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A mužstvo dosiahlo neuveriteľné 3. miesto, čo v histórii
25 ročného trvania ešte nedosiahli...

Fyzické aktivity zohrávajú významnú úlohu v raste potomka
v zdravého človeka...

Stretli sme sa, aby sme spoločne
prežili krásny večer v spoločnosti
nezabudnuteľného pápeža sv.
Jána Pavla II.
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Milujem jún
Katarína Kačalková

Milujem jún! Už je leto a ešte nie je leto.
Dlhé dni, dlhé teplé večery a otázka na jazyku,
ako ich naplniť? Prácou okolo domu? Večernou opekačkou? Prechádzkou? Stretnutiami? Oddychom po celodennej práci? A som
šťastná, že mám slobodnú vôľu a rozum a že
si môžem vybrať. Vybrať rozumne, správne,
zodpovedne, občas roztopašne, s vlastným
odôvodnením...

Milujem jún! V mysli som už na dovolenke, hoci ešte nemám dovolenku. Taká tá jednodňová – tá sa neráta. Aspoň týždeň, či dva
vkuse! A vôbec nemusím ísť na Tahiti. Teším sa pre ten pocit. Čakajú
ma voľné dni, ktoré môžem naplniť činnosťou podľa vlastného výberu.
A som šťastná, že mám slobodnú vôľu a rozum a že si môžem stanoviť
priority, že viem rozoznať, čo musím, čo môžem a čo chcem a že mám
silu uskutočniť to...
Milujem jún! Už sú akoby prázdniny a ešte nie sú prázdniny. Tá radosť v očiach detí! Známky sú opravené, dosiahnuté je, čo bolo treba
dosiahnuť, do školy sa chodí už len „akoby“, musia prísť ešte zážitky
zo školského výletu a posledné zdvihnutie adrenalínu učiteľom. A som

šťastná, že mám stále schopnosť vnímať to a absorbovať tú atmosféru,
hoci sa ma osobne už pekných pár rokov nedotýka...
Milujem jún! Končí sa polrok a ešte nie je koniec roka. Tak trošku
môžem bilancovať, trošku sa môžem obzrieť na novoročné predsavzatia
a pohľadať v mysli to januárové odhodlanie... A som šťastná, že môžem
dúfať v ďalšie dni, v ktorých sa chcem lepšie snažiť, menej pokaziť a pokazené napraviť.
Tak veru! Milujem jún! Práve preto, že je predzvesťou toho krásneho
a príjemného, čo ešte len príde. Čakajú nás zážitky, radosť, stretnutia a
určite niečo, o čom nevieme, čo nečakáme a príde to samo, bez prípravy,
možno dobré, možno menej dobré. A som šťastná, že mám rozum a slobodnú vôľu reagovať, selektovať, odpovedať...
Rovnako tak milujem piatok, pretože je predzvesťou víkendu. Rovnako milujem búrku, pretože je predzvesťou slnka. Milujem život tu na
Zemi, so všetkým, čo so sebou prináša, pretože je predzvesťou toho nekonečného, večného...
Tak sa tešme a radujme, priatelia, veď šťastie nespočíva v jeho dosiahnutí, lež v jeho dosahovaní... Želám vám, milí čitatelia, krásne leto,
naplnené radosťou, šťastím, zážitkami, a tiež rozumom a slobodnou vôľou pri ich prežívaní.

Zo zasadnutí OZ

Na vyšnom konci budeme jazdiť po lepšej ceste
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej
OZ) obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa
27. 4. 2017.
Asfaltovanie cesty – Vyšný koniec
Dňa 11. 4. 2017 naša obec požiadala Správu ciest ŽSK v Žiline o opravu cesty III/2226
- vyšný koniec, z dôvodu jej zlého stavebnotechnického stavu. Správa ciest ŽSK Žilina
dňa 12. 4. 2017 oznámila, že oprava povrchu
vozovky v úseku ckm 4,300 – 4,836 je v pláne
opráv na tento rok a vykonajú ju v termíne
do 10/2017.
Poslanci boli na tvare miesta a následne
schválili asfaltovanie aj otočky autobusu na
vyšnom konci obce a miestnu komunikáciu k súp. číslu 228 (táto cesta nie je v sprá-

ve VÚC) a taktiež úpravu koryta potoka.
V priebehu letných mesiacov bude realizované:
- asfaltovanie otočky vrátane cesty k súp. č.
228 v cene 13 €/m2 + DPH,
- pokládka obrubníkov z vnútornej strany
otočky autobusu na vyšnom konci obce,
- úprava brehu potoka, výmena panelov
v úseku od Ing. Karasa Ota súp. č. 186
po Štefana Ondrejku 164 v celkovej cene
3 000 € s DPH.
Voľba prísediacich pre Okresný súd
Ružomberok
V súvislosti s ukončením 4-ročného volebného obdobia prísediacich Okresného súdu
Ružomberok 2014-2017 požiadal Okresný

súd Ružomberok o výber jedného kandidáta na funkciu prísediaceho pre Okresný súd
Ružomberok do 31.5.2017.
OZ zvolilo za prísediacu pre Okresný súd
Ružomberok poslankyňu Valériu Tulinskú.
Príprava na vyhotovenie územného plánu
obce (ďalej ÚPO)
Manželia Gočovci (architekti), ktorí vypracovávajú ÚPO, informovali poslancov obce, čo
obsahuje príprava na vyhotovenie územného
plánu obce a že žiadosť o financovanie ÚPO
sa podáva vždy v januári kalendárneho roka
na prefinancovanie vo výške 80% celkových
nákladov.
Pokračovanie na str. 2
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Deň obce sa bude konať v novom termíne
Pokračovanie zo str. 1

Postup zabezpečenia územného plánu obce
bude nasledovný:
1. Prípravné práce – poskytnutie dokladov a
informácií, oboznámenie s účelom a hranice
2. Výber spracovateľa – verejné obstarávanie
3. Prieskumy a rozbory - spracovanie P+R,
získanie poznatkov pre optimálne priestorové
usporiadanie a funkčné využívanie územia
4. Zadanie spracovanie – hlavné ciele a požiadavky na formu, rozsah a obsah
5. Návrh – vypracovanie návrhu ÚPO, prerokovanie návrhu, vyhotovenie stanovísk, riešenie rozporov, správa a prerokovanie, návrh
VZN, výsledný návrh, podklady pre preskúmanie súladu ÚPO.
6. Schvaľovanie – schválenie ÚPO, schválenie VZN, spracovanie schvaľovacej doložky,
uloženie územnoplánovacích dokumentácií
do katastra.
Rôzne
Poslanci prerokovali:
• Róbert Pavelka, Liptovská Štiavnica, vlastník dreveníc a kúrie na ulici Drevenice požaduje po 1000 € od vlastníkov nehnuteľností na ulici Poza drevenice za pripojenie
na jeho súkromnú kanalizáciu - OZ zobralo
na vedomie..
• Ivan Laco a manželka Iveta, obaja bytom
Likavka - žiadosť o vyjadrenie k výstavbe
rodinného domu na pozemku vedenom na
LV č. 2192, k. ú. Liptovská Štiavnica parc.
CKN č. 2143, TTP o výmere 1313 m2. OZ
súhlasilo s využitím k výstavbe rodinného
domu s tým, že všetky inžinierske siete, prístupovú cestu a geologický prieskum budú

