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Ak nastal čas na výmenu eternitovej strechy, zákon zakazuje
rozoberať ju svojpomocne...

Čítanie precvičuje náš mozog!
... upokojuje nielen telo, ale aj
myseľ dieťaťa...

Prešli sme sa novou hradnou záhradou, zriadenou podľa pôvodných plánov z čias Márie Terézie...
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Editoriál
Milí spoluobčania, keď píšem tieto
riadky je 21. jún 2018 a začína letný
slnovrat. Začína letné turistické obdobie, kedy sa bude každý jeden z nás
snažiť načerpať novú energiu. Leto je
fenomén, kedy ľudia cestujú za oddychom nielen po Slovensku, ale v poslednej dobe sa rozlezieme do kútov
celého sveta. Vyhľadávať budeme more, piesočné pláže a hlavne pokoj. Naozaj Vám všetkým želám, aby ste si počas leta oddýchli, uvoľnili sa. V tomto
úvodníku sa chcem venovať blížiacim sa komunálnym voľbám,
ktoré sa uskutočnia v novembri 2018. Voľby sú síce ešte relatívne
ďaleko od dnešných letných dní, no na druhej strane leto prebehne veľmi rýchlo a voľby sú tu. Nechcem teraz hovoriť o kandidátoch na starostu. Chcem Vás pár riadkami možno aj motivovať

Dušan Lauko

kandidovať na poslancov obecného zastupiteľstva. Toto volebné
obdobie bolo v našom obecnom parlamente 7 poslancov a ako
náhradníci čakali ešte 3 nezvolení poslanci. Kandidátov, ktorí
sa zapojili do volieb bolo relatívne málo. Pamätám obdobie, keď
kandidátna listina na poslancov obsahovala viac ako 25 našich
spoluobčanov. Nie všetci si uvedomujeme, že táto práca nie je síce lukratívna, ale je dôležitá z pohľadu obce. Sedem zvolených
poslancov rozhoduje o veciach verejných, vrátane prerozdelenia
financií v obecnom rozpočte. Preto Vás chcem osloviť, ktorí sa
cítite na túto funkciu a vyzývam hlavne mladších spoluobčanov,
aby sa do súťaže nebáli vstúpiť. Na jednej strane je veľa spoluobčanov, ktorí majú svoj pohľad na obec, ale keď sa treba rozhodnúť
stať sa poslancom, zobrať na seba zodpovednosť za svoj názor,
väčšina povie, že radšej NIE. Poďme sa spolu venovať veciam verejným, aby sa naša obec začlenila medzi jednu z najlepších a
najkrajších obcí Liptova.
Prajem Vám príjemné prežitie letných prázdnin.



Zo zasadnutí OZ

Verejné obstarávanie na rekonštrukciu školy bolo ukončené
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa
19. 4. 2018.
Výstavba MŠ - ukončenie výberového
obstarávania (ďalej VO)
Boli vyhodnotené podmienky účasti a následne aj súťažné ponuky. Dve firmy boli
vylúčené, jednej firme bola zaslaná výzva
na doloženie chýbajúcich dokladov.
Ako úspešná za cenu 683 658,50 € bola vyhodnotená firma OK-TEAM s.r.o., Nová
200/7, 028 01 Trstená.
Celý proces VO musí prejsť administratívnou kontrolou VO zo strany riadiaceho
orgánu integrovaného regionálneho ope-

Prerokované skutočnosti
• Poslanci Obecného zastupiteľstva (OZ)
po predchádzajúcej rozprave schválili dôvod osobitného zreteľa pri predaji parcely
EKN č.660/2, TTP o výmere 1605 m2, zapísané na LV obce č. 596: Parcela v minulosti slúžila ako skládka drevného odpadu,
nachádza sa v extrémne šikmých podmienkach, nie je vhodná na zastavanie a
obec nevidí žiadne možnosti jej ďalšieho
využitia.

• Bol vymenený umelý trávnik na multifunkčnom ihrisku, treba to však ešte papierovo dokončiť.
• Obec L. Štiavnica organizuje dňa 1. júna
2018 Deň detí na ihriskách Carmagnoly,
ktorého sa zúčastnia deti z troch obcí:
L. Štiavnica, Štiavnička a Ludrová,
• V stredu 16.5.2018 sa uskutoční zájazd
do parlamentu v Bratislave, návšteva bratislavského hradu a jeho záhrad.
• Bude vypísaná súťaž na rekonštrukciu
strechy kultúrneho domu.…

• Poslanci OZ súhlasili s predajom parcely EKN č. 660/2, TTP o výmere 1605 m2
v cene 3 €/m2 pre MUDr. Zoru Puskeilerovú, bytom Ružomberok.

Pokračovanie na str. 2

račného programu.

Poslanci OZ odsúhlasili:
• Žiadosť Jána Hrabušu, bytom Liptovská
Štiavnica, Nová 329/2 o vydanie súhlasu
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Obec zrealizuje rekonštrukciu futbalových šatní
Pokračovanie zo str. 1

na stavbu rodinného domu na pozemku
CKN č. 2382, TTP o výmere 596 m2 pre
budúceho stavebníka Romana Kostolného, Liptovská Štiavnica. Všetky inžinierske siete vybudujú vlastníci na vlastné
náklady.
• Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska MUDr. Eleonóry Kolmanovej, bytom
Prostejov, Norberta Ondrejku, bytom
Turčianske Teplice a Margaréty Ondrejkovej, bytom Liptovská Štiavnica, na výstavbu rodinných domov na parc. 384,389
a 390, ktoré bude slúžiť ako podklad
k predaju vyššie uvedených parciel s tým,
že všetky inžinierske siete vybudujú vlastníci na vlastné náklady.
• Žiadosť Jozefa Zvadu, bytom Liptovská Štiavnica o kúpu parc. CKN
792/8,792/11,792/12 v k. ú. Liptovská
Štiavnica v cene 1,50 €/m2.
• Žiadosť PD Ludrová o súhlas na zriadenie prevádzky na spracovanie biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu v bioplynovej stanici.
• Žiadosť o vypracovanie zámennej zmluvy medzi Obcou LŠ a PD Ludrová, predmetom ktorej je zámena traktora CASE vo
vlastníctve obce L.Š. a traktora SOME vo
vlastníctve PD Ludrová za zostatkovú cenu 437 € ku dňu 21.4. 2018.
• Vypracovanie geometrického plánu ulica
Družstevná od napojenia cesty III. tr. po
vstup do objektu dvora PD.

