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Editoriál
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„Človek nemiluje deti pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrz náklonnosť,
ktorá vzniká pri ich výchove.“ (Gabriel
García Márquez18, kolumbijský spisovateľ, 1927 - 2014)

Moje spomienky na miestnu školu sú také dobré, že určite ovplyvnili aj moje rozhodnutie ísť študovať na pedagogickú fakultu.

3.septembra 2018 sa po dvoch mesiacoch prázdnin vrátil do tunajšej základnej školy obvyklý ruch. Zvonenie
sa spolu s detskou vravou rozliehalo
po chodbách, do tried, kde som pred
takmer tridsiatimi rokmi zavítala ako
prváčka aj ja.

S úsmevom pri pohľade na mojich prvákov, kde úsmev je aj na
ich tvárach. S úsmevom pri spomienkach na pani učiteľky, ktoré
pôsobili na tejto škole a toľko ma toho naučili. S očakávaniami,
akí budú žiaci, akí budú rodičia. Ako budeme spolu tráviť čas a
otvárať náruč novým vedomostiam. A s predstavami, že aj ja sa
zapíšem do malých detských srdiečok, že ja budem navždy spätá s
ich spomienkami na prvú školskú dochádzku. Teším sa na všetky
spoločné dni, ktoré spolu prežijeme a som vďačná, za príležitosť
byť súčasťou školy, ktorá mi tak veľa dala, byť súčasťou vás.

Obec Liptovská Štiavnica je so mnou spätá od detstva. Prežila
som tu časť každoročných prázdnin u starých rodičov, ale aj štyri
roky navštevovania tunajšej základnej školy.

Poznám tu veľa ľudí, mám tu časť rodiny, bývalých spolužiakov i
kamarátov. Teraz začínam túto školu navštevovať denne opäť. Prichádzam s úsmevom. Prichádzam s očakávaniami aj predstavami.


Zo zasadnutí OZ

V Obecnom zastupiteľstve bude naďalej 7 poslancov
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa
21. 6. 2018.
Voľba hlavného kontrolóra obce Liptovská Štiavnica
Obecné zastupiteľstvo (ďalej OZ) obce
Liptovská Štiavnica zvolilo v zmysle § 18a
zákona o obecnom zriadení za hlavného
kontrolóra pre obec Liptovská Štiavnica, na volebné obdobie od 23. 7. 2018 do
22. 7. 2024, Ing. Elenu Debnárovú (predložená len jedna žiadosť – Ing. Elena
Debnárová, bytom Liptovská Štiavnica).
V tomto bode poslanci OZ prerokovali aj
žiadosť Ing. Eleny Debnárovej o súhlase na
podnikanie v zmysle §18 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších zmien a doplnkov. Poslanci OZ
túto žiadosť schválili.
Plat hlavného kontrolóra bude v zmysle
ustanovenia § 18c ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s dohodnutým druhom pracovnej činnosti (kategória od 1001 do 3000 obyvateľov, koeficient 1,54, úväzok0,16) 235,06 € a v zmysle
§ 18c ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov odmena 30 % z mesačného platu
vo výške 70,52 €, teda spolu: 306,00 €
Prerokované skutočnosti
• V súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce

volebné obdobie 2018 -2022: počet sedem
poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Liptovská Štiavnica.

• V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie 2018-2022:
rozsah výkonu funkcie starostu obce Liptovská Štiavnica predstavuje plný úväzok
40 hodín týždenne
• Žiadosť obce L. Štiavnica pre SPF –Bratislava o bezplatný prevod pozemku
v k. ú. Liptovská Štiavnica, parcela KN C
č. 834/2, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 333 m2, podiel 1/1 za účelom majetkoprávneho vysporiadania na výstavbu
Pokračovanie na str. 2
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Kto bude roznášať obedy pre dôchodcov?
Pokračovanie zo str. 1

chodníka. Pozemok sa môže bezplatne
previesť do vlastníctva obce na vybudovanie verejnoprospešnej stavby – chodníka na základe právoplatného rozhodnutia
o umiestnení stavby. Verejnoprospešnosť
stavby bude potvrdená vyhlásením OZ. Doklady budú predložené na RO SPF v Liptovskom
Mikuláši.

vizuálne
zneho dnocuje
danú lokalitu.
Predlo-

Obnovenie miestnej knižnice
Obec Liptovská Štiavnica znovu obnovuje prevádzku obecnej knižnice.
Knižnica bude prístupná každý druhý štvrtok v čase od 16:00 - 18:00 hod..
Začíname 8.11.2018. Dátumy otvorenia knižnice budú vždy vopred zverejnené na stránke obce a na vchode do obecnej knižnice..

Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica
sa konalo dňa 13. 9. 2018.
Prerokované skutočnosti:
• Žiadosť Ing. Miloša Stopiaka,
Štiavnička, o vyriešenie dočasného presmerovania prameňa pred
jeho nehnuteľnosťou Drevenice č.
513/19, parc.č. 942/145 nakoľko
toto riešenie negatívne vplýva na
stavebné konštrukcie okolitých
objektov trasovania prameňa a Naši mladí nádejní futbalisti...

žená bola fotodokumentácia
a alternatívne riešenie odvedenia minerálneho prameňa,
s ktorým súhlasia majitelia
dotknutých parciel, cez ktoré
prechádza alternatívna trasa.
Poslanci navrhnutú alternatívu Ing. M. Stopiaka (náklady
cca 8 000 €) prehodnotia.