Kaplnka v lokalite Hriadky bola obnovená

foto z archívu obce

Dňa 27.5.2017 v dopoludňajších hodinách uskutočnili milovníci prírody
obnovu miestnej kaplnky v k.ú. Liptovská Štiavnica smerom na Liptovské Sliače v lokalite Hriadky - Vrchora. Túto akciu zorganizovalo Občianske
združenie Lipt. Sliače, avšak ruku k dielu priložili aj naši občania. Počas brigády nanovo vymaľovali kaplnku, sprístupnili a vydláždili prístupové cestičky a
vyčistili celé prostredie. Kaplnka slúži chodcom, ktorí prechádzajú z katastra
Lipt. Štiavnice do katastra Lipt. Sliačov na oddych, ale aj na duchovné obohatenie. Chceme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na obnove kaplnky a chcem vyzvať všetkých spoluobčanov,
aby sme si toto dielo z roku 1988 chránili a zveľaďovali ho. Veď naši predkovia
mnohokrát chudobnejší, ale hlavne skromnejší mysleli a dbali na duchovno...
vyhotovené na náklady stavebníka.
• Žiadosť Ing. Pavol Šinu (PO-VVV, Likavka)
o vyjadrenie sa ku výstavbe štyroch rodinných domov na parc. CKN 2335. OZ súhlasilo s výstavbou štyroch rodinných domov
na parc. CKN 2335 (vlastník pozemku

Naši hasiči dosiahli v súťaži pekný výsledok

Dňa 4.6.2017 sa v dopoludňajších hodinách
uskutočnila územná súťaž dobrovoľných hasičských zborov za účasti 29 mužstiev v Stankovanoch. Aj našu obec na tejto súťaži reprezentovali dve mužstvá. A mužstvo v silnej konkurencii
dosiahlo neuveriteľné 3. miesto, čo v histórii 25
ročného trvania ešte nedosiahli. Druhé zmiešané mužstvo žien a mužov skončilo na 13. mieste. Aj touto cestou chceme našim dobrovoľným
hasičom poďakovať za vzorový prístup k súťaži
a k dosiahnutému výsledku. Počas vyhlasovania
výsledkov došlo ešte k jednému milému prekvapeniu, keď náš predseda Michal Ondrejka
bol ocenený medailou “za zásluhy o výcvik”.
K udelenému vyznamenaniu mu osobne zablahoželal aj starosta obce Dušan Lauko....
foto z archívu obce

Jozef Capík, Ružomberok) s tým, že obec
nevie zabezpečiť napojenie na vodovodné
potrubie..
• Deň obce – termín bude upravený podľa
voľného termínu v Carmagnole a následne
sa začne s organizáciou akci...
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Vážení spoluobčania,
ešte pár dní a v kalendári sa objaví mesiac júl, prvý mesiac školských prázdnin, kedy si žiaci, ale
aj mnohí dospelí spoluobčania
oddýchnu na dovolenkách a získajú veľa letných zážitkov. V mojom príspevku, ako obvykle,
chcem spomenúť tri témy.
Prvá je netradičná, avšak pravidelne opakujúca sa. Preto mi
nedá nepodeliť sa s Vami o ňu.
V období Veľkej noci som dostal
informáciu z Okresného úradu v Ružomberku, že neznámy
pisateľ – anonym, zaslal na generálnu prokuratúru obvinenie
mojej osoby. Mal som sa dopustiť
prevodu pozemkov neznámych
vlastníkov na svoje meno, resp.
na mojich príbuzných. Vyšetrovanie trvalo celý mesiac s tým,
že príslušníci kriminálnej polície
preverili kompletne moje vlastníctvo a vlastníctvo mojich príbuzných. Prostredníctvom katastra nehnuteľností zistili, že som
nezískal ani 1 m2 pôdy, prostredníctvom štátu alebo vydržaním.
Kópie kúpnopredajných zmlúv
museli poslať na Generálnu prokuratúru v Bratislave. Nechcem
pripustiť, že som na takýto spôsob udávania zvyknutý, ale ako
viete, anonymov už bolo niekoľko. Tento však písal niekto iný
a iným štýlom. Tu by som chcel
poukázať na skutočnosť, že ako
verejný činiteľ musím byť určitým spôsobom odolný proti takýmto atakom a na druhej strane
Vám poviem, že to s človekom
zatrasie a možno ho to aj psychicky raní. Anonymný pisateľ
bol určite z Liptovskej Štiavnice
a nikto mi nenahovorí, že to bol
človek napríklad z Liptovských
Sliačov. Hovorí sa, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. Chcem tomu
veriť a chcem Vám zodpovedne
prehlásiť, že krivé obvinenie sa
budem snažiť jednoducho roz-

chodiť. Pri rozmýšľaní, prečo ma
tak niekto maximálne nenávidí,
som došiel k záveru, že vlastne
celá spoločnosť je v poslednej
dobe naladená negatívne, a pre
celú spoločnosť všetci politici sú
zlodeji, nespravodliví ľudia a doslova nenávidené monštrá. Spoločnosť sa začína dostávať do stavu, kedy každý nenávidí niekoho
a opačne. Strácajú sa prirodzené
hodnoty a taktiež, v minulosti
uznávané persóny, richtár, farár
a učiteľ dnes v očiach ľudí neznamenajú absolútne nič. Nechcem
sa v žiadnom prípade ľutovať,
ale chcem poukázať, že takéto
konanie je pre
spoločnosť
maximálne
nebezpečné a
môže to skončiť tým, že
naozaj príde
nové vedenie
– v štáte, v okrese, v obci,
ktoré prinesie
prvky, ktoré
s demokraciou nemajú
nič spoločné,
ale my ostatní
ľudia, chtiacnechtiac, budeme musieť túto
skutočnosť trpieť a začať počúvať. Či to naozaj bude pre všetkých výhodné, ukáže čas. Na
záver tejto témy chcem prehlásiť,
že moje vlastníctvo sa zakladá
na kúpnopredajných zmluvách a
nezískal som pôdu nekalým spôsobom. A Tebe pisateľ anonymu
jeden odkaz. Nezabudni, že sa
hovorí: „Akou zbraňou bojuješ,
takou zbraňou zomrieš.“
Druhou témou, možno veselšou,
je téma nášho rybníka v strede
obce. Už je to rok, čo sme rybník
vyčistili, vystlali umelým sitom a
nasadili sme doň mladé pstruhy
dúhové. Tu sa chcem poďakovať
aj dvom spoluobčanom a to Štefanovi Ondrejkovi a Jánovi Šind-