PrejednáObnovenie miestnej knižnice
vaná bola
r e k o n - Obec Kiotovská štiavnica obnovuje od 1.9.2018 prevádzku obecnej knižšt r u kci a nice. Knižnica bude prístupná každú stredu v čase od 14:00 - 16:00 hod.
miestnej prostredníctvom pracovníkov obecného úradu.
komuDERNET.
nikácie na ulici Družstevná, ktorá je vo
vlastníctve obce, SPF a súkromných vlast- Poslanci OZ odsúhlasili:
níkov, celkové náklady na rekonštrukciu • Sumu 600 € na Deň detí (guláš a divasú odhadované na cca 60 000 €. Miestnu dielko), ktorého sa zúčastnia tri obce: L.
komunikáciu využívajú PD Ludrová, KA- Štiavnica, Ludrová a Štiavnička v celkoŠIMA, ÚVTOS Ružomberok, Permacoat vom počte169 detí.
L. Štiavnica, Fábry. Firmy žiadajú vyspra- • Sumu 500 € ako reprezentačné obce
venie miestnej komunikácie, budúcim cie- (tomboly udalostí v okolitých obciach)
ľom budee nájsť spôsob prefinancovania- • Nákup nového fotoaparátu (opravu predchádzajúceho po mnohoročnom opotrerekonštrukcie.
• 6500 € za knihu obce v počte 500 ks - bovaní servis vyhodnotil za nerentabilnú)
predpokladá sa vydanie v septembri 2018. v hodnote 700 €.
• Vybudovanie plánovanej telekomuniĎalšie (mimoriadne) zasadnutie obecného
kačnej stavby „NOVÁ ZÁKLADŇOVÁ
zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa
STANICA RKLUD 30m STOŽIAR“ O2
konalo dňa 31. 5. 2018.
SLOVAKIA, s.r.o. na základe žiadosti AIR
Rekonštrukcia futbalových šatní
TREND, s.r.o. Mateja Bela 32, 921 01 PiešPožiadavku na rekonštrukciu športových ťany v k. ú. Liptovská Štiavnica na parc.
šatní predniesol Ing. Pavol Hlaváč, sta- CKN 2209 o výmere 700 m2, vlastníkom
vebné povolenie stále platí, treba požiadať ktorej je Drahomíra Korfantová, Dedino zmenu stavby pred dokončením, predlo- ky 43, 049 73 Bratislava, s ktorou má O2
žil pripravený projekt s celkovými náklad- Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24
mi 35 000 € s DPH.
Bratislava uzatvorenú nájomnú zmluvu zo
OZ schválilo zmenu stavby pred dokon- dňa 23.2.2017. Nízkonapäťová prípojka
čením na výstavbu športových šatní ob- k stavbe bude uložená v telese miestnej koce Liptovská Štiavnica vo výške 35 000 € munikácie Liptovská Štiavnica parc. CKN
s DPH krytých z rezervného fondu obce č. 3740 so zriadením vecného bremena za
s tým, že obec uskutoční verejné obstará- jednorázovú odmenu 5 €/bm.

vanie prostredníctvom programu TEN-

Upozornenie – prosba
Naša obec dostala 19.6.2018 upozornenie od firmy Ľupčianka,
s.r.o., ktorá sa stará o vývoz separovaného zberu, t.j. skla a plastov,
kde zaznamenáva neúnosnú mieru znečisťovania kontajnerov zelené sklo, žlté PVC - (predovšetkým plastový odpad). Naši občania si mýlia separovaný zber s komunálnym odpadom. V 1100
litrových nádobách boli nájdené biologické odpady, nebezpečné
odpady od olejov a farieb a čo je najsmutnejšie aj uhynuté zvieratá a vnútornosti. Citujem: „Tento stav je
alarmujúci a vážne ohrozuje zdravie pracovníkov linky, ktorí nám vzhľadom na
terajšiu ponuku práce môžu zo zamestnania odísť, čo by znamenalo ohrozenie
rokov úsilia, ktoré sme spoločne vynaložili pri riešení separovaného zberu.“
Chcem na Vás apelovať a poprosiť Vás,
aby ste do kontajnera na plasty dávali len
plasty! Firma Ľupčianka, s.r.o. bude kon-

trolovať kontajnery a ich náplň za prítomnosti starostu, resp. pracovníkov obce. Ak dôjde k zisteniu, že kontajner obsahuje viac
ako 50% komunálneho odpadu a rôzne iné komodity, ktoré tam
vôbec nepatria, obec to na vlastné náklady bude musieť zlikvidovať, resp. uložiť na skládku, čo predstavuje nemalé finančné prostriedky. Chcem povedať aj to, že ako starosta citlivo zvažujem
každé rozhodnutie, čo sa týka platieb za TKO v našej obci. Dnes
máme poplatok za TKO 12,-€. Separovaný zber v obci je zadarmo a väčšine obyvateľov obce to vyhovuje. Navyše treba spomenúť, že ako jedna z mála obcí Dolného
Liptova vyvezieme 30 veľkoobjemových kontajnerov na skládku Technických služieb Ružomberok. Chcem na
záver pripomenúť, že ak ľudia budú naďalej zneužívať veľkoplošné kontajnery
slúžiace na separovaný zber a obec to
bude musieť uhradiť, iné riešenie obce
sa premietne do zvýšenia poplatku za
tuhý komunálny odpad.
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Eternitová strecha a nebezpečný azbest
Hoci sa materiály obsahujúce azbest nepoužívajú už tridsať rokov, na Slovensku
i v susedných krajinách aj dnes nájdeme
množstvo starších domov s eternitovými
strechami. Čo robiť, ak ste majiteľom takejto nehnuteľnosti?
Možné nebezpečenstvo
Eternit je cementová doska s prímesou 8 až
12 % azbestových vlákien. Materiál, ktorý
sa začal vyrábať na začiatku minulého storočia, sa pre svoju nehorľavosť, pevnosť a
odolnosť stal veľmi populárnym. Používal
sa na strechách, ale dokonca i na fasádach
a plotoch.

