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NEPREDAJNÉ

Editoriál
Dušan Lauko

Vážení spoluobčania, v mojom úvodníku by som Vám
chcel oznámiť, že som sa rozhodol kandidovať na poslanca
VÚC Žilina. Voľby sa budú
konať 4.11.2017. Dôvodom
sú moje skúsenosti, ktoré som
získal v pôsobení vo VUC-ke
za predchádzajúce roky. Práca
poslanca spočíva v tom, že sa
raz za dva mesiace zúčastňuje
rokovania zastupiteľstva VÚC.
Tu sa riešia dôležité otázky,
týkajúce sa aj celého regiónu
ŽSK. Vieme, že chod VÚC
je úzko spätý so zákonom
o VÚC, ktorý obmedzuje činnosť na niektoré oblasti.

 Ide o oblasť kultúry, t.z. múzeá, divadlá a iné kultúrne inštitúcie.
 Dôležitou súčasťou každodenného života aj našich občanov sú cesty II.
a III. triedy a taktiež prímestská autobusová doprava, v ktorej som sa po
minulé roky angažoval a chcel by som to zopakovať aj v budúcnosti.
 Stredné školstvo - na území okresu Ružomberok funguje 5 stredných
škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a je dôležité obhájiť a

udržať tieto školy. Čoraz viac na ne dolieha demografický vývoj, ktorý
je pre školy nepriaznivý tým, že žiakov vychádzajúcich zo základných
škôl je čoraz menej. Aj naďalej treba vynaložiť veľké úsilie, aby sa v našom okresnom meste daný počet škôl bezpodmienečne zachoval.
 Nemenej dôležitou oblasťou práce VÚC je aj sociálna oblasť. Viacerí z Vás už na svojej koži pocítili, aké dôležité je mať pripravenú
alternatívu v rodine v prípade chorôb a zlého sociálneho postavenia a
mnohokrát sme spoločne riešili umiestnenie dotyčného do sociálnych
zariadení v správe VÚC.
 Zdravotníctvo, ktoré spadá pod VÚC sa okresu Ružomberok netýka,
lebo v našom okrese je zriadená ÚVN, ktorú využívajú všetci naši obyvatelia regiónu. Aj napriek tomu je nutné regionálne nemocnice udržať. Ak dôjdeme do bodu privatizácie regionálnych nemocníc, nevidím
v tom až takú výhodu, lebo liečenia, zákroky, ktoré máme dnes bezplatné, by v prípade regionálnych nemocníc pravdepodobne aj zvýšili
kvalitu liečby, ale určite by to stálo aj veľa finančných prostriedkov za
poskytované zdravotné zákroky.
Treba povedať aj to, že voľby do VÚC sú pre občanov menej zaujímavé
ako voľby ostatné. Ich účasť sa odhaduje na 15-20 %, ale aj napriek tomu
Vás chcem vyzvať, aby ste sa volieb do VUC zúčastnili.
VÚC Žilina rozhoduje o financiách a ich prerozdelení do všetkých
oblastí, ktoré som vymenoval. Je dôležité, aby časť týchto prostriedkov putovala aj do okresu Ružomberok. Na kandidátnej listine mám číslo 19 a
ak mi dáte dôveru, už teraz veľmi pekne ďakujem.

Zo zasadnutí OZ

Snaha postaviť Materskú škôlu s dotáciou EÚ pokračuje
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa 29. 6. 2017.
Verejné obstarávanie pre výstavbu MŠ
Prihlásili sa dve firmy, prvá za cenu
752 857,60 €. druhá za 762 724,85 €.
Po interpelácii poslancov (napriek vysokým požiadavkám na stavbu zo strany EÚ - kvôli jej možnej dotácii - sa javí
cena vysoká) pokračujeme ďalej a budeme čakať na rozhodnutie o poskyt-

nutí nenávratného finančného príspevku. Následne sa rozhodneme (v zmysle
zákonných možností) o uchádzaní sa
o nenávratný príspevok, alebo o rekonštrukciu výlučne zo svojich prostriedkov...
Miestna komunikácia - ulica Na stráni
Poslanci OZ neodsúhlasili žiadosť
o príspevok 12 200 € na vysypanie ulice
Na stráni makadamom.
Územný plán obce (ÚPO)

Po vysvetlení okolností súvisiacich
s vyhotovením ÚPO, poslanci OZ s vyhotovením územného plánu v rokoch
2017/2018 v predpokladanej hodnote
20 000 € nesúhlasili.
Rôzne
Poslanci prerokovali:
• Žiadosť Mareka Jadroňa, Liptovská
Štiavnica, o náhradu škody vo výške
400 € za odcudzený slnečník vypožiPokračovanie na str. 2
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Nezatrávňujte obecný chodník pred svojím domom
Pokračovanie zo str. 1

čaný na akciu obce Stretnutie rodákov
dňa 4. 7. 2015. Poslanci OZ rozhodli,
aby si M. Jadroň slnečník zakúpil a
obec L. Štiavnica mu výdavkový doklad preplatí.
• Žiadosť o predĺženie doby nájmu
pre umiestnenie informačnej tabule od spoločnosti Dedinka pod Salatínom, s.r.o. Liptovská Štiavnica,
Okružná 94/8, na parcele č. CKN
830/1, k. ú. L. Štiavnica, ktorá bola
stanovená na obdobie 5 rokov odo
dňa podpisu. Predĺženie žiadajú
počnúc dňom 18. 9. 2017 za podmienky zvýšenia nájomného na 400
€/rok, ostatné náležitosti zmluvy
odporúčajú ponechať nezmenené.
OZ žiadosť odsúhlasilo.
• Žiadosť Jany Zemenčíkovej a Ing.
Petra Ujmiaka s manželkou Ľudmilou, Liptovská Štiavnica, o osadenie dopravnej značky Zrkadlo
v obytnej zóne Ul. Nad ihriskom
z dôvodu zlého rozhliadnutia pri
výjazde na hlavnú cestu (v uvedenej
lokalite prebieha v súčasnosti výstavba nových rodinných domov).
Zrkadlo bolo kúpené a bude namontované.
• Na Novej ulici začali občania samovolne likvidovať chodník. OZ žiada
vyzvať občanov, ktorí chodník pred
svojím domom na verejnom pries-

