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Škola

Udalosti

... dominovala trofej zlatého
jeleňa. Úspešným strelcom
bol obyvateľ Liptovskej Štiavnice...

... herečky zapojili do svojej
hry aj žiakov a tí s nimi prežívali príbehy našej prírody...

V sobotu 3. februára sme sa
stretli, aby sme oslávili jubilejný
desiaty ročník nášho farského
plesu...
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Vnímame stále nové udalosti
Dušan Dírer

Milí spoluobčania.
Už tradične sa Vám prihováram
v tomto jarnom období, keď si zrejme
nielen ja uvedomujem rýchlosť plynutia času. Veď len nedávno skončili
Vianočné sviatky, zima stále ešte pretrváva, no keď píšem tieto riadky, jar
už pomaly, ale isto klope na dvere...
Okrem prichádzajúcej jari sledujeme mnoho okolností, ktoré si dovolím
spomenúť.

Napríklad v televízii nás okrem množstva seriálov, ktoré okolo mňa spravidla iba preletia, nakoľko to nie je možné v mojich
silách, ale ani záujme odsledovať, prekvapí aj politická scéna.
Dozvedáme sa množstvo informácii o okolnostiach beštiálneho
zavraždenia dvoch mladých ľudí, o zmenách na politickej scéne,
rozkrádaní eurofondov, ale aj protestov nás obyčajných ľudí, ktorí nesúhlasia s týmto dianím. A ku všetkému sa ochotne vyjadruje každý, s presvedčením, že jeho riešenie je to správne. Nechcem
aj ja zbytočne politizovať, ale miesto (mnohokrát opakujúcich sa)
rečí by som uvítal radikálne zmeny na našej politickej scéne...

Takéto zmeny prichádzajú aj v súvislosti s prebúdzaním sa
prírody a príchodom Veľkej noci. Obyčajne naše žienky chystajú
veľké jarné upratovanie. Oproti zaužívanému spôsobu ponúkam
takúto zmenu - nepoužívajte agresívne chemikálie. Vyskúšajte to
tento rok inak – ekologickejšie. Napríklad vlastnoručne vyrobenými čistiacimi prípravkami, ktoré sú šetrné, ale účinné. Základom môže byť ocot a sóda...
Veľa myšlienok, spomienok a vzájomných súvislostí mi s prichádzajúcou jarou víri v hlave. Uvediem ešte jednu malú, pre niektorých nepodstatnú, pre iných snáď významnú skutočnosť – naše obecné noviny. Tento rok „začínajú písať“ dvadsiaty rok svojej
existencie. Verím, že ste aj vy tí, ktorí každý štvrťrok netrpezlivo
očakávajú, že sa im do rúk dostane ich nové vydanie. Že bude
o čom rozprávať, čo hodnotiť, čo kritizovať, ale azda aj chváliť.
Všetko je vecou uhla pohľadu...
Prajem vám veľa príjemných chvíľ strávených nielen pri stránkach nášho „ToiTo“, ale hlavne v prítomnosti svojich blízkych,
napríklad počas nasledovných sviatočných dní... 

Zo zasadnutí OZ

Záujem o výstavbu rodinných domov v obci pokračuje
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa
1. 3. 2018.

otvárania obálok a rozhodnutia o víťazovi
verejného obstarávania...

Výstavba MŠ – verejné obstarávanie

Poslanci prerokovali:
• Žiadosť X-TEAM Slovakia, Liptovská
Štiavnica na predaj obecnej parcele CKN
č. 942/198, ostatná plocha o výmere
35 m2.
Poslanci Obecného zastupiteľstva (OZ)
došli k názoru, že pre obec by bola výhodnejšia výmena (prostredníctvom kúpnych

Ako sme už uverejnili, bola vypísaná nová verejná súťaž. V jej priebehu sa vyskytli
doplňovacie otázky a dvakrát bolo nutné
opravovať výkaz a výmer. Priebežne sa
prihlásilo 15 firiem. 13. marec 2018 bol
posledný termín na prebratie súťažných
podmienok, 14. marec 2018 bol dátumom

Rôzne

zmlúv) za parcelu CKN č. 942/169, ostatná
plocha o výmere 45 m2, ktorá by bola súčasťou miestnej komunikácie Poza drevenice. Róbert Pavelka, konateľ spoločnosti,
nesúhlasí s výmenou.
21. 9. 2017 bol prijatý dôvod osobitného
zreteľa - predmetná parcela nie je obcou
využívaná a všetky okolité parcely patria
žiadateľovi. OZ predaj tejto obecnej parcele neodsúhlasilo.
Pokračovanie na str. 2
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• Žiadosť PR partners, s.r.o., Ružomberok o vydanie stanoviska k výstavbe rodinného domu na parc. č. CKN č. 2455,
OP o výmere 1161 m2 v k. ú. Liptovská
Štiavnica, LV č. 2867.
OZ s výstavbou rodinného domu súhlasilo s podmienkou, že náklady súvisiace
s inžinierskymi sieťami a príjazdovou
komunikáciou k rodinnému domu budú
hradené výlučne z finančných prostriedkov stavebníka.
• Žiadosť Miroslavy Kačaljakovej, Liptovská Štiavnica, o výstavbu dvoch rodinných domov na parcele 93/1 v k. ú. Liptovská Štiavnica pre budúcich vlastníkov
Michala Ondrejku a manželky Zuzany,
bytom Hlavná 18/29, Liptovská Štiavnica a Michala Ondrejku, bytom Hlavná
611/25, Liptovská Štiavnica.
OZ žiadosť o výstavbu schválilo.
• Žiadosť Romana Čieška, Rojkov, v zastúpení konateľom spol. Invest SK rezort
spolu ako investori o rozdelenie parciel
CKN 3625/1, TTP, o výmere 1942 m2
na 6 samostatných pozemkov o rozlohe
589 m2 so spoločnou prístupovou cestou
175 m2, v torej budú vedené všetky in-

žinierske
site na
n á k l a dy
investora. OZ
žiadosť
schválilo.

Pozvánka na brigádu
Tak ako po iné roky tak aj tohto roku chceme zorganizovať brigádu na miestnom
cintoríne. Brigáda sa uskutoční dňa 14. 4. 2017 so začiatkom o 9,00 hod. Počas
brigády vyčistíme a skrášlime spoločné priestranstvá. Na túto brigádu bude potrebný väčší počet spoluobčanov, preto chceme pozvať mužov, ženy ale aj mládež, aby
sa brigády zúčastnili v čo najväčšom počte. Prosíme brigádnikov, ktorí sú ochotní
prísť pomôcť, aby si so sebou priniesli hrabličky, sekeru poprípade metlu a lopatu.
O občerstvenie a dobrú náladu sa postará starosta obce. Cintorín je miestom, kde
skôr alebo neskôr skončíme všetci, preto chcem veriť, že Vás toto pozvanie osloví a
brigády sa zúčastníte v čo najväčšom počte.

