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V súčasnosti má naša obec 1097
obyvateľov, čo nie je veľa, ale
tento počet nás predurčuje k...

Dúfali sme, že polomy, ktoré
zanechal vietor bóra nezasiahli
turistický chodník...
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Editoriál - S otvorenými očami...
Katarína Kačalková

Milí čitatelia,
ani sme sa nenazdali a začíname ukrajovať z druhej polovice tohto roka – dalo
by sa povedať, že máme pred sebou tú
krajšiu polovicu, veď začínajú prázdniny,
leto a všetko, čo k tomu patrí.
Relatívne teplá zima nám z peňaženiek
nevytiahla veľa peňazí a tak z ušetrenej
kopy, kôpky, alebo kôpočky máme možnosť zhmotniť naše sny a predsavzatia zrealizovať cestu okolo sveta alebo stačí do Chorvátska, vymeniť
strechu na dome alebo stačí vymaľovať izbu, či zbaliť ruksak a
pozrieť ako žijú Tatry, alebo stačí aj Lúčny hríb...
Tie sny, predstavy a predsavzatia – naše vlastné alebo cudzie
– nás od začiatku tohto roka sprevádzajú akosi hojnejšie ako
inokedy. Začalo to prezidentskými voľbami a kampaňou okolo
nich. V rozsiahlych debatách sme mohli počuť, ako si kandidáti
predstavovali našu budúcnosť, aké sľuby dávali nám a sebe predsavzatia, ak budú zvolení... Vybrali sme si. Dúfajme, že správne.
Ukáže čas, čo zo sľubov a predsavzatí dostane zhmotnenú podobu.
Potom prišli eurovoľby a s nimi jasne deklarovaný náš ne-

záujem. Tiež sľubované sľuby a dávané predsavzatia nepadli na
úrodnú pôdu. Možno viacerí z nás nadobudli dojem, že okolo
nás nevidno nič, čo by bolo zhmotnením práce europoslancov.
O to horšie! Priemerne informovaný občan ani netuší, čo nami zvolení zástupcovia za extrémne „slušné“ platy schvaľujú
– asi málokomu niečo hovoria schvaľované materiály Lunacek
či Estrela...
No nielen politické sľuby a predsavzatia nás sprevádzajú, boli
to aj tie celkom prozaické – novoročné, na ktoré sme už hádam
aj zabudli. Spomeniete si ešte? Prestali ste fajčiť? Navštívili ste
dávneho známeho? Prečítali ste už knihu? Poviete si, že do konca
roka ešte máte čas... Dúfajme, že áno.
Druhá polovica roka má svoje špecifiká a svoje udalosti, ktoré tiež budú na nás útočiť rôznymi sľubmi a predsavzatiami. Za
všetky spomeniem len jednu – jesenné komunálne voľby. Tie nás
snáď budú zaujímať trochu viac... Budeme pri nich potrebovať
nielen veľa zdravého sedliackeho rozumu ale aj trochu konkrétnych informácií. Tak využime nastavajúce dni oddychu a trochu
spomalenejšieho rytmu a s otvorenými očami obdivujme a skúmajme naše okolie, či niečo z predchádzajúcich sľubov a predstáv predsa len nedostalo zhmotnenú podobu...
Všetkým Vám, milí čitatelia, prajem pohodové leto a otvorené
srdce i dušu aj pre veci verejné .
Zo zasadnutí OZ

Bude obec brať úver na prístavbu Materskej školy?
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa
15. 5. 2014.
Plat starostu obce a hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že
na základe skutočnosti, že starosta
v uplynulom období pri zabezpečovaní výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy a pri výkone samosprávnej

pôsobnosti obce dosiahol veľmi dobré
výsledky, ostáva jeho doterajší plat nezmenený (čo predstavuje 1,98-násobok
priemernej mesačnej mzdy 824 €, zvýšený o 50 %).
Taktiež v prípade platu hlavného kontrolóra ostáva doterajšie ohodnotenie
(vzhľadom na výkon starostu) nezmenené (1,54-násobok priemernej mesačnej mzdy 824 €, zvýšený o 30 %).

Stavebné úpravy ZŠ a prístavba MŠ
Poslanci Obecného zastupiteľstva zvolili komisiu pre výberové konanie k stavbe Stavebné úpravy ZŠ a prístavba MŠ
v obci v zložení: Ing. arch. Ján Potoma,
Ing. Pavol Hlaváč, Dušan Lauko, Mgr.
Renáta Cagalincová, Miroslav Mušuta.
Výberové konanie bude robiť osoba
podľa výberu, jednostupňový projekt
Pokračovanie na str. 2
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Kto znečisťuje ovzdušie fenolmi?
Pokračovanie zo str. 1

vypracuje Ing. arch. Ján Potoma.
Úver k úprave ZŠ a prístavbe MŠ
Starosta obce informoval poslancov OZ
o ponuke Prima banky, VUB banky a
UNICREDIT BANK.
Poslanci OZ navrhli neschvaľovať úver,
pokiaľ neprebehne výberové konanie
na zhotoviteľa stavby, vrátane vybavenia stavebného povolenia.
Rôzne
Záverom bolo prejednané:
- Znečisťovanie pôdy a ovzdušia: Mária Královenská dokladovala, že pri
jej rodinnom dome bolo v decemberi 2013 zamorenie pôdy fenolmi vo
výške fenolov 2,815 a v snahe riešenia
tejto skutočnosti odporúčala napísať
obci list na Okresný úrad, odbor Životné prostredia, nech oni posúdia a
vykonajú kontrolu znečistenia ovz-

Finančná zbierka pre
Viktóriu Tkáčikovú
Dňa 29.1.2014 vypukol v obci veľký požiar, ktorý zničil tri drevenice. Jednou
z nich bola aj drevenica Viktórie Tkáčikovej, ktorá ju trvale obývala.
Dnes prichádza čas, aby sme finančnú
zbierku na pomoc postihnutej zdokladovali a vyúčtovali.
Obyvatelia obce vyzbierali Viktórii Tkáčikovej čiastku 4028,-€
Cudzí občania prispeli čiastkou 459,-€
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytlo dotáciu na nevyhnutné vybavenie domácnosti vo výške 600,-€
Celková čiastka predstavuje sumu
5087,-€
Celkové výdavky na rekonštrukciu zhoreného domu predstavujú čiastku 3881,-€.
Z celkových príjmov sa ušetrila čiastka
1206,-€, ktoré budú uschované a budú
slúžiť pre nevyhnutné veci Viktórie Tkáčikovej.
Na záver pripájame poďakovanie Viktórie Tkáčikovej:
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým
občanom Liptovskej Štiavnice, ktorí mi
akýmkoľvek spôsobom pomohli na oprave
môjho požiarom zničeného domu.
S úctou a vďakou Viktória Tkáčiková

