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Obec Liptovská Štiavnica organizuje v dňoch 25. a 26. 10. 2014
Burzu ošatenia v sále Kultúrneho
domu...

Uplynulo 20 rokov ako zomrel
vdp. Maximilián Špes, ktorý
duchovne riadil našu farnosť
35 rokov...

Novinkou je ranná služba v ŠKD
od 6:30 do 7:15 hod a predĺženie
činnosti klubu do 16:30 hod...
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NEPREDAJNÉ

Editoriál - Prešlo štvrť storočia...
Janka Kamhalová

Dvadsaťpäť rokov. V histórii ľudstva
nepatrné zrniečko, v manželstve oslava
striebornej svadby, v živote človeka asi
tretina prežitých rokov... Výročia totiž
bývajú rôzne. Príjemné, veselé, smutné,
obyčajné, neobyčajné, pracovné – čo je
môj prípad.
Zdá sa mi neuveriteľné, že túto jeseň
uplynulo 25 rokov, čo som vystúpila z
autobusu a hľadala budovu základnej
školy. Privítal ma vtedajší pán riaditeľ Štefan Dírer, školou previedla vždy usmiata Elenka Vlniešková, ktorá sa stala nielen mojou kolegyňou, poradkyňou, ale aj priateľkou. Začínala som ako
vychovávateľka v Školskej družine. Okamžite sa mi stalo blízke
prostredie školy, ale aj všetci kolegovia, z ktorých už niektorí nie
sú medzi nami. Skúseností bolo málo, ale chuť pracovať s deťmi
veľká. Človek v živote navštívi mnohé miesta. Niektoré len „prebehne“, ale niektoré mu akosi prirastú k srdcu. A mne prirástla
Liptovská Štiavnica. Možno preto, že mi pripomínala dedinku
na Orave, kde som prežívala najkrajšie prázdniny svojho detstva.
A deti zo Štiavnice a Štiavničky ma sprevádzali celé tie roky.
Spoznala som tu veľa skvelých ľudí dobrého srdca, veď kde in-

de by sa mi mohlo stať, že mamička prinesie šálku horúcej kávy
na svah, kde sa sánkujete so školákmi? Alebo na vychádzke vybehne starký a ponúkne vás jablkami zo svojej záhradky? Nikdy
som sa nestretla s nevraživosťou, či neochotou pomôcť. Rodičia
detí boli ako jedna veľká rodina. Na rôznych akciách, výletoch,
brigádach s pani riaditeľkou Máriou Grafovou sme prežili veľa
zábavy a radosti. Nikdy som nepočula: „Prečo práve ja? Prečo
nie ten druhý?“ Bolo to krásne, štiavnické a voňalo to „človečinou“. Našťastie aj dnes máme takých rodičov, ktorí neváhajú
obetovať svoje pohodlie pre radosť našich detí.
Roky plynuli, deti odrastali. Prežili sme pád režimu, významné spoločenské zmeny. Vedenie školy a pán starosta Dušan Lauko
mi umožnili študovať a zvýšiť si kvalifikáciu. Z družiny som sa
ocitla za katedrou. Dnes už učím potomkov detí, ktoré mi boli
zverené pri mojom nástupe. Učím sa a prispôsobujem zmenám,
ktoré so sebou život prináša. A sú to skúsenosti na nezaplatenie.
Chcem využiť toto moje malé „výročie“, aby som sa poďakovala všetkým, ktorí nikdy nešetrili úsmevom, pomohli dobrou
radou, vypočuli, či potešili pekným slovom. Niekedy stačí skutočne málo, aby sa človek cítil dobre. A ja som spokojná a šťastná
na tom malom bode na Zemi, ktorý sa volá Liptovská Štiavnica.

Zo zasadnutí OZ

Pokračuje príprava na prístavbu Materskej školy
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa 26. 6. 2014.
Nehnuteľnosť po nebohom Štefanovi Ondrejkovi
Starosta obce navrhol poslancom OZ opätovne prerokovať uznesenie č. 19/2014 zo
dňa15.5.2014 - schválenie kúpy nehnuteľnosti neb. Štefana Ondrejku, Stará 151/11,
Liptovská Štiavnica, ktorá je vo vlastníctve
štátu pre obec za 400 € a následne predaj
za 200 € Janke Ondrašíkovej, Stará 126,

Liptovská Štiavnica, čo Janka Ondrašíková
odmietla, a preto uznesenie stratilo zmysel.
Poslanci OZ zrušili uznesenie č. 19/2014 zo
dňa 15.5.2014.
Výberové konanie osoby spôsobilej pre
stavebné úpravy ZŠ a prístavbu MŠ
Pracovníčka úradu Jana Králiková prečítala
záznam z vyhodnotenia pre výber zmluvného partnera pre zákazku Poskytnutie
odborných služieb v súvislosti s vykonaním verejného obstarávania a konzultačné

a poradenské služby v rámci podlimitnej
zákazky „Stavebné úpravy základnej školy a prístavba materskej školy – Liptovská
Štiavnica“.
1. Alexander Rumanovský, Banská Bystrica, Švermova 26 - cena 2500 €
2. Ing. Jozef Jaroš, Ružomberok, Madačova
6 - cena 3000 €
3. Altissimus, s. r. o. Ludrová 283 - cena
2600 €
Pokračovanie na str. 2
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Zrušená rekonštrukcia verejného osvetlenia
Pokračovanie zo str. 1

Rôzne

OZ schválilo Alexandra Rumanovského, Švermova 26, Banská Bystrica, IČO 37593846 ako
zmluvného partnera pre poskytnutie odborných
služieb v súvislosti s vykonaním verejného obstarávania a konzultačné a poradenské služby
v rámci podlimitnej zákazky „Stavebné úpravy základnej školy a prístavba materskej školy
– Liptovská Štiavnica“. Zdôvodnenie výberu
– najnižšia cena.

Obecné zastupiteľstvo v ďalšom:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Starosta obce informoval poslancov o výsledku
kontroly VO „Rekonštrukcie verejného osvetlenia“ Slovenskou inovačnou a energetickou
agentúrou.
OZ schválilo odstúpenie od „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-22VS-1001/0180/12 zo dňa 7.1.2013, nakoľko kontrolný úrad Slovenská inovačná a energetická agentúra pri administratívnej kontrole
konštatuje závažné administratívne porušenie
zákona o verejnom obstarávaní a odporúča vyhlásiť nové verejné obstarávanie. Avšak pre časovú náročnosť a krátkosť termínu pre ukončenie realizácie VO OZ nesúhlasilo s vyhlásením
novej verejnej súťaže. Zo strany poslancov bola
prejednaná aj možnosť obrátiť sa na súd, avšak
po diskusii bolo konštatované a odsúhlasené,
že táto možnosť by opätovne zaťažila obecné finančné prostriedky a výsledok by bol aj napriek
tomu neistý.

