujú o osude jedincov. Povolanie   starostu a tiež poslanca
VÚC beriem ako službu jednak obyvateľom
obce, ale
aj celého
regiónu,
ochotný
kedykoľvek
pomáhať resp.
pomôcť
dobrou
radou.
Mnoho
ľudí sa na
starostu resp.
poslanca
VÚC pozerá ako na človeka
hmotne zabezpečeného, ktorému nič nechýba. Tu chcem
odpovedať, že na mamonu a
na majetky som nikdy nepozeral a nechcel som ich mať
za každú cenu. Skôr sa riadim
myšlienkou, že keď sa človek
v živote dokáže podeliť, tak
to čo dá ako dar, v mnohých
prípadoch sa to viacnásobne
vráti. Mnoho občanov vrátane našich politikov tvrdí, že
VÚC ako také sú nepotrebné a treba ich zrušiť. Moja
odpoveď týmto občanom je,
že aj ja ako poslanec VÚC
súhlasím s určitou reorganizáciou avšak za predpokladu,
že riadenie krajov, či už budú
tri, osem alebo iné číslo zostane v rukách samosprávy.

Slovo samospráva znamená
samospravovanie vecí verejných   prostredníctvom
zvolených zástupcov z ľudu. Chcem prisľúbiť, že ako
novozvolený poslanec som
ochotný pomáhať v oblastiach týkajúcich sa VÚC a to
konkrétne v oblasti dopravy,
regionálneho zdravotníctva,
kultúry, sociálnych zariadení a stredného školstva. Som
ochotný vždy vám pomôcť.
Na záver
sa chcem
úpr i m ne
p o ď a kovať za
každý hlas
odovzdaný mojej
osobe vo
voľbách
do VÚC,
ale taktiež
za účasť
na nich.
Ďalšou
témou,
ku ktorej
sa chcem
vrátiť je kultúrno-spoločenský život v obci. Mnoho
mladých ľudí ma oslovuje
otázkou, kedy bude v našej
obci nejaká zábava resp. ples.
Pred troma mesiacmi mi
preto napadla myšlienka, že
obec by mohla zorganizovať
pravidelnú Katarínsku zábavu prostredníctvom nejakej
miestnej organizácie. Tento
rok som oslovil Jednotu dôchodcov. Došlo k dohode.
Obec na akciu každoročne
vyčlení čiastku 300,-€, ktorá bude slúžiť ako finančná
podpora na zorganizovanie
akcie. Katarínska zábava sa
uskutočnila 23.11.2013 v KD
Liptovská Štiavnica. Osobne
som sa jej zúčastnil a môžem
povedať, že takáto vydare-

ná akcia do našej obce jednoducho patrí. Zabávali sa
mladí, stredná generácia, ale
samozrejme aj tí starší. Možnosť zorganizovať Katarínsku
zábavu ponúkam aj ďalším
miestnym organizáciám, ako
sú športovci, hasiči a pod. Na
záver tejto témy chcem poďakovať Jednote dôchodcov
za zvládnutú organizáciu, a
tiež chcem oznámiť širokej
verejnosti, že časť zo zisku
venovali našej ZŠ.
Záver môjho príhovoru
ukončím príbehom, ktorý
priniesol život. Je vhodný
na predvianočný čas. Jeden
múdry človek mal vo svojej
pracovni veľké bicie hodiny,
ktoré odbíjali každú hodinu
silným úderom. Raz prišiel
k učiteľovi žiak, ktorý si všimol veľké hodiny odbíjajúce
celú hodinu. Položil mu otázku: “Učiteľ nevyrušuje vás
pri práci odbíjanie hodín?“
Múdry učiteľ mu odpovedal:
“Nie, naopak každú hodinu
mi ich zvuk oznámi, že som
o hodinu starší a v duchu
si kladiem otázku, či som
tú predchádzajúcu hodinu
vhodne využil“.
Preto aj my s príchodom vianočných sviatkov zvažujme,
že na zemi sme len krátky čas
a každá zbytočne premrhaná
hodina ide v neprospech samotných nás. K prichádzajúcim sviatkom vám prajem
veľa zdravia, ktoré je potrebné k životu človeka, veľa trpezlivosti a nádeje, aby veci,
ktoré sa nám momentálne
zdajú zlé a nevyriešiteľné sa
zmenili v dobro. Prajem nám
pokojné prežitie sviatkov
v kruhu svojich blízkych, aby
ani jeden obyvateľ obce Liptovská Štiavnica nebol počas
sviatkov sám.
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Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary
Katarína Pastuchová

... aj týmito slovami sa prihovárali deti zo Základnej školy
v Liptovskej Štiavnici dôstojnému starému pánovi s dlhou
sivou bradou a s mitrou na hlave. A kto to bol? Predsa Mikuláš, ktorý ako každý rok zavítal aj medzi deti v našej obci.

Mikuláš obdaril deti darčekmi

foto: D. Dírer

že všetci prítomní vydržali až do konca akcie a dôstojne sa
s Mikulášom aj rozlúčili, čo  sa v minulom roku neudialo.
Dúfame, že ani na budúci rok na nás Mikuláš nezabudne
a znovu zavíta aj do Liptovskej Štiavnice.