dušia zameranú na fenoly, lebo obec
nie je odborník. Znečisťenie údajne
spôsobujú menovaní: Stanislav Debnár, Miroslav Baďo, BENEX INTERIÉR. Obecné zastupiteľstvo odporučilo
obci zaslať žiadosť na Okresný úrad,
odbor životného prostredia Ružomberok na prešetrenie fenolov v obci.
- Zásah miestnej komunikácie do
vlastníctva občianky Aurélie Jankovej:
Starosta obce oboznámil poslancov
s vytýčením pozemku miestnej komunikácie pri rodinnom dome Aurélie Jankovej geometrickým plánom,
kde sa zistila skutočnosť, že minimálne 2 m zo svahu patrí obci Liptovská Štiavnica. Obec bola k majiteľke
Aurélii Jankovej ústretová, predmetný
svah neobkope, aby nedošlo k zosuvu
a miestnu komunikáciu ohraničí oceľovými stĺpmi (v počte 4 kusy), ktoré
budú brániť v jazde nákladných áut
po svahu.
- Výkup pozemkov poza obecný
úrad: zatiaľ bolo schválené odkúpenie
troch pozemkov, s návrhom, aby boli
vykúpené pozemky až po vlastníctvo
V. Barančíkovej poslanci Obecného
zastupiteľstva súhlasili s požiadavkou
vypracovať Geometrický plán na vytvorenie novej miestnej komunikácie

v úseku od miestnej komunikácie cintorín po vlastníctvo Viktórie Barančíkovej, Na ohrady 52/1, kde bude aj
zriadená otočka komunikácie. Vypracovanie GP bude zadané až v prípade,
keď obec získa súhlasné stanovisko
s overeným podpisom od všetkých
zúčastnených majiteľov pozemkov.
- Sťažnosť Ing. Jána Belku, bytom L.
Štiavnica, Do parohu 238 na Róberta
Pavelku na skládku zeminy, ktorá zasahuje na ich drevenicu – rieši Okresný úrad, odbor Životného prostredia.
- Ing. Hlaváč predložil žiadosť na viac
referenčných šoférov na vozidlo VW
Transporter – Jozef Kmeť, Ludrová
12, Marián Ondrejka, Stará 187/67,
Liptovská Štiavnica a Bohuš Kačaljak, Stará 164/12, Liptovská Štiavnica.
Poslanci so žiadosťou súhlasili.
- Žiadosť s umiestnením stávkovej
kancelárie NIKE Prvá slovenská
stávková spoločnosť v priestoroch
Caffé bar Michal, Stará 150/21, Liptovská Štiavnica. Poslanci Obecného
zastupiteľstva žiasdosť odsúhlasili.
Otváracie hodiny:
pondelok – štvrtok:14:00 - 22:00 hod.
piatok - sobota: 14:00 - 23:00 hod.
nedeľa: 14:00 hod. do 22:00 hod.


Zástupca starostu Oto Ondrejka oslávil minulý mesiac svoju 50-tku.
Srdečne gratulujeme - redakcia
foto: z archívu obce
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Postrehy starostu obce

Mrzí ma, že sa v našej obci nachádzajú nespratníci
Dušan Lauko

Vážení spoluobčania,
týchto pár riadkov píšem v období, prichádzajúceho leta a
s ním času oddychu a prázdnin. V mojich postrehoch sa
chcem dotknúť troch tém.
Prvou témou sú blížiace sa
komunálne voľby, ktoré sú vypísané na 22. novembra 2014.
Možno trochu zavčasu, ale
patrí sa zhodnotiť končiace sa
štvorročné volebné obdobie
pod mojim vedením. Jednotlivé investičné akcie rozpisovať nechcem. V sumáre povedané, obci Liptovská Štiavnica
sa darilo v celku dobre. Spájam to v súvislosti so spoluprácou s Centrom voľného času
Ružomberok, PaedDr. Eleny
Šlavkovej, ktorá nám priniesla
nemalé finančné prostriedky.
Za veľký úspech pre obec považujem aj ukončenie pozemkových úprav (komasácie)
v obci, ktoré boli ukončené
v roku 2012 a vyriešili mnohé
podielové spoluvlastníctva. Po
viacerých rokoch sa nám podarilo opraviť miestne komunikácie, vyasfaltovať miestnu
komunikáciu na Kľučinách a
Novú ulicu. Ďalej spomeniem
výkup dvoch ciest – Poza Drevenice, Nad ihriskom. V súčasnosti finišujeme s vybavením stavebného povolenia
na prístavbu materskej školy.
Popri úspechoch treba priznať,
že nie všetko sa nám podarilo
splniť. Spomeniem rekonštrukciu verejného osvetlenia,
oprava miestnej komunikácie Kutiny, regulácia potoka
a možno aj iné veci. Pri tejto
príležitosti sa chcem poďakovať poslancom OZ, pracovníkom obce za aktívny prístup
pri riešení denných starostí
obce. Poďakovanie patrí aj
Vám, vážení spoluobčania, že
sme v uplynulých štyroch rokoch v prevažnej miere našli

spoločnú reč. Stále tvrdím, že
naša obec je obcou, ktorá má
stúpajúci trend a do ďalších
rokov sa jej bude dariť. Niekedy v minulosti padala na moju
hlavu kritika o veľkom počte
novopostavených rodinných
domov a tým aj o prílive cudzích občanov. V komunálnej politike som viac ako 20
rokov, preto mi verte, že inej
cesty ako obec udržať na patričnej úrovni je len zvyšovanie
počtu obyvateľov. Obce, ktoré
majú v súčasnosti
okolo
500 – 600 obyvateľov sú viac
– menej odsúdené na zánik
resp. pričlenenie k iným obciam. Vidím to
v horizonte 510 rokov. Niežeby sa obce
chceli vzdať sa
svojej identity,
ale štát to vyrieši prostredníctvom prísunu finančných
prostriedkov, ktorých bude
nedostatok na riadne fungovanie obce. V súčasnosti má
naša obec 1097 obyvateľov, čo
nie je veľa, ale tento počet nás
predurčuje k tomu, aby sme
dokázali ako tak fungovať aj
v ďalších rokoch. Možno vás
bude zaujímať aj skutočnosť,
že jeden trvale žijúci občan
prinesie každoročne 170,- €
v podobe podielových daní do rozpočtu obce. Hovorí
sa, že práca s ľuďmi je jedna
z najťažších prác. Práca starostu tiež nie je ľahká, ale aj
napriek tomu ma táto práca
baví. Chcem vám prostredníctvom novín oznámiť, že sa
pokúsim kandidovať aj v nastávajúcom volebnom období
na roky 2014-2018 a požiadať
o Vašu podporu.
Druhou témou, ktorou sa
chcem zaoberať je poďakova-