Oprava zápisu zo zasadnutia OZ
zo dňa 15.5.2014

• schválilo ústnu žiadosť stavebníkov Jozef Kocsis, Krosnianska
Plat hlavného kontrolóra v roku 2014 sa v zmysle zá23, 040 22 Košice, Mgr. Katarína
Gajdošová, Riadok 1961/3, 034
kona o obecnom zriadení odvíja od priemernej me01 Ružomberok, Karol Zvada, I.
sačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2013
Houde 1955/55, 034 01 Ružom(824,-eur) vynásobenej koeficientom podľa počtu
berok, ktorí sa zúčastnili rokoobyvateľov (1,54) a veľkosťou úväzku (0,14), zvýšený
vania, o preplatenie časti náklarozhodnutím OZ o 30%.
dov na piesky pre vybudovanie
časti kanalizácie v dĺžke 60 m v
Štiavnica predniesla požiadavku za vlastníkov
časti obci Močiar vo výške 770
nehnuteľností ulica Ponad ihrisko – kedy sa plá€, ktorej stavebníkom bude VS, a.s. Rbk,
nuje výstavba inžinierskych sietí.
• súhlasilo s výstavbou rodinných domov na
2
parc. C-KN 3630, TTP, o výmere 2532 m , k. Starosta obce odpovedal, že pozemky na miestú. Liptovská Štiavnica v zmysle stavebného zá- nu komunikáciu v uvedenej lokalite sú vykúpené
kona pre stavebníka Lukáša Lučanského, by- okrem rodiny neb. Jaroslava Kačaljaka, navrhutom Karola Salvu 2004/8, 034 01 Ružomberok je zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2015 ins tým, že všetky inžinierske siete (voda, kanál, vestičnú akciu vypracovanie projektovej dokuplyn) vrátane prístupovej komunikácie na po- mentácie odkanalizovanie a vodovod pre ulica
zemok budú vybudované na náklady majiteľa, Ponad ihrisko, tiež pripraviť stavebné povolenie.
Poslanci OZ odsúhlasili návrh starostu obce.
• schválilo prijatie za člena Partnerstva Miestnej akčnej skupiny (MASK) vytvorenej z obcí B) Aurélia Janková, rod. Supeková, Pod dubami
Dolného Liptova a Ružomberka v rámci ob- 207/1, Liptovská Štiavnica informovala poslančianskych združení pracujúcich na princípoch cov o nehnuteľnosti, parc. č. 828/4, ktorá je vo
prístupu Leader v mikroregióne Spodný Lip- vlastníctve jej dcéry Zuzany Jankovej. Parcela
bola vytýčená a boli osadené kovové koly, čím
tov.
je nehnuteľnosť oddelená od miestnej komuniĎalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce kácie. P. Janková žiadala od poslancov OZ súLiptovská Štiavnica sa konalo dňa 7. 8. 2014.
hlas, aby si mohla vysadiť zeleň v časti, kde sú
Prejednanie žiadostí občanov
osadené koly. Starosta obce navrhol, že sa stretA) Daniela Synaková, Nová 292, Liptovská nú v pondelok 11.8.2014 na uvedenej parcele a
určia, kde bude vysadená zeleň,
s čím p. Janková aj poslanci OZ
súhlasili.

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu a poslancov OZ

Dňa 15.11.2014 v čase od 7,00 do 20,00 hod. sa na území SR uskutočnia komunálne voľby. V našej obci sa
bude voliť v priestoroch základnej školy. V našej obci sa volí starosta a sedem poslancov.
Miestna volebná komisia v Liptovskej Štiavnici zaregistrovala pre voľby starostu obce týchto kandidátov:
Meno, priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana
1. Dušan Lauko, 54, starosta obce, Nová 303/65, Liptovská Štiavnica, Slovenská národná strana
2. Valéria Tholtová, 55, predavačka. Na Novoť 191/5, Liptovská Štiavnica, Komunistická strana Slovenska
Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva Miestna volebná komisia zaregistrovala týchto kandidátov:
Meno, priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dušan Dírer, RNDr., 51, stredoškolský učiteľ, Zvoničné námestie 116/8. Liptovská Štiavnica, NOVA
Andrej Fliega, Ing., 25, inžinier kvality, Nová 285/47, Liptovská Štiavnica, Slovenská národná strana
Pavol Hlaváč, Ing., 48. podnikateľ. Okružná 375/2, Liptovská Štiavnica, Slovenská národná strana
Ľubomír Janči, Mgr., 42. živnostník, Pod dubami 384/4, Liptovská Štiavnica, Slovenská národná strana
Marián Janiga. 46, podnikateľ, Hlavná 43/59, Liptovská Štiavnica, Slovenská národná strana
Katarína Kostolná, Mgr. , 39, riaditeľka materskej školy, Hlavná 601/23, Liptovská Štiavnica. SMER - sociálna demokracia
7. Juraj Molčan, MVDr.. 51 . veterinár. Kľučiny 449/66, Liptovská Štiavnica, SMER -sociálna demokracia
8. Michal Ondrejka, 24, robotník, Hlavná 18/27, Liptovská Štiavnica, Slovenská národná strana
9. Michal Ondrejka, 25, automechanik. Hlavná 18/29, Liptovská Štiavnica, Slovenská národná strana
10. Václav Otiepka, 64, dôchodca, Hore bránou 147/9, Liptovská Štiavnica, SMER - sociálna demokracia
11. Valéria Tholtová. 55, predavačka, Na Novoť 191/5, Liptovská Štiavnica. Komunistická strana Slovenska
12. Valéria Tulinská, 53, zdravotná sestra, Liptovská Štiavnica, Nová 319/85, Slovenská národná strana