Očianka

foto z archívu obce

V rámci ochrany vodných zdrojov a prameňov v katastri obce miestne Poľovnícke združenie Salatín skultúrnilo okolie nášho prameňa Očianka.Ešte
pred rokom to bola iba akási jama naplnená vodou, dnes je vďaka poľovníkom
urobený záchyt prameňa s pekne upraveným odtokom - všetko z prírodných
materiálov..

transtve zatrávnili, aby ho dali do pôvodného stavu.
• Zástupcovia vlastníkov ul. Drevenice
(majitelia dreveníc v II. etape) žiadajú
o výstavbu komunikácie, prípadne jej
odkúpenie. Keďže je na komunikácie
zriadené vecné bremeno, bude nutné
stretnutie aj s majiteľom R.Pavelkom.

• Rozšírenie premostenia pri kaplnke
bude realizované na náklady obce
v cene 2000 € (v súčasnosti už zrealizované - pozn. redakcie).
• Kŕmenie rýb v rybníku (nakupovanie
krmiva) bude prebiehať na náklady
obce.


Preteky hasičských družstiev s prevýšením
Dňa 23. 9. 2017 sa uskutočnila IV. ročník hasičskej súťaže s prevýšením o pohár predsedu DHZ a II. ročník o putovný pohár starostu obce. Súťaže sa, za sťažených podmienok spôsobených prevlhčenou pôdou kvôli dažďom, zúčastnili iba
4 mužské a 3 ženské družstvá. Tieto však preukázali svoju dobrú pripravenosť na zásahy v prípade skutočných požiarov.

fotografie z archívu obce
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V lete sme zrekonštruovali ďalšie komunikácie v obci
Dušan Lauko

Vážení spoluobčania.
Aj v tomto vydaní To i To budem bilancovať prácu obecného úradu a poslancov OZ. Prvou témou budú komunikácie
v obci. Treba povedať, že obec
aj napriek tomu, že finančné
prostriedky šetríme hlavne na
výstavbu MŠ, časť finančných
prostriedkov uvoľnila aj na rekonštrukciu ciest. Konkrétne
sme vyasfaltovali celú ulicu Na
ohrady po viac ako 40. rokoch.
Medzitým sme však zakopali do
telesa komunikácie kanalizáciu
a viaceré úpravy vodovodného potrubia, čím sme urobili
z komunikácie Na ohrady najnekvalitnejšiu
komunikáciu
v obci. Preto padlo rozhodnutie, že ju zaasfaltujeme v plnom
profile, čo sa aj uskutočnilo.
Druhou dokončenou prácou
je novovzniknuté parkovisko
pre 4 osobné automobily oproti Základnej škole Liptovská
Štiavnica. Po viacerých rokoch
urgencií sme rozšírili aj mostík
pri kaplnke, aby aj v prípade
menších nákladných áut bolo
možné bezpečné odbočenie
na ulicu Okružná. Pokračovali
sme v asfaltovaní chodníka na
Kľučinách. V mesiaci august
sa nám podarilo získať finančné prostriedky od VÚC Žilina. Za tieto sme preasfaltovali
časť cesty III. triedy na ulici
Stará od Caffé bar Michal po
pána Ferdinanda Jacka. Otočka autobusu (vyšný koniec),
ktorá nepatrí do správy VUC, a
tak isto pokračovanie cesty po
pani Ondrejkovú Magdalénu,
súp. číslo 228 obec zrealizovala
z vlastných prostriedkov. Keď
píšem tieto riadky, chýba nám
dotiahnuť poslednú aktivitu, a
to je zaasfaltovanie prestupového chodníka medzi ulicou
Drevenice a ulicou Poza Drevenice. Hovorím o dĺžke cca 30
m. Okolo tejto lokality vznikli

neskutočné ťahanice, či ju obec
sprístupní pre motorové vozidlá alebo osadí oceľovú zábranu
a tento prechod bude slúžiť len
pre peších. Nechcem rozoberať
emócie, ani rôzne nadávky, ktoré z tejto
debaty
vzišli.
Chcem
povedať, že
poslanci
OZ na
svojom
riadnom zasadnutí
rozhodli, že na
predmetný
chodník
b u d e
osadená
oceľová
zábrana
a chodník bude slúžiť len pre peších.
S týmto rozhodnutím určite
nebudú súhlasiť obyvatelia,
ktorí už bývajú na ulici Poza
Drevenice. Chcem ich však
ubezpečiť, že po zastavaní 7080 % stavebných pozemkov sa
obec začne pripravovať na realizáciu skvalitnenia spomínanej cesty. Musíte ma chápať, že
robiť novú komunikáciu nemá
zmysel, pokiaľ nebude dokončená výstavba. Chcem Vás
však poprosiť, skúste si udržať
kvalitu tejto nasypanej cesty.
Možno aj malým pričinením
Vás všetkých ostatných urobiť
niečo preto, aby cesta aj počas
zimných mesiacov bola zjazdná
a plnila svoj účel.
V druhej téme by som chcel rozobrať situáciu ohľadom výstavby MŠ v obci. Genézu výstavby
viac menej poznáte. Máme hotovú projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, žiadosť