Mikuláš, anjeli, ale aj čert...

foto: D. Dírer

Dňa 6. 12. 2013 pricestoval nielen spolu so snehovou nádielkou, ale aj so silným vetrom od západu, ktorému meteorológovia dali názov XAVER. Z dôvodu ich kamarátstva  sa
pôvodne plánované privítanie neuskutočnilo pred kostolom
pri jedličke, ale všetci sme sa zišli vo vykúrenom kultúrnom
dome.
Tak ako po iné roky  - deti túžobne očakávali príchod Mikuláša, aby následne mohli ukázať svoje recitačné a spevácke schopnosti. Dospelí už potom mohli len sledovať šťastné
detské oči, keď si deti odnášali mikulášsku nádielku. A nezabudlo sa ani na neposlušníkov, ktorých trochu postrašil
Belzebub rovno z pekla.
Chválihodný na tejto obecnej akcii v tomto roku bol fakt,

Anjeli ponúkali ľudí v sále cukríkmi

foto: D. Dírer

Na tú svätú Katarínu...
Jozef Klimčík

laňajšej Katarínskej zábave sme sa obávali o účasť a tým aj riziko jej usporiaNa usporiadanie Katarínskej zábavy
dania.
v našej obci   sa po vzájomnej dohode   
Naše pochybnosti sa našťastie nepopodujali Obecný úrad so ZO  Jednoty
tvrdili
a sála Kultúrneho domu sa bohadôchodcov Slovenska.
to zaplnila. Dobrá kapustnica od majBol to výborný nápad, pretože táto
stra kuchára Romana doplnila stratenú
zábava sa skutočne vydarila, o čom
energiu  z tanca i mierneho popíjania.
svedčia chvály našich občanov, ako aj
Na stoloch nechýbali ani dobroty naúčastníkov z blízkeho okolia.
šich šikovných žien.  K tomu všetkému
Bohatá tombola dávala tušiť, že i vo veľkej miere prispeli aj naše „dievčav tomto smere sa máme na čo tešiť. tá“ svojou   rýchlou a milou obsluhou.
K tomu prispela aj dobrá muzika, ktorá Svoju perfektnú prácu odviedol i oszabávala starších i mladších. Po predv- tatný personál v bufete, pri vstupnom

i tombole, čím prispel k zdarnej organizácii tejto zábavy. Za to im všetkým
patrí srdečná vďaka i pochvala.
Záverom chcem vysloviť presvedčenie, že podobných akcií sa budú zúčastňovať naši občania – starší i  mladší
aj v budúcnosti a samozrejme   vítaní
budú aj hostia a naši priatelia z blízkeho okolia.
A úplne na koniec: srdečná vďaka
Obecnému úradu a Jednote dôchodcov
za toto vydarené podujatie.
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Aká bola naša dedina pred takmer 100 rokmi
Alfonz Balko
Pri každej ceste domov do rodnej obce spomínam čím a ako obec
žila. Po vystúpení z vlaku, nasadám
do autobusu a poďme do Štiavnice. V Štiavničke si pripomínam
správcu Rakovského majetku, pána
Obrciana a jeho dve dcéry a za ňou
sa mi ukáže Všechsvätský kostol.
Doň sme šliapali každú nedeľu na
služby Božie. Keď bola púť, na ceste hore kopčekom pri kostole stáli
šiatre s rôznym tovarom. Nás deti
zaujímala najviac cukrová vata a
iné sladkosti. Okolo kostola som
chodil aj do školy, veď to bola jediná cesta, ktorú som nielen ja ale
aj cca 10 študentov (gymnázium
a meštianka) a niekoľko desiatok
robotníkov peši prešli mnoho tisíc krát. Autobus p. Medveckého
fungoval len niekedy začiatkom
40-tych rokov minulého storočia.
Od kríža sme si skracovali cestu
chodníkom cez močaristú lúku
(teraz je tam oráčina) k mostíku
ponad potok. Medzi Štiavničkou
a Štiavnicou bola len poľná cesta.
Samozrejme o nových vilách, ktoré
stoja teraz vľavo od cesty nikto ani
nechyroval, rovnako ako o domoch
na Novej ulici.
Už vchádzame do dediny. Vpravo fungujúci mlyn Zvadovcov a ďalej močiare. V nich sa máčali ľan a
konope. A ďalej kaplnka v ktorej sa
slúžievali aj omše, pri ktorých väčšina účastníkov stála vonku. V druhom dome za kaplnkou bývali
Andreánskovci. Tomáša, ktorý bol
strojníkom na Supre v Ružomberku zabil elektrický prúd. Na ľavej
strane až po cestu na cintorín boli
vtedy len dva a až neskôr 4 domy.
Za cestou na cintorín býval kováč
Moyš. Tam, kde je dnes pred bývalou šmykňou drevená prístavba bol
voľný priestor, kde sa podkúvali
kone. Zo šmykne, okrem nedele
stúpal dym a ozýval sa cvengot kovania na nákove. Hneď v susedstve
pri humne Vulpínyovcov v jeseni
r. 1944 zastrelili, lepšie povedané
popravili, nemeckí vojaci Petra
Tulinského, občana našej dediny,
ktorý bol partizán. A kúsok vyššie
v budove dnešného OcÚ bol notársky úrad, ktorý slúžil aj Zemianskej

V minulom vydaní nášho časopisu nám rodáci, Alfonz Balko a Vladimír Lukáč, poskytli informácie
o spoluobčanoch, ktorí počas svojho života pôsobili mimo rodnej obce. Dnes sa očami prvého z nich
pozrieme na našu obec tak, akoby sme ňou kráčali pred takmer 100 rokmi...  (Redakcia časopisu)
Ludrovej a Štiavničke. A naproti
v existujúcej kúrii býval richtár
Pružinský. Raz mu na dom vyniesli
štiavnickí mládenci po častiach voz
a na hrebeni strechy ho poskladali.
To bol v prvých desaťročiach minulého storočia jeden zo spôsobov
zábavy mládeže. Rádio prišlo až
v 30-tych a televízia 50-tych rokoch
minulého storočia. Hneď povyše
bol obchod s miešaným tovarom,
ktorý vlastnila rodina Matyašovských. Bývali v existujúcom dvojpodlažnom dome (na poschodí
vystupuje obostavaný malý balkón.

