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Prajem vám Šťastné a veselé
Dušan Dírer

Milí čitatelia.
Blíži sa koniec roka 2018, ktorý bol po
viacerých stránkach pestrou znôškou všakovakých udalostí.

Ťažiskom (aspoň z pohľadu ďalšej
existencie a rozvoja našej obce) boli komunálne voľby, v ktorých sme si zvolili na ďalšie štyri roky starostu a Obecné
zastupiteľstvo. Podrobné výsledky volieb
nájdete na nasledovnej strane. Informácie o aktuálnych skutočnostiach a problémoch v obci prinášame v pravidelnej rubrike Postrehy starostu
obce. Učiteľky miestnej Základnej školy prinášajú články z diania
v škole, dozviete sa o činnosti Jednoty dôchodcov Slovenska a
o ich úspechoch v športovej oblasti, no a v tomto predvianočnom
čase nebude chýbať ani duchovné slovo.
Držíte v rukách 80-te číslo nášho - vášho časopisu, končí sa
20-ty rok jeho existencie:

ste vďaka neho mali možnosť získať veľa cenných informácií z veľa
oblastí poznania, poučili, ale aj zabavili sa. Ďakujem všetkým doterajším prispievateľom, že boli ochotní ubrať si zo svojho voľného
času, aby sa podelili s ostatnými o svoje myšlienky, skúsenosti, alebo zážitky. Chce to nielen ochotu, ale aj obetavosť. Výsledok môže
potešiť iných. Ako matematik mám rád číselné vyjadrenia a pri
tejto príležitosti mi napadlo pre ilustráciu spočítať svoj čas - ak na
jedno spracovanie podkladov a ich pripravenie do tlačovej podoby
potrebujem cca 20 hodín („plus-mínus“), pre doterajších 80 čísel
to predstavuje 1600 hodín, ktoré ak rozdelím na 16 hodín denne
(treba predsa aj jesť a spať), doterajšie vydania zabrali 100 dní - tiež
pekné výročie. Nuž ale stále to je iba zlomok jedného roka... 
• Verím, že budú nasledovať ďalšie (úspešné) vydania tohto časopisu v jeho ďalších ročníkoch.

Prajem vám veľa príjemných chvíľ strávených nielen pri stránkach nášho „ToiTo“, ale hlavne v prítomnosti svojich blízkych, a to
nielen počas nasledovných sviatočných dní, ale stále... 

• Verím, že po celý čas bol dobrým spoločníkom po stránke informovanosti o aktuálnom, ale aj pripravovanom dianí v obci, že

šéfredaktor časopisu

Zaznelo osem nahlas vyslovených sľubov
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Liptovská Štiavnica
sa konalo dňa 26. 11. 2018.

v znení neskorších predpisov sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.

Novozvolený starosta obce Liptovská Štiavnica Dušan Lauko zložil v zmysle § 13
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sľub
starostu obce. Taktiež poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica RNDr. Dušan Dírer, Marián
Janiga, MVDr. Juraj Molčan, Marek Pavlík,
Michal Ondrejka, Valéria Tulinská a Ing.
František Belko zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská
Štiavnica zvolilo:

Voľba pracovných komisií

- podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
RNDr. Dušana Dírera, NOVA za predsedu a MVDr. Juraja Molčana, SMER –SD,
Michala Ondrejku, SNS, Ing. Františka
Belku, KDH a Mareka Pavlíka, NEKA za

Zo zasadnutí OZ

členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce.
- podľa čl. 6 ods. 4 písm. b) smernice obce
o vybavovaní sťažností Mariána Janigu za
predsedu a Michala Ondrejku a Valériu
Tulinskú za členov komisie na prešetrovanie sťažností, ktorá smeruje na hlavného
kontrolóra obce pri výkone samosprávnej
pôsobnosti obce.
- RNDr. Dušana Dírera za predsedu a Mareka Pavlíka a Valériu Tulinskú za členov
komisie životného prostredia a výstavby,
lesného a vodného hospodárstva.
Pokračovanie na str. 2
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Zastupovaním starostu bol opäť poverený RNDr. Dušan Dírer
Pokračovanie zo str. 1

za členov komisie na ochranu verejného
poriadku.
- Valériu Tulinskú za predsedu a Mariána
Janigu a Mareka Pavlíka za členov komisie sociálno-zdravotnej a športovej.
- RNDr. Dušana Dírera za predsedu, Mareka Pavlíka a Ing. Františka Belku za členov finančnej komisie.