C) MUDr. Jozef Záň a Mgr. Silvia Gejdošová v zastúpení majiteľov nehnuteľností susediacich
s drenážnym kanálom v lokalite
Kľučiny prezentovali svoj záujem
o kúpu nehnuteľnosti na základe
žiadosti zo dňa 7.8.2014 zaprotokolovanej pod číslom 452/2014
predaj nehnuteľnosti.
Poslanci OZ schválili parcelu č.
CKN 3462 o výmere 1269 m2,
ostatné plochy, v k. ú. Liptovská
Štiavnica vo vlastníctve Obce
Liptovská Štiavnica za parcelu
hodnú osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetná parcela sa
nachádza v lokalite, kde v minulosti malo Poľnohospodárske
družstvo Ludrová vybudovanú
drenážnu sieť odvodnenia predmetnej lokality. Výstavbou ulice
Kľučiny došlo k čiastočnému
narušeniu odvodnenia, čím si
povrchové vody vytvorili koryto,
ktorým odteká táto voda do potoka Štiavničanka. Z dôvodu, že
dochádzalo k škodám na majetku
Pokračovanie na str. 3
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Vyčínanie prívalovej vody bude viac pod kontrolou
Pokračovanie zo str. 2
fyzických a právnických osôb Obec
Liptovská Štiavnica v minulosti
prehĺbila a vytvorila nové koryto
na odtok povrchovej vody. Vytvorené koryto však zostalo nespevnené, neupravené. Pri prívalových
dažďoch dochádza k nekontrolovateľnému vylievaniu povrchovej
vody. Priestor medzi potokom a
súkromnými pozemkami vo vlastníctve MUDr. Alexandra Ilieva a
manželky Mgr. Gabriely, bytom
Liptovská Štiavnica, Kľučiny 401/2,
MUDr. Jozefa Záňa a manželky
MUDr. Márie, bytom Liptovská
Štiavnica, Kľučiny 403/4, Mgr. Branislava Gejdoša a manželky Mgr.
Silvie, bytom Liptovská Štiavnica,
Kľučiny 405/6, Ing. Emila Jamricha

a manželky Anny, bytom Liptovská
Štiavnica, Kľučiny 407/8 a Ingrid
Michalíkovej, bytom Liptovská
Štiavnica, Kutiny 206/3 (ďalej „menovaní“) bol pravidelne zatápaný
a neupravený. Obec v súčasnosti
nedisponuje finančnými prostriedkami potrebnými na spevnenie
brehu koryta potoka, preto tento
stav je považovaný v danej chvíli
za neriešiteľný. Obci bola zo strany
majiteľov susedných nehnuteľností
ponúknutá možnosť odpredať časť
parcely CKN č. 3462 podľa prerozdeľovacieho geometrického plánu
za podmienky, že celý rizikový
priestor daného územia vybudujú na vlastné náklady a prevezmú
aj zodpovednosť a starostlivosť za
rizikový priestor. Na základe ho-

re uvedeného OZ schválilo zámer
previesť hore uvedené nehnuteľnosti v prospech menovaných.
Poslanci OZ schválili na základe
žiadosti zo dňa 7.8.2014 zaprotokolovanej pod číslom 452/2014
predaj nehnuteľnosti pre menovaných podľa novovytvoreného
geometrického plánu. Geometrický
plán uhradí v plnej výške obec Liptovská Štiavnica. Náklady spojené
s prevodom nehnuteľnosti (kúpna
zmluva a návrh na vklad) uhradí
taktiež obec Liptovská Štiavnica
v plnej výške. Dohodnutá kúpna
cena je 1,-€/m2.
Počet poslancov a úväzok starostu
Starosta obce informoval poslan-

cov, že dňa 15. novembra 2014 sa
uskutočnia voľby poslancov obecného zastupiteľstva, o potrebe určenia počtu poslancov na celé volebné obdobie 20014-2018 a určenie
rozsahu výkonu funkcie starostu
vo funkčnom období 2014-2018.
Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Štiavnica určuje:
a) V zmysle § 11 ods. 3 písm. d)
zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov 7 poslancov obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica na
celé volebné obdobie 2014 – 2018
b) V zmysle § 11 ods. 4 písm. i)
zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpiPokračovanie na str. 4
Postrehy starostu obce

Naša škola ponúka deťom vzdelanie aj zábavu
Dušan Lauko
Vážení spoluobčania,
ani si to neuvedomujeme, a
štyri roky volebného obdobia utiekli, sú nenávratne preč.
Pred nami je nové volebné obdobie, ktoré začína dňom volieb
t. j. 15.11.2014, kedy si zvolíme
starostu resp. starostku a sedem
poslancov, ktorí budú našu obec
viesť až do roku 2018. Volič obce Liptovská Štiavnica si môže
vybrať z dvoch kandidátov na
post starostu a z dvanástich kandidátov na post poslanca OZ.
Verím, že predvolebné obdobie
prebehne korektne a slušným
spôsobom. Moju osobu viac
menej poznáte. Nebudem hľadať staré hriechy ani vyťahovať
chvály. Obec Liptovská Štiavnica patrí medzi obce, ktoré nie
sú na tom ani najlepšie, ale ani
najhoršie. Za týmto tvrdením si
stojím. Dňa 24.9.2014 sa mi do
rúk dostal panflet, ktorý písal
anonymný pisateľ, vystupujúci pod pseudonymom Sleziak.
Tento človek znevažuje prácu
redakčnej rady, starostu obce,
poslancov OZ. Panflet dávam
do súvisu s blížiacimi sa jesennými komunálnymi voľbami,
kedy sa objavujú občania, ktorí
majú za cieľ znehodnotiť resp.
znevážiť prácu človeka. Uvede-

né riadky nášho pisálka určite
rozčúlia a vo svojich výplodoch
bude pokračovať. Napriek tomu,
že uráža a klame ho vyzývam,
postaviť sa pred túto obec, pred
starostu obce ako rovný s rovným, aby povedal, čo konkrétne
ho trápi, čo chce napraviť, pomôcť, zmeniť, čomu nerozumie.
Ak nie, nech píše ďalej, ale nech
nezabúda, kto zlo seje zlobu bude žať, a to nie na
úrovni obce, ale
na úrovni svojej
vlastnej rodiny.
Slobodu ani česť
si týmto určite
nezíska a stále
bude zavretý pri
svojom písacom
stroji. Prepáčte,
vážení čitatelia,
za tvrdé slová, ale
človeku ktorému
boli adresované určite patria.
Ak sa mi podarí stať sa starostom obce opätovne, mojim najdôležitejším záväzkom počas 4
rokov bude výstavba materskej
školy v obci a udržanie doterajšieho štandardu života obyvateľov žijúcich v obci. Ak nebudem
úspešný vo voľbách aj naďalej
chcem byť s každým z vás priateľom a spoluobčanom.
Ďalšou témou je základná škola. V školskom roku 2014/2015

navštevuje našu školu 53 žiakov,
čo nie je málo avšak stále lavírujeme na hrane udržateľnosti našej školy. Do prvého ročníka nastúpilo 12 žiakov, čo považujem
pri počte 1100 obyvateľov obce
za dosť malý počet. Touto cestou chcem apelovať na rodičov,
ktorých deti budú nastupovať
do 1. ročníka na budúci rok, aby
dali deti na zápis do našej školy.
Skúste veriť, že
naša škola nie
je o nič horšia
ako mestské
školy. Odbúravate sami sebe
stres v podobe
prepravy vašich
malých
detí po okresnom meste, ale
hlavne problémy v správaní voči spolužiakom (starších
voči mladším). Oslovujem vás
hlavne preto, že v školskom roku 2015/2016 podľa všetkého
dôjde k zmenám financovania
základného školstva. Naša obec
s týmto počtom prvákov bude
mať veľké problémy. Niekedy sa
aj v našej škole objaví problém,
preto žiadam rodičov, ktorých
deti navštevujú našu školu, aby
vzniknuté problémy, ktoré pociťujú nedusili v sebe, nedra-

