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„Kto to tak príkladne obhospodaruje tieto vaše polia?“ S radosťou
som im odpovedal – naši družstevníci...

Autobus zaviezol 30 dobrovoľníkov pre tohtoročný 16. ročník
výstupu na Salatín za Lipt. Lúžnu
na Železnô...

Fandime spolu nadchádzajúcim
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letným aktivitám, zahoďme stres
a náhlivosť, tešme sa zo stretnutí
s priateľmi!
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NEPREDAJNÉ

Editoriál - lúčenie
Janka Kamhalová

Moji milí!
Dovolila som si toto dôverné oslovenie,
lebo som s Vami prežila 27 rokov, čo je viac
ako polovica môjho života. Oslovila som Vás
tak preto, lebo som sa medzi Vami cítila vždy
dobre, rodinne a Liptovská Štiavnica a stala
na dlhé roky mojim druhým domovom.

Nedobré okolnosti a neutešená situácia
spôsobili, že som sa rozhodla odísť. Verte mi,
nebolo to ľahké rozhodnutie, ale zistila som,
že inak to už nepôjde... Život nám prináša
rôzne zmeny – radostné, ale i menej radostné a to sú tie, keď odchádzate z miesta, kde ste sa do istého času cítili veľmi dobre, ale nie je vo
vašich silách niečo zmeniť.
Využívam tieto riadky na to, aby som sa s Vami rozlúčila a poďakovala za všetko dobré a krásne, čo mi bolo dopriate prežiť s ľuďmi,
ktorí mi boli veľmi blízki, srdeční, nešetrili úsmevom a pekným slovom. Nemôžem vymenovať všetkých, ktorí mi budú chýbať, zabralo
by to príliš veľa miesta a spomeniem aspoň niektorých. Najviac mi
budú chýbať moji tretiaci, ktorých už nedovediem do 4. ročníka, ale
verím, že budú svojim rodičom robiť len radosť, budú sa ešte lepšie
učiť a vyrastú z nich šikovní a múdri ľudia.

Určite nezabudnem na p. Štefana Dírera, ktorý ma vítal v tunajšej
škole s Elenkou Vlnieškovou, či Máriu Grafovú, ktorá bola nevyčerpateľným zdrojom nápadov a energie. Každý z nich ma veľa naučil a učil
ma ako dobre učiť. Budú mi chýbať kolegyne – Janka, Miška, Katka
a Vlasta, ktorá svojou prítomnosťou rozjasnila každý deň, kuchárka
Danka a ostatní. Nezabudnem na pána starostu, ktorý vždy vypočul,
poradil, pomohol. Ostanú mi v pamäti chvíle z čias, keď rodičia boli
súčasťou každej akcie, či výletu. Ďakujem rodičom, ktorí aj v súčasnosti boli „dobrým duchom“ našej školy – prišli, pomohli či povzbudili. Chcem poďakovať aj p. Idke Jackovej, p. Tkáčikovi, ktorí sa v starali
o to, čo tak veľmi potrebujeme – teplo a plné bruško. Nezabudnem na
všetky tie deti, ktoré mi „prešli rukami“ a mnohí z nich mi už zverili
aj svoje ratolesti. Ďakujem Vám za úsmev, ústretovosť, vľúdnosť, ľudskosť, pomoc... A ak som niekomu ublížila, prepáčte mi to, prosím.
Mnohí z Vás mi budú chýbať, ale život nekončí, len nás posúva
ďalej. Budem učiť v neďalekej obci, všetko bude nové, neznáme, ale
verím, že aj tam stretnem milých a srdečných ľudí ako v Liptovskej
Štiavnici.
Prajem Vám, moji milí, hlavne veľa zdravia, šťastie v rodine, pokoj, pohodu a nech je Váš život bohatý na stretnutia s ľuďmi, ktorí Vás
majú radi. Ja k nim patrím. Ďakujem a dovidenia!

Zo zasadnutí OZ

Hore bránou povedie zábradlie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej
OZ) obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa
19. 4. 2016.
Zábradlie na ulici Hore bránou
Na vybudovanie zábradlia boli predložené 3 cenové ponuky. Poslanci odsúhlasili pre vybudovanie zábradlia najnižšiu ponuku od firmy
KOLLAR Rbk v cene 983 € s DPH. Betón a náter
zaplatí obec.
Park v strede obce
Aj k tejto akcii boli predložené 3 cenové ponuky.
Poslanci odsúhlasili pre osadenie obrubníkov
v parku pri kultúrnom dome najnižšiu ponuku
od firmy RILINE, s.r.o. (dodávka a montáž cestného obrubníka 100/25/15 14,00 €/m bez DPH,
teda 2016 € s DPH za výkop, suchý betón a ulo-

ženie obrubníka).
Miestna komunikácia Nad ihriskom
OZ odsúhlasilo vypracovanie geometrického
plánu na zakreslenie miestnej komunikácie Nad
ihriskom (po zlúčeni vykúpených parciel) v cene do 1000 €..
Uzavrenie lokality Dielec
OZ súhlasilo s uzatvorením priestoru pri vstupe
do Ulice Drevenice a rodinným domom Jána
Hrabušu kovovou rampou na náklady PD Ludrová.
Drevenica – možnosť odkúpenia pre obec
Keďže existuje ponuka na odkúpenie nehnuteľného majetku štátu - rodinný dom súp. č. 151
na pozemku parc. č. 551 (dočasným správcom
majetku štátu zapísaného na LV č. 2066 v k. ú.

Liptovská Štiavnica je Okresný úrad Žilina),
pozemok nie je predmetom ponuky, podľa §8 a
ods. 8 zákona uvedenú možno nehnuteľnosť odkúpiť v priemernej cene 780,- € zníženú o 50 %
t.j. za cenu 390 € pre Obec Liptovská Štiavnica.
OZ súhlasilo s odkúpením tohto domu pre
Obec Liptovská Štiavnica. Bude urobená právna
analýza, či nehnuteľnosť môže byť predaná za
nižšiu cenu fyzickej osobe, ktorá je vlastníkom
pozemku. (O výsledku sa dočítate nižšie - pozn.
redakcie)
Rôzne
Prejednané boli skutočnosti:
• Oznámenie firmy X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o.
o otvorení prevádzky Zemianska kúria v ChaPokračovanie na str. 2
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V obci pribudol nový park
Pokračovanie zo str. 1
lúpkove, L. Štiavnica dňa 2.5.2016. Prevádzkové hodiny: pondelok až nedeľa od 12.00 hod.
do 22.00 hod.
• Žiadosť o odkúpenie pozemku LV č. 3104
parc. č. 791/2 OP o výmere 26,8 m2 vo vlastníctve obce pre Mgr. Ivanu Bebjakovú, Ludrová v k. ú. Liptovská Štiavnica. OZ schválilo
osobitný zreteľ pre predaj tejto parcely. Osobitný zreteľ vyplýva z faktu, že
obec L. Štiavnica predmetnú
parcelu nikdy neužívala, ani
sa ako o svoju nestarala, bola
v minulosti obhospodarovaná
rodinou Čučvarovou, ktorá sa
k parcele správala ako k svojmu
vlastníctvu a obhospodaruje ju
dodnes. Obec uvedenú parcelu
nadobudla pri pozemkových
úpravách.