Ak je strecha nepoškodená, azbest sa do
ovzdušia uvoľňuje len minimálne. Eternit
totiž patrí medzi tzv. silne viazané azbesty a
azbestové vlákna sú pevne zakotvené v cemente.
Problém nastane, ak:
• sa eternit začne rozpadávať či zvetrávať
vďaka poveternostným vplyvom,
• je mechanicky poškodený,
• od jeho položenia na strechu uplynulo
viac ako 20 rokov.
Vtedy sa do ovzdušia uvoľňujú respirabilné
mikroskopické azbestové vlákna, ktoré sa
usádzajú v pľúcach. Keďže ide o silný karcinogén, môžu spôsobiť nádorové ochorenia,
ktoré sa zvyčajne prejavia až po niekoľkých
rokoch. Postihujú najmä pľúca, pohrudnicu a podbrušnicu.
Čistenie eternitovej strechy, či už oškrabávanie machu, alebo vystriekanie vysokotlakovým čističom, síce prinesie želaný optický efekt, no práve pri takejto činnosti sa do
okolia uvoľňujú azbestové vlákna. Nebezpečné je aj prerážanie otvorov na satelitné
antény a akékoľvek iné mechanické zásahy
do krytiny

Čo s ňou?
Ak strecha netesní a zateká, môžete si ju nechať „otapetovať“. Pracovný postup sa začína problematickým čistením tlakovou vodou a končí natavením asfaltových pásov,
hrubých cca 4 mm, ktoré majú z vonkajšej
strany dokonca natlačený farebný vzor škridiel. Preto tá podoba s tapetou. Estetická a
funkčná hodnota takejto rekonštrukcie je
dosť otázna aj napriek tomu, že realizátori
sľubujú životnosť 20 až 30 rokov. Alternatívou je náter akrylovými farbami.
Ale čo potom? Škodlivý azbest sa zakonzervuje pod asfalt, no následná výmena
krytiny už bude podstatne
komplikovanejšia. Kým aktuálne stačí eternitové štvorce rozobrať, zabaliť a odviezť,
eternit zatavený do asfaltu sa
bude lámať na kúsky, pričom
veľkú plochu bude nutné rezať. To znamená vysoký únik
azbestových vlákien do okolia.
Odborníci takýto postup
pri plochých eternitových
štvorcoch neodporúčajú,
pri vlnitých pásoch nie je technicky možný.

zdravia. Musia ho dodržať všetky oprávnené fyzické i právnické osoby. Firma musí
postupovať nasledovne:
• Vypracuje plán práce likvidácie.
• Zabezpečí povolenia od regionálneho hygienika a obvodného úradu životného prostredia.
• Vytvorí kontrolované pásmo, do ktorého
majú prístup len oprávnené osoby a spôsobilí pracovníci s osobnými ochrannými pomôckami. Vstup a výstup z pásma je možný
len cez hygienickú slučku.
• Vykoná stabilizáciu či zapuzdrenie (enkapsulácia) azbestu špeciálnou chemikáliou, aby sa neuvoľňoval počas demontáže.
• Nasleduje demontáž a balenie do uzatvorených polyetylénových vriec. Musia byť
označené ako nebezpečný odpad. Ten sa
odvezie na špeciálnu skládku.
• Po ukončení prác sa špeciálnym prípravkom zlikvidujú uniknuté vlákna z ovzdušia. Interiér sa čistí vysávačmi s HEPA
filtrom.
• Posledným úkonom je kontrolné meranie koncentrácie azbestu a odovzdanie
dokumentácie.
Pri výbere firmy zohľadňujte odbornosť,

Ak nastal čas na výmenu eternitovej strechy,
zákon zakazuje rozoberať ju svojpomocne.
Podľa vyhlášky stanovujúcej Katalóg odpadov ide o nebezpečný
odpad, s ktorým môže
nakladať len odborná
firma s oprávnením
od Úradu verejného
zdravotníctva SR. Ak
by ste aj strechu rozo- Odstraňovanie eternitovej strechy (Zdroj: tvstav.cz)
brali a eternit priviezli
na skládku, tá ho od vás nesmie prevziať. referencie, znalosť legislatívy i problematiNaopak, mala by na vás podať podnet na ky a skontrolujte navrhnutý pracovný popríslušný Regionálny úrad verejného zdra- stup. Nesprávna manipulácia ohrozuje
votníctva alebo Obvodný úrad životného nielen zdravie jej pracovníkov, ale najmä
prostredia. Za takéto nakladanie s nebez- vaše, vašich detí a najbližšieho okolia. Paupečným odpadom hrozí pokuta od 665 do šálna cena neexistuje, firmy dávajú cenové
ponuky podľa regiónu, plochy strechy a
takmer 16 600 €.
komplikovanosti likvidácie. Vždy však ráPráca pre profesionálov
tajte s tisíckami eur.
Postup pri likvidácii azbestu stanovuje záAutor článku nechce byť menovaný.
kon o ochrane, podpore a rozvoji verejného
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Zavítali k nám Ochotníci
Katarína Kačalková
Nedeľa 20. mája, nedeľa tak trochu iná, ako
každá. Takýto prívlastok si zaslúžila tým, že
Liptovská Štiavnica sa v tento deň stala kultúrnym stánkom a hostiteľom skutočného
divadla. Mali sme totiž možnosť zhliadnuť

Foto: K. Kačalková
umenie skupiny stredoškolákov, vysokoškolákov i pracujúcich Prešovčanov, ktorí
našli záľubu v amatérskom herectve a svoj
talent, kumšt a nadšenie naplno prezentujú
v ochotníckom divadle Ochotníci. Kulisy
na pódiu kultúrneho domu nasvedčovali,
že sa tu ide odohrávať príbeh z dedinského prostredia, situovaný do dôb „dávno
minulých“, kedy kuchyňa obsahovala prípecok, šporhelt, filfas, hokerlík a drevenú
lavičku.Divákmi do polovice zaplnená sála
radostne očakávala prvé dejstvo pôvodnej
televíznej hudobnej komédie Zhŕňajova
nevesta.
Hlavným hrdinom je bohatý gazda Ďuro
Zhŕňaj, ktorý je taký lakomec, že sa ani
neoženil, aby nemusel ženu živiť. Keďže
najdôležitejšie pre neho bolo zhŕňať dukáty, ženbu nedopraje ani svojmu paholkovi

Matúšovi, ktorý ho požiada o dovolenie
zosobášiť sa so svojou milou Zuzkou. A tak
bolo treba vymyslieť plán, ako prejsť lakomému gazdovi cez rozum a dosiahnuť svoje. Príležitosť sa naskytla, keď gazda odišiel
do mesta. Matúš so svojou sestrou Katkou
mu na krížnych cestách
pripravili
pascu – Katka tu bola
za dievčinu,
ktorá spieva,
že ani neje,
ani nepije,
len zo vzduchu žije. Ej,
to by bola
žena! – robotná a nič
by ho nestála. Gazda Ďuro sa na takúto
možnosť ulakomí a nič netušiaci si vezme
Katku za ženu. Po čase mu ale začne vŕtať
v hlave, že tá jeho žena vraj ani neje, ani
nepije a predsa akosi opeknieva... Určite
ho klame a potajomky ujedá z jeho jedla.
Aby ženu prichytil pri čine, ukryje sa raz
do komína, raz do periny, raz do suda. No
„akurát vtedy“ bolo treba v peci poriadne
zakúriť, duchny poriadne vyprášiť a sud
vriacou vodou vyumývať... Gazda je vytrestaný, palicami doudieraný, sluhovia sa
mu smejú, len jeho ženička Katka má s ním
zľutovanie, opatruje a ošetruje jeho boľavé
hnáty a jej láska, mocná to čarodejka, dokáže nemožné. Ďuro sa do Katky skutočne zaľúbi a s radosťou prikývne aj sobášu
paholka Matúša a Zuzky. Ešte len teraz je