o získanie finančných prostriedkov. Po týchto náležitostiach sme začali uskutočňovať
výberové konanie na dodávateľa. Prostredníctvom obchodného vestníka sme informovali, že
obec
Liptovská
Štiavnica
chce
v y budovať
MŠ a
preto
záujemcovia
s
i
mohli
vyzdvihnúť
projektovú
dokumentáciu a prihlásiť sa do výberového konania. Po uplynutí
zákonných lehôt sa do súťaže
prihlásili dve firmy s ponukami
752 000,- € a 762 000,- € za celé
dielo. Na rokovaní OZ vzišla od
poslanca výzva, aby obec predmetné výberové konanie zrušila a vypísala nové. V dnešný
deň 29.9.2017 je situácia taká,
že výberové konanie sa dá zrušiť v súlade so zákonom za podmienky, že výberového konania
sa nezúčastnia viac ako traja
uchádzači, čo sa v našom prípade naplnilo. Je pravdepodobné,
že poslanci vo štvrtok 5.10.2017
prijmú uznesenie, aby sa tak
stalo a následne obec Liptovská
Štiavnica vypíše nové výberové
konanie. Chcem veriť, že do súťaže sa zapojí viac stavebných
firiem. Ak obec ušetrí čo i len
50 000,- zo spomínanej sumy,
bude to výhodou. K výstavbe
chcem uviesť ešte jednu radost-
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Postrehy starostu obce

nú informáciu, že 26.9.2017
sme obdržali rozhodnutie od
Ministerstva pôdohospodárstva SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo
výške 254 600,- €. Viem aj to,
že sa Vám celý proces zdá neskutočne dlhý. Ja sám som z toho nervózny, ale stávajú sa aj
veci, ktoré si nevyberáme, ale aj
napriek tomu urobíme všetko
preto, aby sa s výstavbou začalo
v jarných mesiacoch 2018. MŠ
v obci potrebujeme asi najviac
zo všetkého, čo nám v obci
chýba. Dnes je situácia taká, že
našich 40 detí chodí do škôlok
v iných obciach a mám pocit,
že čoraz častejšie dochádza
k rôznym problémom a nedorozumenia. Spomeniem susednú obec Štiavničku, kde chodí
väčšina našich detí. Až do minulého mesiaca pani učiteľky
vykonávali možno aj činnosť
naviac v tom, že o 15:30 obliekli
našich 10 detí, po ktoré rodičia
nemohli prísť a odprevadili ich
k autobusu, kde deti nastúpili
a boli odvezené do našej obce.
OZ obce Štiavnička rozhodlo o predĺžení pracovnej doby
do 16:00 a tým sa táto činnosť
skomplikovala. Treba povedať
aj to, že takáto služba sa nikde
nerobí, ale predsa sme len boli
naučení viac ako 30 rokov na
túto službu. S touto problematikou sa zaoberalo aj OZ, kde sa
dohodlo, že naša pracovníčka
je ochotná vycestovať po naše
deti do Štiavničky, za čo jej
obec uhradí maličkú podporu a
taktiež rodičia finančne prispejú na túto službu. Chcem veriť,
že sa nám to osvedčí a škôlkari budú bezpečne dovezení zo
škôlky k svojím rodičom. Práve
aj pre takéto prípady považujem výstavbu MŠ ako najaktuálnejšiu vec, potrebu pre našu
obec.
Váš starosta
Lauko.

obce

Dušan
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Tretiaci majú nový vyučovací predmet
Renáta Cagalincová

Environmentálna výchova nie
je len prierezovou témou v štátnom
vzdelávacom programe, ktorá sa prelína prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním a etickou výchovou, ale v našej škole aj samostatným
predmetom, ktorý sme si v rámci
voliteľných (disponibilných) hodín
pridali k jednej hodine prírodovedy
v treťom ročníku inovačného školského vzdelávacieho programu. Cieľom
je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka
tak, že nadobudne chápať, analyzovať
a hodnotiť vzťahy medzi človekom a
jeho životným prostredím vo svojom
okolí, pričom zároveň chápe potrebu
ochrany prostredia na celom svete.
Žiaci na hodinách získajú vedomosti
ale aj zručnosti, ktorými budú jedno-

duchými činnosťami pomáhať chrániť
rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k
domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie. Hlavnými témami a podtémami
predmetu sú: Ochrana prírody a krajiny, Zložky životného prostredia, Prírodné zdroje a ich využívanie, Ľudské
aktivity a problémy životného prostredia, Vzťah človeka k prostredia. Na
hodinách environmentálnej výchovy
budeme uprednostňovať priame pozorovanie prírody, krátkodobé a dlhodobé fenologické pozorovanie rastlín
a živočíchov, zveľaďovanie životného
prostredia aktívnou pracovnou činnosťou žiakov. Priama účasť žiakov
na riešení uvedených problémov je
najlepším predpokladom utvorenia
ich ochranárskych postojov. Žiaci si
majú uvedomiť ich terajší vzťah k ži-

votnému prostrediu, ktorý ovplyvní
kvalitu života v budúcnosti každého
z nich. Výchova v uvedenom predmete vedie žiakov k úspore materiálov
a energie a k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami. V školskom prostredí sa environmentálna
výchova bude dotýkať týchto oblastí:
spotreba energie a vykurovanie, čistota tried, spotreba vody a saponátov,
kompostovanie organického odpadu
rastlinného pôvodu, spotreba papieru, triedenie odpadu. Pri realizácii
environmentálnej výchovy budeme
voliť také metódy, formy a prostriedky práce, ktoré rozvíjajú poznávacie
schopnosti a sociálne zručnosti žiakov a súčasne prispievajú k pozitívnym emocionálnym zážitkom, akými
sú hry, kvízy, súťaže.


O používaní elektronických schránok právnickými osobami
Katarína Kačalková

V posledných mesiacoch nás médiá
priam zavalili informáciami o elektronických schránkach, elektronických
dokumentoch, elektronickom doručovaní a tieto pojmy skloňovali doslova vo všetkých pádoch. Informačná kampaň, súvisiaca s vybavením
nového občianskeho preukazu, obsahujúceho elektronický čip, mala za
následok trochu dlhšie rady na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.
Vybaviť si takýto občiansky preukaz
sa ponáhľali najmä štatutárni zástupcovia spoločností, aby od 1. júla 2017
mohli vstúpiť do tej čarovnej skrinky
– elektronickej schránky, ktorá im
ušetrí „tour de úrady“ . Preštudovať
právnu normu, ktorá o tomto všetkom
pojednáva, je takmer nadľudské úsilie
(a to si už nejaký čas hovorím „úradník“ ) a preto som si pre svoj článok