nie sa organizáciám pôsobiacim na území obce. Najväčšou
organizáciou pôsobiacou v našej obci je Jednota dôchodcov
Slovenska vedená predsedníčkou Ing. Annou Klimčíkovou.
Ste skupinou ľudí, na ktorú sa
ako starosta môžem hocikedy
obrátiť a vždy je ochota pomôcť, spoločne komunikovať.
Ďalšou organizáciou v obci je
mnohokrát nenávidená, ale
aj ospevovaná Telovýchovná
jednota Družstevník Liptovská Štiavnica.
Novodobá éra
futbalu v Liptovskej Štiavnici má 20
rokov. Naše A
mužstvo prešlo
od poslednej
triedy až po
III. ligu. V obci odohrali zápasy mužstvá
od maličkých
Kalamien až
po mestá ako Zvolen. Určite
sme sa zviditeľnili na futbalovej mape Slovenska, z čoho
majú mnohí z nás radosť. Keď
spomínam mená, netreba zabudnúť na Ing. Pavla Hlaváča,
Štefana Ondrejku, Ota Ondrejku, ktorí robia neskutočnú prácu v prospech futbalu.
Viem, že tieto riadky niekoho
nepotešia, ale aj napriek tomu
skúste si sami sebe odpovedať,
či by bolo lepšie keby sa futbal v obci nehral, alebo by sa
hral na nižšej úrovni, kde by
hrozilo že v niektorých prípadoch by sa nenazbieralo
ani kompletné mužstvo. Tieto
slová vyslovujem zo skúseností z mnohých iných obcí.
Ďalšou významnou organizáciou je Dobrovoľný hasičský
zbor, pod vedením Michalov
Ondrejkovcov, ktorí berú hasičinu s plnou vážnosťou, za
čo im prostredníctvom novín
ďakujem. Treba tiež spomenúť

organizáciu Poľovnícke združenie Salatín pod vedením Jaroslava Mišuru, ktorá si svoju
prácu vykonáva zodpovedne.
Chcem pripomenúť, že bolo dôležité pri transformácii
poľovného združenia ich jednota a odvaha udržať poľovné
združenie pre našich občanov
a nie pre úzku skupinu zbohatlíkov z Bratislavy. Ďalšou
skupinou ľudí, ktorej chcem
vysloviť úprimné ďakujem je
miestny spevokol, ktorý funguje pod vedením Mgr. Moniky Kováčikovej v našej obci už
niekoľko rokov. Viete, nie sme
profesionáli, ale som hrdý, že
sme.
Poslednou témou je téma
nespratníkov
pôsobiacich
v našej obci. Mrzí ma, že aj
u nás sa nájdu ľudia hlavne
mládež, ktorí obci viac škodia
ako pomáhajú. V obci máme
nové multifunkčné ihrisko,
ktoré nemá viac ako tri roky,
ale ochranná sieť okolo neho
vyzerá ako keby malo desať.
Našli sa dobrodruhovia, ktorí
počas noci z piatka na sobotu
vedeli popresúvať kontajnery
slúžiace na sklo a plasty do
potoka. Altánok v doline vybudovali zadarmo mladí ľudia
avšak našli sa jedinci, ktorí si
namiesto relaxu a oddychu
vylievajú zlosť na nevinnom
altánku, dokonca si v jeho
vnútri aj založili oheň. Dosť
bolo kritiky. Chcem sa vrátiť
k prvej vete. Začínajú prázdniny, preto mladí ľudia oddychujte, relaxujte, ale nikdy
nezabudnite, že aj vy tvoríte
obraz obce Liptovská Štiavnica.
Ostatným spoluobčanom, ktorí budú tráviť dovolenku či už
doma alebo v zahraničí, prajem príjemný oddych, načerpanie novej energie a zdravia
do ďalších pracovných dní.
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Naši dôchodcovia navštívili Zakopané v Poľsku
lieval ostatné „kvapky“ moku a tak spevom všetkých
V krásnom sobotnom ráne
– dôchodcov i mladších,
7. júna, netrpezlivo čakajúc
s doprovodom harmoniky
na meškajúci autobus a po
sme ani nezbadali a boli
kontrole účasti prihlásesme doma.
ných na autobusovej zastávZorganizovaný zájazd bol
ke sme sa vydali na smer
splnením jedného z bodov
Zakopané v Poľsku.
plánu aktivít ZO JDS na
Po ceste sme ešte pozbierali
tento rok.
ďalších účastníkov zájazdu
V mesiaci jún nás čaká ešte
na ohlásených miestach a
účasť našich „športovcov“
boli sme kompletní. Začiana Okresných športových
tok cesty
hrách na ihbol trochu
risku v Liskonudný, ale
vej. Tí najlepto netrvaší postúpia do
lo
dlho,
krajského kopretože náš
la športových
starostlihier JDS.
vý starosta
V lete máme
sa čoskon apl án ov a ro prejané spoločné
vil svojím
posedenie
známym
spojené s vahumorom,
rením gulášu
s ponúkapri altánku
ním dobrôt
v Zemianna lopáriku
skej doline.
(klobáska,
Termín bude
slaninka), i
stanovený
s kalíškom
tak, aby sme
tuhého
vystihli pekto začalo
né počasie.
v autobuse
Podľa plánu
ožívať.
aktivít navCesta au- Pri výletoch nesmie chýbať skupinová fotografia účastníkov...
foto: z archívu JDS štívime aj ditobusom
vadelné predubiehala pokojne a bez- nosti od vrchu KASPROW. vypočuli si aj výklad ochot- stavenie v Martine, spoproblémovo vďaka nášmu Ostatní naši spolupútnici ných sprievodcov. Prešli ločné kúpanie v Lúčkach,
výbornému vodičovi To- sa poprechádzali peknými sme sa aj okolo známeho Tatralandii aj v Podhájskej
mášovi z firmy TOMY. Cez uličkami mesta, plných tu- Kežmarského hradu, pop- podľa záujmu členov.
„hranicu“ sme prešli ani ristov, reštaurácií, obchodí- rechádzali peknými širokýnevediac ako a už sme boli kov, urobili menšie i väčšie mi ulicami s množstvom Výbor ZO JDS je presvednákupy. Po stretnutí sa celej zelene, pochutili na dobrej čený, že týchto akcií sa
v Poľsku.
Obdivovali sme architek- skupiny na parkovisku sme zmrzline a pive a už mierne zúčastní väčšina našich
túru prícestných domov, pokračovali v ceste na Slo- unavení sme nastúpili do členov a organizačne ich
pasúceho sa dobytka v ich vensko do čarokrásnej obce autobusu – smer Liptovská zabezpečí tak, aby zúčastnení boli spokojní.
okolí, peknej prírody a za ŽDIAR. Obdivovali sme tu Štiavnica.
prechod
svadobčanov
na
Únavu sme prekonali dobkrátky čas sme boli v cie
vyzdobených
vozoch
s
konrou náladou, starosta podoli našej cesty – v ZakopaJozef Klimčík,
Anna Klimčíková