Slanicayovie krčma. Každú nedeľu
poobede a večer tam bývalo veľmi
rušno, nielen vplyvom alkoholu ale
aj od vášnivých kartárov. A trochu
vyššie po ľavej strane bola rozložitá kúria „archivárovcov“ (dnes sú
tam dva domy) a od mostíka po
ľavej strane potoka bola pažiť. Tam
kde je dnes vysoký smrek stával
kolotoč a trochu ďalej stála pekáreň (malý domček ešte stojí), ktorú
prevádzkoval ruský imigrant Ljachov. Dnešný kultúrny dom bola
dvojtriedna škola a na druhej strane cesty na priestore pred novým

Bývalá škola - dnešný Kultúrny dom
Obchod bol vo vedľajšom (dnes
zdevastovanom) domci a vchádzalo sa doň z dvora. Pána Matyašovského zavraždili. Vraždu, pilníkom
spáchali traja muži. Z ulice sme začiatkom 30-tych rokov pozerali na
rekonštrukciu, ktorú robili četníci
s vrahmi (mená dvoch Melek a Gaberek si ešte pamätám, no neviem
či ich správne píšem). Kúsok vyššie
bol cez potok mostík, po ktorom sa
vchádzalo cez bránu v plote, ktorý
obkolesoval celý areál kaštieľa Egona Rakovského. Plot bol doštený
a jeho dielce boli upevnené medzi
pevnými stĺpmi vymurovanými
z kameňa. Celý plot bol mal striešku zo šindľa. Niekedy sa starším
chlapcom podarilo vylomiť nejakú
dosku v plote a vojsť do záhrady na
dobré ovocie. Areál však dozeral
p. Šida so psami a stalo sa, že niekoľkokrát na mládencov strieľali
z pušky soľou, čo vraj veľmi bolelo a štípalo. Oproti mostíku bola

foto: archív obce

kostolom bolo volejbalové ihrisko
i „telocvičňa“ školy. Štiavnica mala
voľakedy veľmi dobré volejbalové
družstvo a hral za ňu i veľmi kvalitný volejbalista, neštiavničan, Faga.
Kráčam však ďalej k rodičovskému domu. Po ľavej strane, trochu vyššie kde odbočuje cestička
pre peších, ktorou sa chodilo do
Felixových krčmy a ktorá ústila na
cestu ktorá viedla na Vrchhoru a
po celej sa plytko rozlieval potok.
Dnes je vyasfaltovaná. Tesne pod
začiatkom jej strmého úseku, na
konci obytnej časti dediny, bývala
rómska rodina Štolerovcov. Boli to
slušní ľudia, syn Ondrej robil v papierni a hrával futbal i za Štiavnicu.
Vráťme sa však na hlavnú, vtedy prašnú cestu. Jeden či dva domy
nad uvedenou odbočkou, smerom
hore dedinou, na ľavej strane bol
obchod s miešaným tovarom Bernarda Ondrejku. Vo svojom „skle-

pe“, ako sa obchody vtedy nazývali,
predával jeden čas aj bicykle zn.
Svojeť. Na pravej strane terajšej ulice stál domček v ktorom býval brat
Egona Mikuláš (volali ho Miky).
Býval v Štiavnici a chodil denne,
zvyčajne na bicykli, do práce v laboratóriu na Supre, na rozdiel od
brata Egóna, ktorý býval väčšinou
v Budapešti i keď mal nejaký majetok aj v Bratislave. Hneď naproti na lúčke pri potoku približne
v mieste kde sú dnes informačné
tabule, stál drevený dom, pôvodne
elektráreň, ktorý začiatkom štyridsiatych rokov využíval Bernard
Ondrejka na výrobu marmelád.
Ešte dnes mám pred očami pestrý
papierový téglik s nálepkou „Pravá horská pochúťka“. Varili ju dve
ženy, miešaním veľkými varechami
v dvoch veľkých kotloch. Keď teraz
počúvam o rôznych prehreškoch v
obchodných reťazcoch, zisťujem,
že je to nie nič nové, pretože sa horská pochúťka jeden čas vyrábala aj
z melónov, nielen malín, černíc a
brusníc. Nad týmto domom bol
pôvodne rybník a za ním starý kaštieľ Jánošovskô. Lipy ešte stoja ale
vŕby na brehu rybníka, s dlhými
konármi na ktoré bola radosť liezť,
sú už preč. V Jánošovskom bolo na
východnej strane popri stene vnútorné schodište a na poschodí veľká sála. Koľko sme sa tam nahrávali
na skrývačky a zbojníkov. No už v
tridsiatich rokoch bol kaštieľ veľmi
schátraný. Po pravej strane, vtedy
súkromnej cesty, hore na rovinke, stál až skoro po dnešnú Novú
ulicu, v rade za sebou spojený rad
maštalí, s murovanými válovmi a
klasickou strechou s priestorom na
ukladanie sena, pre hovädzí dobytok. Aj tieto maštale boli objektom
našich detských hier. Na ľavej strane v smere hore kopcom dnešnej
Novej ulice stáli dve veľké humná.
Tam sa ukladalo predovšetkým
krmivo, seno a slama. Popri maštaliach sa chodilo aj na Nižniansky medokýš. Chodník viedol cez
močaristú lúku, na ktorej rástla,
Pokračovanie na str. 6
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Aká bola naša dedina pred takmer 100 rokmi
Pokračovanie zo str. 5
ako nám vykladal profesor Sladký,
vzácna chránená malá vŕba, žiaľ jej
meno som zabudol.
Už som skoro doma. Prejdem
mostíkom ponad potok. Po pravej
strane svah, hore potok, tak ako aj
teraz, len hrubý a vysoký topoľ za
potokom chýba. A po ľavej strane boli popri ceste 3 drevenice.
V tretej smerom hore bývala rodina Eugena Ondrejku, ktorého
koncom štyridsiatych rokov zabil
kôň. Kopol ho kopytom do hlavy.
Koncom roku 1941 a začiatkom
1942 bola v Štiavnici epidémia týfusu a niekoľkí ľudia naň zomreli.
Počas karantény ochorel aj jeho 17
ročný syn Mikuláš. Liečili ho v ružomberskej nemocnici na týfus.
Liečba bola neúčinná, zomrel. Až
po smrti sa zistilo, že liečba bola
zlá, pretože zomrel na zápal mozgovej blany. Pripomína to dnešné
zbabrané prípady v nemocniciach.
Hneď v susednom hnedom murovanom dome, na mieste ktorého dnes stoja nové domy, bývali
manželia Tholtovci, rodičia Jozefa
Tholta, prokuristu Ľudovej banky
v Ružomberku, Vlastnili obchod
s miešaným tovarom, ktorý bol
v zadnej miestnosti domu. Hneď
v susednom dome bývala rodina
ich syna Jozefa. V prednej izbe jeho
domu stál klavír, na ktorom hrávala jeho dcéra Magda (vydala sa za
p. Slámu, námestníka riaditeľa textilky v Lučenci.) Pri ulici na okraji
záhrady mali garáž v ktorej stával
malý červený kabriolet Aero, jedno
z prvých aut v L. Štiavnici. Hneď
v susedstve stál hostinec židovskej
rodiny Molnárovcov. Volali sme to
Mojžišovie krčma. Vchádzalo sa
spredu cez dvojkrídlové pomerne
vysoké dvere do relatívne väčšej výčapnej miestnosti. Ďalej do dvora
prevádzkovali mäsiarstvo a bol tam
aj ich byt. Keď ich odviezli (jeden
člen rodiny sa zachránil a v 1945 sa
vrátil, aby si zobral cennosti, ktoré
si stihli ešte pred vyvezením uložiť u Hrabušových – Gágovcoch),
získal celý areál B. Ondrejka, ktorý
dolu vo dvore postavil byt pre svoju
rodinu i prevádzkové priestory pre
svoju výrobu. Po krčme zostalo rumovisko. Na druhej strane v pred-