v gazdovej chalupe radosť, tanec, láska a
skutočné bohatstvo...
Večná téma tejto muzikálovej komédie dokáže osloviť aj dnes. Hláškam „...tu zob,
tam zob a majetok je fuč...“ alebo „...veď aj
muži jedia, ale je z nich väčší osoh...“ veru
v rôznych modifikáciách aj súčasník rozumie veľmi dobre... 
Prešovské ochotnícke divadlo Ochotníci
už má čo-to za sebou. Naštudovali komédiu slovenského dramatika Ferka Urbánka Kamenný chodníček, divadelnú hru
Strašidlo, či nadčasový Ženský zákon J. G.
Tajovského. Pricestovať z Prešova na Liptov so všetkými kulisami a rekvizitami, do
neznámeho prostredia a s dobrovoľným
vstupným... už len to si zaslúži obrovský
obdiv a uznanie! A nehovoriac o skvelých
hereckých a speváckych výkonoch týchto
mladých umelcov, ktorým sa poľahky podarilo vykúzliť úsmevy na tvárach divákov
a byť tak trochu príkladom, že „... i tak še
dá...“ 
Boli ste fantastickí! ĎAKUJEME! 

mobily častokrát ďaleko rozsiahlejšie prekračujú možnosti ponuky kníh. Deťom sa
predkladajú také aktivity, o ktorých sa starším, v čase detstva, ani len nesnívalo. Keď
majú deti neobmedzený prístup k takýmto
„zábavkám“, nesmieme sa čudovať, že odmietajú robiť také činnosti, ktoré považujú
už za málopodnetné. S týmto problémom
sa potýka nejeden učiteľ, či pracovník knižnice. Dôkazom je fakt, že aj v našej obci
klesol počet návštevníkov obecnej knižnice na minimum a jej prevádzka prestala

byť rentabilnou. Výsledok – zavretie tohto
kultúrneho stánku a najsmutnejšie je to, že
znovuotvorenie je v nedohľadne.
Školy robia všetko možné, aby žiakov
pritiahli k čítaniu, organizujú rôzne čitateľské akcie, podľa finančných možností
rozširujú knižničný fond a počty kníh, ktoré vychádzajú v dnešnej dobe ďaleko prevyšujú skutočnú potrebu. Je naozaj z čoho
vyberať, ale hlavnú úlohu musíme mať my,
dospelí (rodičia, pedagógovia, pracovníci
knižníc...), ako namotivovať naše deti k čí-

Foto: K. Kačalková

Prečo (ne)čítať?
Katarína Pastuchová
O tom, aký veľký význam v rozvoji
osobnosti dieťaťa má čítanie, by vedel rozprávať nejeden pedagóg. Ale ako donútiť
deti čítať, v dnešnom pretechnizovanom
svete, by taktiež vedel povedať nejeden rodič školopovinného žiaka. Prečo je tomu
tak? Odpoveď je jednoduchá a pozná ju
snáď každý. Je oveľa pohodlnejšie byť pasívny, nevyvíjať „žiadnu aktivitu“ a dať sa
zabávať inými. Podnety, ktoré ponúkajú
počítače, televízory, smartfóny, či obyčajné
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Prečo (ne)čítať?
taniu. Keď nás nikdy nevidia čítať, nesiahnu
po knihe ani oni! Keď si nikdy nesadneme
s nimi ku knihe, neprečítame im rozprávku
na dobrú noc, nenavštívime s nimi knižnicu či kníhkupectvo – odkiaľ „získajú potrebu“ čítať? A ak to budeme robiť častejšie
a nestane sa z týchto činností sviatok, ale
samozrejmosť – stane sa čítanie pre nich

Foto z archívu školy

skutočnou potrebou!
10 dôvodov, prečo je čítanie dôležité:
1. Deti, ktoré často a veľa čítajú, sú v čítaní
lepšie ako tie deti, ktoré sa čítaniu nevenujú.
2. Čítanie zlepšuje sústredenie.
3. Čítanie precvičuje náš mozog!
4. Čítanie pomáha deťom rozšíriť ich
slovnú zásobu.
5. Okrem slovnej
zásoby rozvíja čítanie aj predstavivosť dieťaťa.
6. Čítanie učí deti
o dianí okolo nich.
7. Čítanie rozvíja
u detí empatiu.
8. Deti, ktoré radi
čítajú, sa aj lepšie
učia.
9. Pri čítaní si deti
môžu užiť veľa zábavy.

Tradičný beh Ludrovskou dolinou
Katarína Lajčiaková
Tento rok bol bohatý na mnohé kultúrne, ale aj
zábavné podujatia, ktorých sa zúčastnili naši žiaci. Ani tento rok tomu nebolo inak. Vo štvrtok
14. júna sme sa vybrali tradične smerom do Ludrovej, aby sme sa zúčastnili „Behu Ludrovskou
dolinou“. Počasie nám spočiatku neprialo, zrána
to občas vyzeralo aj tak, že z akcie nič nebude,
ale organizátori nás presvedčili, že všetko spoločnými silami zvládneme a aj napriek nižším
teplotám a občasnému spŕchnutiu to bol vydarený deň. Okrem tradičného behu, ktorého sa
zúčastnili žiaci MŠ z Ludrovej a Štiavničky, žiaci
ZŠ z Ludrovej, Likavky, Ľubochne a samozrejme
žiaci našej „štiavnickej“ školy, mali žiaci možnosť
si dať nakresliť niečo pekné na tvár (poniektorí si
skrášlili kresbami aj svoje ruky), vyskúšať si hasenie horiacej pneumatiky a posedieť si v hasičskom aute, vyskúšať si prvú pomoc. Na záver nás
samozrejme čakal už tradičný chutný guláš, na
ktorom sme si všetci veľmi pochutili.
Pre niektorých žiakov našej školy bol tento deň
úspešný, samozrejme aj pre celú našu školu. Odniesli sme si dokopy 5 medailí v troch kategóriách (Chlapci – 1.-2. ročník, Dievčatá – 3.- 4.
ročník a Chlapci - 3.- 4. ročník). Našim víťazom
srdečne gratulujeme a rovnako aj ostatným žiakom, ktorí súťažili s plným elánom a boli ocenení medailami za ich účasť a snahu.