nom. Po krátkej porade sme
„vyselektovali“ záujemcov
o výstup lanovkou na KASPROW vrch (1930 m n. m.),
ktorého sa zúčastnilo 20 našich účastníkov. Po dlhšom
čakaní na zakúpenie lístkov
na lanovku sa po jednom
prestupe dostali na vrch,
obdivovali krásy Vysokých
Tatier z poľskej strany. Nádherný bol výhľad na Kriváň
z pomerne krátkej vzdiale-

skými záprahmi, prešli sme
sa uličkami, urobili spoločné fotky pri drevených maľovaných domčekoch a po
občerstvení v útulnej reštaurácii sme nastúpili do autobusu a pokračovali podľa
nášho plánu do Kežmarku.
Krásne mesto s množstvom
kostolov a iných pamiatok.
Mali sme šťastie – boli ešte
otvorené, takže sme si ich
mohli pozrieť i zvnútra,
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Tento rok sa šlo od Liptovskej Lúžnej
Mária Grafová
Tentoraz nás autobus zaviezol
za Lúžnu a odtiaľ sme sa pobrali
najkratšou cestou do cieľa našej
cesty. Na prvej občerstvovacej a
striptízovej zastávke (akosi sa oteplilo) sme netušili, čo nás čaká. Dúfali sme, že polomy, ktoré zanechal
vietor bóra nezasiahli turistický
chodník po ktorom sme sa vybrali.
Prvé popadané stromy sme jednoducho obišli, no nasledujúce
hromady nám dali poriadne zabrať. Chvíľami sa to podobalo boju
o prežitie, žiadna cesta späť, len
nájsť spôsob a sily na prekonanie
prekážok. Keď sa pred nami objavilo Ráztocké sedlo pod Salatínom,
mohli sme si konečne vydýchnuť a
veriť, že najhoršie máme za sebou
. Optimisti verili, znalí vedeli, že
tomu tak nebude. Strmák od úpätia až po vrchol trval vyše hodiny,
i keď nohy mladých Štiavničanov
ho zvládli rýchlejšie. Podpismi do
vrcholovej knihy sme potvrdili náš
úspešný výstup a mohla začať „oficiálna časť“. Pán starosta Duško
Lauko a otec myšlienky organizovať tento výstup Tonko Slanicay, sa
prihovorili k účastníkom, zaspo-

Nechýbali skalní, starosta so svojou táfličkou, ovčím syrom a slaninkou, Tóno so zásobou svojského humoru a pohonných tekutín, Duško s foťákom a samozrejme mnohí ďalší, ktorí si nenechali ujsť už 14. ročník
Výstupu na Salatín organizovaný obcou Liptovská Štiavnica. Obzvlášť potešila účasť mladších ročníkov
ale aj tých skôr narodených. Celkový počet 45 nebol rekordný, ale pamätný bude určite. Prečo?
bicykle, prípadne iný druh odvozu.
No našli sa aj poctivci, ktorí si celú
Komornícku dolinu odkráčali po
vlastných.

Tradičná vrcholovka
vanie slovenskej hymny (http://
youtu.be/_tJATXv0dpY) všetkými
účastníkmi výstupu. Občerstvenie
suché aj mokré spestrilo oceňovanie víťazov Tonkom Slanicayom
vymyslených originálnych kategórií. Najmladšia účastníčka Lucka
Ondrejková dostala prívesok, na
ktorom nechýbal cumeľ, najstarší účastník 68 ročný pán Mirko

Na výstupe nechýbali mladí ľudia...
mínali na vznik tradície výstupu
(pozrite si originálne tlmočenie
starostovho príhovoru: http://youtu.be/UbHFlnhcGy8 ) Minútou
ticha sme si uctili pamiatku pravidelného účastníka štiavnických
výstupov na Salatín a turistických
podujatí Mirka Hrabušu, ktorý
podľahol zhubnej rakovine a tohtoročného výstupu sa nedožil. Česť
jeho pamiatke!
Nechýbalo ani tradičné zaspie-

foto: D. Dírer

Matys, dlhoročný chalupár v Liptovskej Štiavnici, dostal príkaz
„poliať“ všetkým ... z poldecovej
fľaštičky. Samozrejme, že najkrajším účastníkom sa stal sám „vedúci
zájazdu“ Anton Slanicay, nevadí, že
sa tak sám rozhodol, aspoň nikoho
neurazil . No a špecifická kategória celkom tesne ušla starostovi aj
Tonkovi, získal ju pán Milan Sleziak z Liptovských Sliačov, novic
medzi účastníkmi, ktorého jazýček
na váhe vystúpil vyššie ako u dvoch

foto: D. Dírer
spomínaných adeptov.

Guľášik pripravený tradičnou
zostavou, Roman Čonka, Oto
Ondrejka, Ľubomír Janči, Marián
Janiga a Marián Ondrejka chutil
vynikajúco. Čisté a útulné zariadenie Caffé bar Michal, so vzornou
obsluhou, prispelo k zdarnému
priebehu celej akcie. O 21.00 hod.
vzplanula Jánska vatra, ktorá pritiahla cca 150 účastníkov, ktorí
svojou dobrou náladou vydržali do
včasných ranných hodín. Chcem
poďakovať miestnym hasičom na
čele s Michalom a Michalom Ondrejkovcami a tiež Bohušovi Kačaljakovi, ktorí toto všetko pripravili.

Cesta naspäť mala byť malina,
ale dobre tušíte, nebola. Naši sprievodcovia si dali námahu a preverili
možnosti zostupu, vzhľadom na
PS: Som nesmierne rada, že
už spomínané polomy. Začiatok som sa, po rokoch, opäť zúčastnipo klasickom „zelenom“ chodníku la výstupu, ktorý som v začiatkoch
na ktorom síce bolo pár vyvale- pomáhala organizovať, verím, že
ných, ale dalo sa to zvládnuť, tak- táto pekná tradícia bude mať dlhé
že na Fričove skaly to bolo celkom trvanie a ako povedal pán starosv pohode. Pokračovanie už bolo ta tam hore, mladí nedovolia, aby
dramatickejšie, pretože jedinou zanikla.
schodnou cestou sa ukázal Komín.
Fotogalériu z výstupu nájdete na
Kto pozná vie, kto nepoznal už vie
adrese http://aktuality.liptovskastiež. Žiadne značky, spoliehať sme
tiavnica.sk/salatin14
sa museli na chlapov z Poľovnícke
ho združenia Salatín Ladislava Kačalku, Ľubomíra Omastu,
Rastislava Ondrejku a
Radoslava Popraca. Keď
už mal každý toho celkom dosť a pod nami sa
medzi stromami objavil
sivý pás, potešili sme
sa, že je to cesta. V púšti
takýto jav nazývajú fatamorgána. Žiadna cesta,
len rúbaň s niekoľkými
pováľanými
stromami
pomedzi ktoré sa už hlásili k životu vysadené
mladé stromčeky. Takže
ešte zaťať zuby, pozbierať
posledné sily a konečne
zostúpiť na cestu vedúcu
k neďalekej Jágerke, pod
Starosta obce a „otec“ tradície
ktorou nás už čakali naše
Anton Slanicay
foto: D. Dírer
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Ako sme ponocovali
Jana Kamhalová
Hurá, budeme spať v škole!
Tešili sa všetci od prvákov po
štvrtákov. A tak sme v rámci
osláv Dňa detí zorganizovali
ponocovanie v škole.
V piatok 30. mája o 18. hodine sa začala škola zapĺňať spacími vakmi, batohmi, vankúšikmi a v očiach detí sa dali čítať
rôzne očakávania. Ponocovať v
škole, to nie je len tak. Deťom
sme pripravili zaujímavý program, kde sme sa všetci na niekoľko hodín stali Indiánmi..
Úvodná rozprávka, ktorú pripravila pani riaditeľka Cagalincová im prezradila o čom to celé
bude. Pani učiteľka Kamhalová
si pripravila úvodné rozprávanie o tom, kto boli Indiáni, kde
žili, čo robili, akí boli bojovníci,
čo vynašli...
Rozišli sme sa do tried, kde si
deti zhotovili indiánske čelenky a pekne sme im pomaľovali
„bledé tváre“. Takto pripravení
už mohli zložiť indiánsku prí-