• Žiadosť
M g r .
Radka
Zdráhala, Uherské Hradište, o prenájom parcele
660/2, TTP, o výmere 1605 m2..
OZ poverilo starostu obce prejednať prenájom s právničkou.
• Žiadosť Petra Huspeninu, Hluk, o povolenie na podnikateľský zámer – konská
farma s chovom 6 ks koní, výstavba maštale a senníka. OZ žiadosť schválilo.

• Žiadosť INPREL, s. r. o., Prešov, pre SSE
Za o súhlasné stanovisko na podpísanie
zmluvy o zriadenie vecného bremena
k uloženiu kábla na rozšírenie kábla pre
stavbu 10618 - Liptovská Štiavnica – Pri
PD – Rozšírenie NNK. Žiadosti bolo
vyhovené s podmienkou, že kábel vedný popri ceste III.tr. bude od povrchu
komunkácie vzdialený cca 1,4 m a bude

uložený v plastovej chráničke.
• Žiadosť Jozefa Zvadu, Liptovská Štiavnica, o kúpu parc. CKN 792/8,792/11,792/12
v k. ú. Liptovská Štiavnica.
OZ súhlasilo so zaradením parc. CKN
792/8,792/11,792/12 ako parcele osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetné parcele sa nachádzajú v strede súkromných
parciel, obec sa nemá ako dostať na svoje
parcele a nemá možnosť ich obhospodarovať, tiež sa jedná o parcelu, ktorá je široká cca 3,38 m.
• OZ odsúhlasilo plán zasadnutí OZ na
rok 2018 s nasledujúcimi termínmi:
1. 3. 2018,
19. 4. 2018,
13. 9. 2018, 15. 11. 2018.

21. 6. 2018,


Dňa 18.3.2018 bola v Liptovskom múzeu v Ružomberku zahájená výstava
poľovníckych trofejí v sezóne 2017-2018 ulovených v poľovných revíroch
okresu Ružomberok. Na výstave dominovala trofej zlatého jeleňa s bodovou
hodnotou 212,68. Úspešným strelcom bol obyvaZ matriky obce
teľ Liptovskej Štiavnice
V roku 2017 sa narodili
Ladislav Muríň. UvedeHariň Matúš, Stará 226/42
ný jeleň bol ulovený
Ondrejková Laura, Hore bránou 149/1
dňa30.9.2017 v lokalite
Ondrejková Barbora, Hore bránou 149/1
Mojšovina – Stĺp. Je to
Andrejčáková Ema, Do parohu 247/16
vôbec prvý zlatý jeleň
Ondrejka Denis, Hlavná 382/48
v ére samostatného okreŠupejová Ema, Pod dubami 212/15
su Ružomberok po roku
Slanicay Samuel, Hlavná 73/35
Črep Adam, Hore bránou 141/25
1995 a jeho bodová hodKyseľová Timea, Stará 222/97
nota doposiaľ nebola preGejdošová Valentína, Hlavná 626/84
konaná. Táto výnimočná
trofej je úspechom celého
V roku 2017 zomreli:
Kačaljak Vladimír, Do parohu 240/17, 88 r.
Poľovného združenia SaPoprac Bohuš, Ing., Hlavná 22/41, 73 r.
latín a výsledkom dôsledKrausz František, Hlavná 19/33, 90 r.
ného dodržiavania zásad
Omastová Oľga, Hore bránou 146/13, 75 r.
selektívneho odstrelu a
Omasta Ľubomír, Na ohrady 53/3, 79 r.
chovnosti v posledných
Rybák Ladislav, Pod dubami 211/13, 69 r.
desaťročiach.
Raganová Blažena, Na Novoť 232/3, 72 r.
Starosta obce s úspešným strelcom Ladislavom Muríňom
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Bolo zvykom pozametať si cestu pred domom
Dušan Lauko

znemožnili obojstranný priechod, čím
sa vec skomplikovala. Našťastie celá táto
blokáda netrvala počas celých pretekov.

Postrehy starostu obce

mať o nič lepšie ako v našej malotriednej
škole v Liptovskej Štiavnici. Zápis prvákov sa uskutoční 6. apríla 2018 (piatok)
v čase od 13:30 do 16:30 v budove Základnej školy v Liptovskej Štiavnici.

Druhou témou je končiaca sa zima, topenie snehu a ľadu. Končiaca sa zima ukázala zbytky posypového materiálu, teda S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami
piesku na našich miestnych komuniká- Vás chcem všetkých čo najsrdečnejšie
ciách, ale taktiež aj komunálneho odpadu pozdraviť a popriať Vám ich spokojné
na verejných priestranstvách. Chcem Vás prežitie.
touto cestou vyzvať a požiadať o spoluVáš starosta obce Dušan Lauko.
prácu. Vyčistime si verejné priestrans
tvá pred našimi domami. Mnohí si
poviete, že nech túto prácu urobia
nezamestnaní. Chcem však povedať,
že obec má v súčasnosti dvoch neza- Pretekov gazdovských koní
mestnaných a túto prácu sami určite
24. 2. 2018
nezvládnu. Bolo dobrým zvykom, že
občania si okrem pozametania ciest
1. Poľnohospodárske družstvo Ludrová
pred domom zvykli vyčistiť aj obecný
2. Martin Maťko
potok a spoločné priestranstvá. Určite
3. Baňa Ružomberok
sa stane, že pred niektorými rodin4. PaedDr. Stanislav Bella, poslanec RK
nými domami sa piesok bude nachá5. Vodárenská spoločnosť, a.s. Ružomberok
dzať, nakoľko niektoré domy v obci sú
6. Peter Huspenina
neobývané. Na túto aktivitu budeme
7. Mesto Ružomberok
chcieť využiť práve spomínaných ne8. Ing. Michal Púček
zamestnaných.
9. Obec Liptovská Štiavnica