aby si užívateľ Jozef Zvada predmetnú parcelu
odkúpil, pokiaľ má záujem ju užívať, alebo ponúkol na výmenu inú pôdu v intraviláne obce,
ktorá je v jeho vlastníctve.
• Žiadosť manželov Ľuboša Synaka a manželky
Daniely, L. Štiavnica na stavbu rodinného domu na parc. CKN 76/5.
• Nutnosť vyhotovenia tabúľ „V sprievode dospelého“, „Na vlastné riziko“ a ich osadenie
na Rybníku.

nie s majetkom obce. OZ zrušilo uznesenie č.
38/2016 zo dňa 19.4.2016 v zmysle tejto právnej
analýzy a uvedenú nehnuteľnosť Obec kupovať
nebude.
Park v strede obce
Obrubníky boli položené, chodník vyložený
zámkovou dlažbou. OZ odsúhlasilo vybudovanie zelenej plochy.
Park Rybník
Boli zabudované hracie prvky. OZ
odsúhlasilo sumu 2000 € na dokončenie prác v priestore Rybníka pre
úpravu okolia hracích prvkov.
Rôzne
Prejednané skutočnosti:
• Odkúpenie pozemkov od vlastníka SPF Bratislava a pozemkov od
súkromných vlastníkov, ktoré sú
potrebné pre vybudovanie prístupových ciest k pozemkom extravilánu
po uskutočnenej komasácii, všetko
v súlade so znaleckým posudkom č.
116/2016, ktorý vypracovala znalkyňa Ing. Milena Hamacková, Ludrová.

• Žiadosť o pripojenie LED svietidla na obecnú lampu, ktorá sa
nachádza pred areálom Chalúpkovo na rozhraní parciel 942/47
a 942/30 za účelom nasvietenia
vrchnej časti vstupnej brány
Chalúpkova pre lepšiu orien• Vyradenie Základnej školy Liptovtáciu hostí pre Property rental,
ská Štiavnica zo siete škôl MŠ SR a
s.r.o. v zastúpení Róbertom Panásledné zaradenie Základnej školy
velkom. OZ L. Štiavnica. Toto
s materskou školou Liptovská Štiavvšak nie je možné, nakoľko je
Foto: z archívu obce nica do siete škôl MŠ SR v súlade so
vybudované nové verejné osvet- Nový park pred Kultúrnym domom
Smernicou Ministerstva školstva Slolenie, ktoré má určený presĎalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce
venskej republiky č. 1/2004-E z 1. apríla 2004.
ný počet svietidiel podľa zmluvy so SSE. OZ Liptovská Štiavnica sa konalo dňa 9. 5. 2016.
navrhuje iný variant pre nasvietenie vstupnej
Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce
Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľbrány do ulice Drevenice.
Liptovská Štiavnica sa konalo dňa 25. 5. 2016.
• Ladislav Slanicay, L. Štiavnica, vlastník parc. nosti súp. č. 151
č. 735/2 LV č. 1536 o výmere 635 m2, na kto- Bola vypracovaná právna analýza JUDr. Stani- Výbuch rodinného domu
rú bol po komasácii zamedzený prístup, žiada slavom Hlinkom, podľa ktorej môže Obec Lip- Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Štiavnica
obec o nápravu, aby ako občan mohol využívať tovská Štiavnica kúpiť nehnuteľnosť súp. č. 151 schválilo poskytnutie nevyhnutnej okamžitej
vlastnícke práva k nehnuteľnostiam. OZ odpo- v k. ú. Liptovská Štiavnica od štátu SR za polo- finančnej pomoci vo výške 5000,- € z rozpočručilo jednať o prístupe k predmetnej parcely vičnú cenu 390 €, a môže ju predať len za rov- tu obce Liptovská Štiavnica obyvateľovi obce
s Jozefom Zvadom, L. Štiavnica, ktorý je vlast- nakú cenu, za akú ju obec nadobudla. V opač- Liptovská Štiavnica Miroslavovi Ondrejkovi
níkom susedných nehnuteľností a dalo návrh, nom prípade by išlo o nehospodárne nakladaPokračovanie na str. 3

Výbuch domu
Do nezávideniahodnej situácie sa dostal spoluobčan Miroslav Ondrejka, keď mu dňa 22. mája 2016 o 19:50 v priestoroch kuchyne
vybuchol unikajúci plyn a zdemoloval časť domu.
Vďaka pomoci obce (rozhodnutím Obecného zastupiteľstva) a verejnej zbierke
sa podarilo budovu asanovať
a následne prispieť nemalou
čiastkou na ďalšie riešenie
bývania nášho spoluobčana
- pravdepodobne montovaný domček.
Vďaka každému, ktorý sa
akýmkoľvek
príspevkom
pričinil o pomoc.
Bezprostredne po výbuchu

Príprava na nové riešenie stavby
Fotografie z archívu obce
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Buduje sa detský park Rybník
Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa
konalo dňa 16. 6. 2016.

Pokračovanie zo str. 2
v jeho náhlej núdzi spôsobenej haváriou – výbuchom plynu v jeho
rodinnom dome súp. č.117/1 dňa
22.5.2016 o 19:50 hod., ktorý sa na
základe vyjadrenia statika nemôže
užívať a z dôvodu zlej statiky sa rodinný dom musí zbúrať. Finančnú
pomoc vo výške 5 000,- Eur obec
Liptovská Štiavnica poskytuje Miroslavovi Ondrejkovi za účelom
odstránenia sutín a zabezpečenie
bývania na základe účtovného dokladu.