matizovali, ale v zárodku riešili
prostredníctvom riaditeľky ZŠ
alebo starostu obce. Naša škola
sa nachádza v krásnom prostredí a určite ponúkne deťom možnosť kvalitnej výučby a tiež využitia voľného času v školskom
klube detí.
Poslednou témou je téma zamestnancov verejno-prospešných prác, ktorí pracujú pre dobro obce po uzatvorení dohody
s úradom práce. V našej obci je
takýchto pracovníkov 15. V živote a počas starostovania som
sa poďakoval mnohým ľuďom,
ale nikdy som si nespomenul
na ľudí, ktorých životná situácia
donútila prijať aj neštandardnú
prácu. Chcem vysloviť úprimné
poďakovanie všetkým pracovníkom
verejno-prospešných
prác. Pod ich rukami dedina
rozkvitá a zanechávajú za sebou
kus poctivej práce. Svedčí o tom
ich práca na budove základnej
školy a obecného úradu počas
letných mesiacov, a tiež skrášlenie verejných priestranstiev.
Na záver sa vám chcem poďakovať za spoluprácu počas končiaceho sa volebného obdobia,
popriať vám šťastnú ruku pri
komunálnych voľbách, aby naša
obec napredovala a rástla.
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sov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie
starostu, starostovi obce Liptovská
Štiavnica na celé funkčné obdobie
2014 – 2018 rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok.
Asfaltovanie na ulici Kutiny
Starosta obce informoval poslancov o potrebe asfaltovania miestnej komunikácie Ulica Kutiny
v celkovej dĺžke 400 m. Poslanci
OZ súhlasili s asfaltovaním miestnej komunikácie Ulica Kutiny a
navrhli vypísanie výzvy na predloženie ponuky na asfaltovanie

miestnej komunikácie Ulica Kutiny, v ktorej obec bude požadovať
od uchádzača vyrovnať vrstvou
podkladového betónu v hrúbke 4
cm plochu 400 m2, pokryť betónovým asfaltom v hrúbke 5 cm celú
plochu, osadenie nájazdových
obrubníkov do lôžka betónu s výkopom rýh v dĺžke 110 m.
Pri písaní novín je známe, že z
firiem, ktoré predložili cenové ponuky vyhrala firma RILINE. Firma RILINE asfaltovanie
MK Kutiny zrealizuje v cene
8 472,- € do konca roka 2014.
Výstavba autobusovej zastávky

Burza ošatenia
Obec Liptovská Štiavnica oznamuje občanom, že
v dňoch 25. 10. 2014 a 26. 10. 2014 (sobota, nedeľa) v čase od 12,00 – 17,00 hodiny organizuje Burzu
ošatenia v sále Kultúrneho domu Liptovská Štiavnica. Čas predaj bude upravený podľa záujmu, ako nám
ukáže prax. V prípade potreby sa kontaktujte: 0918
493 095 alebo 0908 943 233.
Ako si to predstavujeme?
1. Ponúknuť detské ošatenie a detské športové potreby
2. Ponúknuť ošatenie pre všetkých ostatných

Ako to bude prebiehať?
1. Každý si svoje veci ponúkané na predaj, výmenu prípadne darovanie prinesie do sály kultúrneho
domu, kde mu bude zdarma poskytnutý priestor na
vystavenie – dva stoly.

Starosta
obce informoval poslancov OZ
o potrebe
zakúp enia
alebo zhotovenia novej
autobusovej
zastávky v
hornej časti
obce, stará
zhrdzavená,
obecní hasiči sú ochotní postaviť
drevenú zastávku. Ma-

rián Janiga navrhol zakúpiť drevenú zastávku, ktorá bude možno
lacnejšia ako stavaná, treba urobiť
prieskum na internete.
Rôzne
Starosta obce informoval poslancov:
• Na budove Domu smútku v Lipt.
Štiavnici potrebné natrieť strechu, opadáva sokel, zaradiť do
rozpočtu obce na rok 2015.
• Bude dokončená oprava mramorového kríža na cintoríne.
• Prebehla údržba kancelárie budovy obecného úradu po havarijnom stave, kedy bola vydutá
dlažba, položená nová, strhnutý drevený obklad, natiahnutá
omietka, vymaľovanie.
• Prebehla údržba ZŠ – zborovne,
soklov jedálne, chodby, upravený vchod.
• Spor Katarína Bachanová a vytvorenie oporného múru potoka
pokračuje, žiada o preplatenie
GP, ktorým si dala vytýčiť svoju
nehnuteľnosť, starosta obce odpovedal listom, aby daný problém riešil nezávislý súd.
• Žiadosť Mareka Pavlíka, bytom Liptovská Štiavnica, Nová
279/41 a Simony Stopiakovej,
bytom Ludrová 404 o trvalé vy-
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ňatie poľnohospodárskej pôdy
na výstavbu rodinného domu
na parc. Č. 187/1 v k. ú. Lipt.
Štiavnica. Poslanci OZ odporučili nepovoliť stavbu rodinného
domu z dôvodu neexistujúcich
inžinierskych sietí, rozhodne
stavebný úrad.
• Vstup z hlavnej cesty ku budove
COOP Jednota Lipt. Mikuláš,
Krčmy pod lipou a cirkevným
pozemkom je obecný, zlý stav
vstupu, starosta navrhuje zaradiť
do investičného plánu rozpočtu
obce na rok 2015 odvodnenie,
premostenie vstupu oceľovou
rúrou priemer 250, asfaltový
betón, celková plocha 66 m2. Poslanci OZ návrh schválili.
Diskusia
V diskusii vystúpil RNDr. Dušan
Dírer s pripomienkou, že nebol
vykosený cintorín evanjelická časť,
vykosená bola len katolícka časť.
Odpovedal Oto Ondrejka – druhýkrát sa ešte nekosil cintorín,
vykosená bola časť katolícka pri
evanjelickej, a to pri pohrebe Jána
Hrabušu, pretože pracovníci VPP
pracovali pri údržbe budov ZŠ a
DS. (Poznámka: V čase písania
novín je cintorín kompletne vykosený).