sahu o odvahe a statočnosti a vlastným
odtlačkom prsta ju
spečatili. Nasledovali
športové súťaže pod
vedením pani učiteľky Pastuchovej a
Chlepkovej. Tu sa indiánsky duch družnosti kamsi zatúlal,
ale napriek tomu
Indiáni dosiahli výborné výsledky vo
všetkých pripravených disciplínach.
Poriadne im pri tom
vytrávilo a mohla
foto: archív školy
začať naozajstná in- Vlastnoručne opečené špekáčiky chutili jedinečne...
diánska opekačka.
ju zopakovali aj niekoľkokrát.
domov. Rodičia si prišli po svoPosilnení dobrotami z batôžNastal čas večernej hygieny je ratolesti a musím povedať,
ka sa Indiáni, ktorí ešte vládaa uloženia do svojich spacích že skúšku odvahy a statočnosti
li, pustili do nočného futbalu,
„vigvamov“. Poniektorí zaspali zložili všetci, tí smelí aj tí menej
ktorí by závideli aj Apači. Jeden
hneď po indiánskej rozprávke smelí. Verím, že budú na ponosvietil baterkou na loptu a osna dobrú noc a poniektorí sa covanie ešte dlho spomínať a
tatní sa ju snažili dohnať a kopešte dlho prevaľovali kým im my už dnes rozmýšľame o tom,
núť do bránky. Nechýbala ani
sadol sen na unavené viečka.
aké bude naše ďalšie ponocovaskúška odvahy a nebojácnosti.
S prvými lúčmi slnka vstáva- nie o rok.
Mala taký úspech, že niektorí si
li prváci a začalo veľké balenie


Ocenenie pre nášho žiaka
Katarína Pastuchová
Tradičnou súčasťou osláv Svetového dňa vody, ktorej organizátorom je Vodárenská spoločnosť
Ružomberok už viac rokov po
sebe je výtvarná súťaž pre žiakov
základných škôl.
Témou výtvarnej súťaže pre

Ocenený Jakubko Štoller

žiakov I. a II. stupňa základných škôl bol opäť ústredný slogan Svetového dňa vody 2014
- Voda&Energia. Oslovené boli
všetky základné školy okresu
Ružomberok a do súťaže bolo
zapojených 110 výtvarných
prác v dvoch kategóriách.

spoločne si pripomenúťcelosvetový význam vody pre zachovanie zdravého životného
prostredia. Pre žiakov to zasa
bola možnosť prezentovať svoju
šikovnosť a vyskúšať si svoje výtvarné schopnosti v širšej konkurencii škôl Liptova.

Cieľom tohto snaženia bolo

Potešujúcou
skutočnosťou
bolo obsadenie druhého miesta
v I. kategórii žiakom 3. ročníka
Jakubkom Štollerom. Jeho výtvarná práca zobrazujúca vodu
v mnohých podobách s vodným mlynom porotu zaujala,
a tak spolu s osobným vecným
darom v cene 50 € získal pre
našu školu finančný dar 150 €.

foto: archív školy

Ružomberskí vodári v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, OZ
Piešťany a firmou Mondi SCP
Ružomberok sa rozhodli 24.
marca 2014 uskutočniť oslavu v

hoteli Bobrovník na brehu Liptovskej Mary. Akcie, na ktorej
boli odovzdané ocenenia výtvarnej súťaže sa zúčastnili starostovia obcí dolného Liptova,
riaditelia odštepných závodov
Slovenského vodohospodárskeho podniku a samozrejme
výhercovia výtvarnej súťaže so
svojimi pedagógmi.
Keďže sa jednalo o pracovný
deň a bolo potrebné sa na stanovené miesto po výhru dopraviť,
chcela by som touto cestou poďakovať Obecnému úradu Liptovská Štiavnica, ktorý poskytol
obecné auto spolu s „osobným
šoférom“ a náš žiak mohol zažiť
deň plný zážitkov. Spolu s pocitom víťazstva pri preberaní
ocenenia, krásnou scenériou
prírody okolo vodnej nádrže
bol svedkom aj unikátnej akcie
dopravných policajtov.


ŠKOLA

ŠTIAVNICKÉ TO I TO



2/2014

Prišiel aj kúzelník
Jana Kohútová

15. mája sa v našej škole
kúzlilo. V dopoludňajších
hodinách prišiel medzi nás
kúzelník Jaríni z Košíc. Vo
svojom čarovnom kufri
ukrýval zaujímavé predmety, s ktorými predvádzal
netradičné kúzla. Deti so
zatajeným dychom sledovali
zmiznutie rôznych predmetov, ale tiež znásobenie počtu jedného predmetu. Kúzelník si získal deti od samého
začiatku najmä tým, že ich
zapájal do jednotlivých trikov. Odriekavali rôzne za-

klínadlá a s úžasom sledovali každý jeho pohyb ruky
nevychádzajúc z údivu, aké
kúzlo sa mu opäť podarilo.
Aspoň na chvíľu nás preniesol do čarovného sveta, ktorý je tak vzrušujúci svojim
tajomnom.
Keď sa lúčil s deťmi, nechýbal veľký potlesk a poďakovanie za veselý program,
ktorý nám ponúkol. Príjemná atmosféra nás sprevádzala aj naďalej počas celého
dňa.
 Kúzelník prekvapoval každým okamžikom...

foto: archív školy

Naši žiaci spoznali Orla krikľavého
Vladimíra Chlepková

Orol krikľavý je náš najmenší druh orla. Je to sťahovavý vták, ktorý zimuje vo
východnej a južnej Afrike. Na
Slovensku sa vyskytuje hlavne
vo východných a severných
oblastiach., v ktorých obýva
prevažne veľké lesnaté celky a
pasienky. Živí sa hlavne myšami, potkanmi, vtákmi ale aj
hadmi a žabami. Na hniezdenie vyhľadáva výlučne vysoké
stromy. Jeho samica znáša vajcia väčšinou začiatkom mája.
Po ich vyliahnutí prežije do
dospelosti obyčajne len jedno
z nich. Orol krikľavý v dospelosti dosahuje hmotnosť
približne 1100-1700 gramov a
rozpätie krídel má okolo 150

cm. Často krúži alebo sedáva
na vyvýšených miestach - na
stĺpoch alebo stromoch, odkiaľ ma krásny výhľad na svoj
revír.
O takomto orlovi krik-

Perá Orla krikľavého...