Lokalita Rybník
V súčasnosti sa buduje detský park
Rybník, osadené sú detské prvky,
ich podložie bolo vystlané makadamom a dunajským pieskom, osadené sú obrubníky okolo ihriska,
doplnené boli 3 lavičky.
Miestna komunikácia Nad ihriskom

Rôzne
Prejednaná bola žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej starostlivosti
pre Mgr. Dušana Juríka, bytom

Rybník vo fáze napúšťania
Liptovská Štiavnica. OZ poskytnutie opatrovateľskej starostlivosti a

Vodárenská spoločnosť, a.s. Ružomberok ukončila výstavbu kanalizácie a vodovodu, miestna komuFoto z archívu obce nikácia je vyrovnaná, vybavuje sa
územné a stavebné povolenie, dve
finančné prostriedky s tým spojené
Pokračovanie na str. 4
odsúhlasilo.

Ochrana majetku je na ich vlastníkoch
Dušan Lauko
Vážení spoluobčania,
Sme uprostred horúceho leta. Mnohí z Vás dovolenkujú, čerpajú nové
sily do ďalších období a naši žiaci a
študenti čerpajú krásne dva mesiace príjemnej dovolenky. V mojich
postrehoch by som chcel reagovať
na tri témy, ktoré rezonujú v súčasnosti v našej obci.
Obci sa podarilo zrealizovať dve
investičné akcie na Ulici Poza drevenice a Ulici Nad ihriskom. Po
dlhých 7 rokoch došlo vysporiadaniu pozemkov pod obidve miestne
komunikácie. Čo je však ešte dôležitejšie, podarilo sa nám zrealizovať
v tejto lokalite uloženie vodovodného a kanalizačného potrubia a na
Ulici Poza drevenice aj elektriku.
Chcem poprosiť vlastníkov každého jedného pozemku v daných lokalitách, aby chránili svoj majetok,
t.j. vodovodnú a kanalizačnú kontrolnú šachtu, hlavný uzáver vody,
ktorý je označený modrou palicou,
taktiež skrinky na napojenie na el.
energiu. Toho času máme možnosť
vidieť, že obec časť týchto komunikácií vysypala pieskom. Začínali to
jednotlivý vlastníci, ktorí sa už na
pozemok dostanú autom aj po tejto
provizórnej ceste. Mnohokrát však
vnímam nešetrné zaobchádzanie či
už s kanalizačnými alebo vodárenskými poklopmi. Preto Vás chcem
dôrazne poprosiť o spoluprácu,
šetrime toto zariadenie, ktoré bude
slúžiť predovšetkým Vám, vlastníkom uvedených pozemkov. Čas

rýchlo plynie a nechcem sa dožiť
toho, že niekto z vlastníkov bude
tvrdiť: „Ja nič, ja muzikant, za všetko môže starosta.“
Druhou témou, ktorá rezonuje
v obci sú dva novovytvárané parky, ktoré by mali skrášli prostredie v našej obci. Prvý park, ktorý
vzniká pred kultúrnym domom je
miesto, ktoré by malo zaujať v prvom rade návštevníkov našej obce,
ale malo by
spríjemniť
prostredie aj
pre
miestnych obyvateľov. Viete
aj to, že obec
odstránila
z predmetnej
lokality ihličnatý strom,
ktorý ohrozoval majetok a
životy miestnych obyvateľov. Taktiež
sme odstránili časť živého
plota, ktorý mal viac ako 40 rokov
a tri prestarlé tisy. V súčasnosti sú
práce v parku tesne pred dokončením. Čo sa týka názoru obyvateľov
viem, že aj v tomto prípade platí
staré slovenské porekadlo: „Komu
kačka, komu hus“. To znemená, že
určite nie všetci sú spokojní, ale aj
napriek tomu chcem veriť, že väčšinu tvoria tí, ktorí sú s dielom spokojní. Tu chcem ešte poznamenať, že
na realizáciu tohto projektu sa nám

podarilo získať aj dotáciu z VÚC vo
výške 1 100,- €. Druhou lokalitou
je Rybník, kde obec nainštalovala detskú preliezku, hojdačky a tri
kusy lavičiek. Túto lokalitu chceme
spestriť aj naplnením Rybníka, ktorý sme vlani vyčistili a odviezlo sa
viac ako 15 tatier nánosu. Opätovne
chcem upozorniť hlavne mladých
návštevníkov, že po naplnení bude
hroziť riziko pádu do Rybníka, lebo
ho nie je možné oplotiť a keby sme
to aj urobili znova prídeme k tomu, že to bola
zbytočnosť. Poznám veľa obcí
na Morave, kde
sú takéto Rybníky, dokonca
mnohonásobne
väčšie a ľudia
rešpektujú toto
zariadenie bez
akýchkoľvek
pr ip om i e n o k .
Chcem vyzvať
hlavne rodičov,
ktorí prídu do
danej lokality s maloletými deťmi,
aby túto nástrahu vnímali a o to
pozornejšie sledovali svoje deti!
Keď naplníme Rybník, sú pokusy
nasadiť doň malé kapre, resp. pstruhy, ktoré by sa mali v tomto mieste
udomácniť. Na zakúpenie preliezok a hojdačiek obec získala grand
z MONDI SCP Ružomberok vo
výške 3 000,- €, za čo sa chcem taktiež vedeniu MONDI SCP Ružomberok poďakovať. Chráňme tieto

Postrehy starostu obce

dve lokality, aby sa stali zdrojom
oddychu a relaxu a nie zdrojom odhadzovania odpadkov a vybíjania si
sily na cudzom majetku.
Poslednou témou, ktorej sa chcem
dotknúť je odchod pani učiteľky Mgr. Janky Kamhalovej, ktorá
v našej obci pracovala necelých 27
rokov. 27 rokov je dlhý čas. Pri tejto
príležitosti chcem vysloviť úprimné
ĎAKUJEM za všetko, čo pre naše
deti, ale aj pre nás pani Kamhalová
urobila. V obci ohľadom odchodu
rezonovali rôzne debaty a fámy.
Chcem povedať, že rozhodnutie
pani Kamhalovej bolo slobodné a
po viacerých rozhovoroch so starostom obce sa rozhodla tak ako
sa rozhodla. Čo sa týka vedenia
školy, staronová riaditeľka bola volená v roku 2015 s plnou podporou
Rady školy v Liptovskej Štiavnici.
Pani Mgr. Janka Kamhalová za obdobie, ktoré strávila v Liptovskej
Štiavnici či už ako vychovávateľka,
resp. pedagóg zanechala hlbokú
stopu u svojich žiakov, ale taktiež
u mnohých rodičov. Život však ide
ďalej a mnohí vravia, že zmena je
posunutie vpred. Preto chcem odchádzajúcej pani učiteľke na novom pôsobisku popriať hodne pracovných úspechov a dvere do obce
Liptovská Štiavnica pre ňu zostanú
vždy otvorené.
Do nastávajúcich letných dní Vám
chcem popriať hodne slnečných
dní a dobrej nálady.
Váš starosta obce Dušan Lauko.
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Na Rybníku je vybudovaný detský park
Pokračovanie zo str. 3

Rôzne

parcely však zostali nevysporiadané a na dvoch pozemkoch je vecné
bremeno. Ináč je celá miestna komunikácia vo vlastníctve obce.