• Žiadosť majiteľov nehnuteľnosti na ulici Na ohrady a
Zvoničné námestie na osadenie cestnej rampy, alebo oceľových stĺpikov na spojnici
týchto ulíc z dôvodu, že miestna komunikácia nezodpovedá
Foto: D.Dírer
šírkou pre nákladné automobily.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
OZ súhlasilo s osadením oceľových
pre voľby do Obecného zastupiteľstva
stĺpikov na spojnici ulíc Na ohrady a
Zvoničné námestie. Prejazd osobných
Por. číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany
áut ostane umožnený. Termín realizácie
1.   František Belko, Ing., 36 r., projektový manažér v energetike, Kresťanskodemokratické
do konca roka 2018.
hnutie
2.   Dušan Direr, RNDr., 55 r., stredoškolský učiteľ, NOVA
3.   Pavol Gajdoš, 44 r., operátor, SMER - sociálna demokracia
4.   Pavol Hlaváč, Ing., 52 r., podnikateľ, Slovenská národná strana
5.   Ľubomír Janči, Mgr., 46 r., živnostník, nezávislý kandidát
6.   Marián Janiga, 50 r. podnikateľ, Slovenská národná strana
7.   Vladimír Kováčik, 49 r. podnikateľ, Slovenská národná strana
8.   Martin Lauko, 41 r., živnostník, NOVA
9.   Juraj Molčan, MVDr., 55 r., súkromný veterinárny lekár, SMER - sociálna demokracia
10. Branislav Omasta, 42 r., vodič, Slovenská národná strana
11. Michal Ondrejka, 29 r., automechanik, Slovenská národná strana
12. Marek Pavlík, 26 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
13. Janka Slimákova, 41 r., podnikanie vo finančných službách, nezávislý kandidát
14. Valéria Tulinská, 57 r., zdravotná sestra, Slovenská národná strana

• Žiadosť Ing. Heliodora Macku, Piešťany na výstavbu rodinného domu na
parc. CKN 384/2 a 384/3, 385 v k. ú.
Liptovská Štiavnica.
OZ s výstavbou rodinného domu súhlasilo s tým, že všetky inžinierske siete
budú vybudované na náklady stavebníka.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby starostu obce

• Nutnosť deratizácie nehnuteľnosti súp.
č. 151, ktorá je majetkom štátu.
• Vyhotovenie informačnej tabuľe na
altánok pri Lúčnom hríbe (rezervácia a
potreba udržiavania poriadku) a zavedenie poplatku za altánok 5 € pre všetkých užívateľov .


Por. číslo, meno a priezvisko, vek, zamestnanie, názov politickej strany
1.  Dušan Lauko, 58 r., starosta obce, Slovenská národná strana
2.  Marek Pavlík, 26 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
3.  Janka Slimákova, 41 r., podnikanie vo finančných službách, nezávislý kandidát

• Roznášanie obedov (14 ks) pre dôchodcov. Bude prehodnotený návrh,
aby obedy roznášala Oľga Zvadová, bytom Hlavná 9 (je invalidná dôchodkyňa) s ohľadom na výhody a nevýhody
pracovnej zmluvy a dohody o pracovnej
činnosti a pravidelný príjem, čo zodpovedá zamestnanosti ZŤP.
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Naša obec nemá ani jeden cent v dlhu
Dušan Lauko

Vážení spoluobčania.
Keď píšem tento článok je štvrtok
13.9.2018. Dátum píšem preto, lebo do
11.9.2018 bola možnosť uplatniť si kandidatúru pre voľby do miestnej samosprávy. Komunálne voľby boli určené na
deň 10.11.2018, t.j. v sobotu a v našej
obci sa uskutočnia v priestoroch základnej školy. Chcem zareagovať pár slovami na situáciu, ktorá nás všetkých čaká
a zanalyzovať stav, v akom sa naša obec
nachádza. Na poslanca OZ kandiduje 14
kandidátov a na post starostu obce kandidujú 3 kandidáti. Okrem mňa aj pani
Janka Slimáková a Marek Pavlík. Čo sa
týka mien kandidátov na poslancov OZ
sú to Ing. Belko František, RNDr. Dírer
Dušan, Gajdoš Pavol, Ing. Hlaváč Pavol,
Mgr. Janči Ľubomír, Janiga Marián, Kováčik Vladimír, Lauko Martin, MVDr.
Molčan Juraj, Omasta Branislav, Ondrejka Michal, Pavlík Marek, Slimáková Jana
a Tulinská Valéria. Zakrúžkovať ich bude
možné najviac 7, lebo toľko mandátov má
naše obecné zastupiteľstvo.
Preto by som sa chcel určitým spôsobom
podeliť o skúsenosť a poznatky v akom
stave sa nachádza v tomto čase naša obec.
V obci prebieha jedna z najväčších investičných akcií za posledných 20 rokov, a to
výstavba materskej školy, v ktorej vytvoríme miesto pre 40 detí. Toho času sme
zainvestovali aj do úpravy potoka, ktorý
tečie popri spojovacom chodníku medzi
Ul. Poza Drevenice a Ul. Novou. Tento

priestor sa nám podarilo majetko-právne
vysporiadať a celý úsek chodníka už patrí
obci. Tu v budúcnosti chceme uložiť zámkovú dlažbu, tri lavičky a celý priestor
osvetliť tak, aby prechod na medokýš bol
bezpečnejší a jednoduchší. Taktiež sme
zafinancovali rekonštrukciu futbalových
šatní na miestnom futbalovom ihrisku.
Tohto roku ešte chceme stihnúť výmenu strešnej krytiny na kultúrnom dome.
Keď budete čítať tieto riadky, strecha na
KD by mala byť v štádiu rozpracovanosti.
Spomínané akcie budú presahovať aj cez
volebné obdobie a rád by som na nich
pokračoval aj v budúcnosti. Všetci viete,
že mám 58 rokov a za posledné 4 roky by
som chcel dotiahnuť to, čo som rozpracoval, a na čom som šetril počas celého
obdobia finančné prostriedky. Do samotnej škôlky musíme investovať 500 000,- €,