S P O N Z O R I

Vážení spoluobčania.
Tak ako obvykle prichádzam s niekoľkými pohľadmi starostu obce na niektoré
momenty v našej obci po končiacej sa
zime.
Prvá téma, ktorej by som sa chcel venovať
je XII. ročník pretekov gazdovských koní
v našej obci. Dňa 24.2.2018 sa uskutočnil
už ďalší ročník tejto súťaže, ktorá určitým
spôsobom zviditeľňuje našu obec. Akcia
sa konala dosť neskoro, ale pani zima nám
dopriala dostatok snehu a mrazu počas
tejto soboty. Zorganizovať podujatie, na
ktorom sa zúčastnilo 20 súťažiacich koní
a viac ako 2 000 návštevníkov nie je jednoduché. Preto chcem vysloviť úprimné
ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na príprave. Bolo nás
spolu takmer 50 organizátorov. Nie vždy
sa nám podarilo dostať do súladu všetky
povinnosti, ale aj napriek tomu chcem
vyzdvihnúť skutočnosť, že aj podľa cudzích návštevníkov tento ročník patril
k jednému z najlepších. Zorganizovať takúto akciu naozaj potrebuje ľudí, ktorí sú
ochotní aj bez nároku na odmenu pomáhať. Medzi záporné stránky tohto ročníka
patrilo hlavne parkovanie, resp. zablokovanie miestnych komunikácií, hlavne na
vyšnom konci. Trvalo cca 2 hodiny, za čo
sa miestnym, ale aj cezpoľným vodičom
chcem touto cestou ospravedlniť. Viete,
cesta na vyšnom konci nie je široká a vodiči, ktorí zaparkovali v úseku od p. Karola Ondrejku až po p. Ferdinanda Jacka



Poslednou témou je zápis detí do
prvého ročníka našej malotriednej
základnej školy. Už tretí rok po sebe
zisťujeme skutočnosť, že detí, ktoré by
mohli nastúpiť do našej základnej školy je z roka na rok vyšší. Skutočnosť je
však taká, že prváčikov máme z roka
na rok menej a viac ako polovica danej populácie odchádza do ružomberských škôl. Určite všetci dobre viete,
že udržanie Základnej školy v Liptovskej Štiavnici je mojou srdcovou záležitosťou. Ak však v septembri 2018
zistíme, že do prvej triedy má nastúpiť
5 prváčikov, tak zvážte sami, a ak ste
súdni, odpoviete si aký to má zmysel.
Naša škola sa viac rokov po sebe dostáva do situácie, že žiakov má čoraz
menej a menej. Mnohí rodičia zastávajú teóriu, že škola nie je tak kvalitná
ako školy v Ružomberku a na druhej
strane niektorí iní povedia, že bezpečnosť detí kráčajúcich po komunikácii
je ohrozená. Nechcem povedať úplný
záver a odsúdenie týchto problémov,
avšak chcem Vás poprosiť o zápis dieťaťa do našej školy. Verte mi, Vaše deti
sa v ružomberských školách nebudú

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

High Ropes, s.r.o. Ružomberok
Ing. Marek Hrubják
Mondi SCP, a.s. Ružomberok
DECOGARDEN
Ladislav Zvara, starosta obce Štiavnička
MUDr. Igor Čombor, PhD, primátor RK
X-Team Slovakia, s.r.o. –Róbert Pavelka
Viktória Barančíková
Chalúpky u babky, s.r.o.
MT Elektro Ružomberok, s.r.o.
Ing. Michal Slašťan, viceprimátor RK
Agroobchod Radoslav Kmeť
firma DOMINO Jozef Pochyba
Juraj Bobek, starosta obce Martinček
DHZ Liptovská Štiavnica
Peter Slimák, starosta obce Ludrová
Mgr. Ľubomír Janči
Ľubomír Kubáň
Mestské lesy Ružomberok
Malinô Brdo Ružomberok
Coop Jednota Liptovský Mikuláš
Mäsiarstvo Bartoš Ružomberok
František Moravčík
Firma RILINE
Janiga Racing Technologies, s.r.o

VŠETKÝM
SPONZOROM
ZA PODPORU!

ĎAKUJEME

PUBLICISTIKA
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Ako som si chcela vylepšiť deň
Katarína Kačalková
Nie je to tak dávno, čo mi jedna kamarátka
porozprávala o tom, aký telefonát jej zodvihol adrenalín a zvýšil krvný tlak. Pracovníčka
z istej satelitnej televízie ju totiž veľmi slušne,
no neodbytne chcela presvedčiť o tom, že jej
domácnosť určite potrebuje rozšírený balík
služieb a oveľa viacej televíznych staníc, medzi ktorými si na sto percent nájde množstvo
zaujímavých programov, o ktorých doposiaľ
ani len netušila... A čuduj sa svete – takmer
rovnaký telefonát pred pár dňami prekvapil
aj mňa. Hneď sa mi v mysli vynorilo to, čo
mi rozprávala kamarátka, takže som približne vedela, čo môžem očakávať. Rozhodla
som sa preto hneď hovor neukončiť, ale vypočuť si dámu na druhom konci, posnažiť sa
o vtipný a duchaplný dialóg a vlastne si na jej
úkor tak trochu vylepšiť deň.
Pani začala veľmi milo a príjemne – predstavila sa, povedala v mene koho telefonuje
a upozornila ma, že hovor je monitorovaný.
Opýtala sa, či som spokojná so službami,
ktoré doposiaľ využívam. Ja na to stručne
– áno. Výborný štart rozhovoru – určite si
pani pomyslela a spustila.
„Keďže ste spokojná s našimi službami, iste
by ste ocenili aj množstvo iných výhod, ktoré by vám priniesol náš rozšírený balíček. Sú
tam programy, ktoré doposiaľ nemáte aktivované, ale verím, že by pre vás mohli byť
zaujímavé a prospešné“.
„Ako ste na to prišli, že by mohli byť pre
mňa zaujímavé a prospešné?“ – rozvádzala
som rozhovor ďalej.
„No... je tam veľa fashion kanálov, hudobných kanálov...je super byť v obraze mód-

nych a hudobných trendov, čo poviete?“
– podsúvala mi neodbytne svoj názor.
„Pre mňa to ani nie je také super. Programy
zamerané na módu nemám rada, radšej si
niečo pekné kúpim v obchode. A hudobné
kanály si nepúšťam. Ten štýl hudby, ktorý sa
páči mne, tam nedávajú“ – skúsila som to
vysvetľovacím spôsobom.
„Aha!“ – pochopila pani. Ale ani na chvíľu
sa nemienila vzdať. Urobila si okamžitý a
rýchly úsudok o mojom intelekte a začala
z iného konca. „V našom rozšírenom balíčku máme aj veľa filmových kanálov, mali by
ste dokonalý prehľad o všetkých filmových
novinkách“.
„Tak... dobrý film si občas pozriem, ale taký,
o ktorý mám záujem, si väčšinou stiahnem
z internetu a pozriem si ho v čase, ktorý mi
vyhovuje“.
„No a čo by ste povedali na dokumentárne
kanály? Ide tam veľa zaujímavých prírodopisných dokumentov. Veď prírodu máte
rada, nie?“ – položila otázku, na ktorú čakala jednoznačne kladnú odpoveď.
„Ó, to áno, prírodu mám veľmi rada, preto milujem nekonečné prechádzky našimi
krásnymi dolinami a to hlavne na jeseň...
vtedy je príroda pre mňa najkrajšia“ – chcela
som sa trochu rozplývať.
„No vidíte, tak tie dokumenty by sa celkom
hodili...“ pokračovala pani s náznakom jemného zúfalstva v hlase.
„A viete, že ani nie? Tie dokumenty, ktoré
si občas pozriem mám k dispozícii aj teraz.
Máte tam pre mňa ešte niečo?“ – opýtala som
sa veselo a nedočkavo. Pani už šípila, že si
jej telefonická partnerka týmto rozhovorom
asi len vylepšuje svoj deň, no povinnosti na