Prejednané skutočnosti:
• Sťažnosť Jozefa Capíka, bytom
Ružomberok, vlastník záhrad-

na predmetnom pozemku a následne schválili predaj pozemku
s podmienkou, že sa Jozef Zvada
písomnou formou zaviaže, že sa
bude starať o potrubie odvádzajúce dažďovú vodu z verených
priestranstiev tečúcu cez jeho pozemky až do ústia potoka Štiavničanka. Cena bola stanovená na
2,50€/m2, všetky prevody vrátane
geometrického plánu hradí kupujúci.

• Žiadosť o vydanie záväzného
stanoviska k pripravovanej stavbe
podľa projektovej dokumentácie
pre Polyfunkčný objekt (predajňa
potravín, reštaurácia, technické
zariadenie, ubytovanie pre 29 ľudí) a hospodársky objekt (oddelený zeleňou od hotelovej časti) za
účelom vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia
pre Firmu Frastaj. Bolo vydané
Detský park - hojdačky a preliezka
Foto z archívu obce asanačné povolenie na nehnuteľnosť firmy Frastaj. OZ vydanie
Protipovodňové opatrenia
nej chatky v Liptovskej Štiavnici,
záväzného stanoviska k pripravona suseda Záhradníka Oldricha,
Marek Hrubjak, obyvateľ časti Kľuvanej stavbe schálilo.
Lipt.
Štiavnica,
aby
odpratal
kačiny osadil do miestnej komunikámene,
upravil
hnojisko,
zlikvidocie retardér, doložil dopravné zna• Ing. František Belko, Liptovská
val azbest v záhrade pozemku,
čenie, zabetónoval obrubníky okoŠtiavnica poddal slovný návrh na
ktoré jeho rušia. Obec napíše
lo miestnej komunikácie, zdvihol
stiahnutie žiadosti o umiestnelist O. Zahradníkovi, aby urobil
panely na panelovej ceste, zeminu
nie drevenej chatky slúžiacej ako
požadované opatrenia (odpratať
vysypal na okraj cesty, všetky záskladový priestor na parcele CKN
kamene, zlikvidovať azbest, odsahy urobil na vlastné náklady, ale
č. 830/1, ktorá je vlastníctvom
pratať hnojisko na iné miesto).
všetko bez povolenia bez povolenia
obce Liptovská Štiavnica.
Ak nedôjde k náprave Jozef Capík
Okresného riaditeľstva Policajného
bude danú situáciu riešiť občian- • Výsledok zbierky pre Miroslava
zboru a príslušných organizácií.
Ondrejku - občania obce venosko-súdnym konaním.
Uvedené zásahy urobil preto, aby
vali v hotovosti 3 560 €, peniaze
zabránil vytápaniu svojej nehnu- • Žiadosť Jozefa Zvadu, Liptovská
zaslané na účet 2 321 €.
teľnosti pri prívalových dažďoch.
Štiavnica o odkúpenie suchého
Poslanci OZ dali pripomienku, aby
koryta potoka parc. č. 1044, vý- • Žiadosť Ľuboša a Daniely Synakovzhľadom na skutočnosť, že konal
mera 367 m2 vo vlastníctve obvej o vydanie súhlasného stanobez povolení, dal úpravy a zásahy
ce Liptovská Štiavnica. Poslanci
viska k projektovej dokumentácii
zlegalizovať.
OZ vykonali miestne zisťovanie
na parc. CKN č. 76/5 v k. ú. Lipt.

Štiavnica za účelom stavebného
povolenia. OZ súhlasné stanovisko vydalo.
• Žiadosť Aleny Domiterovej, Lipt.
Štiavnica na výstavbu troch rodinných domov na par. CKN
č. 371 o výmere 2848 m2. OZ výstavbu schválilo.
• Žiadosť o príspevok Mareka a
Simony Pavlíkovej, Ludrová na
zabezpečenie poslednej obecnej
kanalizačnej šachty a hydrantu,
ktoré budú slúžiť na čistenie a
údržbu verejného vodovodu pre
celú vetvu ulice Poza drevenice,
nakoľko verejný vodovod nie je
zokruhovaný. Ďalej žiadali o dokončenie provizórnej cesty na
ulici Poza drevenice. OZ schválilo
navýšenie rozpočtu o 1 000 € na
dokončenie miestnej komunikácie Poza drevenice – vysypanie
štrkom a úprava cesty. Ohľadom
kanalizačnej šachty a hydrantu
bol poverený starosta obce zistiť
cenu, potom to bude OZ riešiť.
• Ing. Bernáth, bytom Kľučiny,
Lipt. Štiavnica osobne informoval
poslancov OZ o záplavách jeho
pozemku, voda stečie z poľnohospodárskych pozemkov, ktoré
obhospodaruje PD Ludrová (nájomná zmluva Stanislav Sabucha,
Ružomberok), žiada vybudovať
žľab a postaviť val (PD Ludrová odporučilo Ing. Bernátha na
obec). OZ odporúča zistiť postoj
p. Sabuchu, keďže sa na jeho názor doteraz nikto neopýtal a taktiež treba rokovať s PD Ludrová.