Foto z archívu školy

10. Čítanie upokojuje nielen telo, ale aj
myseľ dieťaťa.
V mesiaci máj aj naša základná škola
uskutočnila 2 akcie na podporu čitateľskej
gramotnosti. Dňa 9. 5. 2018 tretiaci a štvrtáci navštívili mestskú knižnicu v Ružomberku. Pútavou formou im pracovníčka
knižnice predstavila činnosť tejto ustanovizne, oboznámila ich s knižničným fondom a s knižnými novinkami. Na záver
mali žiaci možnosť si zasúťažiť. Test vedomostí o rozprávkach dopadol na výbornú.
Dňa 28. 5. 2018 sme zasa volili v našej
škole najlepších čitateľov. Starší žiaci mali
možnosť ukázať svoje kvality a čitateľské
zručnosti pred mladšími žiakmi. Prváci si
vypočuli rozprávku o Jankovi Fazuľkovi
(zrejme kamarátovi Janka Hraška) a štvrtáci čítali úryvok z knihy Júliusa Satinského
„Rozprávky uja Klobásu“. Spomedzi čitateľov, hlasovaním, vzišli štyria najlepší, ktorí
boli odmenení diplomami „Najlepší čitár
školského roka 2017/2018“.
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Kam spejeme
Alfonz Balko
Minule som písal o šťastí. K mojmu šťastiu patrí aj to, že som sa dožil súčasnej prevratnej doby. Narodil som sa v čase, kedy
začal na Slovensku vysielať rozhlas. V obci
nebol zavedený elektrický prúd, to sa stalo
až v priebehu 2. svetovej vojny. Tesne po
nej som videl prvý farebný film a cca 10
rokov potom začala vysielať televízia, vtedy
ešte čierno-biela. Farebná prišla o takmer
dve desaťročia po nej. Už som bol v dôchodcovskom veku, keď som v Rakúsku
kúpil pre podnik, kde som pracoval, prvý
osobný počítač. Podnik, mal aj predtým
počítač, ten však zaberal dve miestnosti a
musel mať vonkajšiu chladiareň. A bol každú chvíľu odstavený pre poruchu. Väčšina
našich rodičov v živote ani raz netelefonovala. A dnes má mobil alebo smartfón skoro každý. Dopravným prostriedkom bol bicykel, auto bolo v obci jedno, či dve a dnes
ich je iste viac ako sto. Ešte prekvapujúcejšie sú notebooky, smartfóny, radary, roboty, drony, nadzvukové lietadlá, rakety, družice, cesta človeka na mesiac, antibiotiká,
výmena ľudských orgánov a iné prevratné
skutočnosti. Žijeme v dobe v ktorej ľudstvo
pokročilo za niekoľko desaťročí viac ako za
mnoho storočí predtým. A môžeme reálne predpokladať, že vývoj pôjde ešte väčším tempom. Preto je na mieste otázka, čo
tých, ktorí sa dožijú polovice tohto storočia, čaká. Kam vlastne ľudstvo speje.
Je isté, že počet ľudí na zemeguli sa k roku 2050 zvýši z dnešných cca 7 mld. na
cca 9,6 mld. K tomu prispeje aj starnutie
ľudstva, pretože priemerný ľudský vek sa
predĺži. V Európe to bude v priemere až 82
rokov. Neskoršie budeme preto odchádzať

aj do dôchodku. Napríklad my, Slováci, 68roční a Holanďania dokonca ako 71 roční.
Nárast počtu ľudí zapríčiní, že v niektorých
územiach našej zemegule, najmä v Afrike,
bude nedostatok potravín a vody. Voda sa
stane aj zdrojom energie, čo zvýši ešte viac
požiadavky na ňu. Bez vody do roku 2050
to bude viac ako 40 % svetovej populácie.
Uvedené skutočnosti zapríčinia veľké sťahovanie ľudí z nedostatko-vých oblastí.
Takmer isto aj na naše územie.
Vznikajúce problémy bude ľudstvo riešiť
novátorstvom vo všetkých oblastiach. Potraviny sa budú získavať novými metódami. Už dnes sa robia pokusy syntézy mäsa
zo svalových buniek zvierat, či výroba mäsa
v bioreaktoroch. Voda sa bude upravovať
z morskej vody novými technológiami a
upravovať vo veľkom sa bude aj odpadová
voda na pitnú a úžitkovú. Už dnes sa tak
deje v Japonsku. Enormný pokrok bude aj
v medicíne, kde sa očakáva objavenie liekov
proti demencii, rakovine, cukrovke a pod.
Predpokladá sa možnosť úpravy ľudských
génov, či implantácia malých zariadení do
ľudského tela, čo umožní nové formy komunikácie medzi ľuďmi alebo zlepší odolnosť voči chorobám. Už za menej ako desať
rokov sa očakáva, že 3D tlačiarňou sa budú
tlačiť funkčné ľudské orgány čo umožní napr. amputované končatiny nahradiť
novými. Je možné, že takú tlačiareň bude
vlastniť aj naša obec a na nej si budú môcť
Štiavničania vytlačiť poškodené súčiastky. V mestách to budú firmy, ktorých to
bude objektom podnikania. Patrím k tým
optimistom, ktorí veria, že sa objaví nový
zdroj lacnej energie. Napriek tomu však
oblasť africkej Sahary bude zdrojom solárnej elektriny pre celý svet.. Spoja sa stroje a

Upozornenie Okresného riaditeľstva PZ v Ružomberku
Nakoľko bol zo strany polície zaznamenaný opäť prípad trestnej činnosti „podvodov
spáchaných na senioroch,“ Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Ružomberku sa
obracia na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov.
V poslednom prípade páchateľ telefonicky kontaktoval dôchodkyňu s tým, že jej syn
mal dopravnú nehodu. Pri nehode utrpel poranenie jazyka preto nemohol zatelefonovať
osobne. Uviedol, že financie vo výške 4000 eur má poslať na číslo účtu v banke, ktoré
jej povedal.
Vážení seniori, neverte takýmto príbehom o dopravných nehodách či zraneniach Vašich
blízkych, vždy si situáciu overte u blízkej rodiny, prípadne sa s nimi poraďte a okamžite
kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom
útvare Policajného zboru a najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte a nikde neposielajte!