svojej pracovnej pozícii si chcela splniť dôsledne. Skúsila preto zrejme aj to posledné,
čo mala v talóne.
„Náš rozšírený balíček programovej ponuky
obsahuje aj veľa športovo zameraných kanálov. To je celkom dobrý relax...“
„Ja som skôr toho názoru, že šport je relaxom vtedy, ak ho fyzicky vykonávate, nie ak
sa naň dívate v televízore. Snáď so mnou súhlasíte...“
„Pani, ale hádam si večer sadnete po celom
dni, urobíte kávu alebo čaj, vyložíte nohy a
zapnete televízor, nie???“
„Veru sadnem, uhádli ste, kávu si urobím, aj
to ste uhádli, aj nohy si vyložím, ale televízor
zapnem málokedy. Radšej sa hráme karty.
Máte rada sedmu?“
„No pani, tak chcete si kúpiť ten balík služieb alebo nie?!“ – nevydržala a opýtala sa
na rovinu.
„Uhádli ste, nechcem.“
„Tak to ste mi mohli povedať hneď na začiatku!“ – rozhorčila sa pani.
„Ale ja som si chcela vypočuť vaše argumenty, veď mi kvôli tomu voláte, nemám pravdu?“
„No tak vám želám pekný deň, dopočutia!“
Pani zložila a ja som ostala chvíľu premýšľať.
Je to jej práca...viem... Má za úlohu predať.
Len mi prišlo odrazu také smutné, že máme
radi prírodu, ak pozeráme prírodopisné filmy, že šport je pre nás relaxom, ak sa naň pozeráme, že je super byť „in“ v móde, v hudbe
a vo filmových novinkách, že zapnutý televízor je automatická potreba... Hm, chcela
som sa pobaviť, ale už nie som si istá, či som
si na úkor tej dámy vylepšila svoj deň...


KRÁSNA JAR A JEJ NEDUHY
Drahí spoluobčania, prichádza jar a s ňou veľmi populárna činnosť obyvateľov obcí, poľnohospodárov či záhradkárov. Touto činnosťou je
veľmi často spomínané plošné vypaľovanie suchej trávy, kríkov či iného porastu. Taktiež prichádza obdobie, kedy po dlhej zime všetci chceme ísť do prírody a užiť si teplé jarné slnko. No žiaľ medzi nami sú aj ľudia, ktorí svojou neopatrnosťou, ľahostajnosťou a ľahkomyseľnosťou
zapríčiňujú odhodenými nedopaľkami cigariet rozsiahle prírodné požiare s vysokými materiálnymi škodami. Taktiež veľké percento daných
požiarov vzniká neopatrnosťou pri obľúbenej opekačke. Tu si treba uvedomiť, že zakladať ohniská vo voľnej prírode je zakázané. Oheň sa
môže zakladať len na už vybudovaných ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa do okolia. Každému občanovi, ktorý
nelegálne vypaľuje porasty, či zapríčiní takýmto správaním požiar, hrozí v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov pokarhanie alebo pokuta do výšky až 331.-€ a v blokovom konaní do 100.-€. V prípade, že požiar spôsobí
veľké materiálne škody, zapríčiní zranenie či úmrtie, môže byť vinník aj trestne stíhaný za všeobecné ohrozenie. Touto cestou apelujem na
všetkých občanov, nebuďme ľahostajní k takémuto správaniu a dávajme si pozor na naše okolie. Nedovoľme niekoľkým nezodpovedným
spoluobčanom, aby ohrozovali naše okolie, náš majetok a samozrejme aj nás všetkých.
Ing. Marek Bačík
Preventívno- výchovná komisia pri UzV DPO SR Ružomberok
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Aké by to boli fašiangy bez zábavy a karnevalu?
Michaela Lizoňová
Veď práve karneval je jedným z typických
fašiangových znakov. Ako už býva v na-
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šej škole dobrým zvykom, nezabudli sme
naň ani tento rok. Vyzdobená telocvičňa,
pripravená tombola, zamaskované deti a aj

pani učiteľky. Naše prípravy boli naozaj dôkladné, aby sme sa v deň “D“ mohli premeniť na masky od výmyslu sveta. Po rozdaní

polročných vysvedčení sa všetky princezné, čarodejnice, piráti, kovboji,....vykrúcali
v rytme hudby pri tanci. Hoci v niektorých
kostýmoch to bolo naozaj veľmi úsmevné.

V takejto atmosfére sa niesol celý karneval,
zabávali sa všetci. Deti súťažili v zaujímavých úlohách a pripravené boli obľúbené
súťaže ako stoličkový či balónový tanec.
Víťazov sme mali hneď niekoľko, vzhľadom na počet súťažiacich sme museli kolá
niekoľkokrát opakovať, aby sa všetci spravodlivo vystriedali. Potom už nasledovalo
žrebovanie tomboly. Deti pozorne sledovali svoje tombolové lístočky, či sa na nich usmeje šťastie v podobe nejakej výhry. Cien
do tomboly bolo naozaj pre každého.
Akcia dopadla skvele. Užili sme si veľa tanca, smiechu a na chvíľu sme sa ocitli v ríši
rozprávok. Karnevalom sme dovŕšili fašiangové obdobie plné zábavy, ktoré dnes,
keď čítate tento článok, prešlo do 40 dňového pôstu pred Veľkou nocou. Tento sviatok pripadá na obdobie roku, kedy sa končí
zima. Príroda sa začína prebúdzať, kvitnú
prvé jarné kvety, vylieza hmyz a zvieratá
privádzajú na svet svoje mláďatá. A my sa
jari už nevieme dočkať...