Perličky z našej školičky
 Kto riadi orchester? ... Upratovačka! (dirigent)
 Deti, zajtra sa budeme fotiť, nezabudnite! ... Áno, ja už mám pripravený alfit. (autfit)
 Pri dýchaní vdychujeme kyslík a vydychujeme vzduch.
 V ŠKD pri sledovaní rozprávky: ... Buďte ticho, lebo nevidím!
 Aké jedlá z húb poznáš? Žiak napísal ... Hubovú polievku, hubové rizoto, hubovú veveričku...
 Hráme hru Hádaj, na čo myslím? Prváčik sa hneď opýta: Je to h***o?
 Na školský dvor prišla za p.vychovávateľkou mama. Deti začali hneď vykrikovať ... Pani vychovávateľka, idete domov!
 Čo je to rozhlas? ... Rozhlas je ako trúba, ktorá dáva informácie.
 Deti medzi sebou: ... Poďme sa hrať na rodinu! ... Dobre, ja budem pes...
 V ŠKD ostal už len posledný žiak. P. vychovávateľka si k nemu prisadne a spýta sa: Tak čo sa ideme zahrať?
On otrávene odpovedá: ... Vy by ste sa stále iba hrali!
zozbierala Jana Kohútová
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Poznáte prímená v Liptovskej Štiavnici ?
Alfonz Balko
Do 15. storočia bol každý jednotlivec, aj v našej
obci, pomenovaný len krstným menom (podľa
zoznamu v kresťanskom kalendári). V dôsledku
zvyšovania počtu obyvateľstva sa stále častejšie
vyskytovali občania s rovnakým krstným menom. Preto sa pre ich rozlíšenie začali používať
prídavné, prezývkové mená, takzvané prímená.
Spočiatku sa tak robilo len u šľachticov a hodnostárov a až v 16. storočí aj u poddaných. No i
tak až do 17. storočia, bolo krstné meno pre jednotlivca stále hlavnou časťou osobného mena.
Prídavné, prezývkové mená v 16. a17 storočí
neboli dedičné a ich používanie nebolo záväzné,
mohli sa meniť. Niektoré prímená boli trvalými
prezývkami pre rodinu a označovali sa nimi aj
potomkovia a neskôr sa z nich, stali priezviská.
Popud pre vznik priezvisk dal v roku 1614 pápež
Pavol V. pokynmi, podľa ktorých sa v každom
kostole malo viesť päť druhov farských kníh:
kniha pokrstených, birmovaných, sobášených,
zomrelých a kniha o stave veriacich. Používanie
mien z dvoch častí, krstného mena a z prímena,
nariadil počínajúc rokom 1780 Jozef II. Vzniklo
tak priezvisko. Postupom času však ďalej rástol
počet obyvateľov a nielen krstné mená ale aj

Detský park aj s lavičkami pre rodičov
priezviská boli u mnohých osôb zhodné a znova
sa nastolila potreba rozlíšiť takýchto rovnomenných obyvateľov a na to sa začali znova používať prímená. V súčasnej dobe sa pre prímená za
krstným menom a priezviskom používa termín
živé mená.
Aj v Liptovskej Štiavnici vznikla potreba rozlíšiť jednotlivé rodiny prímením, živým menom,
pretože sa nielen v rámci obce ale aj na malom
priestore, dvore, vyskytovali jednotlivci s rovnakými menami. Stalo sa to i tak, že jednotlivé
rodiny nadobudli určité stavebné pozemky a na

Spoluobčanom a pravidelným čitateľom nášho ToiTo, je už rodák Alo Balko známy, ako pravidelný prispievateľ článkov do nášho časopisu, ktoré sú orientované na dobu prvej polovice
minulého storočia. Po dohode s ním, vám dnes priblíži historickú podstatu používania prímen a ich výskyt v našej obci. Veríme, že článok nerozvíri medzi čitateľmi vášne a pobúrenie,
ale to zoberú ako historickú skutočnost a priblíženie historických faktov.
Nie sú tu uvedené všetky mená, ide iba o časť obce, kde autor, ako to v príspevku sám uvádza,
býval. Po konzultácii krstných mien niektorých uvádzaných osôb (niektorí nežijú už takmer
sto rokov) s ešte žijúcimi „pamätníkmi“ vysvitlo, že v zozname chýbajú napríklad známe prímená Hrabušovcov - Labét, Rázgovcov - Zibák, Hrabuša - Kolok a podobne. To by už možno
viedlo k ďalšiemu pokračovaniu tohto článku. A možno by stálo za to pokúsiť sa zostaviť celú
genézu rodov... Nájde sa autor aj takéhoto príspevku?
nich si postupne, pri rozširovaní rodiny po narodení detí, ktoré si zakladali nové rodiny a stavali
domy. Tak napr. na pozemku (funduse), kde bývali moji starí rodičia, boli na úzkom dvore štyri
domky (dnes existujú už len dva). V každom
bývala rodina s priezviskom Ondrejka (pravdepodobne po pôvodných prarodičoch). Preto na
ich rozlíšenie dostali prímeno - živé meno. Jedni
Belovci, druhí Šandorovci, tretí Debnárikovci
a štvrtý Špajdlikovci. A podobných prípadov
bolo v obci viac. Koncom minulého storočia žilo
v našej obci napr. 122 obyvateľov (mužov i žien)
s menom Ondrejka, 38 s menom Omasta, 31
s menom Hrabuša a 25 s menom Uhrina. Štiavnické prímená majú rôzny pôvod a zohľadňovali
buď
charakteristickú
vlastnosť, nejakú zaujímavú životnú udalosť,
vykonávanú
prácu,
vzťah k lokalite bývania,
historické pramene a
pod. Tie ktoré uvádzam,
sa týkajú najmä stredu
a horného konca obce
kde som býval dvadsiatych, tridsiatych a štyridsiatych rokoch minulého storočia. Mnohé
živé mená, aj z dolného,
Foto z archívu obce
novšieho konca, som už
zabudol. Nižšie uvádzané živé mená pre niektoré rodiny uvádzam od
vyšného konca dediny smerom dolu.
Emanuel Tholt – z Novoti; Sároš
Viktor Hrabuša – Kanadoš
Jozef Ondrejka – Znadvody
Štefan Tkáčik – Krušpánovci
Stano Ondrejka – Fričkovci
Sviežený – Kubánovci
Jozef Tholt – Tholtík
Capíkovci – Člapkoňovci
Emil Ondrejka – Katoškovci

Jožo Hrabuša - Gágovci
Jozef Hrabuša – Amónovci
Jožef Hrabuša – Plavých
Ján Hrabuša – Kanekovci
Antal Ondrejka – Špajdlíkovci
Ondrej Ondrejka – Joštíkovci
Terézia Ondrejková – Maslovci
Justína Ondrejková – Belovci
Ján Ondrejka – Debnárik
Lambert Ondrejka – Zásteriakovci
Molnárovci – Mojžišovci
Jozef Tholt – Rudovci
Richard Tholt – Komovci
Jozef Vulpíny – Pičajda
Ondrejkovci Janíkovci– Králikovci
Jozef Ondrejka – Šajniakovci
Alfonz Ondrejka – Archivárovci
Na záver vediem výskyt niektorých mien, ktoré sa frekventujú aj v Liptovskej Štiavnici. Pred
r. 2003 to na Slovensku vyzeralo takto:
Mender 16x v 9 lokalitách,
Sviežený 30x v 12 lokalitách,
Tulinský 34x v 15 lokalitách,
Kačaljak 35x v 9 lokalitách,
Hrabuša 51x v 12 lokalitách,
Tholt 76x v 30-tich lokalitách,
Otiepka 87x v 31 lokalitách,
Dírer 113x v 38 lokalitách,
Kubovčík 183x v 70 lokalitách,
Šuhajda 357x v 116 lokalitách,
Meško 442x v 100 lokalitách,
Tkáčik 537x v 151 lokalitách,
Balko 993x v 201 lokalitách,
Lauko 1033x v 229 lokalitách,
Murín 1100x v 246 lokalitách.
Začiatkom tohto storočia bolo na Slovensku
185 288 priezvisk. Najfrekventovanejšie priezvisko bolo Horváth/Horváthová, ktoré sa vyskytovalo viac ako 30 813x a na 10. mieste v poradí bolo meno Lukáč/Lukáčová - okolo 9 718x.
Priezvisko Ondrejka/Ondrejková sa vyskytovalo
2 910x.
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Vďaka patrí našim poľnohospodárom
Vladimír Lukáč
Vážení štiavničania,
myslím, že väčšina z Vás vie, kto obhospodaruje polia našich chotárov – Liptovskej
Štiavnice, Ludrovej a Štiavničky - sú to
naši družstevníci z Poľnohospodárskeho
družstva Ludrová.