vybrala len niekoľko postrehov, ktoré
priniesla doterajšia aplikačná prax a
ktoré by mohli tým menej zorientovaným pomôcť v konkrétnych krokoch
pri využívaní elektronickej schránky.
V prvom rade chcem upozorniť,
že orgány verejnej moci majú POVINNOSŤ komunikovať s vybraným
okruhom právnických osôb elektronicky, bez ohľadu na to, či štatutárny
zástupca spoločnosti do elektronickej
schránky vstupuje alebo nie. Právnické osoby majú svoju schránku aktivovanú na doručovanie písomností
zo zákona, teda automaticky a pokiaľ
oprávnená osoba do nej nevstupuje,
vystavuje sa riziku, že sa o písomnostiach, tam doručených, nedozvie. Pre
ďalší postup orgánu verejnej moci sa
tak uplatní fikcia doručenia, čo znamená, že aj keď si oprávnená osoba
písomnosť zo schránky nepreberie,
na 15 deň sa považuje za doručenú.
O tom, či nejaká písomnosť bola doručená do elektronickej schránky,
je možné priamo v schránke nastaviť notifikáciu, teda oznamovanie
(e-mailom, SMS) príchodu písomnosti, čo je mimoriadne praktická pomôc-

ka, keďže do elektronickej schránky
osoba bežne nebude vstupovať každý
deň.
Ďalšou významnou skutočnosťou
je, že aktivácia elektronickej schránky
je v súčasnosti pre občanov a fyzické
osoby podnikateľov ešte dobrovoľná.
Ak tieto osoby schránku aktivovanú
nemajú, písomnosti im budú doručované v listinnej forme, tak, ako doposiaľ. Ak si ju však tieto osoby dobrovoľne aktivujú, prechádzajú z vlastnej
vôle na elektronický režim a písomnosti aj im budú doručované do aktívnej elektronickej schránky. Orgán
verejnej moci vie podľa identifikátora,
ktorým je u osoby rodné číslo, zistiť, či
má alebo nemá aktivovanú elektronickú schránku.
Pokiaľ je občan zároveň živnostníkom - fyzickou osobou, bude mať
zriadené dve osobitné elektronické
schránky. Elektronické schránky zriaďuje Úrad vlády SR a sprístupnené sú
cez webové sídlo www.slovensko.sk. Tu
je zároveň upravený aj detailný postup
pre ich aktiváciu, využívanie a zriadený je helpdesk pre riešenie problémov.
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Ako vyzeralo podnikanie v našej obci pred skoro 100 rokmi
Alfonz Balko

(Schmoll pasta) na topánky, knôtov
do lámp, margarín (Ceres, Vitelo),
Schichtovho mydla (Jeleň), cukríkov
(Stollwerk) do z papiera ukrútených
paklíkov, dobošiek, cigórie (Franck),
praženú jačmennú „kávu“ (Perola)
a iné. Výnimkou oproti dnešku bol
chlieb, ktorý sa nepredával, pretože
ten si obyvatelia piekli sami, prípadne
v dobe keď prevádzkoval peká-reň pri
starej škole ruský exulant Ljahov, mohli si občania chlieb piecť alebo kúpiť u
neho. Balené tovary, v takej miere ako
je to dnes, neexistovali. Cukor sa skladoval v jutových vreciach, z ktorých
sa aj naberal, podobne ako múka veľkou kovovou (soľ drevenou) varechou

V tridsiatych rokoch minulého storočia malo podnikanie v našej obci
podobné podmienky (kapitalizmus
a demokracia), ako má dnes. Rozdiel
bol v počte obyvateľov obce, ktorých je
dnes takmer dvojnásobok, ako v tridsiatich rokoch minulého storočia, ale
hlavne v obrovskom technickom a
tiež spoločenskom pokroku ľudstva vo
všetkých oblastiach.
Hlavným podnikaním pre väčšinu
obyvateľov našej obce bolo gazdovstvo
- poľnohospodárstvo. Gazdom - podnikateľom bol každý, kto vlastnil aspoň
1-2 jochy pôdy (joch = jutro = 5753,6
m2). To bolo základom pre
chov kravy na mlieko, jalovíc na predaj, ošípaných pre
vlastnú potrebu a predaj,
hydiny pre vajcia a predaj.
Na obrábanej pôde pestovali gazdovia zeleninu (zemiaky, kapustu, tekvicu,
uhorky, kvaku, burgyňu,
fazuľu, hrach a podobne),
obilniny (žito, jačmeň,
ovos) a ďateloviny (trojku,
lucernu) a trávu (na seno
a spásanie). Väčší gazdovia
vlastnili konský poťah, ale
Foto zo súkromnej zbierky autora
v obci boli aj jeden, či dva
volské poťahy. Na orbu a
do papierových vreciek a potom vážil.
obrábanie pôdy sa niekedy používali aj V kúte obchodíka bol napr. aj sud
kravy. Dnes väčšinu pozemkov obhos- s petrolejom, veľmi dôležitým tovapodaruje poľnohospodárske družstvo rom, pretože sa svietilo petrolejkami
za pomoci výkonných traktorov a stro- (v domoch) a lampášmi (v maštali a
jov a jednotlivci už obhospodarujú len na dvore). Čerpal sa ručnou pumpou a
menšie plochy (záhrady) na zemiaky a meral kovovou odmerkou. V obchode
zeleninu.
sa predávalo väčšinou na „bôrg“ - cena
Ďalším podnikaním boli obchody, každého nákupu sa kupujúcemu zapivýstižnejšie povedané obchodíky, so sovala do zošita a ten dlh vyrovnal keď
zmiešaným tovarom. Ich vystrojenie dostal výplatu. Obchodník i zákazníci
bolo v podstate rovnaké (plocha asi si vzájomne dôverovali. Mzdu v celu8 - 10 m2): popri jednej stene polica lózkach, či textilke dostávali zamests poličkami na potravinársky a dro- nanci dvakrát v mesiaci. V polovici
gistický tovar a pred ňou malá ulička a mesiaca bol preddavok (foršus) a na
drevený predajný pult, na ktorom bola konci doplatok – výplata.
váha, špeciálne sklenené nádoby s cukPrvý takýto obchodík, čo pamätám,
ríkmi a drevené štoky na múku a soľ. mal pán Matyašovský (neviem či si píObchodíky mali vyvesené tabule „Ob- sal meno slovensky alebo maďarsky),
chod s miešaným tovarom“. Predá- ktorý býval s rodinou v dvojpodlažnom
valo sa tam všetko od šnúrok a boxu dome pri severo-západnom rohu záh-