Postrehy starostu obce

Rozpočet obce na rok 2017
Dušan Lauko
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lérymu, ktorí prispeli nemalou
mierou k realizácii tohto projektu. Našli sa skeptici, ktorí tvrdili, že ryby sa v našom rybníku
neudržia, resp. ich niekto otrávi
alebo vychytá. Po roku prevádzky môžem povedať, že z 300 nasadených pstruhov je možno už
len polovica, ale som neskutočne
rád a som hrdý, že do danej lokality chodí čoraz väčšie množstvo mladých ľudí. Časť rýb nám
uniklo počas prívalových vôd,
kedy sa 2x prehnala búrka, na
ktorú si v takomto rozsahu už
dlho nepamätáme. Keď píšem
tieto články, dozvedel som sa, že
pri rybníku
bola videná aj
vydra riečna,
ktorá sa tiež
určitým spôsobom postará o redukciu
rýb. Napriek
týmto negatívnym skut o č n o s t i am
chcem povedať, že obec
Liptovská
Štiavnica je
jedinou obcou na spodnom Liptove, ktorá má vlastný
rybník a chová v ňom vlastné
ryby. Mnohí sa pýtate, čo ďalej.
Odpoveď – nech si rybky plávajú, nech sa ľudia tešia a ak by
niektorá z rýb bola naozaj veľká,
tak urobíme nejakú obecnú akciu, kde by sme umožnili odchyt
ryby pre vlastnú potrebu, napríklad počas Dňa obce . Pri
radostných hodnoteniach tejto
skutočnosti musím však podotknúť aj negatívne. Niektorí ľudia
si rybník zamieňajú s vlastným
odpadovým košom. Ako starosta sa pravidelne zastavím v tejto
lokalite a mrzí ma, keď v rybníku
pomedzi ryby plávajú pet fľaše, krabice z petárd a rôzne iné
nečistoty, ktoré do tejto lokality

určite nepatria. Vyzývam Vás
preto, chráňme si tento zelený
kút našej obce a urobme všetko
preto, aby sme ho mohli využívať
v plnej nádhere.
Treťou témou bude téma pracovná. V roku 2016 sa nám podarilo
získať finančné prostriedky cca
vo výške 36 000,- €, ktoré budú
použité na vyasfaltovanie cesty
III. triedy v intraviláne obce a
to od úseku Ul. Stará od Caffé
bar Michal až po rodinný dom
súp. číslo 222, Jacko Ferdinand.
Otočku autobusu + predĺženie
miestnej komunikácie po rodinný dom súp. číslo 228, Ondrejková Magdaléna, opravíme
tiež, avšak na náklady obce Liptovská Štiavnica, lebo tento úsek
nie je majetkom VÚC Žilina.
Tu chcem vyzvať spoluobčanov,
ktorí bývajú v spomínanom úseku, aby sa na túto akciu pripravili. A to tak, že si pripravia vstup
do svojich nehnuteľností, aby
ich nehnuteľnosť bola dostupná
jednak autom, ale aj pešo a to
aj v prípade, keď sa cesta zvýši cca o 5-7 cm. Neviem opísať
skutočnú realizáciu asfaltovania. V prípade záujmu občanov,
o vyasfaltovanie vchodu do ich
domov, zrejme bude toto možné na vlastné náklady vlastníka
nehnuteľnosti. Celá realizácia
by sa mala uskutočniť v mesiaci august 2017. Preto Vás počas
prác prosím o spoluprácu. Akékoľvek problémy a nezrovnalosti
hláste na obecnom úrade alebo
priamo starostovi obce. Nechcel
by som sa dožiť skutočnosti, že
po ukončení prác príde niekto
múdry a bude rozprávať „keby
bolo keby.“
K nastávajúcim prázdninám
chcem všetkým spoluobčanom
popriať veľa slnečných dní, dobrej pohody doma alebo v zahraničí a hlavne pevné zdravie z načerpaných dovolenkových dní.
Váš starosta obce Dušan Lauko.
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Medokýšová dedina je len jedna
Jozef Borčin
Pod salatínskymi rázsochami,
medzi lúkami a poliami, leží malebná dedina. V roku 1300 mala
názov Sceunicha, neskôr v roku
1471 Szawnicza, potom v roku
1515 Naghschewnycza, Welka
Styavnica v roku 1773, po maďarsky Nagyselmec. V roku 1920
získala slovenský názov Štiavnica,
no a od roku 1927 sa táto dedina
volá tak, ako ju poznáme dnes Liptovská Štiavnica. Symbolom
zemianskej histórie dediny je
neskororenesančný štvorvežový
kaštieľ zo 17. storočia. Nakrúcali
sa v ňom scény z filmu Zemianska česť a zo seriálu Vivat Beňovský. V strede obce do roku 1946
stál ranorenesančný opevnený
kaštieľ Jánošovskuo, zo začiatku
15. storočia. Najstaršie osídlenie
okolia dediny spadá do obdobia
staršej doby železnej a pretrvalo až do slovanského obdobia.
V dedine sa zachovalo niekoľko starých dreveníc. V jednom
spoločnom dvore stávali štyri
modro-zeleno maľované drevenice s dvoma okienkami do ulice
a s jedným do dvora. Súčasťou
dvorov boli humná, maštale,
kurníky a drevárne. V minulosti

mnohí obyvatelia obce pracovali
ako drevorubači. Ak mali kone,
tak štrajchali (zvážali) drevo zo
šlágov (rúbanísk). Na
túto tradíciu nadväzuje súťaž pretekov
gazdovských koní. Turisti z obce uskutočnili už šestnásť ročníkov
jánskych
výstupov
na Salatín spojených
s Jánskou vatrou na
Vrchhore. Obľúbené
sú viaceré tradičné akcie – príchod Mikuláša, sadenie májov, hasičská súťaž, stretnutia
rodákov, Deň matiek,
Deň obce, farský Deň
rodiny,
posedenia
s dôchodcami a iné.
Svoje tradície majú aj
žiaci miestnej školy – podujatie Čistenie našich dolín v spolupráci s poľovníkmi, príprava
kultúrnych programov pre obec.
Aktívnu činnosť vyvíja turistický
krúžok. Názov obce pochádza
zo slova štiav – kyslá voda, medokýš. Minerálne pramene vytvorili v juhozápadnej časti Liptovskej Štiavnice pramenište o
dĺžke 1 000 m a šírke 200 m. Na
štyroch miestach tu vystupujú

travertínové kopy, dosky a almy.
V časti do Parohu vo svahu vedľa
schodov je niekoľko travertíno-