2. Nepotrebné detské ošatenie si predáte za symbolickú cenu, alebo si ho vzájomne vymeníte, prípadne
darujete, záleží len na vás.
3. O ponúkané veci sa budete počas trvania burzy
starať sami. Vy ich ponúknete, sami si ich predáte a
peniaze budú vaše.
Milí spoluobčania, táto burza je skúšobná. Všetci
máme doma veci nepotrebné, alebo veci s ktorými
sa ťažko lúčime, lebo sú kvalitné, pre nás osobné. Tu
ponúkame rôzne varianty ako tieto veci posunúť niekomu, komu poslúžia, alebo pomôžu.
Chceme osloviť všetkých občanov obce, no hlavne
mladé mamičky, ktoré určite majú doma krásne veci
od svojich detí, ktoré už nevedia použiť. Príďte si
ich predať, vymeniť alebo darovať. Samozrejme aj
veci pre dospelých môžeme predávať, vymieňať alebo
darovať. Jediná podmienka je, že so svojimi vecami
„počas burzy“ budete nakladať vy.
Veci, ktoré chcete darovať a nebude o ne prejavený
záujem počas burzy, môžu ostať v sále kultúrneho
domu, keďže od 27.10.2014 môžu byť použité na
charitu.

Fotografia bola zhotovená 4.5.1930 pri príležitosti primičnej svätej omše
nášho rodáka Antona Svieženého, ktorý pôsobil ako vojenský kňaz v Ružomberku. Na tejto primičnej slávnosti sa zúčastnil ako hlavný celebrant
aj pápežský prelát Mns. Andrej Hlinka, ružomberský dekan, ktorého 150.
výročie narodenia (27.9.1864) sme si pripomenuli. Je zrejmé, že mal rád
a boli mu blízki aj obyvatelia Veľkej Štiavnice (dnešná Liptovská Štiavnica).
foto: z archívu obce
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Stratení v hektickej dobe...
Edita Haluzová
Už dlhší čas pozorujem, že prestávam
rozumieť určitým veciam. Doba je hektická,
ľudia sú uštvaní, stále sa niekam ponáhľajú,
na nič nemajú čas...Že by sa mi to len zdalo a
ja som poľavila z tempa? Starnem? No viem,
že už nie som mladica, mám niečo odžité a
rebríček mojich priorít je iný ako povedzme
pred desiatimi rokmi, ale...
Žijem v jednej domácnosti s dcérou, vnukom a adoptívnou vnučkou. Keďže som už
na dôchodku, prirodzene sa starám o chod
domácnosti .Nečakám na slovko uznania, ale
zato mám obavy, či bude všetko v poriadku,
či nebude zasa výmena názorov, že niektoré
veci som neurobila podľa predstáv mojej dcéry. Ale nie o to som chcela...Najhoršie na tom
je, že sa medzi nami vytráca komunikácia.
Normálna, bežná komunikácia, keď večer nastane konečne kľud, všetci sú najedení,
okúpaní a zalezení v posteli, či pri televízore
a ja sa chcem konečne v kľude pozhovárať.
Idem za dcérou do jej izby, ale má telefón
pri uchu, tak prídem za pár minút, ale to už
četuje po internete, tak to skúsim o hodinu,
no musím to vzdať, už spí, je unavená a ráno
predsa stáva do práce...
Takže sa opäť usilujem robiť veci ako viem,
po svojom a čakám na výčitky, že stále robím
len po svojom, ako ja chcem...
Nedávno som sa o svojich pocitoch bavila s priateľkou, že som asi nenormálna a už
prestávam chápať niektoré veci, hlavne čo sa
týka vzťahov medzi ľuďmi. Potvrdila mi moje
obavy a povedala mi, že ona sa cíti tak isto,
nepotrebná, stratená, hoci je pre svoje deti v
určitých veciach nepostrádateľná. Tak som
sa začala pýtať svojich známych- rovesníkov, ako sú oni na tom so vzťahom s deťmi
a vzájomnou komunikáciou medzi nimi. Vydedukovala som si z toho to, že deťom síce

„pomáhať“ môžeme, ale otravovať ich svojimi zlákať čarom severného Talianska a po šiesproblémami nie. Veď oni majú predsa svoj ty krát sme zavítali do Lignana za slnkom a
život...
slanou vodou. Hoci nám počasie toho roku
Tak som si po tomto zistení povedala ako je ako mnohým turistom neprialo, voda bola
dobre, že existuje Jednota dôchodcov. Jej čle- pomerne teplá a tak sme sa vykúpali, aj keď
novia sú moji priatelia, ľudia ktorí sú ochotní sme domov neprišli opálení podľa svojich
aj počúvať, aj porozprávať sa. A keď mi moja predstáv. Po príchode z dovolenky nás opäť
dcéra povie, že zasa idem medzi staré tetky čakali povinnosti. Bola to príprava na desiaty
klebetiť, tak jej poviem: áno idem medzi ľudí, ročník ružomberskej Lýry. Je to prehliadka
ktorí si ma vážia a sú ochotní ma počúvať“.
folklórnych súborov seniorov a po troch roLenže Jednota dôchodcov to nie je len koch sa nám podarilo dať tomuto podujatiu
„klebetný krúžok“. Máme svoje stanovy, svoj dôstojné miesto konania a to v Kultúrnom
plán činností , nejde len o vysedávanie a dome A. Hlinku. Sme za to vďační sponzoprázdne klebetenie, či stonkanie čo a odkedy rom aj primátorovi mesta, pod ktorého záštinás zasa bolí...
tou sa prehliadka konala. Zúčastnilo sa jej 12
Naša okresná organizácia má k dnešnému súborov z Liptova, Oravy, Martina a Trnavy.
dňu 16 základných organizácií a 920 členov. Je potešiteľné, že až tri boli z našej okresnej
Všetci z nich si uvedomili, že ešte nepatria do organizácia a to: súbor Salatín z Lipt. Sliačov,
starého železa, že nebudú len čakať na smrť, súbor Lúžňanka z Lipt. Lúžnej a novozaloale zvyšok svojho života chcú ešte stráviť žený súbor z Liskovej – Liskovianka, ktorý
podľa svojich predstáv.
všetkých prítomných prekvapil svojím zauV rámci žilinského samosprávneho kraja jímavým vystúpením. To, že sa aj v Štiavnici
sa organizujú stretnutia s dôchodcami z Čes- seniori radi zabávajú a spievajú, nemusím ani
ka, lepšie povedané z Moravy. Každý rok sa hovoriť. Kto vie, možno ich na nasledujúcej
striedavo stretávame v pohraničnom meste Lýre budeme počúvať, ako účastníka jedného
na Slovensku, alebo na Morave. Toho roku zo súborov...
9.augusta sme sa stretli v mestečku Jablunkov Blíži sa jeseň, po nej dlhé zimné večery a prína Morave. Hostitelia sa veľmi snažili vytvo- ležitostí na stretnutia bude ešte viac. O tom
riť príjemnú atmosféru, ukázať nám, čo ich vám zasa napíšem na budúce...