Letecký pohľad na obec

Neviem, či si všímate a uvedomujete, ako
svedomito a kvalitne to robia. Ak aj nie, je
to pochopiteľné, preto, že väčšina z Vás sa
živí prácou v iných odvetviach nášho hospodárstva. Nemôžeme však zabúdať, že základom života nás všetkých sú potraviny a
ich rozhodujúcim základom sú poľnohospodárske výrobky.
Ja som rozhodujúce obdobie svojho produktívneho života pracoval v poľnohospodárstve, študoval v poľnohospodárskych
školách a od roku 1951 som učil na stredných poľnohospodárskych školách, riadil
ich, ako aj ich školské majetky o výmere
300 až 400 ha pôdy vo východoslovenských
krajoch.
Do rodnej Liptovskej Štiavnice som sa rád
vracal takmer každý rok na týždeň – dva
dovolenkovať. Pri ceste z Ružomberka do
Liptovskej Štiavnice (občas aj pešo) som
s veľkým potešením obdivoval príkladne
obrobené polia a krásne porasty poľnohospodárskych plodín.
A nielen sám. Aj viacerí moji priatelia
– poľnohospodári, ktorí ma v Liptovskej
Štiavnici navštívili, cestou z Ružomberka,
sa ma pýtali: „Kto to tak príkladne obhospodaruje tieto vaše polia?“ S radosťou
som im odpovedal – naši družstevníci.
Áno, boli a sú to naši svedomití a odborne

zdatní pracovníci rastlinnej výroby a mechanizácie z poľnohospodárskeho družstva pod dlhoročným vedením skúsenej
a osvedčenej agronómky pani Františky
Hrnčiarovej, ktorej pre túto úspešnú prácu
vytvára dobré podmienky vedenie družstva.
V š e t ký m
patrí naša
vďaka.
Ta k t i e ž
veľké poďakovanie našim
družstevníkom
patrí
aj
za to, že
po nežnej
revolúcii v roku
1989 osFoto z archívu obce tali verní
dr užste v nej veľkovýrobe. Nešli cestou jej premeny
na súkromné roľnícke a iné formy podnikania, ktoré propagovali a presadzovali
naše vtedajšie vlády. Na Slovensku s tým
začala vláda JUDr. Jána Čarnogurského.
Odvtedy sa na Slovensku rozpadla veľká
časť roľníckych družstiev. Spustli hospodárske dvory družstiev v nejednej obci a
namiesto veľkých lánov pekných porastov
poľnohospodárskych plodín rastie burina.
Pustnú slovenské chotáre na škodu všetkých občanov Slovenska.

Priestory poľnohospodárskeho družstva

Do ďalších dní a rokov vašej spoločnej práce Vám želáme dobré zdravie, veľa úspechov a spravodlivejšiu dotačnú politiku
Európskej únie a jej obhajovanie našou
vládou a vládami členských krajín EÚ zo
strednej a východnej Európy, ktorú požadoval aj predseda družstva Ing. Miroslav
Štefček vo svojich článkoch v Roľníckych
novinách v nedávnej dobe.
Dnes, 4. Júla 2016, kedy som dopisoval tento príspevok vypočul som v Slovenskom
rozhlase pre slovenských poľnohospodárov
a tým aj mňa potešujúcu správu. Vláda SR
vyčlenila zo štátneho rozpočtu na podporu
chovov dojníc a tým na výrobu mlieka 33
miliónov EUR.
Mnohí naši občania, ktorí sa dotačnou politikou pre poľnohospodárov nezaoberajú
môžu povedať: „Prečo naša vláda dáva zasa
toľko peňazí pre poľnohospodárov?“
Skutočnosť je takáto: všetky vyspelé krajiny sveta dotujú poľnohospodársku výrobu preto, lebo v týchto krajinách a aj
na Slovensku viac ako 50 % občanov má
voči uvádzanému priemeru značne nižšie
mzdy a dôchodky. Ak by ceny potravín
v týchto krajinách vychádzali zo skutočný
výrobných nákladov na poľnohospodárske
výrobky, museli by byť ceny potravín podstatne vyššie ako sú v súčasnosti. Tieto nízko príjmové skupiny našich obyvateľov by
nemali dostatok financií na nákup potravín
a práve dotačnou politikou sú základné potraviny dostupnejšie aj pre túto časť obyvateľov jednotlivých štátov.


Foto z archívu obce
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Aj tento rok sa šlo od Liptovskej Lúžnej
Dušan Dírer

Po „rannom nástupe“ pred
miestnym kostolom a „štartovnej fotografii“ pred miestnou zvonicou, zaviezol autobus 30 dobrovoľníkov pre
tohtoročný 16. ročník výstupu na Salatín za Liptovskú
Lúžnu na Železnô a odtiaľ sa
pobrali najkratšou cestou do
cieľa svojej cesty. Na občerstvovacej zastávke v Ráztockom sedle pod Salatínom, si
bolo treba trochu vydýchnuť
a posilniť sa na to “podstatné“ - strmák od úpätia až po
vrchol Salatínu. Výstup trvá
približne hodinu, i keď nohy
mladých Štiavničanov ho
zvládli rýchlejšie. Podpismi
do vrcholovej knihy potvrdili
svoj úspešný výstup a mohla
začať „oficiálna časť“. Otec