ľavom nám do školy prišla
porozprávať aj pani Kicková
z organizácie OCHRANY
DRAVCOV NA SLOVENSKU. Hravou formou naším
žiakom ukázala, ako tieto
vtáky žijú a čo k životu potre-

bujú. Konkrétne sa vo svojej
prezentácii venovala orlovi
Arnoldovi, o ktorom je známe, že bol ostro sledovaný
pracovníkmi Správy TANAPu. Tomuto orlovi pripevnili
koncom leta na chrbát minivysielačku, aby mohli sledovať
každý jeho pohyb. V polovici
septembra 2013 sa vydal na
dlhú púť do svojho zimoviska v južnej Afrike, z ktorej sa
už stihol aj vrátiť ku svojej samičke. Celý príbeh sme mohli
vidieť aj na webovej stránke
Správy Tatranského národného parku. Deti príbeh orla
veľmi zaujal a na hodinách informatickej výchovy sme jeho
cestu aj sledovali.

foto: archív školy



Zážitkové učenie je aj efektívne vtedy, ak sa ide žiak sám
niečo ideš naučiť. Najlepší
spôsob zážitkového učenia
sa je, ak si žiak môže všetko otestovať v praxi. Ak si to
môže ohmatať, ovoňať a počuť, vnímať to všetko svojimi
zmyslami.

Aktivity v prírode sú nesmierne dôležité, otvárajú
nás pre pochopenie prírody,
vytrhávajú z abnormálneho
vypätého života súčasnej civilizácie, samotný kontakt s prírodou človeka zušľachťuje,
Spoznávanie vesmíru je urče-

Vesmír vo vyučovaní
Renáta Cagalincová

Od svojho narodenia sa
učíme pomocou zmyslov, ktoré
nám sprostredkúvajú podnety z okolitého sveta. Čím viac
zmyslových receptorov do učenia zapojíme, tým viac si objekt poznávania osvojíme.

Výskumy ukazujú, že človek si spravidla zapamätá:
• 15 % z toho, čo počul (výklad učiva)
• 25 % z toho, čo videl
• 50 % z toho, čo súčasne videl
a počul
• 90 % z toho, čo sám vykonal,
či sám prežil.

Pokračovanie na str. 9
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Dostal občan eID...
Katarína Kačalková
Občan z neďalekej dediny prišiel na úrad. Úmysel chvályhodný – chce si vybaviť novú živnosť.
Ukazuje mi čerstvý, ešte „teplý“
občiansky preukaz so zlatistým
štvorčekom na druhej strane.
„Práve mi ho vydali“- oznamuje
mi hrdo. Usmejem sa a pokývnem
hlavou.
„Som počul, že keď už mám
tento občiansky, všetko vybavím
na úradoch aj doma z obývačky“
– spýtavo na mňa pozrel a evidentne očakával pritaknutie.
„Áno, máte pravdu“ – odpovedala som.
Občan, posmelený mojou kladnou odpoveďou, pokračoval: „Tak
som sa prišiel opýtať, ako to mám
urobiť, lebo si chcem vybaviť živnosť“.
Chápavo som pozrela na občana a navrhla som: „A keď už ste tu,
nechceli by ste to vybaviť osobne?
Netrvá to dlho...“
„Nie, nie!“ – skočil mi do reči.
„Veľmi sa ponáhľam, chcel som sa
len opýtať, či nemáte dáky návod.
Ja mám doma notbuk, aj internet,
tak keď už sa to dá, urobím si to
doma“.
„Dobre, ako poviete... Podrobný
návod, ako je potrebné postupovať,

nájdete na stránke ministerstva
vnútra, tu vám napíšem presný názov stránky, je tam popísané, aký
softvér si musíte nainštalovať, aby
ste sa dostali do svojej elektronickej schránky na ústrednom portáli.
Keď vyplníte elektronický formulár...“
„Joj pani, vy mi to hovoríte voľáko zložito, ja mám takého šikovného vnuka, on mi to všetko spraví.
No tak už sa naozaj veľmi ponáhľam... majte sa!“ A občan odišiel.
Asi o týždeň som kráčala po
chodbe s hŕbou papierov v ruke a
s okuliarmi na nose, keď pred mojou kanceláriou nervózne prestupoval z nohy na nohu onen občan.
„Dobrý deň, už na vás čakám“ –
spustil akoby vyčítavo. „Idem trochu neskoro, to viete mladí... vnuk
nemal moc času, tak mi to všetko
v počítači urobil až včera, aj vyplnil
nejaké dokumenty, tak som sa prišiel opýtať, či je to v poriadku a či
už teda mám tú živnosť?“ – so širokým úsmevom, otázkou v očiach a
túžbou po kladnej odpovedi uprel
na mňa spýtavý pohľad. (Ja naňho
na chvíľu tiež...)
Opätovala som úsmev a posmelila ho: „No výborne, poďte ďalej,
pozrieme sa na to...“ Usadili sme sa
v kancelárii, otvorila som program,
naťukala elektronické podania a

...ku podivu... skutočne... prišlo
elektronické podanie, podpísané
zaručeným elektronickým podpisom. Naozaj má šikovného vnuka,
pomyslela som si. Začala som čítať
elektronický formulár, požadovaná
činnosť bola murárstvo. Pozriem
do elektronických príloh – chýbal
oskenovaný výučný list. Tak som
začala: „Vy by ste chceli činnosť
murárstvo, ale k tomu musíte preukázať výučný list. Keď ste s vnukom vypĺňali formulár, pri tejto
činnosti je nápoveda, že musíte
priložiť prílohu – teda výučný list.
Ale žiadny tu nevidím. Priložili ste
ho?“
Občan, začínajúci tušiť problémy, sa poškrabal za uchom a zaspomínal:“ Hej, čosi mu tam vypisovalo ale vnuk povedal, že to nič,
že to netreba a šli sme ďalej...“
„Váš vnuk má nepresné informácie. Teraz musíte využiť službu
elektronického doplnenia podania
a chýbajúci výučný list musíte doložiť“.
Občan vzdychol, všetko si dôkladne zapísal na malý lístok, ktorý
vložil do peňaženky. „Tak dobre,
poviem vnukovi, aby vám ten môj
výučný list poslal. Ak to urobíme
ešte dnes večer, môžem sa prísť
zajtra ráno opýtať, či je to už v poriadku?“