členovia ešte dokážu, hlavne
v speve a tanci a zahanbiť sme
sa nenechali ani my so svojimi Spomienka na kňaza pôsobiasúbormi. Deň nám prial, slnko
mimoriadne svietilo aj hrialo ceho v Liptovskej Štiavnici
a po dobrom občerstvení sa tí 19. augusta uplynulo 20 rokov ako
zdatnejší pustili do tanca. O zosnul v pánovi vdp. Maximilián
dobrej zábave svedčila aj prepo- Špes. Aj v týchto chvíľach si treba
tená košeľa predsedu KO JDS p. spomenúť na človeka, kňaza, ktorý
Michala Kotiana, ktorého naše duchovne riadil našu farnosť dlhých
tancachtivé členky poriadne 35 rokov a to od roku 1953 do roku
vyzvŕtali.
1988. Naša generácia je generáciou,
15. augusta sme sa opäť dali ktorú nebohý p. farár sobášil, krstil

Spomienka na jedno dávne neďeľné dopoludnie...
foto: zo súkromného albumu Vladimíra Lukáča

naše deti, ale aj pochovával. Mal som tú možnosť žiť v
jeho tesnej blízkosti na sklonku jeho života a chcem
vysloviť úprimné ďakujem, že naša obec mala v jeho
osobe takého vzácneho človeka. Človeka, kňaza, ktorý
nemal problém osloviť človeka, či už veriaceho katolíka alebo evanjelika, ale tiež neveriaceho. Kadiaľ chodil, tak ako je v Písme, dobre robil, pomáhal chudobným, vyučoval deti, duchovne viedol veriacich a vždy
z neho žiarilo dobro. Rád by som zanechal v týchto
mojich slovách odkaz pre mladšiu generáciu, ktorá
nepoznala p. farára Špesa osobne, že aj keď sa naša
generácia pominie, nezabudnite na tohto duchovného
otca našej obce a pri jeho hrobe na ludrovskom cintoríne zotrvajte v tichej spomienke na neho.
Vdp. p. farár zomrel v 75. roku života a po 49. rokoch
kňazstva.
Dušan Lauko, starosta obce
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Zaškodí vám trochu (seba)kritiky?
Katarína Kačalková

Mesiac s číselným označením „9“ znovu zaplnil
školy, školské lavice, materské škôlky a rodičov vrátil
do kolobehu pracovnoškolských dní, ktoré majú
so železnou pravidelnosťou
stanovené úkony, činnosti
a k nim priradenú presnú
hodinu. Možno sa v prvých
dňoch stalo, že ratolesti
zmeškali ranný autobus, veď
pred pár dňami by ešte sladko ležali v posteli. A poobede sa prinútiť sadnúť ku knihe, či k zošitu – no tragédia!
Veď spomienky na prázdninové šantenie a ničnerobenie sú ešte také živé!
Tak som sa trochu zamyslela a myslené kladiem

na papier. Často počúvame,
že s mladými ľuďmi je dnes
veľmi veľa práce, že nemajú
záujem o učenie, o históriu
vlastného národa...Pritom
pod učením nemáme na
mysli samé jednotky a vysokú školu vo výhľade, skôr
myslíme na vzťah k učeniu,
túžbu a dychtivosť po poznaní, ktorá akoby sa vytrácala. Kreativita, tvorivosť,
vlastné nápady, chuť, zápalistosť a odhodlanie – také
pojmy sa dnes nenosia. Skôr
nuda, stereotyp a jednotvárnosť.
A tak si kladiem otázku –
prečo? Prečo nás dospelých
tak neskutočne prekvapí desaťročný chlapec, ktorého do
takej miery zaujímajú autá a
motory, že bez problémov

dokáže so strýkom pracovať
v dielni a dokonca rozobrať
a zložiť prevodovku? Prečo
neveriacky krútime hlavou,
keď pätnásťročná slečna tri
hodiny denne trénuje na
hudobný nástroj? Prečo sa
pohrávame s myšlienkou,
že chlapec patrí k psychológovi, keď namiesto partie
vyhľadá encyklopédiu? Nie
sme čiastočnou príčinou
tohto stavu my dospelí? Neznižujeme nároky sami na
seba, čo sa automaticky prejaví na deťoch? A možno je
len jednoduchšie prispôsobiť sa...veď dnes to tak všetci
robia. Načo vytŕčať z radu.
Akýsi pesimizmus a snaha len prežiť zavládli v našich životoch. Nie sme na

seba prísni, nemáme méty,
nedávame si vysoké ciele a
nesnažíme sa dosahovať ich.
Podliezame nastavené latky,
v lepšom prípade preliezame. Ani sa nesnažíme zapojiť
do verejných vecí, však nech
sa iní zapoja, nech druhí organizujú, nech sa druhí zúčastňujú... Myslíme pri tom,
že našim konaním dávame
príklad a vzor správania pre
mladšiu generáciu? Skôr či
neskôr sa nám všetko vráti
ako bumerang. Chcete taký
malý príklad? Oslovila som
niektorých
Štiavničanov,
aby napísali do nášho To
i to. Kdeže! Nepochodila
som. Ale chápem... lepšie
je neniesť vlastnú kožu na
trh...


Potrieb zmien a úprav je neúrekom! V každom rezorte.
Lenže komunálne voľby nie
sú „o tom“ a ich výsledok
môže priniesť zmeny len
v obciach alebo mestách.
Možno, že sa mýlim. Treba
pripustiť že sa mám možnosť pohybovať so svojimi
poznatkami i videním len
veľmi nízko, odkiaľ tie väzby nedovidieť. A tie určite
sú! Ale nedá mi, aby som už
teraz prejavil opodstatnenú
obavu, že tieto voľby, ktoré
majú byť až v polovici novembra, neskončia tak, ako
všetky predtým. Tak to bolo
v tomto roku, dokonca i v rokoch minulých. Je to účasť
oprávnených voličov. Účasť?
Skôr neúčasť mizerná ba až
zarážajúca. 13%! V uplynulých dňoch mali v Škótsku
referendum. Účasť ako sme
sa dozvedeli z našich médií
bola 84%! Akú to tam majú

potom demokraciu, keď do
volieb v ktorých rozhoduje
občan vkladajú toľkí dôveru?
Prečo nie aj u nás? Nevieme
kde je príčina? Ale vieme!
Nášmu občanovi nevyhovuje „systém“. Občan je presvedčený, že on - ako občan,
nemá možnosť tento systém
zmeniť. Preto rezignuje a
účasť odmieta. Odmieta podieľať sa na demokratickom
prejave akou sú voľby, ktorékoľvek našej spoločnosti.
Tak sa tieto naše voľby
s prívlastkom demokracie,
stanú len akousi tribúnou
– križovatkou názorov v našom rozhodovaní. Budeme
mať možnosť zotrvať v nastúpenej ceste a trvalo, tradične nevoliť, alebo na tejto
križovatke sa pokúsime zmeniť smer ktorý nám umožní
presadiť náš názor a postoj
k dianiu k spoločnosti.