nej drevenici bývali Kačaljakovci,
rodičia býv. predsedu MNV Vlada
Kačaljaka. Jeho otec niekedy večer
hrával na klarinete tiahle melódie,
ktoré zneli široko do okolia. Hneď
v susedstve Mojžišovcov som už
otváral bránku do dvora rodičovského domu odkiaľ sa vchádzalo
do bytu. Od ulice boli dva vchody
(dnes sú tam okná), do ktorých sa
vchádzalo schodíkmi: prvý vchod
bol do obchodu s miešaným tovarom a druhý do mäsiarstva. Po likvidácii súkromných obchodov po
r. 1949, boli vchody zamurované a
každú nedeľu poobede sa pred domom hrával mariáš.

Stará ulica kedysi
Po zvítaní s rodičmi som spravidla vzal krpku a šiel po medokýš,
najlepšiu a najchutnejšiu vodu akú
poznám a poznám ich hodne od
Bajkalu po Atlantický oceán. Po
vyjdení z domu som pokračoval
hore dedinou. Hneď v susednom
dvore boli 4 dreveničky. Dve sú už
zbúrané. V zadnej, z existujúcich,
býval obuvník a obľúbený zabávač
a hudobník Alexander Ondrejka,
známy ako Šandor. Okrem opráv
a šitia novej obuvi vedel spievať
a hrať na husliach a harmonike.
Jeho melódie a niekedy i spev, zneli skoro každý podvečer do okolia
a spestrovali toto denné obdobie (televízia neexistovala a rádio
len začínalo). Po pravej strane asi
štvrtý dom obývala rodina Kasanických. Starý pán bol v Amerike
a na krajčírskom remesle údajne
zarobil viac ako milión korún, ktoré posielal manželke. Ako sa vtedy
hovorilo, pomohli pri stavbe Liahovovej pekárne. Keď sa starý pán
vrátil, veľa peňazí doma nenašiel a

skoro zomrel. Pani Kasanickú takmer zabil psychicky narušený syn,
ktorý skončil v psychiatrickej liečebni v Pezinku. Takmer oproti, na
druhej strane bol úzky dvor s dvoma drevenicami. Hneď pri ceste
býval Leopold Hrabuša o ktorom
sa povrávalo, že je katom, pretože
vždy bol preč keď sa v Bratislave
konala poprava. Vzadu býval pán
Tholt. Neviem, či pre jeho nízky
vzrast ho volali Tholtik. Bol veľkým „politikom“, ktorý čítal Marxa
a podobnú literatúru. (Jeho knižku Marxov Kapitál dostal darom
p. V. Lukáč). Veľmi často sedával
u nás v kuchyni a vykladal svoje

foto: archív obce
politické názory a vidiny. Kúsok
vyššie som už zabočoval do Parohu. V prvom dvore naľavo bývali
Ondrejkovci (Fričkovci) rodičia
Prof. Stana Ondrejku a hneď v druhom Štubňovci, ktorých drevenica
už neexistuje. Ďalej, kde sa cesta
rozdvojuje, oproti Bugátovcom
bývala rodina Droppových. Otec
rodiny emigroval niekedy koncom
dvadsiatych rokov minulého storočia do Austrálie a zvyšok rodiny,
vrátane môjho rovesníka Jozefa,
odišiel za ním ešte pred druhou
svetovou vojnou. Ďalej smerom
k medokýšu, oproti Bugátovcom,
po ľavej strane bývali Iskierkovci
a ďalej šikovný stolár Emo Tholt.
A naproti na druhej strane ulice,
v kamennom dome žila so svojim
mužom a deťmi moja stará matka
Žófia Domiterová. Za ich domom,
smerom k medokýšu, bolo humno
a za ním gápeľ, ťahaný koňom poháňal rezačku na sečku, príp. malú
mláťačku. Pokiaľ viem to bol jediný
gápeľ v dedine. A ďalej na briežku