Štiavnické kyslé pramene spomína Matej Bel vo svojom diele
Notitia Hungariae (1735/1742).

vých brál. Viaceré travertíny sú
na ohradených súkromných pozemkoch. V zozname minerálnych prameňov nášho okresu je
zapísaných dvadsať minerálnych
prameňov z okolia Liptovskej
Štiavnice. Mnohé už neexistujú.
Boli zlikvidované poľnohospodárskymi prácami a pastvou,
iné sú zarastené a nepoužívajú sa. Najznámejšie medokýše
majú svoje názvy: Vyšňanský a
Nižňanský medokýš, Očianka.

V lokalite Močidlo (Močilá) bolo
dnes už zasypané travertínové
jazierko. Pre rodinnú turistiku
sú ideálne dve malebné doliny Zemianska a Komornícka. V budúcich pokračovaniach nášho
seriálu navštívime medokýše,
prejdeme sa po oboch dolinách a
z pahorku Vrchhora budem obdivovať malebné okolie dediny.

Foto: Eva Pánčiová

Hráči Liptovskej Štiavnice
Peter Benčo, Jakub Štoller, Pavol Ondrík, Milan Mrva, Oto Ondrejka, Matúš Kostolný, Jakub Kubinec, Šimon Matučík,Marek Omasta

Príspevok bol uverejnený v novinách Ružomberský hlas 12/2017
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Salatín vítal účastníkov Jánskeho výstupu po sedemnásty krát
Dušan Dírer
Tento rok to vyšlo výborne priamo na Jána. A s nádherným
(možno až primoc) letným počasím. Že o čom to píšem? Tento rok sa v sobotu 24. 6. uskutočnil 17. ročník výstupu na
Salatín. Šlo sa z Ludrovej, cez
Hučiaky...
Ráno po siedmej hodine odviezol objednaný autobus 37 akcie
chtivých turistov pod Skalne –
do Ludrovej. Po zdolaní krásnej,
ale miestami zeleným porastom
znepríjemňujúcej a stúpaním
unavujúcej trasy nahor, privítal
vrchol Salatína tých najrýchlejších krátko pred trištvrte na
jedenásť. Počas oddychu, pred
zostupom, nechýbalo zaspievanie slovenskej hymny všetkými
účastníkmi výstupu a spestrenie túry oceňovaním víťazov
ročníka Tónom Slanicayom
– najstarší účastník bol s rokom
narodenia 1952, najmladší s rokom 2004 (vek si zrátajte sami
- to je domáca úloha odo mňa
pre vás ). Cena pre najkrajšieho účastníka nebola udelená,
lebo by to opäť vyhral Tóno .
Pre odmenu v podobe gulášu a
čapovanej kofoly (piva) si prví
prišli, respektíve sa bicyklom
doviezli, 10 minút pred pol treťou, posledných – vyčerpaných,
ale so svojim výkonom spokojných jánskych turistov – privie-

Spoločná vrcholovka

zol od chaty Jágerky
obecný
traktorček
na svojej vlečke o trištvrte na štyri.
Spýtal som sa dvoch
účastníčok akcie na
ich pocity po tohtoročnom vystupe na
Salatin.
Prvou bola miestna
občianka Janka Kohútová:
„Po dlhšom čase bola
zvolená iná trasa
výstupu. Zdala sa mi
o čosi náročnejšia,
ale dlhšia cesta lesom bola príjemným Ráno pred túrou...
osviežením v týchto
na Salatín. Prišla som do Liphorúčavách. Ľudia boli opäť tovskej Štiavnice, kde bol zraz
fajn. Mladí, starší, známi aj všetkých účastníkov a neľutuneznámi, ochotní sa podeliť jem to. Nikdy som na Salatío svoje zásoby (najmä tekuté). ne nebola, nevedela som, čo
“Otec myšlienky výstupov”,
ako nazýva p. starosta Tóna
Slanicaya, sa tradične postaral o dobrú náladu vtipnými
bonmotmi. Najsilnejší moment
bolo spoločné spievanie hymny na vrchole. Teším sa opäť
o rok.“

Foto: Dušan Dírer

mňam. V živote som taký dobrý guláš nejedla.
Táto akcia je fantastická myšlienka. Držím palce, aby ste
v tom pokračovali a aby ste

Zrejme najďalej žijúca účastníčka Alena Nižňanská (Filipíny) akciu zhodnotila týmito
slovami:
Môj spolužiak z gymnázia ma
pozval na 17. ročnik výstupu Tím, ktorý pripravoval chutný guláš

Foto: Zdenka Oselčáková

ma čaká. Musím
povedať, že to bol
nádherný zážitok.
Výstup bol pre mňa
pomerne náročný,
ale stálo to za to.
Veľmi príjemná atmosféra, srdečný a
príjemní ľudia. Na
vrchole pri spievaní našej hymny mi
veru aj slzičky vypadli. Nezabudnuteľný zážitok na celý
život.
A po dobrom výkone
bola aj dobrá odmena - guláš. Mňam -

Foto: Dušan Dírer

mali hojnú účasť. Bolo mi veľkou cťou sa zúčastniť na tomto
podujatí.
Ďakujem.
No a večer, krátko po 21.00
hod. vzplanula (viac oko 3 metre vysoká) Jánska vatra, ktorá
pritiahla tých, ktorí si tento jánsky večer chceli spríjemniť už
takmer zabudnutou tradíciou...