Prvácky polrok
Katarína Lajčiaková
Naši prváci už majú za sebou prvý polrok školskej dochádzky.
S radosťou môžem ako triedna učiteľka skonštatovať, že na školu
sa adaptovali veľmi dobre.
S procesom adaptácie sa človek stretáva po celý život, pretože sa
neustále prispôsobuje novým podmienkam. Vstup dieťaťa do školy je tiež dôležitým medzníkom, vďaka čomu dieťa získava určité sociálne postavenie. Ide o zmenu na individuálnej úrovni, na
úrovni vzájomných vzťahov a tiež na úrovni sociálneho prostredia.
Pri prechode do prvého ročníka sa pomerne rýchlo začína s vyučovaním. Žiaci sa musia primerane koncentrovať a mať aj primeranú pracovnú motiváciu.
Vstup našich prvákov prebehol bez väčších problémov. Žiaci
zvládli prvé písmená v písomnej aj ústnej forme. V tomto období
prváci už zvládajú čítať aj dlhšie texty, ktoré zároveň dokážu aj reprodukovať. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí dôsledne dohliadajú na ich domácu prípravu. Rovnako aj v matematike a anglickom
jazyku nadobúdajú čoraz viac zručností a skúseností, nevynímajúc
aj ostatné predmety. Polročné hodnotenie dopadlo na výbornú a
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dúfam, že aj na konci druhého polroka si zachovajú požadovanú
úroveň, motiváciu a tempo práce.
Ako kolektív deti pracujú spolu súdržne, pomáhajú si a vzhľadom
k počtu detí je zjavne viditeľné, že vznikli medzi nimi priateľstvá,
navzájom sa podporujú a vychádzajú medzi sebou dobre.
Spolu s prvákmi sa teším na naše spoločné zážitky, ktoré nás ešte
určite čakajú do konca školského roka a prajem im, aby sa im darilo aj naďalej tak, ako doteraz.


Zápis do prvého ročníka
Riaditeľstvo Základnej školy v Liptovskej Štiavnici pozýva rodičov všetkých predškolákov na zápis do prvého ročníka, ktorý sa
uskutoční v piatok 6. apríla 2018 v čase od 13.30 hod do 16.30 hod. Ak ste však na školu zvedaví už skôr a chýbajú Vám niektoré
informácie, radi Vás uvítame na Popoludní otvorených dverí v stredu 28. marca 2018 od 15.00 hod do 17.00 hod.
Venovať sa Vám budú riaditeľka základnej školy a pani učiteľka budúcich prvákov Mgr. Zuzana Chlustová.

Tešíme sa na Vás!
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Poznáme finalistov súťaže Čitateľský oriešok
Renáta Cagalincová
Štvrtý ročník celoslovenskej čitateľskovýtvarnej súťaže (o súťaži som písala v predchádzajúcom čísle), ktorá rozvíja u žiakov
nižších ročníkov základnej školy čítanie
s porozumením, logické myslenie a vnímanie medzipredmetových vzťahov, sa dostal

Marek Omasta

Bianka Hrabušová

do ďalšej fázy. Z celkového počtu takmer 25
000 prác, ktoré do súťaže prihlásili základne školy za ročníky 2.-4. z celého Slovenska,
odborná porota vybrala spolu 999 kresieb.
Sem postúpili práce, ktoré podľa hodnotenia poroty najoriginálnejším spôsobom
v kresbe prepojili dva prečítané príbehy.
Žiakom sa
veľakrát
p o d ar i l o
na výkrese
roz oh r ať
svoj - celkom nový
príbeh,
v ktorom
sa ocitli
postavičky z oboch
prečítaných textov.
Timea Synaková

Postupujúce práce sa do 23. marca uchádzali o hlasy vo verejnom hlasovaní na facebookovom profile RAABE. Žiaci, učitelia, rodičia, starí rodičia, kamaráti a všetci
známi tak svojím lajkovaním mohli podporiť mladých autorov kresieb. V apríli 2018
nakladateľstvo RAABE (vyhlasovateľ súťaže) vyhlási víťazov, a to v štyroch základných kategóriách: Ocenenie nakladateľstva,
Ocenenie verejnosti, Ocenenie pre školy a
Ocenenie pre špeciálne školy. A ktorí sú to
tí naši finalisti? Sú to žiaci tretieho ročníka: Marek Omasta, Bianka Hrabušová a
Timea Synaková. Srdečne im blahoželáme
k účasti vo finále, držíme palce pri konečnom spočítaní hlasov a chválime za vzornú
reprezentáciu našej malej školy. Poďakovanie patrí i zastupujúcej pani učiteľke Mgr.
Terézii Halamovej, ktorá žiakov do projektu prihlásila, príbehy na hodinách čítala a
nakreslené práce zaslala do hlasovania.


Hviezdoslavov Kubín
Katarína Pastuchová
Každoročne na všetkých základných a
stredných školách v mesiaci marec prebiehajú základné kolá celoštátnej postupovej
súťaže v umeleckom prednese pod názvom
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.
Jedná sa o najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v umeleckom prednese poézie a
prózy s jednoročnou periodicitou. Súťaž je
založená na dobrovoľnej činnosti žiakov,
študentov a občanov; a to tak jednotlivcov,
ako aj kolektívov. Napomáha rozvíjať záujmy a nadanie v oblasti čítania, prednesu,
rôznych interpretačných foriem literatúry
a divadla.

Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať literárne poznanie,
šíriť literárne hodnoty, prehlbovať
tvorivosť, rozvíjať predstavivosť a
hlavne kultivovať slovenský jazyk,
reč, rytmus, pestovať vzťah k slovu
ako kultúrnej a umeleckej hodnote.
Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných
žiakov v oblasti umeleckého slova,
vedie ich k samostatnej tvorivej
činnosti a vytvára podmienky pre
úspešnú prezentáciu týchto aktivít
v školách a na kultúrnych podujatiach.
Aj naša škola každoročne využíva možnosť zapojenia sa našich žiakov do súťaže.
Nebolo tomu inak ani tento rok a 14.
marca 2018 prebehlo na našej škole
základné školské kolo. Zúčastnilo sa
ho celkovo 11 vybraných súťažiacich
z jednotlivých tried. Tradične väčší počet žiakov súťažilo v oblasti poézie (7) a
v oblasti prózy súťažili štyria recitátori.
Umiestnenie bolo nasledovné:
Poézia:

Fotografie z archívu školy

1. miesto – Tamara Belková (4.A)
2. miesto – Matej Janiga (2.A)
3. miesto – Timea Synaková (3.A)

Próza:
1. miesto – Lea Štollerová (4.A)
2. miesto – Daniela Tesárová (3.A)
3. miesto – Zuzana Petercová (2.A)
Každý recitátor je povinný prednášať text
naspamäť v predpísanom časovom rozpätí.
Vo všetkých stupňoch súťaže sa prezentuje
s tým istým textom. Do okresného kola postupujú z našej školy dve žiačky 4. ročníka
– Tamara Belková a Lea Štollerová a všetci
im svorne držíme palce, aby uspeli v tvrdej
konkurencii
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Trpezlivosť ruže prináša
Katarína Pastuchová