rady kaštieľa. Oproti, na druhej strane
dvora pri potoku, v samostatnom domčeku (ešte existuje ako ruina), bol jeho
obchod. Susedil s dvorom vtedajšieho
richtára, p. Pružinského. P. Matyašovského zavraždili a obchod zanikol.
V strede obce, asi dva domy od terajšej „garáže autobusu“ smerom hore dedinou, v prednej izbe svojho domu mal
obchod s rozličným tovarom Bernard
Ondrejka (predával aj pevné, ťažké oceľové bicykle značky Svojeť). Neskôr obchod zanechal a začal vyrábať marmelády. S jej výrobou začínal v drevenom
dome pod rybníkom (dnes zatrávnená
plocha pri mostíku cez potok). Marmeládu varievali dve ženy v dvoch kotloch
a plnili ju do kartónových
téglikov s názvom „Pravá
horská pochúťka“. Suroviny dodávali miestni občania zo zberu lesných a
domácich plodín. Výrobu
v prvých rokoch 2. svetovej vojny presťahoval do
nových priestorov, ktoré
vybudoval vo dvore po
Molnárovcoch, kde mal
modernejšie zariadenia a
používal aj iné suroviny,
napr. aj melóny.
Na hornom konci obce
mali obchod s miešaným
tovarom manželia Tholtovci, starí rodičia môjho rovesníka Lola (Loranta)
Tholta. Obchodík bol v zadnej miestnosti okrového domu (bol to druhý
dom nižšie od krčmy Molnárovcov).
Tento obchodík, keď ho už Tholtovci
pre starobu neboli schopní prevádzkovať, predali mojim rodičom, ktorí ho
presťahovali do prednej, ľavej (pohľad
z ulice) izby nášho domu (dnes dom
Kollárikovcov). Vchod s niekoľkými
schodíkmi, aj výklad (okno) zriadili
z ulice. V pravej miestnosti, (pôvodne
to bol samostatný objekt), už od polovice tridsiatich rokov bola v prevádzke jatka (predajňa mäsa), ktorá mala
vchod a výklad, zabezpečené zaťahovacími kovovými mrežami, tiež z ulice.
Mäsiarstvo prevádzkoval aj Molnár,
v dome za ich krčmou a neskôr aj MiPokračovanie na str. 6
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Ako vyzeralo podnikanie v našej obci pred skoro 100 rokmi
Pokračovanie zo str. 5

Nasledujúce štyri podnikania - remeslá už v obci neexistujú: Šuster
(obuvník), kováč, debnár a mláťačkár.
Veľmi potrebný pre obyvateľov bol
šuster. Talpy (podrážky) na topánkach
sa menili aj niekoľko krát. Toto robil
Šandor (Alexander) Ondrejka. Bol náš
sused a klopot kladiva pri pribíjaní nových podrážok (talp) drevenými klincami (štiflíkmi) sme počuli každý deň.
Robil nielen opravy ale aj kvalitné nové
topánky. Bol to veselý, spoločenský človek, ktorý hrával skoro každý večer na
harmonike alebo husliach.
Kováčsku šmykňu mal kováč Moyš,
vedľa svojho domu pri dnešnej ceste
na cintorín, otvorenú do hlavnej cesty.
Kone sa podkúvali na voľnom priestore pred šmykňou. Zo šmykne sa den-

kuláš Domiter v strede obce. Zvieratá
zabíjali doma, obyčajne na dvore alebo
v humne a až začiatkom štyridsiatich
rokov obec postavila bijáreň pri ceste
na Vrchhoru.
Ďalším podnikaním boli krčmy.
Pamätám na tri. Najprv bola Felixovie
krčma. K nej patrila aj sála s javiskom,
kde sa hrávali divadlá. Každý rok na
Štefana alebo Silvestra boli súčasťou
zábav veršovačky v ktorých sa úsmevným spôsobom hodnotili udalosti
z priebehu roka. Mládež tam hrávala aj
ping-pong. Druhá krčma bola u Mojžišov (tak sme volali židovskú rodinu
Molnárovcov). Bola v susedstve rodičovského domu. Objekt už neexistuje,
len hŕba kamenia ukazuje, kde stála
pomerne veľká miestnosť,
s vchodom z ulice, so zvýšeným stropom a výdajným
pultom. A nakoniec vznikla
krčma Slanicayovcov v dolnej časti obce. Vchod, s niekoľkými schodmi, mala tiež
z ulice. Každá krčma mala
niekoľko stolov so stoličkami, výdajný pult s výlevkou
na umývanie pohárov, vedľa
neho sud s pivom a pri stene policu s pohármi na pivo,
pohárikmi na pálenky a fľašami s pijatikou. V krčmách Foto z archívu obce
sa hrávali aj karty.
Významnými, pre život obyvateľov, ne ozývali údery kladiva na nákovu,
boli mlyny. Pamätám na dva. Na hor- pretože kováč vyrábal aj poľnohosponom konci obce, na potoku z Komor- dárske potreby (motyky, rýle, kovoníckej doliny bol mlyn Glonekovie a na vé časti k vozom a iné. Keď podkúval
konci obce (vtedy posledný dom Štiav- nášho koňa, dovolil mi kováč niekedy
nice) mlyn Zvadovie. V nich sa pre oby- ťahať mechy na rozdúchavanie pahvateľov mlelo na múku, medzi mlecími reby v ktorej sa žeravila oceľová tyč.
kameňmi, ktorým pohybovú energiu Z nej kováč ukul podkovu a ešte žeradodávala voda pomocou veľkých ko- vú prikladal na kopyto koňa, aby spálil
lies, obilné zrno, najmä žito a jačmeň. nepotrebnú rohovinu a podkova dobre
Viem, že bol ešte mlyn na potoku Zub- sedela na kopyte.
Drevené šechtáre na dojenie, dbanro v Šikulinách, ktorý prevádzkovali
ky
na mútenie, dieží a sudov na skladoDomiterovci a slúžil aj Sliačanom. Zavanie
tekutín, či geletiek na salaši, boli
nikol však pred 20-tymi rokmi minulépotrebné
k bežnému životu. A tieto
ho storočia. Nuž a domnievam sa, že aj
v strede obce pod rybníkom bol mlyn, predmety v Štiavnici vyrábal Ján Onlebo ešte za môjho detstva tam bola drejka, známy pod menom Janko Debvyššia drevená konštrukcia vodného nárik. Pri práci používal drevenú kozu,
ktorou držal dýhu pri opracovávaní
náhonu na vodné koleso.
pomocou rôznych obojručných nožov.