Fotogalériu z výstupu nájdete
na adrese http://aktuality.liptovskastiavnica.sk/salatin2017
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Vyhodnotenie projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom
Katarína Lajčiaková
V mesiacoch marec - apríl 2017 sme
sa s našimi štvrtákmi zapojili do projektu
„Malá finančná akadémia s Kozmixom“,
ktorý usporiadala nezisková organizácia
EDULAB. Išlo o projekt zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti u žiakov, ktorý
sa realizoval v rámci vyučovania ako projektové vyučovanie zamerané na rozvoj
praktických zručností. V projekte nešlo len
o to, aby sa žiaci naučili ovládať základné
pojmy finančnej gramotnosti, ale prostredníctvom zážitkového učenia – tvorivej hry
„Naše mesto“ sa žiaci naučili, ako to fun-

guje vo svete financií. Prostredníctvom
interaktívnych cvičení si žiaci precvičovali
aj čítanie s porozumením, učili sa pracovať
v tímoch, pri vypracovávaní jednotlivých
úloh sa snažili aplikovať svoje vedomosti,
ale aj kreativitu. Tým, že bolo učenie spestrené a nemalo monotónny charakter, žiaci
neboli nútení k práci, ale poháňala ich vnútorná motivácia.
Vyučovanie finančnej gramotnosti prebiehalo v blokovom vyučovaní. Projekt bol
rozdelený do tematických blokov: 1. Človek
vo sfére peňazí, 2. Zabezpečenie peňazí pre
uspokojenie životných potrieb, 3. Finančná
zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí,
4. Plánovanie
a hospodárenie s peniazmi,
5. Sporenie a
investovanie,
v rámci ktorých sa žiaci
oboznamovali s pojmami finančnej
gramotnosti a
súčasne ich aplikovali v tvorivej hre Naše
mesto.
V úvode boli
žiaci rozdelení do štyroch
skupín, ktoré si
pomenovali a
v rámci každej
skupiny zaujali
rolu bankára,

novinára a architekta. Každý zo žiakov dostal špecifickú úlohu. Úlohou novinárov
bolo zaznamenávať každodennú prácu na
projekte, bankári mali na starosti financie
a nakupovanie budov za zarobené peniaze
a architekti sa stali návrhármi vlastných
štvrtí mesta. Prostredníctvom jednotlivých
cvičení, na ktorých žiaci pracovali ako tím,
ale aj samostatne, si zarábali peniaze, učili sa plánovať a hospodáriť s nimi, sporili
si a nakoniec investovali do nakupovania
budov, aby si mohli vystavať svoje vlastné
štvrte a následne mesto. Prostredníctvom
tohto projektu sa naučili v praxi využívať
nadobudnuté vedomosti o financiách, ale
aj pracovať v tímoch.
V závere projektu sa naši štvrtáci pochválili svojou trojtýždňovou prácou pred
svojimi mladšími spolužiakmi a prostredníctvom prezentácie ich oboznámili s priebehom svojej práce, ale aj s výsledkami a
nadobudnutými vedomosťami. Výsledným
produktom tohto projektu bolo aj 3D mesto, ktoré si mohli pozrieť ostatní spolužiaci,
rodičia a pedagógovia na chodbe našej školy. Žiaci v rámci tohto projektu sa naučili
porozumieť aj týmto výrazom: hnuteľný a
nehnuteľný majetok, investovanie, príjmy a
výdaje, rozpočet, bankomat, bankomatová
karta, PIN kód, platobný terminál, mzda a
pod., ktoré už predtým počuli, ale nepoznali ich praktický význam. Projekt bol pre
nás inšpiratívny a zároveň aj výzvou a podnetom k tomu, aby sa žiaci naučili niečo
nové a nemali pocit, že sa učia a súčasne
aby sa u žiakov rozvíjal ich skrytý potenciál. Čo si myslíte? Budú z nich dobrí bankári, či finančníci???


Zapojili sme sa do podujatia „Čítajme si 2017“
Katarína Pastuchová

Keď sa spomenie Linka detskej istoty, každý si v prvom rade predstaví
ochotných ľudí na telefónnj linke, ktorí
prijímajú hovory detí, získavajú informácie o ich prežívaní a problémoch.
Samozrejme radia v krízových situáciách, ktoré ohrozujú detský život. Veľká
väčšina týchto hovorov (ako uvádzajú
štatistiky) je o nedostatku pozornosti zo
strany dospelých, ale aj o nude a nízkej
kreativite detí.

A práve z týchto dôvodov Linka detskej istoty opätovne, už po desiatykrát,
zorganizovala celoslovenské podujatie
„Čítajme si 2017“. Tvorcovia projektu dostali nápad pokúsiť sa každý rok
o prekonanie počtu detských čitateľov
z predchádzajúceho roku, aby do čítania
pritiahli čo najväčší počet detí. Krstnou
mamou projektu je pani Oľga Feldeková, známa humoristka a spisovateľka.
Cieľom projektu je priblížiť deťom čítanie, aktivitu, ktorú v posledných rokoch

vytláčajú nové technológie. Čítanie poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje fantáziu, prehlbuje vnímavosť a predstavivosť.
Aj naša škola sa už asi po piaty raz
zapojila do spomínanej aktivity a dňa
31. mája 2017 sa v našej škole čítalo
od samého rána. A nečítali len deti, ale
prišli nás podporiť aj pracovníci Obecného úradu na čele s pánom starosPokračovanie na str. 8
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Prváci sa rekreovali vo Vysokých Tatrách
Renáta Cagalincová
Rekreácia = oddych, osvieženie, zotavenie, odpočinok – spojený obyčajne so zábavou, toľko vysvetlenie slova v slovníku cudzích slov. Cudzie to však nie je pre našich
prvákov a ich pani učiteľku, ktorí si to vyskúšali na sebe a oddychovali v rámci Školy v prírode v hoteli Tulipán v Tatranskej
Lomnici. 15. máj 2017 bol veľký deň, v ktorý sa rozlúčili so svojimi rodičmi, nastúpili
do rýchliku smer Poprad, posledné zamávanie, pohľad na slziacu mamičku a radosť,
že si oddýchnu nielen rodičia, ale i deti.
Prestup do Starého Smokovca, následne
do Tatranskej Lomnice a už všetkých vítali
slnkom zaliate Tatry. Päť dní plných zábavy,
návštevy Múzea TANAPu, túra k Studenovodským vodopádom, vidieť medvediu

stopu,
dýchať
čistý vzduch, napiť sa z horskej
bystriny, dovidieť na Skalnaté
pleso a Lomnický štít, vyrobiť,
napísať a poslať
pohľadnicu rodičom, besedovať s naozajstnou
spisovateľ kou,
byť empatický,
pomôcť spolužiakovi, zaspávať
bez mamy, čítať Foto z archívu školy
si každý večer
rozprávky, cestovať rýchlikom, to boli zá-

Školu vymenili za les
Vlasta Birková

V utorok 30. mája 2017 zažili žiaci zo Základnej
školy v Liptovskej Štiavnici veľmi zaujímavý deň.
Školu vymenili za les a okolitú prírodu, učiteľky za
fešných poľovníkov. Čakalo ich čistenie dolín od
odpadkov v okolí Liptovskej Štiavnice. Milých sprievodcov im robili poľovníci z Poľovníckeho združenia Salatín. Vybavení rukavicami a vrecami čistili
od odpadkov brehy miestneho potoka, lúky a okolie
poľovníckych posedov. Vyzbierali asi desať vriec odpadu. Za dobre vykonanú prácu boli odmenení poľovníkmi, ktorí pre nich pripravili opekačku a sladkú odmenu. Spestrením boli aj súťaže, napr. streľba
z luku a vzduchovky. Deťom sa to veľmi páčilo a poľovníkom zakričali spoločné ĎAKUJEME!