Dušan Lauko zložil sľub starostu obce

- MVDr. Juraja Molčana za predsedu a
Michala Ondrejku Ing. Františka Belku

OZ obce Liptovská Štiavnica určilo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §4 ods.2 zák.
č.320/2018, ktorým sa dopĺňa zákon
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostovi obce tak, že starostovi
obce Liptovská Štiavnica Dušanovi Laukovi zvyšuje minimálny plat o 50 %.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy
(10. 11. 2018) v obci Liptovská Štiavnica
Účasť voličov:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu obce
Platných hlasov odovzdaných pre voľby do OZ

930
638
622
618

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na funkciu starostu obce:
Dušan Lauko, SNS
430
Janka Slimáková, NEKA
112
Marek Pavlík, NEKA
80
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva:
RNDr. Dušan Dírer, NOVA
334
Marián Janiga, SNS
311
MVDr. Juraj Molčan, SMER - SD
311
Marek Pavlík, NEKA
248
Michal Ondrejka, SNS
242
Valéria Tulinská, SNS,
235
Ing. František Belko, KDH
233
Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov
Obecného zastupiteľstva:
Mgr. Ľubomír Janči, NEKA
226
Janka Slimáková, NEKA
222
Ing. Pavol Hlaváč, SNS
201
Pavol Gajdoš, SMER - SD
130
Martin Lauko, NOVA
112
Vladimír Kováčik, SNS
90
Branislav Omasta, SNS
78
Percentuálna účasť na komunálnych voľbách v našej obci dosiahla 68,6%.

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská
Štiavnica
zobralo
na vedomie poverenie starostu obce,
ktorým starosta obce v zmysle § 13b
ods. 1 a 2 zákona
č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
v znení neskorších
predpisov
poveril
RNDr. Dušana Dírera, poslanca obecného zastupiteľstva
obce zastupovaním
starostu obce.
OZ obce Liptovská
Štiavnica poverilo
v zmysle § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia

veta, ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov RNDr. Dušana Dírera, poslanca
obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť
zasadanie obecného zastupiteľstva.
OZ obce Liptovská Štiavnica deleguje
v zmysle § 25 ods. 1, ods. 4 a ods. 7 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších
právnych predpisov Michala Ondrejku a
Ing. Františka Belku poslancov obecného
zastupiteľstva za členov Rady školy ZŠ.

Dušan Dírer zložil sľub poslanca obce a
následne prebral poverenie zastupovaním
starostu obce

Na záver OZ obce Liptovská Štiavnica
schválilo Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb podľa § 269 ods. 20 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Ing. Annou
Kalinovou, č. licencie 517, Zvolen a obcou
Liptovská Štiavnica, zastúpenou Dušanom
Laukom, starostom obce.


Stante sa prispievateľom To i To
Vážení čitatelia.

Tak ako sme urobili už niekoľkokrát, chceme vás požiadať o pomoc pri zostavovaní a tvorbe nášho - vášho časopisu Štiavnické
to i to. Budeme radi, ak zostavovanie obsahu časopisu nenecháte
iba na redakcii a stálych prispievateľoch. Uvítame vaše myšlienky, pripomienky, podnety, návrhy, ilustrácie, či fotografie.
Svoje príspevky nám môžete doručiť na Obecný úrad, alebo poslať e-mailom na adresu redakcie: toito@liptovskastiavnica.sk.
Vopred vám srdečne ďakujeme.
Redakcia
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Vážení spoluobčania,
už nezostáva veľa času a opäť sú
tu najkrajšie sviatky roka, Vianoce 2018. Pri tejto príležitosti by
som chcel stručne spomenúť štyri oblasti, ktoré sa nás všetkých
týkajú.
10.11.2018 sa v rámci celej SR
uskutočnili komunálne voľby,
kedy si občania volili predstaviteľov samosprávy, primátorov,
starostov a tiež poslancov mestských či obecných zastupiteľstiev.
Výsledky volieb uvádzame na
inom mieste našich novín. Pár
vetami by som chcel zhodnotiť
voľby v našej obci. Z volieb vzišiel 7 miestny poslanecký zbor,
ktorý je viac-menej stabilný. Poslanci Ing. Pavol Hlaváč a Mgr.
Ľubomír Janči sa s nami rozlúčili. Aj touto cestou im vyslovujem
srdečné ďakujem za prácu v poslaneckom zbore. Ich aktivity vo
veľkej miere napomáhali rozvoju
obce. Nahradili ich vekovo mladší poslanci Marek Pavlík a Ing.
František Belko, o ktorých predpokladám, že sa v budúcnosti
budú zapájať pri riešení problémov obce a následne sa môžu
chopiť silnej pozície pri rozhodovaní o smerovaní obce. Čo sa
týka voľby starostu, boli sme traja
kandidáti. Výsledky poznáte. Zostal som staronovým starostom.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým 430 spoluobčanom,
ktorí mi dali svoj hlas, ale taktiež
chcem ubezpečiť aj zvyšných 192
voličov, ktorí mi hlas nedali, že sa
budem snažiť robiť tak, aby mala
z toho osoh obec. Volebnú kampaň a priebeh volieb hodnotím
vysoko aktívne. Nedošlo k žiadnemu urážaniu (až na nejaké
krčmové reči), ale to už zrejme
k voľbám patrí. Samotný priebeh
volieb bol tiež bez incidentov a
samotná účasť vo výške 68,6 %
oprávnených voličov hovorí
o tom, že naši spoluobčania majú
záujem o veci verejné. Z poh-