Ak človek, napriek prvotným neúspechom, vykonáva
určitú činnosť opakovane a
nevzdáva sa, výsledok sa po
istom čase určite dostaví.
Tiež sa s obľubou používa
ľudová múdrosť, že „trpezlivosť ruže prináša“. A takto to
bolo doslova a do písmena aj
v tomto prípade.
Už po tretí krát sa naša
základná škola zapojila do
výtvarnej súťaže, ktorú vyhlasuje slovenská ornitologická spoločnosť SOS/Birdlife Slovensko, aby aj naši žiaci
výtvarne a umelecky stvárnili vyhláseného vtáka roka.
Pre rok 2017 sa ním stala

kukučka obyčajná. Súťaže sa
v tomto roku zúčastnilo 166
základných škôl a 6 základných umeleckých škôl . Práce boli rozdelené do dvoch
kategórií podľa veku detí.
V prvej kategórii súťažilo
857 výtvarných diel a v druhej kategórii 433 prác. V tejto silnej celoslovenskej konkurencii sa podarilo nášmu
žiakovi 3. ročníka Marekovi
Omastovi vyhrať so svojou
kukučkou krásne druhé
miesto. Víťaz sa určite môže
tešiť na vecnú odmenu a aj
my sa pripájame k srdečným
gratulantom.
Našou snahou je aj takýmito formami zvyšovať

rozhľadenosť našich žiakov,
zvyšovať výtvarné ambície, motivovať k spolupráci
s ochranárskymi spoločnosťami a tým aspoň sčasti prispieť k uvedomeniu si potre-

by ochrany prírody a najmä
vtáctva v nej.
Poznámka: Ak si chcete pozrieť všetky ocenené práce,
môžete tak urobiť na internetovej stránke www.vtaky.sk

Víťazná práca – 2. miesto (Marek Omasta)

Kultúra v škole
Vlasta Birková
Žiaci našej školy majú veľmi radi rôzne
kultúrne podujatia. Baví ich vlastné prevedenie programu, ale páčia sa im aj divadelné, filmové a hudobné predstavenia od
profesionálov.
V rámci toho sa nám v decembri a v januári predstavili divadelníci zo Žiliny. Ako
prvé k nám zavítalo bábkové Divadlo na
hojdačke s predstavením „Na Zemi dobre
mi“. Bolo zamerané na znečisťovanie nášho prostredia a správanie sa ľudí v prírode.
Dve herečky zapojili do svojej hry aj žiakov
a tí s nimi prežívali príbehy našej prírody
i problémy so znečisťovaním našej zeme-
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gule.
Zároveň
sa s vesmírnymi
bytosťami učili
správne separovať
odpad. Na konci
boli herečky odmenené dlhotrvajúcim potleskom.
Ďalšie predstavenie
predviedli herci divadla Príbeh so
svojím predstave- Foto z archívu školy
ním „Polepetko“.
Divadlo bolo zamerané pre mladšie ročníky
a tí sa s radosťou
zapojili do deja
hry. Hra bola
o popletenom
ž i a k ov i , kt or ý
mal problém
s čítaním, počítaním a geometriou. Všetci žiaci
mu s radosťou
našepkávali a
ochotne Polepetkovi pomáhali.

Posledný sa nám predstavil hudobník
VIKTOR. Spieval a hral veľmi chytľavé
piesne z vlastnej tvorby o farbách, šašovi,
o deťoch, rovnako v jednej piesni mali aj
matematickú hádanku. Deti najviac zaujal
piesňou Afrika, v ktorej spieval spolu s deťmi v rôznych jazykoch. Naši žiaci si ešte
dlho-dlho pospevovali chytľavé melódie
jeho piesní.
Ďakujeme všetkým divadelníkom za
bohaté kultúrne zážitky a deťom za ich príkladné správanie a zapájanie sa. Tešíme sa
na ďalšie takéto vydarené prestavenia
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Bar-bar
Ladislav Slanicay
Stretli sa raz dvaja priatelia, tak ako už
viac krát predtým. Vzťah medzi nimi kazila len ich povaha. Obaja boli presvedčení
že vedia viac ako ten druhý! A tak otvoril
debatu jeden z nich otázkou: “Vieš čo je to
bar?” Odpoveď bola pohotová: “No to mi
je otázka! Samozrejme že viem. Bar je taký
nočný podnik, ktorý nemá dobrú povesť.”
Zaskočená strana ale reagovala: “No aj tak
to môže byť! Ale ja si myslím na celkom
iný bar. Niečo z fyziky alebo meteorológie.”
Opýtaný sa hĺbavo zamyslel a hovorí: “ No
bar, bar to by mohlo byť niečo celkom úplne
iné. Napríklad aj jednotka tlaku!” Výmena
vedomostí pokračovala. Jeden, ten „múdrejší”, navrhol, aby o definícií toho vzťahu
rozhodli tí s patričnými titulmi pred i za
menom! A tak citujme:
Ten pojem, výraz bar-bar má začiatky
niekde v grécku - odtiaľ “ Barbaroi” keď
ním označovali hranice vývojovej etapy
medzi civilizáciou a divochmi. Označovali
tak ľudí drsných, nevzdelaných, ľudí žijúcich na primitívnej úrovni. Tak, ako dnes
zvykneme, tento výraz “barbar” nahrádzať
výrazom “aziat”! Toľko na začiatok. Ten
úvod, ktorý navádza určitú formu školenia

len preto, aby sme si priblížili to podstatné
a zamysleli sa hlavne nad spomenutým vývojom medzi divochmi a civilizáciou!
Gréci v tom čase boli skutočne výkladnou skriňou civilizácie a určite preto našli
výraz ktorý odlišoval kultúru domácich od
zostávajúcej, ktorá hľadala a sťahovala sa
tam, kde boli vytvorené účelové spoločenské podmienky pre lepší život.
Barbari! Len nedávno nám aj televízia prenášala zábery z blízkeho východu.
Kostoly, pamiatky kultúrneho svetového
dedičstva skončili v ruinách a svet, ten demokratický svet sa len ustrašený pozeral,
čo bude ďalej! Presne podľa toho starého
a známeho doporučenia: “Čo ťa nepáli to
nehas!” Nepáli nás to, keď vidíme ako sa tí,
ktorí patria do spomínanej skupiny barbaroi hrdo hlásia či už pálením koránu, alebo
demoláciou umeleckých diel ako sú busty
a sochy štátnikov bývalých politických režimov! Veď históriu tým nikto nezmení,
len ochudobní budúce generácie! Historici,
treba zdôrazniť, že tí samozvaní, sa budú
darmo pokúšať zmeniť vedomie národa
o tom, kto a čo bol Mao, Lenin, podobne
u nás generáciami uctievaný jazdec na bielom koni. Podobne ako ten černovský ro-