žitky, na ktoré sa ešte dlho spomína.


Cvičme pre zdravie, cvičme pre radosť
Michaela Lizoňová
Žiaci z našej základnej školy zažili v tomto školskom roku veľa zaujímavých
akcií, športových súťaží, zábavných aktivít, v ktorých rozvíjali svoje vedomosti,
schopnosti, zručnosti a postoje. Jednou z nich bola aj akcia uskutočnená v máji
s názvom „Cvičme pre zdravie“. Cieľom akcie bolo ukázať našim deťom správnu cestu k zdravému životnému štýlu.
Hneď na úvod predviedli naši žiaci súťaživosť pri štafetovom behu. Svoju
šikovnosť a najmä vytrvalosť ukázali aj pri preskoku cez švihadlo a krúžení
s obručou na páse a na jednej ruke.Obe cvičebné pomôcky deti veľmi dobre
poznajú a ovládajú. Hlavne staršie dievčatá všetkých presvedčili, že krúžiť na
páse s obručou im nerobí žiadny problém. Krúženie na jednej ruke je oveľa
jednoduchšie a zvládli ho takmer všetci.V preskoku cez švihadlo boli úspešnírovnako chlapci ako aj dievčatá. Záver športového podujatia bol venovaný
obľúbeným loptovým hrám - futbalu a vybíjanej.
Rozličný spôsob pohybu zlepšuje držanie tela, rozvíja motorické schopnosti, posilňuje sebadôveru, a samozrejme zlepšuje náladu. Preto aj rodičia by sa
mali uistiť, či ich deti majú dostatok pohybu a cvičenia. Dôležité je, aby si deti
nezvykli na sedavý spôsob života. Fyzické aktivity zohrávajú významnú úlohu v raste potomka v zdravého človeka, ktorého životný štýl budú sprevádzať
zdravé návyky. A tie sa budujú práve v období vyrastania. A preto, milé detičky,
hurá do cvičenia!
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Zapojili sme sa do podujatia „Čítajme si 2017“
Pokračovanie zo str. 6

tom, ktorý sa tohto projektu zúčastňuje pravidelne.

V tomto roku sa k nám pridali aj p. ekonómka a
p. kontrolórka. Čitateľský maratón prebiehal v čase
medzi 9:00 a 15:00 hod. Po skončení podujatia a
splnení úloh sme zahlásili do ústredne projektu počet účastníkov.
V súčasnosti už vieme, že tohtoročný počet čitateľov bol opäť prekonaný. V školách a v knižniciach
sa do čitateľského maratónu zapojilo spolu 46 040
žiakov. Naša škola do spomínaného sumáru prispela počtom 43 detí. Už teraz sa tešíme na budúci školský rok a dúfame, že číslo bude opäť prekonané. 
Foto z archívu školy

Hopsáme už desať rokov
Jana Kohútová
„Idete hopsať?“ S touto otázkou okoloidúcich sa stretávame, keď kráčame trikrát do
týždňa do telocvične našej školy, aby sme si

zacvičili. „Hopsať“ nie je úplne ten správny výraz, ale vcelku to vystihuje predstavu
mnohých o tom, čo vlastne robíme.V júli to
už bude 10 rokov, odkedy pravidelne pracujeme na svojej fyzickej kondícii. Ďakovať
môžeme Monike Kubalovej,
ktorá to všetko
zorganizovala
a aj predcvičovala. Začiatky
boli
zaujímavé – telocvičňa
bola plná žien,
vtedy sme chodili aj so svojimi
ratolesťami a s
nadšením sme
sa hýbali podľa

Som učiteľ
Renáta Cagalincová
Končí školský rok. Možno práve v tomto období si my učitelia akosi
viac uvedomujeme, kým všetkým sme pre svojich žiakov po celých desať
mesiacov boli a tu je na mieste citovať slová anglickej učiteľky Stacy Bonino, ktorá krásne opísala čo všetko obnáša práca učiteľa a priblížila našu
dennodennú prácu:
1. Som Radca a Psychológ dieťaťu plnému problémov.
2. Som Policajt, keď sa dieťa vymyká z pod kontroly.
3. Som Cestovný sprievodca, ktorý navrhuje všetky výlety počas roka.
4. Som Dôverným priateľom, ktorý utiera plačúcemu dieťaťu slzy.
5. Som Bankárom, ktorý zbiera peniaze na milión vecí.
6. Som Knihovníkom, ktorý zoznamuje deti s dobrodružstvami kníh.
7. Som Dozorca, ktorý stále rieši malé problémy.
8. Som Jasnovidec, ktorý sa učí všetko, čo každý len háda.

pokynov bývalej gymnastky. Časom sme
zistili, že bez detí urobíme pre seba viac a
tak sme ich na tú hodinku prenechali našim drahým polovičkám. Deti nám už odvtedy vyrástli, aj cvičenkyne sa menili, ale
zopár skalných to ťahá od začiatku (Majka
Hrabušová, Marcelka Pethövá a ja), alebo
sa pridali o čosi neskôr, ale chodia poctivo
(nemenujem, pozri foto ). V predcvičovaní sa striedam s Ivetkou Čutkovou a musím konštatovať, že spolu s fyzickou kondíciou žien rastú aj nároky na kvalitu našich
tréningov. Obmieňame niekoľko druhov
cvičení: posilňovanie, kardio, Tabata, Pilates, kruhový tréning s náradím, cvičenia
na fitlopte. Baví nás to a stretávame sa radi.
Tu už dávno nejde len o cvičenie. Zdieľame
svoje radosti aj starosti, radíme si, oslavujeme sviatky... stali sa z nás dobré kamarátky!
Žienky, makáme ďalej!