ľudia. Zvlášť ovplyvní život rozvoj umelej
inteligencie, robotiky, čo spôsobí, že ľudskú prácu vo veľkej miere nahradia roboti,
ktorí nielenže nahradia robotníkov vo výrobe ale budú bežnou súčasťou domácností
(ako boli niekedy slúžky) a zanikne celý rad
povolaní (taxikár, doručovateľ, poštár, predavač, pokladník v obchode, knihovník a
podobne. Šoférovanie áut človekom, ktoré
budú aj lietať, bude zakázané. Autá už nebudeme vlastniť. Auto si privoláme z parkoviska nejakej firmy a ono príde, bez vodiča,
samo, Zadáte mu cieľ a ono vás tam zavezie. Možno už budeme vedieť každý aj sám
lietať. A nemožno vynechať ani klimatické
zmeny, ktorých vplyv bude tiež enormný.
Vznik-nuté problémy ľudstvo bude riešiť
aj prenesením časti ľudí zo Zeme na Mars
alebo niekde inde vo vesmíre. V polovici
storočia budú ľudia žiť v úplne inom svete.
Toto všetko ovplyvní nielen život ľudí
ale aj medziľudské vzťahy. Už dnes je u
mládeže zjavná závislosť na počítačoch,
smartfónoch a i-Padoch. V nich nachádzajú všetko čo potrebujú pre svoje uspokojenie. Nepotrebujú sa už medzi sebou baviť,
komunikovať. Stačí im, SMS-kovať, mailovať a facebookovať. Aj preto sa medziľudské vzťahy budú zhoršovať. „Božstvom“ sa
stávajú peniaze. Každý chce „mať“ a keď
„nemá“, tak nie je „in“, nemá úroveň a tú
chce mať za každú cenu. Bohatí sa už dnes
pokladajú za výnimočnú, nadradenú vrstvu. Tá môže všetko, počnúc bezohľadnou
jazdou na svojich miliónových autách,
večernými a nočnými hlučnými zábavami
bez ohľadu na susedov, vlastnením miliónových chát a rekreačných domov od Donovalov po Floridu, kupovaním súdnych
výrokov, bezohľadným podvádzaním. A
uzavretosť tejto skupiny ľudí sa bude zvyšovať. A na druhej strane budú bežní občania, z ktorých mnohí sú a v budúcnosti
budú ešte viac vopred frustrovaní, že oni
nič nedosiahnu. Nuž a toto všetko sa prejaví viac, či menej aj v našej obci, ktorá sa
isto rozšíri s novou technikou do nových
oblastí.
Iste by som rád videl pokroky ľudstva za
cca 30 rokov pretože tie budú úžasné. No
ak sa medziľudské vzťahy budú tak vyvíjať
ako v tejto dobe, nezávidím generáciám,
ktoré budú vtedy žiť. Bodaj by som sa mýlil.
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Súčasnosť je tu a teraz
Edita Haluzová
Na úvod môjho článku som
použila výrok R. W. Babsona:
„Kto chce prežiť budúcnosť, nesmie premárniť nič zo súčasnosti.“ A ja dodávam, že nikto z nás
netuší- myslím tým všetkých
telesne postihnutých o ktorých
chcem písať, teda nikto z nás
netuší, či a akú budúcnosť prežije ale nemal by premárniť súčasnosť. Lebo tá je tu a teraz. Ja
si myslím, teda som presvedčená, že ľudia s telesným postihnutím si tento fakt dostatočne
uvedomujú a každý deň, ktorý
sa im podarí prežiť v relatívne
telesnej aj duševnej pohode riadia sa týmto krédom.
Žijú prítomnosťou a chcú
ju prežiť zmysluplne. Hovorím
hlavne o našich členoch OC
SZTP, v ktorom sú zastrešené
dve základné organizácie: SZTP
detí a mládeže Ružičky a ZO
SZTP Ružomberok.
Nové aktivity začali vyvíjať
Ružičky hneď po výročnej členskej schôdzi, kedy sa vymenila
predsedníčka Ružičiek a novou
predsedníčkou sa stala M. Sleziaková z Lipt. Sliačov, ktorá sa
s energiou pustila do nových
projektov. Svoje organizačné
schopnosti si vyskúšala pri organizovaní Športové dňa, ktorý
sa konal dňa 5. mája na dvore
Bratskej jednoty baptistov, ktorí ich dočasne prichýlili, keďže
nemajú adekvátne priestory pre
svoju činnosť. Dňa 6. 6. sa zasa
veľká časť zúčastnila prvého
ročníka Dňa bez bariér, ktorý
sa konal v Dolnom Kubíne pod
záštitou žilinskej županky Eriky
Jurinovej. 9. júna usporiadali
v Lipt.Sliačoch v priestoroch
ELSE-klubu MDD spojenú
s posedením pri guláši. Najbližšou spoločnou akciou by mal
byť Krajský športový deň, ktorý
organizuje KC SZTP v Rajci.

láši IX. Ročník charitatívneho
pochodu pod názvom Barlatón,
ktorý usporadúva Komunitná nadácia Liptov, tento rok aj
v spolupráci s partnerskou organizáciou Lokál z Ružomberka. Trasa vedie z Okoličného
na Borovú Sihoť a toho roku sa
pochodu zúčastnilo 350 nad-

9.júna mala svoj športový
deň ZO SZTP Ružomberok.
Konal sa pri príležitosti MDD
v záhrade na Majeroch, kde sa
varil pre športujúcich aj chutný
guláš. Členovia pretekali spolu
so svojimi vnúčencami a najlepší dostali vecné odmeny. Keďže
sa športový deň vydaril, všetci

Foto: E. Haluzová

šencov, ktorí túto trasu absolvovali buď pešo, alebo na vozíčku,
či na bicykli. Každý podľa svojich možností a kondície chcel
pomôcť trom hendikepovaným
športovcom, aby si mohli zakúpiť nové bajky.
Účastníkom pochodu odovzdával medaile Olympijský
víťaz v chôdzi Matej Tóth. Za
našu OC sa Barlatónu zúčastnili dve členky. A. Debnárová
a E. Haluzová, ktoré si odniesli
nielen krásne zážitky, ale aj zaslúžené medaile.