dák ktorý v záujme národa použil pre svoje
politické hnutie rovnoramenný dvojkríž.
Za tým, čo sa cieľavedome vo svete deje
a možno to nazvať prejavmi barbarizmu,
nám netreba chodiť až do východnej Ázie!
Ostaňme doma a zametajme pred vlastným
prahom! V našom hlavnom meste, ktosi
“nebadane” nadobudol do vlastníctva veľké PKO (park kultúry a oddychu). Budovu,
ktorá mala a aj slúžila na kultúrne podujatia. V obciach ružomberského okresu
zatiaľ zostávajú otvorené obecné knižnice.
Okrem jedinej. Ba čo viac, ktosi navrhol,
aby sa kultúrny dom v Liptovskej Štiavnici prerobil, alebo upravil na telocvičňu!
Obecné zastupiteľstvo sa návrhom dokonca zaoberalo. Či takému návrhu nesvedčí jednoznačne odpadový kôš? Nič proti
snahám vytvoriť v obci podmienky na
zveľadenie zdravia a fyzických síl, hlavne
mladých ľudí, ale za takúto cenu?? A tak sa
poobzerajme, ale dobre a nezaujato, koľko
príkladov, ktoré môžeme zaradiť ako prejav barbaroa, sa nám už v každodennom
živote stalo ako by samozrejmým a keď sa
nám len troška ozve svedomie sme ochotní
ho umlčať a prijať zdôvodnenie, že “to nám
priniesla doba!”


Nepodceňujte silu farieb
Edita Haluzová
Jar klope na dvere a nesie so sebou aj pestrú
paletu farieb rozkvitnutých kvetov.
Jar a silnejúce slnečné lúče sú motívom aj pre
gazdinky, aby sa pustili do upratovania, vymetania pavučín, umývania okien a poriadneho
prevetrania celého domu či bytu. Je to ale aj čas
pre každého z nás upratať si v hlave, v duši, či
otvoriť sa novým nápadom. Nie každý prežil
zimu na lyžiarskych zjazdovkách, alebo iných
zimných radovánkach a pohybové aktivity
mnohých sa po práci zmenili na cestu chladnička - gauč - televízor. Jar je tá najvhodnejšia
doba urobiť niečo pre seba a pre svoje zdravie.
Dobré by bolo začať zmenou zimných stravovacích návykov a zaradiť do jedálneho lístka
viac ovocia a zeleniny. Ich farba je rozhodujúca
aj pri účinkoch na náš organizmus. Pri žltom a
oranžovom ovocí a zelenine intenzitu ich zafarbenia určuje obsah karoténov. Obsahujú aj
betakarotén, ktorý sa po konzumácii mení na
vitamín A a ten je dôležitý pre zdravé a pek-

né vlasy, pokožku a nechty. Karotény zvyšujú imunitu a znižujú riziko srdcovocievnych
ochorení a rakoviny. Zelená farba zeleniny a
ovocia vďačí za svoju farbu obsahu chlorofilu.
Toto prirodzené farbivo pomáha pri očiste organizmu a podpore činnosti pečene a tráviaceho ústrojenstva. Okrem toho môžu zabraňovať
neurodegeneratívnym ochoreniam, depresii a
tiež zlepšeniu zraku, či zníženiu rizika zeleného očného zákalu.
Červená farba je zasa vďaka lykopénu, ktorý
je jedným z najsilnejších antioxydantov. Tieto
veľmi dobre pôsobia proti voľným radikálom.
Spomaľujú proces starnutia buniek a pomáhajú pri ich regenerácii. Tiež sú výborným zdrojom vitamínu C.
Fialové ovocie či zelenina má svoju farbu
vďaka antokyánom, ktoré sa v rastlinách nachádzajú. Takto sfarbené ovocie a zelenina
majú pozitívny vplyv na činnosť pečene, srdca, kardiovaskulárneho systému aj na zrak.
Je dobré kombinovať rôzne druhy ovocia a
zeleniny a tak dodať svojmu telu prepotrebné

živiny a vitamíny na jarný reštart organizmu.
Hlavne teraz, keď kulminuje obdobie chrípok
a nachladnutí vďaka oslabenej imunite. A aby
to nebolo len o jedle, doprajte svojmu telu aj
trochu pohybu, aby mohlo ľahšie spáliť prijaté kalórie. Stačí začať krátkymi prechádzkami,
chôdzou po schodoch namiesto vezením sa vo
výťahu, vystúpiť o jednu- dve zastávky skôr pri
ceste autobusom, alebo si choďte zaplávať, či
len tak si užiť pohyb na bicykli. Niekedy stačí
otvoriť okno a urobiť si pár cvikov na zlepšenie
kondície.
Za pár dní tu máme Veľkú noc so šibačkou
aj oblievačkou a ja chcem len pripomenúť, že
pre zdravie je dôležité použiť vodu aj zvnútra
na dobrú kondíciu každého organizmu. Mladého aj staršieho, veď voda je neodmysliteľná
súčasť prežitia každého jedinca. Ja viem, že
každý z nás si užije aj z nachystaných dobrôt,
ale potom by nebolo od veci zobrať všetkých
svojich blízkych, alebo vnúčatá von do prebúdzajúcej sa prírody.
Prajem vám pekné jarné zážitky.
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Farský ples
kaplán František Perignát
V sobotu 3. februára sme sa stretli, aby
sme spoločne oslávili jubilejný desiaty ročník nášho farského plesu, ktorý sa konal
v kultúrnom dome v Štiavničke. Ako tradične sme ples
začali svätou omšou v kostole sv. Rodiny v Štiavničke,
ktorú celebroval pán kaplán
František. V kázni nám pripomenul, ako je možné sa
dostať do neba a tou cestou
je cesta pokory a nie pýchy.
Po svätej omši sme prešli do
kultúrneho domu, kde ples
otvoril tradične pán farár.
Úvod plesu tvorila tieňohra,
ktorá nám predstavila všetky ročníky nášho farského
plesu. Nasledovala výborná večera tanečná
zábava, ktorá je neodlúčiteľnou súčasťou
plesu. Spestrením plesu bola aj scénka Ide-

me do neba, ktorá nám tiež pripomenula,
že ľudský pohľad a Boží pohľad je niekedy
úplne odlišný. Scénka poukázala na nie-

ktorých ľudí a ich pohľad vstupu do neba,
ktorý nebol v zhode s Božím pohľadom.
Nakoniec sa do neba dostáva ako prvý ten,
ktorý prišiel ako posledný, otrhaný, špinavý,

ale s pokorou v srdci. V scénke vystupovali
naši mladí talentovaní herci a aj pán kaplán
František. Túto scénku si môžete pozrieť
aj na Facebooku farnosti
Ludrová ako aj fotografie
z plesu. Pred polnocou bola
aj bohatá tombola, v ktorej
bolo výnimočne veľa cien.
Po tombole pokračovala
zábava až do rána. Chceme
poďakovať mladým z našej
farnosti za to, že nám pripravili tento ples prípravou
ale aj samotnou realizáciou
plesu. Zároveň chceme poďakovať všetkým sponzorom ale aj všetkým účastníkom plesu za ich účasť, že
sme sa mohli opäť stretnúť
a spoločne sa zabaviť na
našom farskom plese ako farská rodina. Už
teraz sa tešíme na nasledujúci ročník.