Pohľad na Kulturny dom 13. 10. 2018

ktoré sme museli niekde ušetriť. Niektorí
si poviete, že pred voľbami veľa akcií, ale
tu chcem podotknúť, že dobrý hospodár
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Postrehy starostu obce

si najprv financie nasporí, a až potom ich
môže investovať. Obec aj napriek tomu,
že realizuje viaceré investície nemá ani jeden cent v dlhu a po ekonomickej stránke
je úplne zdravá. Môj volebný program by
obsahoval nasledovné položky, ktoré treba pre obec čím skôr realizovať:
- 	nevyhnutne vytvoriť územný plán obce
(stabilizácia výstavby),
- úprava miestnych komunikácií Poza
Drevenice, Nad ihriskom,
- regulácia potoka od COOP Jednoty až
po kaplnku,
- chodník pre peších popri Hlavnej ceste
(od Kľučín po kaplnku),
- prístavba MŠ a jej otvorenie.
Čo sa týka mojich dvoch protikandidátov. Ich prácu nepoznám, nedovolím si
ju hodnotiť. Chcem
ich aj prostredníctvom tohto článku
poprosiť o korektnú
predvolebnú
kampaň.
Nech už voľby dopadnú akokoľvek,
chcem sa za môj
čas starostovania
všetkým občanom
poďakovať, chcem
veriť, že zostaneme
priateľmi aj naďalej
a prajem Vám šťastFoto: D.Dírer
nú ruku 10.11.2018
počas komunálnych volieb.
Váš starosta obce Dušan Lauko.


Upozornenie Okresného riaditeľstva PZ v Ružomberku
Nakoľko boli po celom Slovensku zo strany polície zaznamenané opäť prípady trestnej
činnosti „podvodov spáchaných na senioroch,“ Okresné riaditeľstvo policajného zboru
v Ružomberku sa obracia na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov.
Páchatelia opäť telefonicky kontaktovali dôchodcov s tým, že ich syn či vnuk mal dopravnú nehodu a leží v nemocnici a majú mu poslať peniaze pre lekára.
Vážení seniori, upozorňujeme, že pri vyšetreniach a liečení v nemocnici Vám žiadne
peniaze netreba.
A nakoľko je predpoklad, že páchatelia sa môžu vyskytnúť aj v našom okrese, 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!
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V letnom farskom tábore sme spoznávali liturgický rok
František Perignát, kaplán
Náš tohtoročný letný tábor sa uskutočnil na začiatku prázdnin v dňoch 2. až 8.
júla v prostredí nádhernej oravskej dediny
Oravské Veselé. Tábor sme začali v pondelok 2. júla na sviatok Navštívenia Panny
Márie svätou omšou v Štiavničke o 9:00. Po
svätej omši sme nastúpili do autobusu smer

Foto z archívu farnosti

Oravské Veselé zo zastávkou na Oravskom
hrade. Po príchode na chatu na konci Oravského Veselého sme sa ubytovali a vybalili
si veci. Program tábora sa začal úvodnými
aktivitami, rozdelením do šiestich skupiniek podľa liturgických farieb. V utorok sme

sa snažili spoznávať prvé obdobie liturgického roka Advent: vyrábali sme adventné
vence. V stredu prišli na rad Vianoce. Deti
poobede chodili po dedine a koledovaním
ohlasovali Ježišovo narodenie. Vo štvrtok
na slávnosť našich vierozvestcov svätých
Cyrila a Metoda bolo témou dňa najdlhšie liturgické obdobie: Obdobie cez rok.
Prostredníctvom Boyardu svätých
sme sa snažili osvojiť
si vlastnosti
našich nebeských patrónov hravou formou.
Symbolicky
v piatok sme
sa zaoberali pôstnym
obdobím.
Po
raňajkách sme sa
vybrali na
malú púť na vrch Grapa, ktorý je od našej
chaty vzdialený približne 4 km. Pri výstupe
na tento kopec sme as pomodlili krížovú
cestu a potom sme slávili svätú omšu na
tomto kopci. Náš program trochu urýchlila
búrka, preto sme rýchlo zliezli z kopca pre-

čkali túto búrku. Niektorých z nás prichýlili aj obetaví dedinčania. Posledným liturgickým obdobím Veľkou nocou sme začali
predposledný deň nášho tábor. Počas tohto nádherného dňa sme navštívili známe
miesto nad oravskou obcou Klin ľudovo
nazývané Rio de Klin s vernou sedemmetrovou kópiou sochy Ježiša Krista, ktorá sa
nachádza Rio de Janeiro. Na tomto mieste
na deti čakali veľkonočné aktivity. Poobede sme sa plavili na Oravskej priehrade so
zastávkou na Slanickom ostrove. Posledný
večer nášho tábora bol naplnení vyhodnotením tábora a diskotékou. V nedeľu 8. júla
ráno sme vstali, naraňajkovali a poupratovali . O 8.30 nás už čakal autobus a odviezol
nás na ďakovnú svätú omšu do Štiavničky.
Počas celého tábora nechýbala zábava, pohoda, tvorivé dielne a samozrejme modlitba a každý deň svätá omša. Počas celého tábora nás duchovne sprevádzal pán kaplán
František. Chcem poďakovať pánovi farárovi, za to že nám sprostredkoval tento tábor, animátorom za ich čas a ochotu pracovať a stráviť čas s našimi deťmi, kuchárkam
za skvelé jedlá, ktoré nám ako mamy varili,
rodičom za ich dôveru a aj účastníkom tábora naším deťom za ich učasť a spoluprácu v tábore. Fotografie z tábore nájdete na
našej facebookovskej farskej stránke. Už teraz sa tešíme na ďalší úspešný ročník nášho
letného farského tábora.