9. Som Fotografom, ktorý zachytáva rast dieťaťa každý rok.
10. Keď Mama a Otec odídu, stávam sa oboma.
11. Som Doktor, ktorý vyšetruje, keď sa dieťa zle cíti.
12. Som Politik, ktorý musí poznať všetky tie zákony a chápať všetky triky.
13. Som Manažér všetkých osláv.
14. Som Dekoratér, ktorý zdobí každú stenu v triede.
15. Som Reportér, ktorý informuje o aktualitách.
16. Som Detektív, ktorý rieši malé záhady vrcholiace napätím.
17. Som Šašo a Komediant, ktorý rozosmieva deti.
18. Som Odborník na výživu, ktorý sa neustále uisťuje či každé dieťa všetko zjedlo.
19.Keď sa zdá, že sme sa zatúlali od našich hodnôt, stávam sa Kazateľom.
Ale som šťastná, že som týmito ľuďmi...
Som hrdá, že môžem povedať: „Som Učiteľ!“
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Zo života života
Edita Haluzová
Hľadám kroky takmer všade.
Kam asi odišli?
Kde koho sa pýtam,
Nik nič o nich nevie.
Vychutnávam si život,
Aj keď nie vždy má
príchuť sladkých malín.
Na úvod môjho článku som si dovolila zacitovať pár veršov z básnickej zbierky známeho liptovského básnika Ivana Šobáňa. Prečo?
Dňa 20. mája som sa zúčastnila akcie, ktorej
jedným zo zakladateľov je aj I. Šobáň a Dalibor
Novotný. Komunitná nadácia Liptov na jeho
popud organizuje symbolické benefičné pochody pod názvom Barlatón. Je to pochod na
podporu hendikepovaných v regióne Liptov.
Tento rok bol pochod venovaný päťročnému
Maťkovi z Podtúrne, ktorý je v bdelej kóme
po ťažkých operáciách a rodina si nemohla
dovoliť kočík, ktorý potrebovala na prepravu Maťka a chýbali aj peniažky na zlepšenie
Maťkovho zdravotného stavu pre pobyt v hyperbarickej komore. Skoro 300 ľudí, mladých
aj starších, telesne postihnutých, cyklistov aj
bežcov sa prihlásilo na tento pochod aby tak
prispeli svojou čiastkou a účasťou na kočík
pre Maťka. Štart sa začal o 10 hod. spred kostola v Okoličnom a cieľ cirka 7 km. pochod
sme ukončili na Borovej Sihoti pri L. Hrádku. Do čela sprievodu chodcov sa postavil aj
Ivan Šobáň spolu s D. Novotným a ďalší telesne postihnutí na barliach, či vozíčkoch sa
odhodlane vydali na cestu pomoci. V cieli na

otázku moderátora jeden z vozičkárov či trasa bola náročná odpovedal:“ problém nebol
prejsť celú trasu, problém ja ráno zodvihnúť
sa z postele a vyjsť z bytu, potom to už ide“.
Vedela som o čom hovorí a vedeli to aj všetci
tí, ktorí išli pomocou bariel, či na vozíčkoch.
Nie je ľahké telesne postihnutému ráno vstať
a rozhýbať ubolené telo, ktoré signalizuje bolesťou svoju nevôľu k nepríjemnej činnosti,
akou je niekedy obyčajná chôdza. Lenže keď
ide o dobrú vec, títo ľudia sa dokážu premôcť
a vypäť sa k nadľudským výkonom. Aj tento
raz zabojovali a prešli celú trasu na pomoc
Maťkovi. Aj keď im cesta do cieľa trvala vyše
troch hodín, nevzdali sa. Krásne gesto urobil Ivan Šobáň, keď sa dostal do cieľa. Celé
druhé vydanie básnickej zbierky „Zo života
života“dal do aukcie a výťažok venoval Maťkovým rodičom na rehabilitáciu pre Maťka.
Bolo to úžasné gesto od človeka, ktorý sám
toho veľa nemá a žije z invalidného dôchodku. Celé toto podujatie bolo pre mňa fantastickým zážitkom a presvedčila som sa o tom,
že na Liptove žije veľa úžasných ľudí schopných pomáhať druhým. Už teraz sa teším na
Barlatón 2018 a verím, že sa ku mne pridá
viac nadšencov aj z dolného Liptova.
Zmysel pre pohyb a radosť zo športových
výkonov prejavili aj členovia SZTP v Ružomberku. Dňa 10. júna usporiadali na Majeroch
športový deň spojený s posedením pri guláši.
Členovia a ich vnučky sa zabavili pri športovom zápolení a získali pekné ceny. Aj guľáš sa
vydaril, počasie nám tiež prialo, takže všetci
odchádzali domov s pocitom pekne a zaují-

Foto: autorka článku

mavo prežitého víkendového dňa.
Dňa 30. Mája mali svoj športový deň aj
členovia OO JDS. Tentoraz sa zišli na ihrisku
v Lipt. Teplej. Neviem ako sa cítili zúčastnení
členovia a kto vyhral, lebo som sa pre pracovnú zaneprázdnenosť na športovom podujatí nemohla zúčastniť, čo ma veľmi mrzelo, ale na toto podujatie chodia aj členovia
zo ZO JDS v Lipt. Štiavnici, tak dúfam, že aj
tento krát skvelo reprezentovali a odchádzali
domov spokojní. Veď pohyb je život a hlavne u staršieho človeka telesná kondícia záleží
od toho, koľko má pohybu a ako sa zaujíma
o dianie okolo seba.
Blížia sa prázdniny a s ním pre mnohých
z nás starých rodičov aj stráženie našich
vnúčat. To by mohol byť dobrý spôsob ako
pokračovať v pohybových aktivitách spolu
s nimi.