Plechové obruče na nádoby zhotovoval
z plechového pása na kovadline. Na
utesňovanie medzi dyhami užíval šachorové listy. Kombináciou červeného
smreka a iných driev dostávali jeho výrobky aj farebne zaujímavý vzhľad.
Mláťačku prevádzkoval Ladislav
Ondrejka, ktorý býval na hornom konci obce. Mlátenie obilia bola sezónne
veľmi dôležitá činnosť a mláťačku privážali do obce aj z iných dedín. Pohon
mláťačky, pomocou dlhého remeňa,
zabezpečoval pufkajúci naftový motor
so strieškovým chladičom vody. K obsluhe mláťačky bolo potrebné veľa ľudí:
človek na prinášanie snopov z humna,
ďalší na ich vyhadzovanie na mláťačku,
žena na ich rozväzovanie a podávanie
chlapovi, ktorý ich vkladal do bubna,
ďalší dvaja na odhadzovanie
vymlátenej slamy a pliev a
jeden na prácu s vrecami pre
vymlátené zrno. Preto si vzájomne susedia vypomáhali.
Zaujímavé bolo prevážanie
ťažkej mláťačky, k čomu bolo
niekedy treba aj 2-3 páry
koní.
Významným povolaním
bolo aj povozníctvo, či služby spojené s konským poťahom. Najvýznamnejším povozníkom bol Richard Tholt
Komovie, ktorý mal mocný
záprah. No aj viacerí ďalší občania vykonávali toto povolanie, najmä
pri lesných prácach (štrajchanie dreva
v šlógach), odvoze dreva do papierní a
samozrejme služby (oranie a pod.) pre
spoluobčanov, ktorí nemali vlastný poťah.
V hodnotenom období zamestnával
niekoľko ľudí len Rakovský a Obrcian
v Štiavničke. Dnešná podnikateľská aktivita je omnoho bohatšia. Pokiaľ mám
správne informácie je dnes v našej obci
až 21 podnikov či podnikateľov. Z toho
jeden podnik (PD Ludrová) zamestnáva v období sezónnych prác okolo 120
pracovníkov. Ďalších 10 podnikov zamestnáva do 19 zamestnancov. Ostatní
nemajú zamestnancov.
Nuž posúďte sami - aký bol život
v našej dedine pred skoro sto rokmi?
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Druhý ročník Dňa obce pokrstila búrka
Dušan Dírer
Sobota 26. 8. 2017 (na tento
termín bol presunutý tohtoročný Deň obce) začala sľubne,
pekným slnečným počasím. Že
v predpovedi počasia spomínasli popoludní lokálne búrky?
Prečo by sa to malo týkať nás?
Nech dnes zaprší niekde v horách...
Priestory pri Carmagnole pripravili pracovníci obce a miestni dobrovoľní hasiči v dopoludňajších hodinách, slávnostný
deň sa začal kultúrnym prog-

ramom, ktorý krátko po 16-tej hodine
uviedla Janka Ondrejková, o 16:15 sa
prihovoril a vyše dve
stovky prítomných
privítal starosta obce
Dušan Lauko.
Už počas hodinového
vystúpenia
folklórneho
súboru Liptov si mohli
návševníci
skrátiť
chvíľu pri stánkoch
AVONu, pri maľovaní na tvár (ktoré za- Účasť na akcii bola vysoká...

Každý účastník mohol vymaľovať časť obrázka...

V programe vystúpil súbor Liptov...

Foto: D.Dírer

Foto: D.Dírer

bezpečila Maja
Kačalková), vyfarbovaním veľkej omaľovánky
(zabezpečila
riaditeľka školy
Renáta Cagalincová), prípadne
si mohli pochutnať na guláši od
Po ľ ov n í c k e h o
združenia Salatín, alebo sa občerstviť pri stánkoch
Michala
Jančiho a Štefana
Dvorského.

Foto: D.Dírer

S P O N Z O R I
bohatej tomboly na Deň obce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

AVON
Jozef Mäsiar
firma Frastaj, s.r.o.
firma PETREX, s.r.o.
Mobil servis Ružomberok
firma Domino - Jozef Pochyba
Kinekus Ružomberok
Mesto Ružomberok
Obec Liptovská Štiavnica
Alena Majerčíková
rodina Haríňová
firma GurmEKo, s.r.o. Ružomberok
BEC, s.r.o. – Ing. František Belko
BENEX INTERIER, s.r.o. – Peter Fábry
Branislav Kajúch
firma RILINE
Mgr. Ľubomír Janči
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
Peter Huspenina
Igor Čombor - primátor RK
Dotyk SZUŠ Ružomberok
firma PeMi - M. Janči a P. Huspenina
Baňa Ružomberok, spol. s.r.o.