„No ak veľmi chcete, môžete,
ale elektronické podanie je vlastne
o tom, že úrad s vami komunikuje
elektronicky a všetky požadované dokumenty si nájdete vo svojej
elektronickej schránke, takže vôbec
nemusíte chodiť na úrad“ – snažila
som sa veľmi zhruba vysvetliť filozofiu veci. Nepochodila som, občan sa chcel osobne uistiť, že je to
všetko v poriadku a že nič nebráni
jeho podnikaniu.
Na druhý deň ráno som cielene
a s neskrývaným záujmom otvorila
v programe elektronické podania
a bol tam – doplnený výučný list.
Podanie bolo kompletné, odovzdala som ho na spracovanie. Úderom
ôsmej hodiny stál občan v mojej
kancelárii.
„Tak ako? Prišlo to?“ – spustil
in medias res. „Áno, prišlo, je to
v poriadku, vaše doklady sa práve
spracovávajú a po vyhotovení vám
osvedčenie o živnosti pošleme do
elektronickej schránky“.
Potešený občan s radosťou zavrel dvere mojej kancelárie – to
ma v úrade navštívil už tretíkrát...
S pochopením a tak trochu rezignovane som pozerala na zatvárajúce sa dvere a na „spokojného“
občana, držiteľa elektronickej identifikačnej karty, s ktorou vybaví
všetko len z obývačky...


V JDS aj v SZŤP sa stále niečo deje
Edita Haluzová
Od posledného vydania To i to sa aj naďalej
stretávali členovia JDS aj SZŤP na vydarených
akciách. Z niektorými z nich vás chcem v mojom príspevku oboznámiť.
Dňa: 28.4.2014 sa konala celokrajská prehliadka speváckych súborov seniorov v Žiline .
Zúčastnilo sa na nej deväť súborov a 120 súťažiacich. Za náš okres súťažil 14 členný súbor Salatín
z Lipt. Sliačov.
13.5.2014 usporiadala naša okres. organizácia
JDS zasadanie predsedníctva krajskej rady, na
ktorej sa zúčastnilo 20 predsedov ZO a hosťom
za mesto Ružomberok bol viceprimátor PaeDr.
Stanislav Bella. O kultúrnu vložku sa postaral
spevácky súbor Salatín.

Dňa 22.5.2014 sa konalo tradičné posedenie
pri guláši, na ktorom sa zúčastnilo 160 členov
ZO z celého okresu .Tento rok sa stali hostiteľmi a organizátormi členovia ZO JDS Ivachnová.
Hostí privítal starosta obce Vladimír Guoth a
predsedníčka ZO Ing. Ružena Fridrichová. Medzi pozvanými hosťami bol aj viceprimátor mesta Ružomberok PaeDr. Stanislav Bella.
31.mája sa konalo posedenie pri guláši v ZO
SZŤP Ružomberok, ktorý sa konal v priestoroch
záhrady v Dennom centre na Majeroch .Guláš sa
organizoval pre členov a ich vnúčatá pri príležitosti MDD. Pokiaľ sa varil guláš, členovia spolu
so svojimi vnúčatami súťažili v športových podujatiach. Najlepší boli odmenení vecnými cenami
a všetci ostatní radosťou z vydarenej akcie.

No a na záver, keďže nám počasie posledné
dni praje a je bohatá úroda jahôd, ZO SZŤP
usporiadala dňa: 11. júna zájazd do Poľska- Jablonky. Okrem členov SZŤP sa tohto zájazdu
zúčastnili aj členovia JDS, z čoho šiesti boli zo
ZO Lipt. Štiavnica. Myslím si, že všetci sa vracali
spokojní z vydareného nákupu a vo veľa domácnostiach
bude dnes rozvoniavať lekvár a iné
dobroty z jahôd. Želám vám pohodové prežitie
letných mesiacov, tím čo dostali poukazy na rekondičné pobyty prajem príjemný oddych a ostatní, ktorí sa nikam nechystajú, nech sa potešia
zo svojich vnúčat, pobytom na záhradke, či inou
zmysluplnou činnosťou...
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Úprimnosť, falošnosť – či solidarita
Ladislav Slanicay

V minulom čísle nášho Štiavnického To i To z príležitostí
sviatku „žien“ komentovala naša dopisovateľka tento
sviatok trochu neobvyklou
formou. V článku sa pýta,
komu vlastne dnes sviatok
MDŽ patrí. Populárna skôr
žartovná forma článku oslovila určite viacero čitateľov,
ktorí si po prečítaní mysleli
„svoje“, ale zostalo len pri
tom, že to zobrali na vedomie. Bez komentára. Ja osobne som si tiež názor pisateľky
prečítal opakovane a urobil
akýsi rozbor myšlienok, ktoré sú v článku „medzi riadkami“ akoby zašifrované.
Koho ten sviatok MDŽ vlastne velebí a oslavuje? Tento sviatok by mal byť dnes
akousi náhradou, ktorou si
údajne pripomíname deň
za práva žien. Ale či v našej spoločnosti ženy práva
nemajú? Chcel by nahradiť
skôr bývalý deň matiek. Teda
sviatok, ktorý bol zakorenený v mysliach nášho národa.

Ktorý bol vyznaním potreby
a úcty k matkám, ktoré si
úctu a pozornosť, nielen vo
sviatok matiek, ale po každý
deň v roku zasluhujú.
Znepokojujúce, ba skôr
mrzuté je to, že aj samotné

ácie, keď verejnosť je denne
prostredníctvom – aj RTVS,
kŕmená informáciami o tom,
že za pár rokov bude problémom vyplácanie dôchodkov,
že pribúda obyvateľov v neproduktívnom veku, že u nás

Postavenie ženy-matky si žiaci miestnej ZŠ uctili 11.5.2014
v kultúrnom programe ku dňu matiek...
foto: D. Dírer

média, i naša RTVS, nemá
zábrany, aby za poplatky občanov podobnou publicitou
otravovala ovzdušie a zamieňala si poslanie, ktoré jej
prináleží byť nositeľkou kultúrnych a morálnych hodnôt
v národe.
Toto všetko sa deje za situ-

klesá pôrodnosť, že ako národ vymierame. Dôvody a
príčiny toho sú určite viaceré. Ale medzi tie ktoré nám
nemôžu byť ľahostajné, patrí
skutočnosť, že sa živí snaha
popularizovať tieto „osobnosti“ a zároveň nabúravať
piliere v spoločnosti a rodi-

ne, akými vždy bola a zostane
matka. Celebrity s nemorálnymi vlastnosťami jej nemôžu byť náhradou. Zobuďme
sa! Všetko je to zavádzajúce,
všetko je to falošné! Tento
názor ku uvedenému článku
nech je len dôraznou výzvou,
že nastal čas tento stav zmeniť. Zmeniť čo najskôr, lebo
je v spoločnosti škodlivý.
V záhlaví článku som spomenul aj solidaritu. Byť solidárny znamená súhlasiť so
zverejneným názorom myšlienkami i riešením situácie.
Poznáme však aj prejavy solidarity, ale len „naoko“. To
môžeme hovoriť potom o solidárnosti či solidarite falošnej. Často krát len preto, aby
sme „nevytŕčali“ a neupriamili na seba pozornosť. Je
potom správne zostať radšej
ticho a neoponovať? A tak aj
mne potom prichodí položiť
si otázku, či nerobíme veľkú
chybu, keď nad podobnou
publicitou a prejavmi nevyjadríme dôrazný nesúhlas..