Boli sme v divadle
Katarína Kačalková
Povedzme si úprimne... nestáva sa príliš
často, aby sme navštívili divadlo. A keďže
v našom meste divadelný stánok nemáme, o to viac je potrebné vynaložiť určité
úsilie na to, aby sme našli príležitosť zušľachtiť svojho ducha účasťou na nejakom
hodnotnom predstavení či podujatí. Veľmi
sme sa preto potešili, keď sme ako členovia
miestneho speváckeho zboru dostali možnosť zúčastniť sa v Divadle Andreja Bagara
v Nitre pôvodného slovenského muzikálu
„Povolanie pápež“. Stretli sme sa 20. mája,
aby sme spoločne prežili krásny večer
v spoločnosti nezabudnuteľného pápeža
sv. Jána Pavla II., ktorý pre celý svet bude
navždy predstavovať a stelesňovať symbol
lásky, viery, mieru a porozumenia.
Tento muzikál vzdáva hold veľkému člo-

vekovi, duchovnému vodcovi, bojovníkovi lenie za pápeža. Pôsobenie na Petrovom
proti násiliu a slovanskému pápežovi. Ide
Pokračovanie na str. 12
o veľkolepé dielo, ktoré mapuje
najdôležitejšie a
najvýznamnejšie okamihy jeho
života. Dej nás
zaviedol do detstva i mladosti
Karola Wojtylu,
do obdobia jeho
vnútorného dozrievania
pre
kňazské povolanie, sledovali
sme významné
míľniky jeho života, až po zvo- Foto z archívu miestneho speváckeho zboru

10 2/2017

UDIALO SA

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

Smrdí alebo vonia? Čo poviete Štiavničania?
Ladislav Salnicay
Ej zahoreli zore, na tom našom dvore!
Vstávaj šuhaj, vstávaj hore, sedlaj kone motorové, zahoreli zore, na tom našom dvore.
Pamätáte sa?! Možno len tí starší. Lebo
to bolo dávno, veľmi dávno, keď sa pred 70
rokmi rozhodlo, že v Liptovskej Štiavnici
sa založí JRD. Kto už chcel, alebo nechcel,
ale vlastnil poľnohospodársku pôdu, musel ako člen do družstva vstúpiť. Vtedajšia spoločnosť „nepotrebovala vlastníkov
výrobných prostriedkov“! A tak sa stalo!
Založené bolo JRD v Liptovskej Štiavnici
a poľnohospodársky dvor sa začal budovať
tam, kde stojí ešte aj dnes. Zbytočné sa ukázali byť protesty, že vyhliadnutá lokalita je
pre obec, pre vetry, pre prúdenie nevyhovujúca. Už vtedy sa hovorilo že toto bude
mať s ohľadom na vysokú koncentráciu
hospodárskych zvierat nežiaduci dopad na
Liptovskú Štiavnicu. No, ale, čo platí dnes

to platilo aj vtedy. Proti vetru sa nedoporučuje č...ť. Len s určitým rizikom! Po pár
rokoch sa ale ukázalo že rozhodnutie vybudovať poľnohospodársky dvor s jeho dopadmi na ekológiu nebolo správne a preto
sa rozhodlo chceš - nechceš, že exkrementy - hnoj sa budú vyvážať na novo vybudované hnojisko v Patočinách! Nech si aj
susedia užijú! Po rozptyle pochopiteľne už
nepatrné množstvo.
Užívalo sa to tak roky, nebolo to ideálne
riešenie, ale – čo už?
A tu zrazu, čo čert nechcel, o nás – bez
nás Štiavničanov vybudovalo sa v poľnohospodárskom dvore v Liptovskej Štiavnici, ktorý je pracoviskom JRD Ludrová, zariadenie, ktoré tie „pachy“ vrátili ale inou
formou tam odkiaľ pochádzajú.
Občania sa sťažujú, hygienici mlčia, nekonajú, jednoducho pasivita.

Len, asi viackrát oslovený v predmetnej
veci p. starosta, napísal v našich obecných
novinách, že boli už urobené určité opatrenia a ten smrad by mal prestať. Ak to občania zistia, že to ďalej smrdí, nech mu to prídu povedať! Ako, kedy, a kde, tento návod
jeho stanovisku k situácií neobsahuje.
V tejto súvislosti nás ako občanov zaujíma. Kto a kedy dal súhlas na vybudovanie
tohto zariadenia v KÚ Liptovská Štiavnica. Kto je vlastník tohto zariadenia, kto je
prevádzkovateľ a kedy toto zariadenie bolo
kolaudované. Občanov zaujíma hlavne
stanovisko okresnej hygienickej stanice.
Kompetentní vyjadrite sa k veci prosím!
Nič nové sa asi nedozvieme. Prevládajúce
vetry v Liptovskej kotline sú juhozápadné!!
Preto keď budete č...ť, nezabudnite, že do
vetra sa musíte postaviť chrbtom.
Ej zahoreli zore, na tom našom dvore!


Prevencia krádeží a podvodov na senioroch
Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený
nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,” obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to
najmä v nasledovných prípadoch:
• Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy.
• Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou inou zámienkou - podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných.
• Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte, väčšinou ide o podvodníkov.
• Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb.
• Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje finančnú hotovosť,
okamžite kontaktujte políciu (158) alebo najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade
nikomu neodovzdávajte!
• Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty.
• Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do domu, do bytu alebo
odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte.
Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote, majú vyšší vek,
nakoľko predpokladajú, že budú nepozorní, neopatrní, dôverčiví a empatickí. Páchatelia ich svojim
konaním mnohokrát pripravia o celoživotné úspory.
V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že
sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo
osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.
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Boli sme v divadle
Pokračovanie zo str. 9

tomnenie jeho odchodu do večnosti...

stolci bolo výnimočným spôsobom zasadené do vtedajšieho spoločenského a politického života, mohli sme sledovať smelé
činy svätého pápeža, jeho odvahu, rozvahu,
majstrovstvo diplomacie, nebojácnosť, ale
aj jeho láskavý humor, neskutočnú dobrotu
srdca a jeho neustále napojenie a vnímavosť
na Božieho ducha. K emotívnym vrcholom
diela nepochybne patrilo stvárnenie vojnových scén, momenty atentátu, ubúdanie fyzických síl pápeža a priam autentické sprí-

Náročnosť, zložitosť a myšlienkovú bohatosť stvárnenej témy výnimočným spôsobom podčiarkovala veľkolepá a melodicky dojímavá hudba Gaba Dušíka a taktiež
obsahovo bohaté a metaforicky ľubozvučné
texty Daniela Heviera. Nemôžem nespomenúť úchvatnú choreografiu, miestami až
mrazivo strhujúcu a tiež nádherné, meniace sa scény... všetko atribúty, ktoré v nás zanechali emočne nasýtený divácky zážitok.
Postaral sa o to kompletný herecký súbor
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nitrianskeho divadla, s množstvom tanečníkov a externistov, v hlavnej úlohe s Jankom Gallovičom.
Pekné, príjemné a humorné chvíle sme si
spoločne užívali aj počas cesty autobusom,
kedy sme sa mohli presvedčiť, že niektorí
„účastníci zájazdu“ boli nevyčerpateľnou
studnicou vtipu, smiechu a pohotových reakcií... Takmer jednomyseľne sme sa zhodli
v tom, že niečo podobné by sme si mali čoskoro zopakovať!
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