Nový školský rok, noví prváčikovia, nová učiteľka
Renáta Cagalincová
Čas letných prázdnin sa definitívne
skončil. Áno, sme oddýchnutí, plný letných
zážitkov, nových skúseností a priateľstiev.
No i ten najpútavejší román má svoj začiatok a má aj koniec. A tak, sa aj my učitelia
i žiaci po tomto krásnom čase znova stretávame. Začína nový školský rok a ja verím, že bude naplnením našich predsavzatí
a plánov do budúcnosti. Už sa tešíme na
krásne príbehy a zážitky z prázdnin, ktoré si dychtivo vyrozprávame. Samozrejme,
nemôžeme zabudnúť na našich prváčikov
a ich pani učiteľku, pre ktorých nástup do
školy znamená novú etapu v ich živote. Verím, že v našej školičke nájdu nových priateľov, získajú trvalé vedomosti, ktoré budú
môcť úspešne zúročiť v svojom ďalšom ži-

vote a novej zatupujúcej kolegyni želám len potrebné meniť ho, a to najmä k lepšiemu.
usmiatych a šikovných žiakov. Veď škola Úspešní ľudia hovoria, že ich dobré výsledje miestom, kde my učitelia a naši žiaci, ky v živote sa skladajú z piatich percent
tvoríme jeden celok a kde vzdelanie,
pochopenie a vzájomná tolerancia
sú základom nášho
spolužitia. Ako povedal známy aktivista za ľudské práva
a neskorší prezident
JAR Nelson Mandela: „Vzdelanie je
najsilnejšia zbraň,
ktorú môžeme použiť, aby sme zmenili
svet.“ Ja dodám, je Tohtoroční prváčikovia...
Foto z archívu školy
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Nový školský rok, noví prváčikovia, nová učiteľka
talentu a z deväťdesiatich piatich percent
tvrdej práce. Je to práve učiteľ, ktorý sa snaží
v žiakoch prebudiť záujem budovať si svedomitou prácou a s nasadením tých zvyšných
deväťdesiat päť percent úspechu. Som veľmi
rada, že naše pani učiteľky sa vo svojej práci snažia túto životnú filozofiu dôsledne na-

pĺňať. Deti síce zatvárajú oči pred radami, ale
otvárajú ich pred skutočnými nefalšovanými
životnými vzormi. Učme ich teda obetavosti, pracovitosti, láske, poctivosti a tolerancii.
Učme ich trpezlivo kráčať za vzdelaním krok
za krokom. No naučme ich aj vážiť si dobro,
úprimnosť, obetavosť, spravodlivosť a lásku,

Letný tábor - naša novinka
Katarína Lajčiaková, Katarína Pastuchová
Aj keď v mnohých školách sa po poslednom školskom zvonení pred
prázdninami zamknú školské brány, tak naša škola sa stala výnimkou.
V pondelok dňa 2.7.2018 sa pred školou začali schádzať netrpezliví
účastníci prázdninového tábora. V tento deň sa pani učiteľky spolu so
žiakmi všetkých ročníkov vybrali na výlet z Liptovskej Štiavnice vychádzkovým krokom do susednej obce Liptovské Sliače. Navštívili sme
kostol Šimona a Júdu v strede obce, ktorým nás sprevádzal miestny pán
kaplán. Rozprával o histórii kostola a naše kroky viedli až do zvonice,
kde sme mali možnosť si prehliadnuť vzácne fresky. Počas prvého dňa
si deti zopakovali aj svoje zručnosti z finančnej gramotnosti a „vykúpili
všetky sladkosti“ v obci.
Nasledujúci deň viedli naše kroky do Hrabovskej doliny, kde deti ukázali športovú zdatnosť v TARZANII, všetci žiaci zvládli lanovú dráhu,
ktorá bola miestami veľmi náročná, ale aj napriek tomu im nechýbala
odvaha a odhodlanie. Pokochali sme sa nádhernou scenériou Hrabovskej doliny, spravili sme si okružnú prechádzku
okolo priehrady, vyskúšali miestne preliezačky
a cestu späť sme si spríjemnili sladkou zmrzlinou.
Aj na ďalší deň nás čakalo príjemné prekvapenie v podobe Obra Čutka, ktorého sme stretli
v Čutkovskej doline, navštívili sme jeho bydlisko, posedeli na jeho stoličkách, poležali na
jeho posteli, zajedli sme si jeho lyžicou a plní
zážitkov, ale s prázdnym bruchom sme sa vybrali naplniť ho pizzou a hranolkami.
Tábor sme zavŕšili športovými hrami na našom vynovenom multifunkčnom ihrisku, kde
žiakov čakalo množstvo súťaží a samozrejme
sladká, ale aj vecná odmena. Odtiaľ sme sa
vybrali na návštevu kostola Všetkých svätých
v Ludrovej – Kúte. Vypočuli sme si slová lektora, dozvedeli sme sa čo-to z histórie a výnimočne sme mali dovolené si urobiť aj piknik
priamo v areáli kostolíka.
Aj keď sme si počasie vopred neobjednali, bolo
celý čas nádherne, slnečno a teplo a celý náš
program bol naplnený do bodky. Veríme, že sa
tábor deťom páčil a ostane v ich spomienkach.
S pozdravom vedúce tábora:
p. učiteľky Katka 1 a Katka 2