Tradičná vrcholovka

Foto: archív obce

účastníci, ktorí sa zúčastnili
výstupu za ostatné tri roky
poznali - začiatok po klasickom „zelenom“ chodníku,
pokračovanie cez tzv. Komín.
Kto pozná vie, kto nepoznal
už vie tiež. Žiadne značky,
ale spoliehať sa na chlapov

Na vrchole Salatína

Pred strmým výstupom na vrchol...

myšlienky organizovať tento výstup, Tóno Slanicay, sa
prihovoril k účastníkom, nechýbalo tradičné zaspievanie
slovenskej hymny všetkými
účastníkmi výstupu a už pravidelné spestrenie programu
- oceňovanie víťazov vymyslených originálnych kategórií
(napríklad najmladšia 16ročna účastníčka dostala prívesok, na ktorom nechýbal
cumeľ).
Cestu naspäť pravidelní

Guľáš z jeleniny, pripravený
zostavou Roman Čonka, Dušan Dírer, Marián Janiga a
Juraj Molčan, chutil všetkým
vynikajúco.
No a večer o 21.00 hod.
vzplanula Jánska vatra, ktorá
pritiahla mnoho účastníkov,
ktorí svojou dobrou náladou
vydržali spievať a zabávať sa
hlboko do noci (poďakovanie
patrí Bohušovi Kačaljakovi,
ktorý pripravil takmer 4 metre vysokú pagodu).

Foto: archív obce

lipou krátko pred pol treťou),
ostatní si Komornícku dolinu odkráčali po vlastných,
pokým ich nad dedinou nevyzdvihol na obecnom traktorčeku Bohuš Kačaljak (tí
dorazili „na konečnú“ o hodinu a štvrť neskôr).

z
Poľovníckeho
združenia Salatín
Ľubomíra Omastu, Rastislava Ondrejku a Radoslava
Popraca, cez rúbaň
vysadenými mladými stromčekmi
k neďalekej Jágerke. Tam niektorých
čakali bicykle (oni
prišli na konečnú
občerstvovaciu stanicu za miestnym
pohostinstvom Pod Poslední navrátilci domov

Foto: archív obce

Fotogalériu z výstupu nájdete
na adrese http://aktuality.liptovskastiavnica.sk/salatin2016


Foto: archív obce
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www.fandimespolu.sk
Katarína Kačalková
V čase, keď píšem tento článok sú slová „fandime spolu“ nanajvýš populárne.
Naši futbalisti – slovenskí sokoly – sa skloňujú vo všetkých pádoch. Národ dúfa aj
v nemožné... áno, šport je fenomén, ktorý
dokáže ľudí spojiť. Šport sa nepýta, koľko
máš rokov, odkiaľ si, aké máš vzdelanie, či
si bohatý alebo chudobný, či niečo vlastníš
alebo nevlastníš, či si ľavý alebo pravý... to
je všetko absolútne nepodstatné. To dôležité je, že fandíme spoločne pre dobrú vec,
pre naše Slovensko.
Všimli ste si, priatelia, aké pekné slová použili autori v reklame na spomínanú webovú
stránku? Neviem ich zopakovať presne ale
ich obsah spočíva v tom, že naši futbalisti nás, fanúšikov, budú v nadchádzajúcich
dňoch potrebovať v dobrom aj v zlom, pri
výhrach a ešte viacej pri prehrách. A toto je
myšlienka, ktorá ma z celého tohto projektu oslovila najviac... Spoločne fandiť dobrej
veci – môže byť niečo krajšie?
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo by
mal mať toto privilégium iba šport, u nás, na

Slovensku, špeciálne hokej či futbal? Nezaslúži si to aj mnoho iných myšlienok, snáh
a podujatí? Prečo je tak ťažké zomknúť sa
okolo dobrého nápadu a fandiť mu? Preto,
lebo nepochádza práve odo mňa? Vyspelý
občan dneška má uvažovať inak, tak „werichovsky“:ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc! A preto:
- fandime spolu myšlienke podporiť spoluobčana, ktorému vybuchol dom, tešme
sa, že môžeme svojou trochou zmierniť
nešťastie iného,
- fandime spolu novým úpravám parku pri
kultúrnom dome, stred obce bude krajší,
dostane nový šat,
- fandime spolu školským akciám, veď učiteľky aj detičky sa tak veľmi snažia, aby
nám spríjemnili nejaký sviatok alebo podujatie,
- fandime spolu krásnej novej kúrii, kde
zrelaxuje duch aj telo, dospelý aj dieťa, kde
vytvorená a vystavaná krása tak nádherne
zapadá do krásy stvorenej Stvoriteľom,

porme snahu tých, ktorí ho pre nás pripravili,
- fandime spolu Farskému dňu rodiny, ktorý má schopnosť zotrieť hranice našich
troch obcí a aspoň na jeden deň pozvať
k spoločnému šanteniu deti, mamy a otcov,
- fandime spolu deťom, ktoré v letných mesiacoch navštívia Carmagnolu, objavme
v sebe schopnosť vrátiť sa s nimi aspoň
v myšlienkach do našich vlastných zbojstiev a huncútskych radostí,
- fandime spolu nadchádzajúcim letným
aktivitám, zahoďme stres a náhlivosť, tešme sa zo stretnutí s priateľmi!
Fandime spoločne všetkému, čo nesie nálepku spoločenstva, spolupatričnosti, dobra pre všetkých, majme radosť z úspechu
iných. Pochváľme! Oceňme! Doprajme!
Nestojme bokom! Nalaďme pozitívne seba
aj svoje okolie. A výsledky sa stopercentne
dostavia – pri výhrach aj pri prehrách...


- fandime spolu Dňu obce, príďme a pod-

Deň obce
Dušan Dírer

Dňa 2. 7. 2016 sa v Liptovskej
Štiavnici konal po prvýkrát Deň
obce. V budúcnosti by sa mohol
tento deň stať každoročnou tradíciou, ktorá by odštartovala leto, letné
prázdniny a súčasne by umožnila občanom stretnúť sa pri zábave
pod holým nebom. Každý piaty rok

by sa striedala
s Dňom rodákov, ktorý mal
premiéru minulé leto.
Akciu
odštartoval kultúrny
program, v ktorom

Vystúpenie historických šermiarov

Vystúpenie tanečnej skupiny

Foto: Dušan Dírer

sa predviedli aj
miestni mladí ľudia s hudobným
pásmom, do tanca potom hrala
hudobná skupina
ESO.
Počasie sa vydarilo a miestni