bolo travertínové jazierko, ktorého
voda odtekala žliabkom dolu do
potoka. Jazierko po realizácii vrtu
zaniklo. Domiterovci pred prvou
svetovou vojnou prevádzkovali
mlyn na potoku Zúbro ktorý tečie
spod Hatí do Sliačov. Mlyn patril
k Štiavnici, pretože môj otec odtiaľ
chodil do ľudovej školy v Štiavnici.
Mlyn už neexistuje. Ja idem ďalej
ešte niekoľko desiatok krokov a už
som bol pri drevenom džbere medokýša.
Nuž toto všetko je uložené
v mojom mozgu, ktorý okrem iného si pamätá i vetu, ktorú som hovoril ako decko na „bíne“ v sále u
Felixov, i vybrané slová, i slovíčka
z nemčiny, ruštiny, francúzštiny
či latinčiny, ktorý má i vodováhu, ktorá ma udržuje na bicykli,
či štveraní a chodení po lávkach
a rebríkoch v Slovenskom raji, či
trasách v Tatrách. Pamätá si i vôňu
parfumov, s ktorými som ako chlapec chodil na oblievačku Veľkej
noci, nabifľovaných básní, recept
na pečenú kačku plnenú jablkami, ktorú podávajú vo Varšave, na
všetky doterajšie smútky i šťastné
chvíle, na tváre mojich detí z mladších rokov, na vzorce, ako E=m.c2,
či výpočet kvadratických rovníc a
nespočet iného. Je v ňom zaznamenaný i vzťah k mojej rodnej dedine
ako som ju poznal už pomaly pred
90 rokmi. Bola to pokojná a pekná
dedina a rozvíja sa do ešte krajších
foriem. No už nikdy nezaznejú
v sobotný večer do vyzametanej
ulice tklivé melódie flauty od Kačaljakových domu, Šandorových
huslí či harmoniky a jeho spevu či
pesničiek skupiny mládencov, ktoré spievavali v mnohých sobotných
podvečer chodiac po vyzametanej
prašnej ceste hore-dolu po dedine.
Verím, že našu dedinu bude charakterizovať a zhodnocovať nielen
skupina nových honosných víl a
pekných dreveníc ale aj niečo ďalšie, príhodné pre toto počítačové
storočie a to i vďaka ľudom ktorí ju
vedú a budú viesť.
Poznámka: Niektoré mená, či údaje
som spresnil po konzultácii s mojim
priateľom rovesníkom Ing. V. Lukáčom.
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Obloha bola krásne farebná
Renáta Cagalincová
A bola tu jeseň. Plná farebného lístia, očarujúceho babieho leta a záhrad plných ovocia.
Bol to čas jesenných radovánok,
keď deti prichádzajú so šarkanmi, drakmi a všetkým čo vzlietne, keď vietor zafúka. Obloha
nad dedinou bola 21. októbra
krásne farebná. Vietor pofukoval a hral sa so šarkanmi.
Najprv boli podľa farieb usporiadané v rade, potom modrý
šarkan stúpal, červený klesal,
žltý sa vznášal a oranžový vo

vzduchu len tak tancoval. Bolo A ktorý bol ten víťazný? Ktorý
to krásne. Šťastné deti lietali to letel najvyššie a bol najkrajs pestrými neoperenými vtákmi a srdce
im od toľkého behu
bilo ako zvon. Krása
šarkanov sa zaskvela
v plnej paráde. Bolo
sa na čo pozerať. Ak
sa šarkanom trošku
nedarilo, vôbec to
nevadilo. Nie každý
musel lietať vysoko.
Rovnako ako vtáci.
Podstatné bolo, aby
deti mali radosť. Žiaci ZŠ so svojimi šarkanmi

ší? Všetky, veď potešili srdiečka
malých i nás dospelých.


foto: archív školy

Ako sme „bojovali“ proti drogám
Jana Kamhalová

„Droga je zlým radcom a

ešte väčším neprajníkom“taký bol námet výtvarnej

foto: archáv školy

súťaže vyhlásenej CVČ v Ružomberku.
     Na začiatku sme si porozprávali o tom, čo vlastne
drogy sú, o ich škodlivosti, čo
všetko môžu spôsobiť a ako
sa pred nimi vystríhať. Na
hodinách výtvarnej výchovy
sa žiaci pod vedením svojich  
učiteliek pustili do práce.
Techniky boli rôzne a námety
všestranné.
     Z každej triedy sme vybrali päť prác a odoslali do
súťaže. Po týždni prišlo veľké
prekvapenie a radosť! V II.
kategórii (1. a 2. ročník) získal
3. miesto Ľuboš  Rázga z 1. A
so svojou originálnou a veľmi

vydarenou prácou. Ocenené
boli aj dielka ďalších troch
prvákov: Ivanky Vrašťákovej,
Lucky Debnárovej a Patrika Drengubiaka. Dňa 19. 11.
2013 sa spolu so svojou učiteľkou zúčastnili slávnostnej
vernisáže v Bjornsonovom
dome v Ružomberku, kde im
boli slávnostne odovzdané
ceny a diplomy.
Deti mali veľkú radosť a už
teraz sa tešia na ďalšie výtvarné súťaže a ja na záver chcem
vysloviť len svoje vrúcne želanie, aby ich stretnutie s drogami bolo len námetom výtvarnej práce.


Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom
Katarína Pastuchová
Dňa 18. novembra 2013 sa
konal pod hlavičkou Centra
voľného času ELÁN   5. ročník
okresnej súťaže v anglickom jazyku pre štvrté ročníky ZŠ „English primary marathon“.
Finále pozostávalo z dvoch
častí, v ktorých žiaci súťažili
anonymne pod vyžrebovaným
číslom pri prezentácii. Prvou
písomnou časťou bol test s ma-

ximálnym možným počtom
získaných bodov 46 a ústna časť
„speaking“ . O poradí súťažiacich na prvých troch miestach,
ktorí dosiahli rovnaký počet
bodov, rozhodla porota na základe rozprávania o sebe.
Okresnému kolu predchádzalo
školské kolo, ktoré si mohli vyskúšať všetci žiaci z ročníka   a
najlepšie výsledky dosiahli dva-

ja žiaci – Erik Chamaj a Jakub
Capík. Spomínaní žiaci mali
možnosť sa zúčastniť okresného kola, kde síce neobstáli na
predných ocenených miestach,
ale vo veľkej konkurencii žiakov mestských škôl  nesklamali
a tak mali možnosť preveriť si a
odskúšať svoje vedomosti.
Aj takéto a podobné vedomostné akcie podporujú u našich žiakov zdravú ctižiados-

tivosť a možnosť preukázania
svojich schopností. Zároveň sa
stávajú odrazovým mostíkom
aj pri prechode žiakov na druhý
stupeň ZŠ, keď naši žiaci prechádzajú do mestských škôl.
Vzájomné kontakty, spoznávanie ružomberských pedagógov,
kamarátstva so žiakmi z okresného mesta – to všetko napomáha k plynulému a bezstresovému prechodu.
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Naši štvrtáci sú výborní cyklisti
Vladimíra Chlepková
Hneď v úvode školského
roka 2013/2014 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili zaujímavej akcie, vďaka ktorej mali
úplne iné dopoludnie ako zvy-

čajne. Namiesto školského vyučovania sa zmenili na cyklistov
a vyskúšali si ako to funguje na
cestách a čo znamená byť súčasťou cestnej premávky.   Stali
sa teda účastníkmi dopravy,
v ktorej museli dodržiavať všet-

Na dopravnom cvičisku

foto: archáv školy

ky, zákonom dané nariadenia a
predpisy. V úvode im inštruktor
priblížil cestné predpisy teoreticky a tie si následne vyskúšali
aj prakticky. Na cvičisku ich už
kontroloval dopravný policajt.
Ten však nebral žiadne ohľady
na to, že sú to len deti. Práve
naopak, snažil sa, aby pochopili, že rovnako ako dospelí, aj
oni môžu zapríčiniť dopravnú
nehodu, pri ktorej ublížia nielen sebe, ale aj druhým. Sami
dobre vieme, že niekedy sa
stane obeťou človek, ktorý nehodu nezapríčinil, len bol v nesprávnom čase na nesprávnom
mieste. Takýto človek, aj keď
je zodpovedný a všetky predpisy svedomito dodržiava, doplatí na nezodpovednosť toho
druhého. Preto by mal každý
človek dané predpisy zodpo-

Nová preliezka z projektu
Renáta Cagalincová
Problémom súčasnosti je klesajúca fyzická aktivita detí, ktorú nahrádza čas strávený v spoločnosti televízora, DVD alebo
počítača. S vytváraním správnych a trvalých pohybových návykov treba začať v útlom detstve, a využiť pritom prirodzenú
potrebu detí. Nedostatočný pohyb v detskom veku sa nedá nahradiť hodinami strávenými v posilňovni
v dospelosti. Aby
bolo dieťa schopné
v dospelosti cvičiť,
je dôležité, aby sa
venovalo rôznym
druhom fyzickej aktivity už v detstve.
Školský vek je pre
svoju dĺžku a rýchlosť vývoja dieťaťa
veľmi pestrý. Pokračuje vysoká potreba
pohybu, dieťa potrebuje venovať pohybu rovnaký čas aký
strávi v škole. Pohyb sa má skladať hlavne
z hier, ktoré sa viac zameriavajú na rozvoj
koordinácie pohybov a spolupráce v kolektíve. Naša škola má cvičebňu,  avšak chý-

bajú v nej laná a tyče, aby mohli žiaci na
hodinách telesnej výchovy šplhať. Preto sa
riaditeľka školy rozhodla zapojiť do Enviro
projektu, vyhláseného MondiSCP. Vypracovala projekt, v ktorom bola možnosť dodávky a osadenia preliezky s prvkami  šplhania. Projekt bol úspešný a získal dotáciu
1000 eur, zvyšných 291 eur dofinancovala
obec. A tak preliezka Blesk slúži od októb-

foto: archáv školy

ra všetkým žiakom a deťom. Neničte ju,
aby čo najdlhšie spríjemňovala chvíle pri
oddychu a športovaní!

  



vedne dodržiavať a dopravným
priestupkom sa vyhýbať. Tým
by zabránili nehodám a v neposlednom rade by aj uľahčili prácu našim policajtom. Podobnej
akcie by sa mali žiaci zúčastniť
v tomto školskom roku ešte raz.
Mala by už však poslúžiť na to,
aby si tieto získané návyky len
utvrdili a stali sa pre nich ešte
väčšou samozrejmosťou.
Vďaka slnečnému dopoludniu a pánom policajtom žiaci
zistili, čo všetko musia na cestách dodržiavať, aby neohrozovali seba ani ostatných.  Musím
povedať, že im to skutočne išlo
veľmi dobre a ak budú tieto
predpisy svedomito dodržiavať aj v praxi, nemusíme sa báť
žiadnej dopravnej nehody v našej obci.