Foto z archívu školy

ktoré dávajú životu pravý zmysel. Ukážme
svojim deťom a žiakom, že si každú ich snahu
naozaj ceníme a pomôžeme im tým získať si
odvahu, aby si s problémami vždy poradili. K
tomu nám všetkým v novom školskom roku
prajem len to najlepšie.
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Migrácia
Alfonz Balko
Dennodenne počúvame v rôznych súvislostiach slová migrácia, migrant, či
imigrant. Aj mne sa vybavili tieto slová,
keď som nedávno pozeral na TV program
„Slováci v Argentíne“. Hovorili tam mnohí
naši krajania, niektorí už slovenčinu neovládali, o svojom živote. Najviac ma zaujal
potomok emigrantov p. Liško, ktorý žije
v meste Chaco. Má troch synov a s nimi
obhospodarujú 300 ha pôdy, na ktorej pestujú rôzne plodiny, chovajú 250 kráv a iné
domáce zvieratá a na otázku či je bohatý
odpovedal: „Nie“. Zrejme aj našu rodinu by
čakal podobný život, keby sme boli emigrovali do Argentíny, ako sme chceli v r. 1939.
Podmienkou bolo preukázať 25 000.- čsl.
korún, za čo by sme mali dostať niekoľko
stovák hektárov ladom ležiacej pôdy a nejaký traktor a najpotrebnejšie poľnohospodárske stroje (brány, pluh a pod.). Vypuknutá 2. svetová vojna nám plán nedovolila
uskutočniť. Otec chcel pôvodne emigrovať
ešte v r. 1927 s kamarátom Dropom (jeho
rodina bývala v Parohu) do Austrálie. Otec,
čerstvý mladomanžel, vďaka listu MZV
(pozri nižšie), tak neurobil. Dropa, na rozdiel od môjho otca, v r. 1927 do Austrálie
odišiel a okolo r. 1937 odišla za ním jeho
manželka s deťmi. Emigrácia bola a je teda

známa aj v našej obci,
najmä začiatkom minulého storočia, kedy Štiavničania emigrovali predovšetkým do Ameriky
a Kanady. Títo emigranti
sa v novej krajine rýchlo
asimilovali, lebo boli rasovo, nábožensky a vôbec
spôsobom života podobní
domácemu obyvateľstvu.
V rokoch 1900 až 1914
emigrovalo skoro pol
milióna, medzi vojnami
okolo 200 tisíc a po roku
1990 ešte viac obyvateľov
zo Slovenska.
V minulom roku a ešte
aj teraz prichádzali do
Európy státisíce až milióny migrantov z Afriky a
Ázie. Rozdiel medzi nimi
a našimi migrantmi do
Ameriky a Kanady je, že
terajší migranti majú nielen inú rasu, čo
až tak nevadí, ale majú islamské vierovyznanie, ktoré je podstatne iné ako európske
kresťanstvo. Islam vznikol v 7. storočí, príchodom proroka Mohameda, preto jeho
vyznávačov voláme mohamedáni. Z výrokov Mohameda bol zostavený Korán, svätá

kniha islamu, ktorá obsahuje náboženské,
etické, právne, kultové zásady a pravidlá
konania. V islamských štátoch sa neuskutočnilo oddelenie náboženstva od štátu a
preto je v nich islam súčasťou spoločenských vzťahov a reálnej politiky. Súčasťou
života moslimov je aj islamské právo šaria,
ktoré viac menej nerieši konflikty právnych
vzťahov, ale predovšetkým určuje požadovaný štandard chovania v súlade s Božou
vôľou. Na rozdiel od nášho práva, ktoré
zákonodarcami upravované podľa potrieb
spoločnosti, islamské Božie právo je dané
človeku raz a navždy a spoločnosť sa mu
prispôsobuje. A moslimovia, ktorí prichádzajú do Európy obvykle chcú, aby pre
nich toto právo platilo bez ohľadu na to, na
území akého štátu žijú. Závažným je tiež,
že šaria pozná nielen trest, podobne ako u
nás (aj trest uvrhnutie do pekla po poslednom súde) ale tiež odmenu, za to že moslim žije v súlade s právnymi nariadeniami,
ktorej sa dočká na druhom svete, od Alaha.
V takú odmenu veria aj džhadisti, nekompromisní vyznávači islamu, čo vyúsťuje aj
do svätej vojny proti inovercom. A to je to,
čoho sa obávame a preto sa skepticky staviame k prijímaniu migrantov.
V Nemecku, kde žije približne 4,5 milióna moslimov, asi 14 percent z nich odmieta
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nemeckú demokraciu a uprednostňuje islamský zákon šaría. Títo moslimovia pokladajú za oprávnené aj politicky nábožensky
motivované násilie. U časti liberálnych existuje obava, že radikálni moslimovia (tých je

asi 1%) ich budú považovať za odpadlíkov,
ktorých podľa Koránu treba trestať smrťou.
Nuž, a čo sa týka Slovenska, my už niekoľko stotisíc migrantov máme. Sú to Ro-
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movia, ktorých gro prišlo k nám zhruba
pred 300 rokmi, máme, keď ich vyhnali zo
záp. Európy. Ich asimilácia sa sa ešte stále
nepodarila. O tom však niekedy nabudúce.