2.júna sa konal v Lipt. Miku- Foto: E. Haluzová

odchádzali spokojní domov a
víťazov čaká účasť na Krajskom
športovom dni v Rajci.
Dňa 14. až 16. 6. sa v meste
Zvolen konal Medzinárodný
deň osôb s telesným postihnutím. Funkcionári SZTP z celého Slovenska sa každý rok
v letných mesiacoch schádzajú
vždy v inom okresnom meste,
aby sa spolu stretli, zasúťažili
si, vymenili si svoje skúsenosti
a aj vedomosti týkajúce sa práv
a povinností občanov s telesným hendikepom. Prvý deň zúčastnení súťažia v športových
disciplínam upraveným ich
telesným možnostiam. Večer
sa zúčastnia na nejakom kultúrnom podujatí. Tento raz to
bolo predstavenie v Divadle
J. G. Tajovského: Škola základ
života. Do postele sme sa dostali síce až po polnoci, ale plní
umeleckých zážitkov. Druhý
deň sme sa oboznámili so samotným mestom a navštívili
sme Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen a SNG Zvolen-

ský zámok. Po obede nás čakal
odborný seminár a po večeri
Spoločenský večer spojený s vyhodnotením športových súťaží
a odovzdávaním ocenenia dlhoročným funkcionárom a jubilantom. Ako vždy zástupcovia
žilinského kraja obstáli so cťou
a domov si za svoje športové
výkony odnášali dve zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú
medailu. Na MDI som sa osobne zúčastnila už po štvrtý raz a
za tento čas som spoznala veľa
skvelých ľudí, obetavých funkcionárov, z ktorých sa mnohí
stali mojimi blízkymi priateľmi. Oni doslova napĺňajú slová
z úvodu môjho článku: žijú pre
prítomnosť a naplno, lebo sú si
vedomí, že zajtra to už nemusí
platiť a nemusia si zajtrajšok
užiť. Preto oni idú vždy naplno
a naplno aj robia všetky veci,
ktoré si predsavzali vykonať.
Všetkým za to patrí hlboká úcta
a obdiv.
Celý mesiac jún sa v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline koná výstava fotografií pod
názvom: „Našimi očami!“ Je to
výstava o tom, ako sa musí boriť
telesne postihnutý s bariérami
keď sa chce dostať do nejakej
ustanovizne ako je napr. Pošta,
rôzne úrady, súdy či Policajti.
Všade samá prekážka, schody bez výťahu a plošín, teda
nepredstaviteľný problém pre
vozičkára či občana s barlami.
Blíži sa čas prázdnin a mnohí z našich členov sa zúčastnia
rôznych relaxačných a rekondičných pobytov, alebo aspoň
spoločnými prechádzkami, či
pripravia rôzne programy, ktoré si užijú so svojimi vnúčatami. Ako sme sa cez prázdniny
mali a čo sme zažili si napíšeme
v nasledujúcom čísle nášho časopisu na jeseň. Dovtedy vám
prajem pokojne prežité leto a
krásne zážitky.
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Jednota dôchodcov Slovenska v Bratislave
Anna Klimčíková
V mesiaci máj zorganizoval výbor JDS pre
svojich členov zájazd do Bratislavy s návštevou Národnej rady SR a prehliadkou historickej časti mesta.
Národná rada SR sídlila až do r. 1994 v Župnom dome. V súčasnosti tieto priestory slúžia ako konferenčné centrum. Provizórium
v Župnom dome sa skončilo presťahovaním NR SR do jej súčasnej budovy
na hradnom vrchu v Bratislave. Jej výstavba začala v júni 1986. Poslancom
slávnostne odovzdali do užívania ich
prvú skutočnú sídelnú budovu v máji
1994.

zdravotníctvo s vopred dohodnutým termínom. S poslancom sme mali besedu v priestoroch, kde rokuje výbor pre zdravotníctvo.
Milo nás prekvapilo pre nás pripravené občerstvenie. Poslanec nás informoval o práci výboru, o prejednávaných témach a tiež
ochotne odpovedal na naše otázky.
Absolvovali sme aj prehliadku priestorov

parlamentu s odborným výkladom, v sprievode vyškolenej pracovníčky a krátky čas sme
sledovali z balkóna rokovacej sály plenárne
zasadnutie.
Z Národnej rady sme pokračovali so sprievodkyňou ku Bratislavskému hradu, pozreli
sme si hradné nádvorie, prešli sme sa novou
hradnou záhradou, zriadenou podľa pôvodným plánov z čias Márie Terézie.
Pohodlnou prechádzkou sme
prišli na Hviezdoslavovo námestie so sochou P.O. Hviezdoslava,
A historickou budovou SND.
Pokračovali sme cestou popri
Redute a známom hoteli Carlton
ku Dunaju a osobnému prístavu,
ďalej popod novo postavený Starý most sme prišli k novej štvrti
EUROVEA, ktorej súčasťou je aj
nová budova SND. Odtiaľ sme
už pokračovali na parkovisko,
kde nás čakal autobus. Po štvorhodinovej ceste sme boli šťastne
doma.

Zájazdu sa zúčastnilo 20 účastníkov.
Mnohým z nich sa splnilo prianie navštíviť naše hlavné mesto, keďže nemali
v minulosti túto príležitosť.
Vďaka nášmu pánovi starostovi, ktorý bol tiež účastný tohto zájazdu sme
mohli navštíviť aj NR SR ako organizovaná skupina. Návštevu vybavil so
známym poslancom NR p. Štefanom
Zelníkom, predsedom Výboru pre Foto z archívu JDS



Má 18 rokov, teda je dospelá
Dušan Dírer
Tradícia založená pri príležitosti 700 rokov od prvej zmienky o našej obci - Jánsky
výstup na Salatín dosiahla dospelosť - v sobotu 23. júna 2018 sa uskutočnil jej 18-ty
ročník.
Všetci “túry chtiví” sme sa ako obvykle
stretli ráno krátko pred siedmou hodinou
pred miestnym kostolom. Do autobusu, ktorý
nás doviezol do ludrovskej doliny pod Skalné,

nastúpilo 37 turistov. Tohtoročná trasa viedla
na Salatín cez Hučiaky. Obloha bola celý čas
zamračená a posledné desiatky minút strmého
výstupu nám okrem hmly “spestroval” jemný
dážď. Na vrchol Salatína sme vyšli medzi pol
jedenástou - jedenástou, ako kto vládal. Po
potrebnom oddychu a načerpaní energie,
spoločnej fotografii a zaspievaní slovenskej
hymny, odmenil Tóno Slanicay (zakladateľ
tradície nechýbal ani raz z 18-tich ročníkov
výstupu) najmladšieho účastníka, ktorý mal