  



Záložky, ktoré
spájali školy
Jana Kamhalová
Cieľom projektu bolo  nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.
V rámci 4. ročníka sme sa prihlásili do
projektu aj my – žiaci základnej školy. Našou partnerskou školou sa stala Základná
škola vo Velichovkách v okrese Náchod.
Každý žiak vyrobil jednu záložku, ktorú
sme spolu s listami od  žiakov zabalili do
balíčka a poslali našim českým kamarátom. Prešlo niekoľko dní a my sme čakali...
čakali a dočkali sa! Po jesenných prázdninách nám ich doručili. Žiaci sa im veľmi
potešili a každý si vybral jednu z balíčka.
Spolu s nimi sme dostali aj pamätné CD,
list , v ktorom nám napísali veľa zaujímavostí o svojej škole.
Výmenou záložiek však naše priateľstvo
neskončilo a ja som veľmi rada, že niektorí žiaci si už vymieňajú pravidelne listy so
svojimi „záložkovými“ kamarátmi. V našej
dobe mailov a SMS  je to pre žiakov zaujímavé vymieňanie informácií a zážitkov a
verím, že  bude pokračovať aj naďalej. 
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Luxusný vianočný darček
Katarína Kačalková
Pojem luxus – to sa dnes k bežnému
slovenskému občanovi akosi nehodí. Kríza dolieha do všetkých oblasti každodenného života, a aj tí ktorí
majú prácu, si dobre rozmyslia, ako
a na čo použiť zarobené eurá.
Médiá na nás opäť vychrlili množstvo lákavých a zaručene najlepších
ponúk – ako kupovať na splátky
a bez navýšenia, ako si požičať a
neplatiť úroky alebo začať splácať až niekedy po novom roku, či
ako bankám nie je jedno, ako si
my, bežní občania žijeme. A človek začína bojovať – na jednej
strane s túžbou nepremeškať takú
„dobrú“ príležitosť a zadovážiť si
to či ono a na druhej strane s tým
zbytkom zdravého rozumu, ktorý
sa snaží posúdiť potrebnosť voči
zbytočnosti. A čuduj sa svete, zdra-

vý rozum občas vyhrá a prichádza
druhá fáza. Sami seba presviedčame, že nám na Vianoce stačí len
niečo malé, nejaká drobnosť, veď
aj tak všetko máme. A tak kúpime
v obchode skutočne nejaký symbolický darček, ktorým plánujeme dať
najavo, že na jeho adresáta myslíme
a chceme ho potešiť. Ale do Vianoc
ostáva ešte nejaký ten týždeň a my
máme čas rozdumovať, aby si ten
dotyčný o nás nebodaj nepomyslel,
že sme skupáni, že sme mu darovali
len takú drobnosť. Aby sme neostali v hanbe, predsa ideme ešte do
obchodu a k tomu nášmu dobre
mienenému symbolickému darčeku dokúpime ešte čosi lepšie, čo
jednoznačne bude vypovedať o našej prajnosti. Ak máme takýchto
adresátov niekoľko ... už sme tam,
kde sme nechceli byť.

Dumám a uvažujem, prečo je v človekovi tak silno zakorenená túžba
dobre vyznieť pred ostatnými, prečo má až takú obrovskú moc názor
iných na nás, získa človek skutočne
tak veľa, keď ide s väčšinou?
Dovoľte mi rýchlu paralelu s biblickým príbehom narodenia Pána.
Väčšina by povedala, že nový Kráľ
patrí do paláca, On si však vybral
maštaľ. Väčšina by povedala, že nového Kráľa treba privítať fanfárami,
On si vybral poklonu pastierov.
Väčšina by nového Kráľa uložila do
mäkkých, teplých prikrývok, On si
vybral dych zvierat. Väčšina by od
nového Kráľa čakala moc, rozhodnosť a silu, On sa ukázal ako bezbranné Dieťa. Potichu mi napadá,
ako by asi vyzerali Vianoce, keby
Kráľ rešpektoval názor väčšiny...
Jeden priateľ mi povedal, že si cez

tohtoročné Vianoce dopraje nezvyčajný darček. Od 23. decembra
ostáva doma s rodinou, do práce
nastupuje až 2. januára. Zavčasu
ráno si pol hodinu vyhradí na rozmýšľanie, uvažovanie a modlitbu.
Svojim dvom deťom každý deň
urobí program – výlet, prechádzka, hry, vianočné príbehy, návštevy
betlehemov, návštevy rodiny, známych a priateľov, ak dovolí počasie
guľovačka a sánkovačka. Kedykoľvek cez deň mu napadne, pochváli
manželku za jej činnosť alebo snahu.
Začudovala som sa jeho otvorenosti a odhodlaniu. V dnešnej dobe
a čosi také... Zbadal to. Usmial sa
a povedal: „Ja viem, väčšina by si
pomyslela, že niekam patrím, ale
poviem ti, to je pre mňa ten najluxusnejší vianočný darček“.
  

a označuje sa aj ako životná energia, ktorá človekovi vdýchne dušu.
Lung zastupuje všetko, čo sa pohybuje. Koordinuje dýchanie, pulz,
peristalitické pohyby čriev, jasnosť
zmyslových orgánov, ale aj vedomie a podvedomie. Energia lung
sa považuje za chladnú. V harmonickom stave prispieva jasnému
duchu a v negatívnom spôsobuje
podráždenie.
Tripa symbolizuje v tele princíp
ohňa, čiže riadi spaľovacie procesy, počnúc prijatím potravy cez
jej spracovanie a vylučovanie.Tripa reguleje hlad i smäd a udržuje
správnu telesnú teplotu. Dodáva
telu temperament, odvahu, vitálne
vyžarovanie. V harmonickom stave
zodpovedá za príjemné pocity, jeho
negatívnym prejavom je podráždenosť.
Péken symbolizuje tekutosť,
ale aj stabilitu a hmotnosť.Všetky
vlhké prvky v tele závisia od péken
napr. tekutina v orgánoch, pružnosť tkaniva, pohyblivosť kĺbov,
ako aj sliznice dýchacích orgánov a
čriev.  K energii péken patrí aj pevnosť a stabilita ducha a tela.
Druhým pilierom tibetskej medicíny je učenie o živloch.
Živly delíme na: priestor,