Samota verzus osamelosť
Edita Haluzová
Teraz budem citovať z článku
Mgr.art. Zuzany Hozoni: „Samota
je ticho. Je to stav, v ktorom býva
duša aj duch. Duch prináša harmóniu medzi konaním a bytím
človeka. V samote môžeme dušu
vnímať a cítiť najviac. Komunikovať s ňou. Zaplní priestor a je
tak blízko, že nepríde myšlienka,
alebo otázka, čo mám robiť!“
Inými slovami autorka poukazuje na to, že samota je vlastne
sloboda ducha človeka. V dnešnej
uponáhľanej dobe sa stáva človek
otrokom systému v ktorom žije.
Musí pracovať, aby uživil svoju
rodinu a predáva svoju životnú
energiu. Zatiaľ čo pracuje má
veľmi málo času venovať sa svojej rodine, svojím deťom. Bytie a
samota budujú základný kameň
šťastného života. Počas kratších
alebo dlhších životných úsekov
má byť samota začlenená do bežného života. Samota nie je na to,
aby sme niečo robili. Samota nie
je na rozmýšľanie, plánovanie, konanie... Samota je na užívanie si a
rozmaznávanie sa samého seba.
Je potrebná na dobytie bateriek.
Je to reštartér na to, ako v zdraví
prežiť ďalšie dni v zošnurovanom
spoločenskom systéme.
Už na detského jedinca vytvára spoločnosť veľký tlak a
kradne jeho pozornosť pre svoje
konzumné záujmy. Deti impulzívne nasávajú z okolia impulzy
ako špongia vodu a to úplne bez
cenzúry. Bilbordy, masmédia,
od malička im strkáme do ruky
mobily. Namiesto prechádzok
v prírode sedia hodiny za počítačom a namiesto hier s kamarátmi
hrajú počítačové hry a sledujú

múdrosti youtuberov. Nechávame im ukradnúť detské sny,
krásu a nevinnosť detstva, lebo
je veľmi málo času spoznávať ich
sny, ich detskú dušu. Nevedia sa
sami pohrať, ustavične čakajú že
im bude niekto robiť program a
ak ich nezaujme hrozitánsky sa
nudia. Mentálne dozrievanie vychádza z citového dozretia. Preto
sme celý život zraniteľnejší citovo
než mentálne. Preto je samota
pre človeka dôležitá. Človek sa
musí už od mala naučiť počúvať a
vnímať seba, svoju dušu. Musí sa
naučiť žiť v harmónii so svojimi
pocitmi. Musí vedieť kedy je čas
uvoľniť sa, odstrihnúť sa aspoň na
pár dní od
telefónu,
p o č ít a č a ,
televízora, aby sa
upokojil,
uvoľnil to
narastajúce napätie
čo v ňom
neustále
pretrváva.

nite- rodine, alebo sociálnom
zariadení, ale pre nejakú príčinu
je zrazu „odstavený na druhú koľaj.“ Buď je to človek s telesným
postihnutím, ktorý má problém
dostať sa sám medzi ľudí, alebo je
sám, lebo ho opustili detí, založili si rodiny a odsťahovali sa. Oni
zrazu ostali sami v prázdnom
byte a ak sú aj bez partnera, pociťujú zrazu osamelosť a prázdno.
Zistia, že už nikoho nezaujímajú
a nikto ich nepotrebuje.. Svojimi
rečami a sťažnosťami na chatrné
zdravie otravujú svojich blízkych,
ktorí zrazu nemajú čas, zaoberať
sa ich „banálnymi“ problémami.
Majú predsa svoje rodiny, svoje
deti, svoje problémy... A
tak starý
človek
z a č n e
chradnúť.
Chradne
vlastne
jeho duša,
lebo
si
uvedomil,
že je neO p apotrebný
kom pros- teda že
pešnej
zavadzia a
samoty je
otravuje...
osamelosť
A mož.Človek je
Ilustračná fotografia
no by len
tvor spolostačilo
skĺbiť
tieto
dva
pojmy
„sačenský a už od narodenie prežíva
motaosamelosť“.
Syn,
alebo
dcév nejakom kolektíve - jasle, škôlka, škola, rodina, práca. O osame- ra by si našli pár chvíľ zo svojho
lých ľuďoch sa zvykne hovoriť ako drahocenného času na návštevu
o čudákoch odtrhnutých od rea- svojho osamelého rodiča. Možno
lity. Ale nikto si nevie uvedomiť, si len tak k nemu sadnúť, uvariť
čo všetko takémuto čudáckemu a vypiť si spoločne kávu a hlavsprávaniu predchádzalo. Najhor- ne vypočuť si ho. Alebo sa aspoň
ší je pocit osamelosti uprostred tváriť že ho počúva, veď tie hisdavu. Človek roky žije v komu- torky a sťažnosti na to čo ho bolí