Vystúpenie žiačok zo Základnej
umeleckej školy
Alkana posunula
o zhruba dvadsať
minút silná letná
búrka, počas ktorej síce niekoľko
návštevníkov odišlo, no už počas vedomostného kvízu, ktorý
pre občanov pripravila Elena
Debnárová, sa začali zbiehať
ďalšie desiatky zábyvychtivých
občanov.

O pol ôsmej začalo vystúpenie rockovej skupiny Off The
Record (v zostave: J. Dírer,

... ale aj hudobná skupina Off The Record

Foto: D.Dírer

Š. Dvorský, D. Sojčák, D. Bystričan a M. Ivan) a od 20:00 začala voľná zábava, počas ktorej
hrala do tanca skupina ORION
Lúčky.
Zábava bola aj počas druhého
ročníka Dňa obce výborná, vytrvalci opúšťali priestory osláv
o pol štvrtej ráno s ľútosťou, že
to netrvá dlhšie...


Fotogalériu so 40-timi fotografiami z Dňa
obce nájdete na adrese http://aktuality.liptovskastiavnica.sk/denobce2017
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Dôchodcovia navštívili Rakúsko – MELK a MARIAZELL
Anna Klimčíková

V dňoch 16.9.- 17.9.2017 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska a
Obecný úrad v Liptovskej Štiavnici zorganizovali pre občanov obce prvý zahraničný
zájazd do Rakúska.
Navštívili sme známe mestá MELK a
MARIAZELL, cestou sme prechádzali
známou vinárskou oblasťou Wachau so zastávkami v mestečku DURNSTEIN, v ktorom sme si pozreli hlavnú pamiatku mesta
– barokový farský kostol s modro-bielou
vežou z roku 1721. Pekný pohľad na mesto
sme mali aj od brehu Dunaja. Ďalšou zastávkou bol benediktínsky kláštor GOTTWEIG, ktorý sa nachádza na vyvýšenine
– 260 m nad Dunajom, 10 km od mesta
Krems. Biskup Altmann z Passau založil
tento kláštor v r. 1074. V tomto čase bol
založený aj benediktínsky kláštor na Slovensku v Hronskom Beňadiku. Pre svoju
krásu a mohutnosť je kláštor Gottweig nazývaný aj Rakúskym Montecassinom.
Ďalej naša cesta pokračovala do MEL-

Foto z archívu JDS Liptovská Štiavnica

KU, kde sme sa ubytovali v študentskom
hoteli a vo večerných hodinách sme si
urobili vychádzku do mesta s pekným výhľadom na kláštor. Niektorí účastníci posedeli v reštauráciách a ochutnali domáce
špeciality.

V nedeľu, po raňajkách v študentskom
hoteli, smerovala naša cesta do nádherného kláštorného kostola a viacerí sme
sa zúčastnili Svätej omše v tomto kostoPokračovanie na str. 10
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Ako som sa pobavila
Katarína Kačalková

Naša slovenčina je prekrásna! Ľubozvučná, mäkká a nesmierne zložitá... Už
len tá diakritika, interpunkcia, pravidlá i
a y... no kto sa má v tom všetkom vyznať?
 Niektoré slová alebo slovné spojenia
používame bez toho, aby sme si uvedomili
asociácie, ktoré vyvolávajú alebo bez toho,
aby sme vnímali ich „druhý“ význam. A
tak sa stane, že občan iného štátu, učiaci
sa našu reč, rozpozná v slovnom spojení
práve ten iný zmysel, ktorý našinec automaticky nevníma. Dve práve takéto si-

tuácie ma v nedávnom období príjemne
pobavili a rozosmiali.
Kolegovia sa rozhodli ísť na obed do
čínskej reštaurácie (alebo vietnamskej?).
Keďže bolo okolo dvanástej hodiny, v reštaurácii bolo plno. Objednali si polievku
a druhé jedlo a šikovný, drobný mužíček
odchádzal so slovami „Donesiem, donesiem“. A skutočne, obratom priniesol
polievku. No hlavné jedlo akosi neprichádzalo. Kolega netrpezlivo pozrel na
hodinky a keďže obedňajšia prestávka sa
pomaly chýlila ku koncu, podišiel k pultu
zistiť, v čom je problém, so slovami „A na
nás ste zabudli?“ Šikovný, drobný mužíček
s úsmevom a úklonom hlavy okamžite odpovedal „Ananás? Mám... Dám.“ 

čekov a pochopiteľne bez chyby. Pri kontrole tlačiva úradníčka zistila, že v slovách
chýbajú dĺžne. Oslovila klienta „Chýba
vám dĺžeň...“ Zdesený štátny občan Ukrajiny pozrel na daňovú úradníčku a vyhabkal „Čooo? Ja nikomu nič dlžen!“ 
A na záver taká perlička, ktorú asi viacerí poznáte, keďže pochádza z nevyčerpateľnej studnice zásob Miška Hudáka. Viete
kedy môže Slovák povedať, že dobre ovláda niektorý cudzí jazyk? Až potom, keď
dokáže preložiť vetu „Ľaľa ho, papľuha,
ogrcal mi krpce!“ 


V poslednej dobe nie je žiadnou raritou
vidieť u nás Ukrajincov. Niektorí sú tu už
dlhšie obdobie a celkom pekne sa naučili
po slovensky. Je všeobecne známe, že im
robia problém naše dĺžne a mäkčene a
týmto pojmom nerozumejú. A tak sa štátny občan Ukrajiny trápil s vypisovaním
akéhosi tlačiva na daňovom úrade. Údaje
bolo treba vpísať do predtlačených štvor-

Ako ustáť prechod z leta do chladného jesenného počasia
Edita Haluzová

Letné horúce dni od nás nadobro odišli, skončil sa čas dovoleniek, kúpania,
slnenia a osviežujúcich ochladzujúcich
nápojov, melónov, ľahkých šalátov a aj celkovej skladby jedál, ktorá veľmi nezaťažovali organizmus. Chuť na niečo osviežujúce a studené sa pri dnešnom sychravom
a chladnom počasí vytráca a telo akosi
prirodzene začne prelaďovať na potreby
niečoho teplého, povzbudzujúceho, čo zahreje náš organizmus a skrehnuté končatiny. Je dôležité podporiť organizmus aby
nás nepripravených nezastihla chrípka a