vzduch, oheň, vodu a zem.
Z materiálneho hľadiska ich
možno považovaťza fyzikálne stavebné kamene života.
Liečenie znamená vyváženie
živlov. Lekár predpíše chorému určité liečivá,  prostriedky s obsahom
chýbajúcich živlov, poprípade látky, ktorých živly vyrovnávajú disharmóniu živlov pacienta.Tibetské
konštitučné liečenie nám na troch
energiách ukazuje, podľa akého
vzoru sme ušití. Pomocou neho si
môžeme zariadiť život podľa vlastných potrieb.
Aby ste pochopili všetky súvislosti, museli by ste si preštudovať
celú knihu. Ale jedno je isté, každý
človek-jeho stavba tela, farba očí,
vlasov, pokožky, je daná podľa jeho
typu a tomu prislúchajú aj jeho
povahové črty a chute. Pre svoje
zdravie sa musí snažiť o zachovanie
harmónie celého organizmu.
Jedno príslovie hovorí, že: človeku sa zdá jeho vlastný život hneď
krajší, keď ho prestane porovnávať
zo životom iných ľudí. No a vianočné sviatky sú vlastne o snahe
mať vlastný život, ale aj život svojich blízkych krajší, pokojnejší a
príjemnejší a ja vám to všetkým zo
srdca prajem.


Upracme si v duši
Edita Haluzová
Keď píšem tieto riadky, je druhá
adventná nedeľa a vianočné sviatky
sú predo dvermi. V každej domácnosti nastal predvianočný zhon,
veľké upratovanie, naháňanie sa po
obchodoch a pečenie vianočných
dobrôt .Keby sme sa opýtali žien,
či sa tešia na Vianoce, veľa by asi
odpovedalo záporne. Zhon, stres,
starostlivosť o plné žalúdky rodinných príslušníkov a potom už len
odpadnúť na gauč pri televízore a
ešte si vypočuť komentáre svojich
ratolestí, že Ježiško im nepriniesol
darček aký chceli a sedieť za sviatočne prestretým stolom s dospelákmi je nuda...
No nechcela som vám až takto pokaziť predstavu   Vianoc. Ale
sama to tak po celé roky pociťujem-zhon, stres, únavu. Tak mi
napadlo, že veď upratovanie sa dá
rozdeliť aj na etapy, koláčov zasa až
tak veľa nepotrebujeme, lebo váha
sa po sviatkoch aj tak vyšplhá smerom hore. Keď sa človek málo hýbe,
tak mu prejedanie pred televízorom neprospieva a plný žalúdok
veľmi sťažuje tráveniu a prispieva
k nepohode.
V týchto dňoch sa mi dosta-

la do rúk kniha Päť Tibeťaniek
od Gerti Samelovej. Čítam rada a
veľa celý život, takže aj túto knihu
som   prečítala za dva dni. Lenže
som pochopila, že to nie je len taká
obyčajná kniha na čítanie, ale je to
tiež návod, ako sa spoznať, zaradiť
a prehodnotiť svoje postoje, ako sa
vrátiť k prirodzenému poriadku a
vykročiť na cestu k harmónii, zdraviu a šťastiu. Upratať si v duši, prehodnotiť svoje priority.
Sedem Tibeťaniek je vlastne
sedem typov tibetského konštitučného učenia .Keď sa podľa návodu spoznáte v určitom type zrazu
zistíte, že už viete, prečo ste automaticky v zime odmietali surové
šaláty, alebo sa povinne nedokážete napchávať ovocím a niekto má
radšej teplé husté polievky, alebo
šťavnatý steak.
Tibetské učenie o typoch je súčasťou najrozsiahlejšej liečiteľskej
kultúry na svete.
Dozviete sa o troch energiách,
na ktorých sa zakladá tibetské lekárstvo a to: lung, tripa a péken,
ktoré predstavujú plyny v tráviacom trakte, žlč a hlieny. Tieto energie sú prítomné všade v prírode a
charakterizujú aj človeka.
Lung je najdôležitejšia energia
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(zostavil Dušan Dírer)

V ďnešnej osemsmerovke sa nachádza koniec výroku Janice Maeditere: „Vianoce nie sú tak moc o ...“ (46 písmen)
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AMBICIÓZNY, AUTOMOBIL, BALÍK, BLAHOŽELANIE, BOHÉM, DÔSLEDNOSŤ, ENCIÁN,
ETELA, GARÁŽ, HASIČI, HOROR, HOSTIA, HOSTINA, CHODNÍK, IDENTICKY, KARIÉRA, KAŽDODENNÝ, KOMINÁR, KORENIE, LITER, LOPATKA, LUSTER, MAJONÉZA, MAMKA, MASLIAK,
MOTIVÁCIA, NEHA, OBLÚK, OSTANKINO, OZDOBA, ROBOTNÍK, RODINA, ROKOKO, SENO,
SLOBODNÝ, SNEH, SNEHULIAK, STAVBA, STOLIČKA, STROMČEK, SVIATOČNÝ, SVIECA,
SYSTÉM, ŠALÁT, ŠŤASTIE, TRÉNERI, TROMBÓN, URČITOSŤ, ÚSKALIE, VINIČ, VÝNIMKA

Riešenia Sudoku z čísla 3/2013:
1:   2 8 3
2:
						
7 4 2		
						
5 6 8		

7 6 6
3:
4 9 9		
7 5 5		

3 8 2
6 8 2
7 6 3

Výherca: 5 € získava: Stanislava Žmijáková - Liptovská Štiavnica.
Výhru si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade.
Riešenia osemsmerovky 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 jeden krát štvrťročne. Adresa: Obecný úrad Liptovská Štiavnica, Hlavná 39/53, IČO 00 315 427,
web: 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: 9. 3. 2014.