už pozná naspamäť... Tak by jednoducho vypol, nasadil na tvár
povzbudzujúci úsmev a počúval,
aspoň navonok. V duši by vypol
spínač a oddychoval. Samozrejme by musel vypnúť mobil. Nerobil by nič, len by si vychutnával
chvíľu pokoja. A svojmu rodičovi
by urobil obrovskú radosť svojou prítomnosťou. Naše riešenie problémov je v našej hlave a
my rozhodujeme o výsledku aj
o tom, koľko chceme alebo môžeme obetovať z nášho času.
Ako ste si iste všimli, celé roky
píšem o problémoch starých a
telesne postihnutých ľudí. Píšem
o činnosti organizácií, ktoré takýchto ľudí a ich potreby zastrešujú a pomáhajú sa im vyrovnávať s osamelosťou. Niekedy ani
netušia, že takáto organizácia
v ich meste alebo na dedine existuje. Treba im o nich dať vedieť a
možno sa ponúknuť, že ich tam
odvediete. Blíži sa jeseň a zima.
Dlhé zimné večery a krátke dni a
oveľa viac priestoru na beznádej
a depresiu. Niektorí starší ľudia
sa obávajú chodiť von v dôsledku
zhoršenej pohyblivosti a obavy,
aby si neublížili. Istotne by však
uvítali spoločnosť druhých ľudí,
alebo si zašli na nejaké kultúrne podujatie. Umožnite im to,
rozprávajte sa s nimi o ich potrebách. Veď staroba čaká na
každého z nás. Aká bude jej kvalita záleží od vás a od tých okolo,
ktorí vládzu... Prosím, zamyslite
sa nad tým. Urobíte radosť iným,
ale istotne aj sebe. Budete mať
dobrý pocit z toho, že ste niekoho
urobili aspoň na chvíľu šťastným.
A je to dar, ktorý nestojí žiadne
peniaze. Ďakujem.
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Paradox
Katarína Kačalková
Viete čo je paradox? Wikipédia nám ponúka viacero definícií. Hovorí, že ide o protirečivú, takmer nezmyselnú výpoveď, založenú na formálne správnom úsudku, ktorého
výsledkom je logický spor. Ale taktiež môže
ísť o jav zdanlivo odporujúci všeobecnej skúsenosti, ale pochopiteľný z hlbšieho štúdia
prírodných zákonov, či o absurdný dôsledok
nejakej teórie alebo praxe. Našla som aj takú
definíciu, že paradox je výrok, ktorý zdanlivo
vychádza z pravdivých premís a vedie
k nelogickému, zjavne chybnému záveru alebo pozorovaniu, čo je na prvý
pohľad neintuitívne.No... trošku zložité a krkolomné vysvetlenia . Ja vám
chcem v tomto článočku rozpovedať
veľmi jednoducho a zrozumiteľne, čo to
ten paradox je...
Už to bude nejaký rôčik, čo sa internet stal
bežnou súčasťou nášho života a nielen toho
pracovného. Preto som sa potešila aj ja, keď
po mnohých peripetiách a vybavovačkách sa
konečne aj mne podarilo získať od nemenovaného poskytovateľa pripojenie na internet.
Router začal blikať a svietiť, wifi fungovala,
rýchlosť sťahovania dát celkom dobrá. S potešením som si za prijateľnú cenu po večeroch začala užívať túto vymoženosť a prezerať
portály, stránky, či sociálne siete. Moja radosť trvala približne pol roka. Jedného rána
som si všimla, že v kúte položený router ani
nebliká, ani nesvieti. Ale keďže som odchádzala do práce, pustila som to z hlavy a večer, chvalabohu, všetko bolo OK. Na druhý

deň ráno som cielene preskúmala router,
ktorý opätovne nejavil známky fungovania.
Avšak večer bolo znovu všetko v poriadku.
Takto sa to opakovalo niekoľko dní, až jedného dňa prestal fungovať úplne. Išla som
teda navštíviť svojho poskytovateľa a popísala
som existujúci stav. Milá pani ma usmernila,
že problém s pripojením na internet sa nedá
riešiť priamo u nich, ale mám zavolať na konkrétne telefónne číslo, kde mi ochotný operátor určite poradí, ako mám ďalej postupovať.

Inštrukcie som do bodky splnila. Mladý muž
na druhom konci sa ma dôsledne na všetko
povypytoval, niektoré veci si nechal ozrejmiť
dvakrát. Počas rozhovoru preskúmal funkčnosť, resp. nefunkčnosť môjho pripojenia a
svoje úvahy zakončil konštatovaním, že v danej lokalite sú linky nepostačujúce, je tam
pripojených už veľa užívateľov a skúsi sa na
vec pozrieť komplexnejšie. Konečné vybavenie predpokladal v horizonte 24 až 48 hodín.
No, nedá sa nič robiť, niekoľko dní bez internetu....to sa predsa svet nezrúti. Lenže ani po
sľúbenej dobe sa moje pripojenie neobnovilo.
Znovu som telefonovala na poruchovú linku
s otázkou v hlase, čo sa deje...? Operátorkou
bola tentokrát milá, mladá (asi) slečna, ktorá
si vec nechala porozprávať pekne od začiatku.

Opäť rovnaké odpovede, opäť preskúmanie
nefunkčnosti pripojenia a ... jedna novinka:
Pošlem k vám servisného technika – prisľúbila (asi) slečna. Na ďalší deň v dohodnutom
čase technik skutočne prišiel, urobil svoje
čáry-máry a uistil ma, že po nejakom reštarte
systému sa pripojenie obnoví a všetko bude
v poriadku. S miernou skepsou som očakávala, kedy môj router zabliká a zasvieti. No
vytúžené svetielka sa neobjavili ani na ďalší
deň... Moje „odrezanie od civilizácie“ trvalo
už viac ako dva týždne. Na ďalší deň som
znovu telefonovala na poruchovú linku,
kde som natrafila na ďalšieho z plejády zamestnancov, ktorý ihneď prejavil
záujem o celú genézu môjho prípadu.
Ako blesk z jasného neba ma prepadla
myšlienka, že moje dôsledné popisovanie celého príbehu asi nebude zadarmo,
i keď (logicky) volám na poruchovú linku nie z vlastnej vôle... Nuž som sa teda opýtala... a pri sume za jednu minútu hovoru sa
mi zakrútila hlava! Zvýšila som rýchlosť reči a
dôrazne požiadala o konečné vybavenie! Približne po troch týždňoch nastal deň D, kedy
môj router chytil druhý dych... Po dychu som
však zalapala aj ja pri najbližšej faktúre... Desiatky a desiatky eur v časti „Poplatky za internet“ otvorili moje ústa dokorán a názorne
mi ukázali, ako jednoducho, rýchlo a legálne
mám zaplatiť za službu, ktorú som tri týždne
nemohla užívať!
Keby definícia tohto slovenského paradoxu
nebola taká dlhá, asi by som ju poslala do Wikipédie na zverejnenie... 