Ilustračný obrázok

prechladnutie. Výborné je začať s pitím
horúcich bylinkových nápojov osladených medom a doplnených o zahrievacie koreniny ako je zázvor a škorica. Na
podporu obrany organizmu sú výborné aj
dlho a pri nižšej teplote varené polievky
zo strukovín, či silné mäsové vývary. Kto
má rád cícer, môže si uvariť rýchlu cícerovú cesnačku.
Na prípravu potrebujeme:
1 šálku uvareného cíceru,
2 väčšie mrkvy,
5 strúčikov cesnaku,
2 pol. Lyžice oleja (ja používam olivový),
½ kávovej lyžičky ostrej papriky a morskú soľ podľa chuti.
Cesnak nadrobno pokrájame a dáme
na 30 sekúnd popražiť na oleji. Pridáme
mrkvu postrúhanú na hrubšie a dusíme
2-3 min. Pridáme cícer, soľ a vodu (asi
2 litre) a varíme 15-20 min. Pred koncom
pridáme 2 strúčky prelisovaného cesnaku
a posekanú petržlenovú vňatku. Dobrú

chuť. Aj keď sa ochladilo, nezabúdame
na pohyb na čerstvom vzduchu aspoň na
30 min. Pokiaľ je vonku zlé počasie, aspoň pravidelne a častejšie vetráme. Ak si
večer lebedíme pri televíznom prijímači,
alebo počítači, pripravme si na vyjedanie
namiesto sladkostí radšej oriešky, sušené
jablká, slivky, alebo hrozienka. Na jeseň
sú v našich obchodných reťazcoch dostať
aj čerstvé figy, ktoré sú pre náš organizmus veľkým zdrojom minerálov a energie. Nezabudnite ani na zvýšený prísun
vitamínu C, ktorého zdrojom je kvasená
kapusta. A dôležité je aj pozitívne myslenie a ak nemáte partnera ako ja, tak si na
dlhé zimné večery pripravte na skrátenie
chvíle dobrú knihu a dobrý, možno aj šípkový čajík s medom.
Prajem vám do sychravých jesenných
dní veľa zdravia, prežite toto obdobie bez
chrípky a prechladnutia, aby ste sa v kľude
mohli venovať svojej rodine, deťom, vnúčatám a vlastne aj sami sebe.


UDALOSTI

10 3/2017

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

Dôchodcovia navštívili Rakúsko – MELK a MARIAZELL
Pokračovanie zo str. 8

le. Po nej sme si prezreli kláštorné priestory a múzeum.
Benediktínsky kláštor v MELKU je
jedným z najznámejších, najkrajších a
najbohatších kláštorov nielen v povodí Dunaja, ale vôbec v celom Rakúsku.
Dominantou komplexu je spomínaný
kláštorný chrám, zasvätený sv. Apoštolom Petrovi a Pavlovi z rokov 1702 až
1726 s dvoma vežami vysokými 64 m a
vysokou kopulou. Prvá písomná zmienka o ňom je z r. 831 v listine kráľa Ľudovíta Nemca. Dĺžka celého komplexu
je 325 m. Kláštor uchováva dva cenné
kríže – jeden je asi z roku 1200 a druhý
tzv. Melcký kríž je z roku 1362. Kríže
sú vykladané drahokamami a obsahujú
úlomok Ježišovho kríža. Kláštor obklopuje krásna záhrada, ktorú sme si tiež
s obdivom prešli.
Naša cesta pokračovala z MELKU
južným smerom do MARIAZELLU,
najvýznamnejšieho pútnického miesta
v strednej Európe. To, čo robí Mariazell
pamätihodným je veľký chrám s po-

svätnou milostivou sochou Matky Božej, ktorej Rakúšania dali honosný titul
Magna Mater Austriae - Veľká Matka
Božia Rakúska. Avšak aj iné národy, ktoré si oddávna ctia toto pútnické miesto,
nazývajú Matku Božiu svojimi názvami.
Tak pre Slovanské národy je ona: Slávna
Matka Slovanských národov.
Len niekoľko minút od baziliky stojí
Kaplnka so studňou, vybudovaná začiatkom 18. storočia. Vodu zo studne si
berú pútnici so sebou, ako je zvykom na
posvätných miestach.
V blízkosti Svätej studne sa začína
Kalvária, zastavenia krížovej cesty, ktoré majú porcelánové zobrazenia Kristovho utrpenia. Viacerí účastníci nášho
zájazdu si prešli Krížovú cestu a na jej
konci z vrcholu Kalvárie sa im naskytol
nádherný pohľad na Mariazell, obklopený lesnatými vrchmi.
Po krátkej prechádzke mestečkom a
zastavení sa v obchodoch so suvenírmi
sme nastúpili do autobusu, ktorý nás
čakal na parkovisku, a po 16,30 hod. sa
začala naša cesta domov – smer Viedeň

– Bratislava – Ružomberok – Liptovská
Štiavnica.
Zájazdom nás sprevádzal člen našej
ZO JDS - Ing. František Stopka z Ružomberka, dlhoročný sprievodca rôznych zájazdov po Európe, ktorý nám
poskytoval priebežne počas cesty informácie o miestach, ktoré sme prechádzali.
Boli s nami aj účastníci z nášho okolia, ktorými sme dopĺňali voľné miesta
po odhlásených občanoch z našej obce.
Zájazd sa im páčil, poďakovali sa za príležitosť, že mohli ísť s nami a radi sa zúčastnia podobnej akcie aj v budúcnosti.
Cesta ubiehala rýchlo, v autobuse bola
dobrá nálada o ktorú sa postaral hlavne
náš starosta.
Aj keď nám počas zájazdu neprialo
počasie tak, ako by sme si želali - hlavne
v nedeľu, keď sa viac rozpršalo, do svojich domovov sme sa vracali s peknými
zážitkami a nezabudnuteľnými dojmami z navštívených miest susedného Rakúska.
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