Zmráka sa - či svitá?
Ladislav Slanicay

Zmráka sa, stmieva sa,
k noci sa chýli, od hory, od
lesa tak plače, kvíli....
Tak začína jeden verš nášho básnika. Zoskupenie podobných prírodných javov
nevyvoláva v nás dobré pocity a náladu. Navádzajú skôr
na útlm a beznádej. Priznám
sa, že podobné literárne prejavy nemám rád. Skôr by
som dal prednosť a parafrázoval tento verš dôverou nádeje a potreby zmeny, alebo
určitých úprav v našom každodennom živote. Takých
úprav a zmien ktoré sa dajú
uskutočniť. Nič iluzórneho,
len reálna snaha našimi silami i umom vytriediť kúkoľ
od pšenice v našom živote,
kúkoľ, ktorý sme si sami zasiali.
Preto by som si dovolil
určitú parafrázu verša zo za-

čiatku, v ktorom bude viac
optimizmu, Viery i nadeje.
Brieždi sa! Svitá! Ustupuje
temno a nepriehľadná tma,
číria sa kalné vody, začína sa
nový verme, že radostnejší
deň. Načo – prečo práve teraz, takéto a podobné myšlienky?
Nuž zvolebnieva sa!
V najbližších dňoch opäť a
znova ako už mnoho krát
v živote, budeme musieť ísť
voliť. Budeme musieť? Naozaj musíme ísť voliť? Alebo
to musenie, tá povinnosť je
len v rovine občianskej demokracie? Možná je aj ďalšia varianta, že sa nevieme
dočkať dňa, keď bude mať
občan demokratickej republiky právo i možnosť prejaviť
svoj názor, svoju vôľu. Azda
aj potrebu zmeny v záujme
spokojnosti občanov nielen
v našej obci, ale v celom štáte, v celej našej spoločnosti.
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Komentár šéfredaktora
Dušan Dírer
Vážení čitatelia nášho časopisu,
držíte v rukách 63. číslo nášho
„štvrťročníka“, ktorý zažíva už
16. rok svojej existencie. Hlavnou úlohou tohto časopisu je
informovať občana o tom, čo sa
v obci udialo (spätne zachytáva dianie v obci za uplynulé tri
mesiace), čo je „aktuálne“, čo sa
pripravuje, no popri tom ho má
aj poučiť, zabaviť, inšpirovať,
alebo inak zaujať. Vydavateľom
je obec, ktorá tvorí redakčnú
radu a riadi jej činnosť.
Počas celej histórie tohto periodika som mal česť byť jeho
šéfredaktorom. Neustále ho
beriem „za svoje“ a neustále si
beriem za zodpovednosť uspokojiť a nesklamať jeho čitateľa.
Počas pomerne dlhého obdobia, ako máte možnosť (každé tri mesiace) listovať týmito
stránkami, sme prirodzene prijímali rôzne odozvy – niekedy
kritické, niekedy pochvalné.
Každej sme sa tešili a snažíme
sa stále v svojej „vydavateľskej
činnosti“ zlepšovať.
Raz ročne sa, ako šéfredaktor, stretávam s desiatkami ďalších tvorcov miestnej tlače na
hodnotiacich, pracovných a zároveň študijných stretnutiach,
ktoré realizuje Regionálne
vzdelávacie centrum Košice a
Prešov, vedú ich skúsení lektori
– novinári, právnici a iní pro-

fesionáli z oblasti novinárskej
práce. Môžem povedať, že náš
časopis patrí medzi tie, ktoré
zaujali a hoci nie sú medzi tými
„najlepšími“ (mimochodom,
medzi najlepšie hodnotené patrí profesionálne periodikum
Ružomberský hlas), nepatrí
medzi tie, ktoré zaostávajú a
„nestíhajú“ súčasný trend.
Nedávno som dostal poštou
list (písaný písacím strojom),
ktorý nemal
spiatočnú
adresu, nebol podpísaný, v závere
bolo uvedené
meno Fr. Sleziak. Po jeho
prečítaní som
bol trochu
z a s k o č e n ý,
trochu prekvapený, ale našťastie nie veľmi
nahnevaný. Jeho obsah pozostával zo súkromných názorov,
bol značne tendenčný, zameraný proti neaktuálnosti správ
a hlavne proti osobe starostu.
Autor ma však žiadal o reakciu
a o tú sa pokúsim...
Svoj doterajší život som totiž venoval práci s ľuďmi a ľudí
som mal možnosť spoznať veľa
(a rôznych). Každému sa stále
snažím rozumieť, porozumieť a
v prípade, že sa naše názory líšia, ak je to nevyhnutné a možné, hľadám vzájomné pochope-

nie a rešpekt.
Keďže roky plynú a pribúdajú, generácie sa vymieňajú,
je prirodzené, aby sa dopisovatelia a prispievatelia do nášho
časopisu pravidelne inovovali.
Vyberám z obsahu lisu: „Už viac
ako pred rokom ste sa obrátili na
ochotných dopisovateľov, lebo je
pravda, že stále píšu do novín
tí istí a tie spomienky sa už vyčerpali a polovička novín je len
o škole.“ Veľakrát
som k tomu vás
spoluobyvateľov a
čitateľov nabádal
a nabádam: kto
máte chuť nejakým spôsobom
prispieť k obsahu
nášho časopisu,
budete vítaný. Samozrejme môže
ísť aj o veci kritické, o poukázanie negatívnych
skutočností a podobne. myslím
si ale, že nie sú uverejniteľné nepreukázané, nepravdivé, alebo
nereálne klamstvá a nejasnosti.
„Informácie o zasadnutí
zastupiteľstva občana neinformujú! Sú len formálne. Občan
nemá zbierku zákonov pod posteľou, aby sa vedel vo veci orientovať...“
Som presvedčený, že dnešná doba dáva občanovi toľko
možností byť o dianí v obci
informovaný tak, ako nikdy v
minulosti. A to po niekoľkých

líniách. Spomeniem len dve:
- historická, ale stále vyžadovaná vývesná tabuľa na budove
OcÚ a
- moderná a v dnešnej dobe už
samozrejmá vývesná tabuľa na
internetových WEBstránkach
obce.
Cítim za dôležité pripomenúť, že ak má občan chuť vedieť
viac o tom, čo sa prejednáva na
zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a ako (ním volení) poslanci postupujú pri rozhodovaní o behu obce, majú možnosť
sa zasadania (ktorých termín
je minimálne na spomenutých
tabuliach zverejnený) zúčastniť
– je verejné. Taktiež cítim za
potrebné spomenúť, že zákony
(a tiež ich výklad a interpretácia) nie sú verejnosti nedostupné a stále platí dlhé roky platné
pravidlo – neznalosť zákona
neospravedlňuje.
Mnohé názory, pohľady a
otázky (patriace skôr na diskusiu napríklad na verejnom zasadnutí) nebudem rozpitvávať.
Myslím si ale, že ak sa (hlavne v predvolebnom období)
začínajú ozývať medzi ľuďmi
niekedy divné, pre niekoho
nepochopiteľné, pre niekoho
protivné, alebo pre iného inak
znejúce hlasy, otázky, či obvinenia, je to prirodzené. Sme ľudia
rôzni. Mohli by sme byť ale ľudia tolerantní a úctiví.