TJ Liptovská Štiavnica - AS Trenčín (0:6)
Nie často máme možnosť vidieť na našom štiavnickom trávniku hrať prvoligových futbalistov. Tento rok sme tú šancu

mali, keď proti našim chlapcom nastúpili
hráči z AS Trenčín. A že sme nevyhrali?
Nevadí. Bolo sa na čo pozerať...

Text a foto: D.Dírer
Fotogalériu zo zápasu nájdete na adrese http://
aktuality.liptovskastiavnica.sk/LS-TN2018 
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Sedembolestná Panna Mária, patrónka našej vlasti
kaplán František Perignát

Osobitným spôsobom si my Slováci uctievame Pannu Máriu ako Sedembolestnú
a pod týmto titulom ju vzývame ako našu
patrónku. Je to aj preto, že si náš národ
dosť vytrpel počas svojej dávnej i nedávnej minulosti a tak sa Božia Matka, ktorá
mala plnú účasť na Kristových utrpeniach
stala pre nás tak blízkou. Nazrime do
histórie slávenia tohto sviatku. Úcta
k siedmim bolestiam Panny Márie má
začiatok v stredoveku. Jej výkvetom je
nádherná sekvencia Stabat Mater, no
veriaci si už od najstarších čias s úctou spomínali na bolestnú Pannu pod
krížom.
Prvé známe liturgické slávenie sviatku nariadila synoda v Kolíne nad Rýnom 22.4. 1423 s titulom Spomienka
na úzkosti a bolesti preblahoslavenej
Panny Márie, a to na piatok po tretej
nedeli po Veľkej noci. Pápež Sixtus
IV. vložil roku 1482 do misála omšu
Naša Pani bolestná. Ďalší pápež Benedikt XIII. roku 1727 povolil omšu o
Siedmich bolestiach Panny Márie pre
celú Cirkev. Zároveň dovolil, aby Slováci
uctievali Pannu Máriu ¬ Sedembolestnú
ako svoju patrónku. 1.9.1814 pápež Pius
VII. ustanovil osobitný sviatok Siedmich
bolestí Panny Márie na tretiu septembrovú nedeľu. Tento sviatok už mal vlastnú
omšu. Pápež ho ustanovil z vďaky za jeho

šťastný návrat zo zajatia. Pápež Pius X.
preložil sviatok na 15. septembra, aby nedeľa ostala voľná.
Roku 1927 na žiadosť slovenských biskupov Svätá stolica odobrila úctu k Sedembolestnej na Slovensku a pápež blahoslavený Pavol VI. roku 1964 vyznačil
šaštínsky chrám ako centrum uctievania
Sedembolestnej titulom Basilicaminor a

roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú patrónku celého Slovenska.
Číslo sedem v biblickom zmysle je číslo
plnosti. V súvislosti s Božou Matkou teda
toto číslo vyjadruje množstvo a veľkosť jej
bolestí: 1. Simeonova predpoveď 2. Útek
do Egypta 3. Strata dvanásťročného Ježiša

4. Cesta na Golgotu 5.Ukrižovanie 6. Sňatie z kríža 7. Ježišov pohreb.
Panna Mária všetky bolesti znášala s hlbokou vierou a dôverou. Simeonovo proroctvo vskutku poznačilo jej život a naplnilo sa. Meč bolesti preťal jej dušu zvlášť
pri úteku do Egypta, pri hľadaní malého
Ježiša v chráme, pri nepochopení a nenávisti voči jej Synovi. Jej utrpenie vrcholí
v Ježišovom utrpení a smrti na Kalvárii. Toto utrpenie Panny Márie spojené s utrpením jej Syna sa pre mnohých
kresťanov stalo prameňom, z ktorého
čerpali a čerpajú nádej a posilu v nesení
vlastných životných krížov.
Máriu ako trpiacu - bolestnú - si uctievajú jednotlivci, spoločenstvá i celé
národy, a takto si ju ako svoju Patrónku
ctí aj slovenský národ. Obraz Sedembolestnej bol našim predkom odpradávna
útechou a posilou v toľkých utrpeniach,
ktoré museli prekonávať. Nie je teda náhoda, že sa dali pod jej ochranný plášť.
Utrpenie slovenských otcov a matiek,
keď ich synovia museli počas vojen prelievať krv..., horkosť odlúčenia pri odchode do ďalekého sveta za skyvou chleba, za prácou..., zápas o svojbytnosť, útlak,
morálne krivdy, sklamania, zrady, bieda,
hlad, choroby...
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je
pre nás Slovákov priznaniu sa ku kresťanským koreňom nášho národa a dedičstva
svätých Cyrila Metoda.


FOTOKRONIKA - dianie v obci dokumentuje D.Dírer
Novoopravené koryto potoka, ktoré odvádza vody medokýšu do dažďovej kanalizácie
- chodník medzi Ul. Nová a Ul. Poza Drevenice...

18. 9. 2018
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Začiatok výstavby materskej školy, ktorú chceme ukončiť v roku 2019...

18. 9. 2018

12. 10. 2018

Pohľad na výmenu strešnej krytiny budovy kultúrneho domu, kde 50. ročnú krytinu
nahradí nový plech...

29. 9. 2018

18. 9. 2018

Naše Poľovnícke združenie Salatín v spolupráci s obcou sa postaralo o skrášlenie prechodu cez potok ku miestnemu altánku...

30. 9. 2018
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