7 rokov. Cena pre najstaršieho účastníka nebola udelená, lebo sa Tóno obával, že by ju
vyhral on . Zostup sme prerušili na Malom
Salatíne pri Fričových skalách, aby sme domíňali posledné prinesené zásoby a po krátkom
odpočinku a ďalšej spoločnej fotografii sme
sa vydali na náročný zostup dole Komínom.
Nad Prieslopom nám cestu “spestril” dážď
s krúpami, ktorý bol našťastie viac suchý, ako
mokrý, takže sme k chate Jágerke dokráčali
iba mierne premočení. Tých, ktorí si ráno ku
krčme Pod lipou pripravili bicykle, tieto čakali pripravené pri krmeľci a záverečnú časť, cez
Komornícku dolinu, až na miestny futbalový
štadión, absolvovali na dvoch kolesách. No
udržať rovnováhu po zničenej ceste veru dalo
zabrať. Ostatní sa k porcii výborného gulášu
od šéfkuchára Romana Čonku dali dopraviť
na vlečke obecného traktorčeka.
No a večer, krátko po 21.00 hod. vzplanula
(viac oko 3 metre vysoká) Jánska vatra...
Fotogalériu z výstupu nájdete
na adrese http://aktuality.liptovskastiavnica.sk/salatin2018

Na Malom Salatíne

Foto: D. Dírer
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Športové aktivity členov JDS v Ružomberskom okrese
Mária Hrabušová
Každý človek túži po úsmeve, milom
slove a priateľskom prejave. To všetko sa
dostalo seniorom združeným
v Okresnej organizácii JDS
v Ružomberku, ktorí sa stretli
na športovom ihrisku v Liskovej
dňa 4.6.2018 v rámci okresných
športových hier seniorov.
Športové hry zahájil predseda okresnej organizácie JDS.
Pozdravil nás aj krajský predseda JDS, starosta obce Lisková
p. Murina, ako aj starosta našej
obce p. Lauko. Členovia ZO JDS
v Liskovej pripravili príjemné
privítanie s kultúrnom programom. Slniečko príjemne hrialo
a všetci súťažiaci vynaložili svoje
fyzické sily na to, aby ukázali, akí

sú zdatní. Súťažili ženy aj muži. Zapojili sa
aj členovia našej ZO JDS v zastúpení: Ing.
Anna Klimčíková – predsedníčka a členovia – Mária Hrabušová, Mária Otiepková,

Foto z archívu JDS

Janka Ondrašíková, Janka Capíková, Jozef
Benčo ml. a Boris Ondrejka.
Súťažili v streľbe zo vzduchovky, v hode
granátom na cieľ a v hode válkom do dialky. Súťažiacim, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach
odovzdal diplomy okresný
predseda JDS.
Potešením pre nás bolo, že aj
naša členka Janka Capíková získala diplom za 3. miesto v disciplíne – hod granátom na cieľ.
Okresné športové hry sa skončili priateľským posedením pri
guláši.
Domov sme sa vrátili spokojní a naplnení zážitkami zo
stretnutia seniorov okresu Ružomberok.


Zo života našej farnosti
kaplán František Perignát

V dňoch 29.3.-1.4.2018 sme vo všetkých kostoloch našej farnosti slávili obrady Veľkonočného trojdnia. Je to hoc
každoročná, ale jedinečná príležitosť
pripomenutia ceny našej spásy cez veľkonočné tajomstvo smrti a zmŕtvychvstania Božieho Syna Ježiša Krista.
Počas druhej veľkonočnej nedele- Nedele Božieho milosrdenstva (8.4.2018)
k nám zavítalo súsošie: Pamätník pre
nenarodené deti. Pri svätých omšiach
sa v homílii vdp. Dušan Škurla, kňaz
košickej arcidiecézydotkol problematiky umelých potratov a cesty uzdravenia
i zmierenia. Pamätník pre nenarodené
deti v našej farnosti ostal celý nasledujúci týždeň.
Počas dvoch aprílových víkendov
(13. -15.4. a 20.-22.4. ) mali naši birmovanci možnosť zúčastniť sa na duchovnej obnove na fare v Lúčkach. Pod
vedením našich animátorov a kňazov
využili možnosť nielen prehĺbiť svoj
vzťah s Bohom, ale tiež utužiť birmovné spoločenstvo.
5. mája sme sa zúčastnili 14. rozhlasovej púte Rádia Lumen v Krakove
s hojnou účasťou našich veriacich tradične autobusom i na bicykloch.
12. mája naše deti putovali do Levoče

na 12. misijnú púť deti, ktorú každoročne organizuje Erko(Hnutie kresťanských spoločenstiev detí).
16. mája sme slávili odpustovú slávnosť v Kaplnke sv. Jána Nepomuckého
na Kúte. Pán farár nás v homílii povzbudil k ceste zmierenia a aby sme sa
nebáli prípadného zastrašovania pri
vyznávaní našej viery.
V nedeľu 20. mája na slávnosť Zoslania Ducha Svätého sme slávili aj
slávnosť prvého svätého prijímania
v Ludrovej a v Liptovskej Štiavnici.
V Ludrovej prvýkrát pristúpilo k sv.
prijímaniu 14 detí (4 zo Štiavničky),
v Liptovskej Štiavnici 10.
31. mája sme slávili 15. výročie posviacky kostola v Štiavničke (2003), pri
tejto príležitosti zorganizovali miestni
farníci niekoľko aktivít (niektoré na realizáciu ešte čakajú) na obnovu a skrášlenie tejto dominanty dediny.
Už tradičné podujatie Vypni telku
– zapni seba v týždni 29. – 31. 5. sprevádzali v každej dedine popoludňajšie
stretnutia detí s animátormi.
V nedeľu 3. júna sme spoločne oslávili už piaty farský deň rodiny: v kostole i na ihrisku a v Ludrovej. Začali
sme svätou omšou vo farskom kostole,
ktorú hudobne sprevádzalo spoločen-

stvo rodín z Vyšného Kubína. Program
pokračoval na ihrisku v Ludrovej vystúpením detí zo školy v Ludrovej, rôznymi hrami a súťažami, hudbou i svedectvom rodín. Neformálny program
dopĺňali rôzne dobroty z dielne šikovných členov farskej rodiny. O deti sa
postarali animátori a veľkú pozornosť
malo aj súťažné zápolenie deti proti rodičom.
V piatok 8. júna sme v kaplnke v Liptovskej Štiavnici slávili odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Hrozba zlého počasia síce mnohých
odradila od účasti, no slávnosť prebehla pekne, dôstojne a “v suchu“.
Najbližšie nás čaká realizácia farského tábora pre deti. V tomto roku bude
2. – 8. 7. neďaleko Oravského Veselého.
Možnosť zúčastniť sa využilo takmer
50 detí z našej farnosti.
S dátumom 10. 7. 2018 je spojené
rozhodnutie otca biskupa o zmene pôsobenia p. kaplána Miloša Uchála. Po
desiatich rokoch odchádza do Dolného
Kubína, kde bude vykonávať službu výpomocného duchovného. Za jeho službu v prospech nesmrteľných duší našej
farnosti mu zo srdca ďakujeme a prajeme dostatok zdravia a Božieho požehnania v ďalších rokoch života.
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