Foto: Dušan Dírer

podnikatelia ponúkali účastníkom
na občerstvenie pestrú ponuku jedál
(napr. pečené prasiatko) a nápojov.
Miestne poľovnícke združenie Salatín pripravil chutný guláš z diviny.
Všetko sa predávalo za nepremrštené ľudové ceny. Nálada bola výborná a zábava skončila hlboko v noci.
Veríme, že budúci rok sa nám poPokračovanie na str. 10
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Bol to vydarený výlet
Anna Klimčíková
Na druhú júnovú sobotu sme si naplánovali
výlet pre členov Jednoty dôchodcov Slovenska a ostatných občanov obce za poznaním
ďalších krás a pamiatok Slovenska.
Príchod na zastávku autobusu neveštil nič
priaznivé. Avšak príslovečná životná energia
našich seniorov porazila aj nie príliš vľúdne
počasie a v dobrej nálade sme nasadali do
autobusu.
S obavami sme ešte čakali na príchod nášho
starostu, ktorý odôvodnil, že nemôže s nami
ísť pre dôležité rodinné povinnosti. Ospravedlnila ho však prinesená taštička, z ktorej
sa ozýval príjemný štrngot. S prianím šťastnej cesty sme sa vybrali za krásami Slovenska. Po ceste na Kysuce sme ešte pozbierali
prihlásených účastníkov, obdivovali sme
nové dokončené diela našich cestárov, ale
ešte viac pekne upravené okolia, záhradky a
dvory prechádzaním kysuckých dedín.
Prvou zastávkou bola obec STARÁ BYSTRICA. Prišli sme akurát pár minút pred
začatím odbíjania desiatej hodiny na Starobystrickom orloji, ktoré bolo sprevádzané
pohybom a prechodom slovenských svätcov
otvoreným okienkom, ktorí pôsobili na Slovensku.
Prvá písomná zmienka o STAREJ BYSTRICI
pochádza z roku 1417. V biskupských záznamoch sa nachádza zápis o Starej Dedine,
ktorá si svoj názov zrejme zaslúžila pre dlhé
osídlenie.
Koncom 15. Storočia sa v Starej Bystrici zriadila colnica na vyberanie cla pri prechode
z Poľska na Slovensko. Prvý kostol v obci postavili v roku 1667 – kostol Sv. Michala. Bol
jediným kostolom v okolí a slúžil veriacim
aj z okolitých obcí. Táto stavba sa zrealizovala s podporou palatína Vešelíniho a Žofie

Foto z archívu ZO JDS

Bosniakovej. V roku 1813 zaplavila obec povodeň, bolo poškodených viacero domov, aj
kostol, ktorí si miestni obyvatelia opravili,
avšak kapacitne a svojim technickým stavom
bol už nevyhovujúci. V roku 1892 si postavili
nový kostol, ktorý stojí v
blízkosti
základnej
školy
a
najvyššou
budovou
v obci.
S TA R O B Y S TRICKÝ
ORLOJ
je
najnovšou
atrakciou
K y s ú c , Foto z archívu ZO JDS
najväčšou drevenou sochou a tiež prvým orlojom
na Kysuciach a zároveň na celom Slovensku.
Celé nové námestie spolu s orlojom bolo
ukončené v roku 2009.
Autorom modelového návrhu je akademický
sochár Loviška, architektom pre jeho postavenie je Ivan Jarina. Na oboch stranách vo
výklenkoch pri strede sa nachádza 6 bronzových búst slovenských aj slovanských buditeľov a významných osobností. Vyliali ich
v Stupavskom ateliéri. Najstarším je knieža
Pribina, kráľ Svätopluk, Anton Bernolák,
ďalej Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik
a Andrej Hlinka. Ďalej sa tu nachádza sedem sôch slovenských svätcov. Ich autorom
je sochár Peter Kuník z Tvrdošína. Hlavnou
súčasťou súsošia je astroláb, ktorý z tohto
diela tvorí orloj. Zostrojili
ho v Prahe, keďže na Slovensku nemá s tým nikto
skúsenosť. Astronomické
údaje na astrolábe sú vytvorené s dôrazom na polohu
obce. Fázy dňa predstavujú
farebné plochy. Nad nimi
sa pohybuje slnko podľa
toho, kde sa reálne nachádza. Tento orloj ako jediný
na celom svete ukazuje pravý slnečný čas. Zobrazuje
aj polohu mesiaca a okrem
toho obsahuje 366 polí pre

každý deň v roku, čiže zobrazuje aj dátum.
Zaujímavé okolie:
Vodná nádrž Nová Bystrica - so Starou Bystricou susedí obec Nová Bystrica. Na území

jej bývalých susedných obcí Riečnica a Harvelka, ktoré boli vysťahované, sa vybudovala
vodná nádrž Nová Bystrica. Je zdrojom pitnej vody pre veľkú časť Kysúc, ako aj miestom rybárčenia a oddychovej turistiky.
Kysucký skanzen vo Vychylovke - ktorý si
so sprievodkyňou prešli viacerí účastníci zájazdu je umiestnený v lesoch na okraji hustej
zástavby, kde predtým stáli niektoré budovy.
Minimálne jedna z nich stojí na pôvodnom
mieste. Ostatné boli premiestnené z vysťahovaných obcí Riečnica a Harvelka, Klubina
a Zborov nad Bystricou. Skanzen zachováva
podobu kopaničiarskych obydlí a starých
dreveníc s pôvodným vybavením a nástrojmi.
Lesná úvraťová železnica Vychylovka SVETOVÝ UNIKÁT – nachádza sa v areáli
skanzenu a prechádza ďalej do lesov. Pôvodne bola využívaná na zvážanie vyťaženého
dreva. Dnes tvorí ako technická pamiatka
vysokej hodnoty atrakciu skanzenu. Všetci
sme sa na nej previezli, z čoho sme mali pekný zážitok aj s výhľadmi na okolitú kysuckú
prírodu.
Naša cesta z Kysúc pokračovala cez Oravu,
zastavili sme sa pod Oravským hradom na
malé občerstvenie a potom odtiaľ už domov.
V autobuse - ako vždy - bolo veselo. Z výletu
sme sa vracali s peknými dojmami a zážitkami, na ktoré budú určite všetci účastníci dlho
spomínať.
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Deň obce
Pokračovanie zo str. 8

darí zopakovať minimálne takto úspešnú
akciu, ktorá priláka
ľudí aj zo širšieho
okolia...
Fotogalériu z akcie
nájdete na adrese
http://aktuality.liptovskastiavnica.sk/
denobce2016


Účasť občanov bola bohatá

Juraj Dírer - klasická gitara

Vystúpenie hudobnej skupiny
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Alexandra Dírerová - operný spev

Foto: Dušan Dírer

Vystúpenie hudobnej skupiny
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