Veľká noc - najväčší kresťanský sviatok
kaplán František Perignát

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si pripomíname umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie
Ježiša Krista. Slávi sa na prvú jarnú
nedeľu po splne mesiaca. Nadväzuje na
židovské veľkonočné sviatky – Paschu,
ktoré slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci
nisan ( náš marec a apríl) na pamiatku
oslobodenia izraelského národa z egyptského zajatia. V tomto roku pripadá
Veľkonočná nedeľa na 1. apríl. Kvetnou
nedeľou začíname sláviť Veľký týždeň,
v ktorom si pripomíname udalosti pred
Ježišovým utrpením a smrťou. Kvetná
nedeľa je pripomienkou slávnostného
vstupu Ježiša do Jeruzalema, ktorého
vítali ako kráľa a volali: „Hosanna kráľovi Dávidovmu.“ Veľký týždeň vrcholí
Veľkonočným trojdním: Zelený štvrtok, Veľký Piatok, Biela Sobota. Slávenie Veľkonočného trojdnia sa začína
na Zelený štvrtok slávením svätej omše
na pamiatku Poslednej večere, počas
ktorej Ježiš ustanovil sviatosť Eucharistie a kňazstva. Veľký piatok je dňom
umučenia a smrti Ježiša Krista. Počas
Veľkého piatku sa neslávi obeta svätej

omša, lebo krvavým spôsobom vykonal obetu Ježiš Kristus na kríži. V piatok poobede sa slávia obrady umučenia
Pána, počas ktorých počúvame Pašie
– opis umučenia Ježiša, vzdávame úctu
krížu, na ktorom zomrel Ježiš. Biela so-

bota je dňom ticha, kedy kľačíme pri
Ježišovom hrobe a ďakujeme za jeho

smrť na kríži. Zároveň je dňom nádeje a očakávania zmŕtvychvstania Ježiša
Krista. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista si
oslavujeme už v sobotu večer po západe slnka veľkonočnou vigíliou Pánovho
zmŕtvychvstania, počas ktorej si pripomíname Ježišovo víťazstvo nad smrťou
ako ústredné tajomstvo našej viery. Pripomína nám to aj svätý apoštol Pavol
v prvom liste Korinťanom: „Keby Kristus nevstal z mŕtvych, zbytočná by bola
naša viera, náš život.“ (1 Kor 2,9) Zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista
prinieslo svetu obrovskú radosť: Ježiš
Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním premohol smrť a hriech, zmieril
nás s Nebeským Otcom.
Chcem vám všetkým popriať pokojné a požehnané prežitie veľkonočných
sviatkov. Prežime tieto dni v duchovnej radosti a vďačnosti Bohu za dar
vykúpenia, ktoré vykonal Ježiš Kristus: na Zelený štvrtok sadnime si spolu
s apoštolmi ku stolu, na Veľký piatok si
kľaknime k Ježišovmu krížu, na Bielu
sobotu navštívme Ježišov hrob a potom
privítajme osláveného zmŕtvychvstalého Ježiša slávnostným ALELUJA
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Preteky gazdovských koní (24. 2. 2018) v obrazoch...

Michaela Ižipová so svojim Burkom

foto: J. Dírer

Anton Zoššák s koňom Gaštan

foto: J. Dírer

Ľubomír Chromec s Lunou po roku opäť zvíťazil

foto: J. Dírer

Štiavnický silák Herkules (Miroslav Šulava)

foto: J. Dírer

CENTRUM PRE DETI A RODIČOV
Už dlhšiu dobu som mala myšlienku. “Nemáme škôlku”, hovorím
aj starostovi. V tom istom čase aj Lucka bola za starostom Dušanom, že by rada priložila ruku k dielu a bola tu pre deti. A tak sme
sa vybrali za pánom farárom do Ludrovej.
Po vysvetlení ako to myslíme, pán farár aj predstavenstvo nám
vyšli v ústrety. Našli sme vhodné priestory pre malé deťúrence
s rodičmi, kde sa môžeme stretávať, tvoriť , hrať a rozprávať.
Toto miesto je v priestoroch Carmagnoly.
Ako by to bolo?
Začali by sme od apríla t.r. 2018
Časový harmonogram:
Pondelok
10.00-12.00 hod.
Utorok
15.00-17.00 hod.
Streda
15.00-17.00 hod.
Štvrtok
10.00-12.00 hod.
Piatok
10.00-12.00 hod.
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Presnejší program na daný týždeň bude vyvesený na nástenkách.
Približné témy
1. spoznávame svet (zvieratá, rastliny, atď.)
Cez tvorivé hry
2. máme radi rozprávky (čítanie, počúvanie, kreslenie, básničky
atď.)
3. montessori dielničky (nazeranie, ako to je s výchovou)
4. trocha praxe, vymieňanie si skúsenosti
Prineste si so sebou prezúvky a pohodlné oblečenie, aby sme pri
hrách boli uvoľnení.

Milí rodičia, milé deti!
Tešíme sa na spoločné stretnutia plné veselosti a radosti.
Lucka a dve Janky

Evidované na MK SR pod ev č. EV 3111/09 (ISSN 1338-9343)
Šéfredaktor a DTP: RNDr. Dušan Dírer. Redakčná rada: Mgr. Katarína Kačalková, Dušan Lauko.
Vydáva obec Liptovská Štiavnica jeden krát štvrťročne. Adresa: Obecný úrad Liptovská Štiavnica, Hlavná 39/53, IČO 00 315 427,
e-mail: toito@liptovskastiavnica.sk, web: http://toito.liptovskastiavnica.sk
Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografií, grafiky vrátane údajov v elektronickej podobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom
vydavateľa. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a uverejnenie článkov. Uzávierka príspevkov nasledujúceho čísla: 15. 6. 2018.