Vesmír vo vyučovaní
Pokračovanie zo str. 7

né nielen astronómom, dospelým, ale aj deťom. Hrou,
rôznymi interaktívnymi metódami a formami sa dokážu
naučiť veľmi veľa o vesmírnej
prírode, pretože ho privádza
k jeho vlastným koreňom.
My sme toto všetko spojili
vo vyučovaní v našej škole a
pre žiakov sme naplánovali
prírodovednú exkurziu do
Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom 11.
Marca 2014.
Exkurzie sa zúčastnili
všetci žiaci školy, t. j. všetky

ročníky 1.-4., 52 žiakov a
štyri vyučujúce.
Program bol zameraný na
rozšírenie poznatkov v nadväznosti na preberané učivo
o vesmíre, hviezdnej sústave.
Program trval 120 minút a
skladal sa z audiovizuálneho
pásma v planetáriu, videofilmu a pozorovania Slnka.
Návšteva začal v hviezdnej
sále, kde sa na polguľovú
kupolu s priemerom desať
metrov premietalo Slnko,
Mesiac, hviezdy, planéty a
ďalšie objekty, viditeľné voľným okom.
Druhá časť našej návšte-

vy pokračovala asi 30 minútovým pobytom v UFO
sále. Tu lektori žiakom interaktívnym spôsobom na
trojrozmerných modeloch
vysvetľovali detaily programu z planetária s dôrazom
na vznik, vývoj a rozdelenie telies v slnečnej sústave.
Veľký priestor bol venovaný
zvedavým otázkam z oblasti
astronómie a kozmonautiky
a spoločným hľadaním odpovedí na ne.
Záverečná časť programu
prebiehala v pozorovateľni,
kde bolo možné (bolo krásne
slnečné počasie) prostred-

níctvom ďalekohľadu pozorovať Slnko. A to si vyskúšal,
a Slnko i zo škvrnami videl
každý žiak.
Naša škola je miesto, kde
žiakom poskytujeme radosť
z učenia. Chceme, aby učenie pre nich bolo radosťou,
samozrejmosťou a zážitkom
z objavovania.
Keď sa deti smejú, híkajú
a keď sú stavaní do roly realizátora, mobilizujú v sebe
procesy učenia, ktoré na
klasických hodinách v škole
nedosiahne ani ten najlepší
pedagóg.
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Pri Carmagnole sa konal Farský Deň RODINY

Zuzana Zarevúcka
Dňa 8. Júna 2014 sa v Liptovskej
Štiavnici, pri pastoračnom centre
Carmagnola, konal prvý ročník
Farského Dňa rodiny. Hlavnou
myšlienkou tejto akcie bolo prežitie spoločného dňa ako jednej
veľkej rodiny. Všetci predsa vieme
a poznáme to staré známe: „Všetci
sme jedna rodina.“ A treba sa toho
držať, vedieť si pomáhať, no hlavne spolu dobre vychádzať. Akcia
bola pre všetkých farníkov, pre deti
akéhokoľvek veku a ich rodičov, či
starých rodičov. Začali sme ráno o
8:00 sv. omšou v kostole v Liptovskej Štiavnici. Potom sme sa presunuli ku centru a tam bol pripravený
súťažno - zábavný program pre deti
i rodičov. Samozrejme nikto neostal hladní, pretože sa varil vynikajúci guláš, a medzitým sa podávalo
grilované mäsko, koláče a rôzne iné
sladkosti a slanosti. Počas celého
dňa nám hrala hudba. Počasie nám
doprialo nádherný, horúci slnečný
deň, ktorý patril celý len a len nám.

Kým sa deti zabávali na programe
rôzneho druhu (kaderníctvo, maľovanie na tvár, eRko tance, futbal,
maľovanie pre najmenších a iné).
Rodičia pomáhali s prípravou gulášu, trávili spoločný čas pri kávičke a rozhovoroch. Aj počas
dňa sa k nám
postupne pridávali rodinky. Doobedie
nám spríjemňovala skupina Smaily,
ktorá priniesla
skvelú náladu
a prítomných
zapojila aj do
spievania, či
tlieskania.
Po veľmi príjemnom koncerte
sme si dali guláš. Aby sme trochu
vytrávili obed tak sme začali súťažiť. Súťažili rodiny (rodičia s deťmi,
ale aj rodinní príbuzní, priatelia).
Medzi úlohami bolo preskakova-

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

nie sa s plným pohárom vody na
určitú vzdialenosť (na konci vyhrala tá rodina, ktorej ostalo väčšie
množstvo vody v pohári), pukanie
balónov, prenášanie vody do pohára pomocou slamiek a iné. Po súťažení dostali
všetci balóny
s logom Dňa
rodiny.
Po
skvelých
súťažiach sme sa
všetci zahrali
niekoľkokrát
hru Buldog
(naháňačka).
Keďže bolo
von
veľmi
horúco, mali
sme k dispozícii aj vodu, tak sme ju využili. Pre
deti sme pripravili „vodný sklz“.
Samozrejme sme improvizovali s
vecami, ktoré sme mali po ruke .
Nielen deti, ale aj rodičia si tento
deň užili naplno. Veľmi sa tešíme

z hojnej účasti. Keďže to bol prvý
ročník a nikto nevedel, čo nás čaká,
tešíme sa z toho ešte viac. Všetko
dopadlo nad očakávania. Veríme,
že sa Vám páčil program, ktorý
bol pripravený. Pre tých, ktorí sa
k nám nemohli pridať, priblížime
atmosféru aspoň prostredníctvom
fotiek.
V neposlednom rade sa chceme
poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili. Či už pri príprave a
varení, nosení vecí, upratovaní, ale
rovnako aj za to, že ste spolu s rodinou prišli a zúčastnili sa tejto akcie
a pripravených súťaží.
Toto veľké ĎAKUJEME patrí len
a len Vám! 
Tešíme sa na Vás pri ďalších super akciách 
Vaši animátori 
Foto: Z. Zarevúcka, E. Kováčiková,
M. Gerátová. Fotogalériu z akcie
nájdete na adrese http://aktuality.
liptovskastiavnica.sk/denrodinz14.
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