požiaru, len preto, že tam stáli zaparkované autá. Platí to aj
v prípade rýchlej záchrannej
služby. Viem, že tieto slová by
som nemal adresovať všetkým
vodičom, lebo sa nájde minimálne polovica takých, ktorí
autá parkujú na svojich vlastných pozemkoch.
Blíži sa zimné obdobie a
s týmto obdobím je spojené aj
odhŕňanie miestnych komunikácií a ich údržba. Všetky zaparkované autá na miestnych
komunikáciách, nehovoriac

o križovatkách tvoria trvalú
prekážku a tiež riziko nehody
v tejto činnosti. Vyzývam preto všetkých vodičov, ktorí doposiaľ parkovali na miestnych
komunikáciách, aby zvážili
svoje počínanie a urobili nápravu. Zatiaľ tieto moje slová
berte ako výzvu a skôr ako
dobré slovo v prospech veci,
ktorá by mala slúžiť všetkým.
Ak sa táto situácia aj napriek
výzve nezlepší obec bude nútená hľadať ďalšie možnosti.


Prosba pre vodičov
Dušan Lauko

Vážení spoluobčania, prevádzkovatelia motorových vozidiel
v obci. Čoraz viac sa stretávam s otázkou od spoluobčanov, ako obec plánuje riešiť

parkovanie áut na miestnych
komunikáciách. Denno - denne sme svedkami parkovania
osobných áut namiesto garáží
resp. vlastných dvorov na verejných priestranstvách. Spomeniem ulicu Novú, Okružnú, Hore bránou, ale platí to
aj na ostatné ulice obce, kde je
neskutočne veľa odstavených
áut. Autá mnohokrát prekážajú plynulosti cestnej premávky. Zažili sme skutočnosť, že
v prípade požiaru sa požiarne
autá nemohli dostať na miesto
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A opäť zvoní
Renáta Cagalincová

Učitelia

Po prázdninách a dovolenkách
zostali v našich mysliach už len
spomienky na radostné chvíle
v kruhu svojich najbližších, na
oddych od školských povinností, na fyzickú a psychickú
pohodu. Druhým septembrom
ten pokojný a pomalý rytmus
skončil a vystriedalo ho pracovné tempo ako pre rodičov,
učiteľov a žiakov.

DOBRÝ UČITEĽ je ten, ktorý s
úsmevom víta ráno deti do školy, má svoj harmonogram dňa,
povzbudzuje a oceňuje žiakov,
je dirigentom triedy, udržiava
poriadok a disciplínu. Týmto
chcem v dobrom pripomenúť,
aká náročná a namáhavá, no
zároveň vznešená a krásna je
naša práca – prajem preto svojim kolegyniam veľa pozitívnej

Dovoľte mi v mojom príspevku napísať o jednotlivých skupinách ľudí, ktorých vzájomná
spolupráca je jedným z hlavných predpokladov fungovania
dobrej školy.
Rodičia
dennodenne nám zverujú to
najcennejšie, svoje deti. Od
učiteľov očakávajú maximálny
profesionálny prístup k práci
a od školy kvalitnú výchovnovzdelávaciu činnosť. Som presvedčená o tom, a to určite hovorím aj za svoje kolegyne, že
máme rovnaký zámer, ktorý je
možné docieliť, a to cestou dobrej komunikácie a vzájomnej
spolupráce, na ktorú sa všetci
tešíme.

energie, množstvo pedagogického taktu a odpovedí na zvedavé otázky svojich žiakov.
Žiaci
tvoria najdôležitejšiu súčasť
nielen tejto, ale každej školy.
Naša škola im ponúka množstvo možností nielen v oblasti
vzdelávacej, ale aj v oblasti záujmovej činnosti, a to na zdokonaľovanie svojich skrytých
talentov, túžob a snov v oblasti
vedeckej, jazykovej, športovej,
kultúrnej, či inej, ktorá ich baví
a zaujíma. Osobitnou skupinou
v škole sú najmladší žiaci – prváčikov, ktorí sa po prvýkrát
posadili do školských lavíc a po
prvýkrát začuli zvonenie školského zvončeka. Tento školský
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rok bude pre
nich rokom
mnohých
zmien, preto
sa my všetci
posnažíme
pomáhať im
pri
riešení
ich detských
problémov.
Pri tejto príležitosti by som
rada privítala z materskej dovolenky
pani
učiteľku Mgr.
Zuzanu Chlustovú, ktorá bude
našich najmenších sprevádzať
ich prvým dôležitým školským
rokom. V ďalších ročníkoch
sú
triednymi
učiteľkami Mgr.
Jana
Kamhalová-2.A, Mgr.
Renáta Cagalincová-3.A, Mgr. Katarína Pastuchová-4.A.
Keďže sa nám do školského klubu detí prihlásilo 36 detí, rozhodol zriaďovateľ otvoriť dve
oddelenia detí – prvé oddelenie
povedie Mgr. Jana Kohútová,
druhé oddelenie Mgr. Michaela
Kačaljaková. Novinkou, a zo

strany rodičov vítanou, je ranná služba v ŠKD od 6.30 do
7.15 hod a predĺženie činnosti
klubu do 16.30 hod.
V tomto školskom roku má Základná škola v Liptovskej Štiavnici 53 žiakov: dvanásť prvákov, trinásť druhákov, dvanásť
tretiakov a šestnásť štvrtákov.
Navštevovať budú tanečný a
výtvarný odbor SZUŠ, útvary
záujmovej činnosti – Krúžkové
To i to, Najskôr Práca potom
Pláca, Vševedko.
V závere mi zostáva už len napísať, že my, učitelia, urobíme
všetko preto, aby žiaci dostali
nielen kvalitné základné vzdelanie, ale aby s radosťou otvárali dvere tejto školy a boli hrdí
na to, že sú žiakmi práve tejto
školy.
Prajem teda všetkým úspešný a šťastný nový školský rok
2014/2015.
Foto: z archívu školy
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