ľadu starostu chcem občanom
odkázať, že tak ako som to mal
napísané na predvolebnom kalendáriku, pokúsim sa dokončiť
začaté. Prioritou tohto volebného
obdobia je dokončenie výstavby
MŠ a následne jej spustenie do
prevádzky. Či sa
tak stane
v septembri
2019 alebo v septembri
2 0 2 0
pozostáva z viacerých
faktorov,
ktoré zatiaľ nie
celkom
vieme
ov ply v niť. Dôležité bude, aby škôlka plnila svoj účel a aby sme ju dokázali naplniť kapacitne, t.j. 40 detí.
Druhou témou, ktorú v našich
novinách spomínam už asi tretíkrát je tuhý komunálny odpad.
Naša obec v súčasnosti praktizuje
odvoz tuhého komunálneho odpadu 1 x týždenne, vždy vo štvrtok. Občan má v hodnote 12,- €
predplatených 5 kuka nádob na
osobu + podiel na platby za veľkoobjemové kontajnery, ktorých
obec vyvezie ročne viac ako 30
ks. Parlament NR SR však schválil novelu zákona o odpadoch,
podľa ktorej bude pravidelne
dochádzať k vyhodnoteniu separovaného zberu v jednotlivých
obciach, čím obec ako taká vyseparuje viac, tým bude platiť menší poplatok za uloženie odpadu
na skládku. V praxi to znamená,
čím budeme viac triediť a menej
vyvážať veľkoobjemových kontajnerov, tým bude mať obec nižšie
výdavky. Aby sme sa dostatočne
na túto novú skutočnosť pripravili, obecné zastupiteľstvo schválilo namiesto pôvodných 12,- €



Postrehy starostu obce

Dane ostávajú nezmenené
Dušan Lauko
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na osobu a rok 15,- € na osobu
a rok s tým, že každý občan nebude mať predplatených 5, ale 6
kuka nádob. Zvýšením poplatku
chceme naakumulovať finančné
prostriedky, z ktorých budeme
hradiť spomínané poplatky. Obec
zvažuje, že separáciu rozšírime o drevený odpad,
t.j. nábytok,
ktorý bude
potrebné priviesť za obecný úrad, kde
bude následne spracovaný pracovníkom obce a
po spracovaní, odvezený
na drviacu
linku firmy
OZO a.s., vo
Sv. Kríži. Chcem Vás ubezpečiť,
že tento poplatok 15,- € na osobu a rok chceme zachovať na
celé volebné obdobie 2019-2022.
Platby za ostatné dane a poplatky
ostanú nezmenené.
Ďalšou témou, s ktorou Vás
chcem oboznámiť je skutočnosť,
že čoskoro bude možné dostať do
rúk knihu Dejiny obce Liptovská
Štiavnica - 2. doplnené vydanie.
Kniha bola pripravovaná v priebehu dvoch rokov. Historický
materiál sme čerpali predovšetkým z Okresného archívu v Liptovskom Mikuláši, niečo z archívu v Bytči, ale viaceré materiály
poskytli aj miestni občania. Čo
sa nám podarilo dať dokopy, to
si v knihe budete môcť prečítať
a to, čo ste nám nedoniesli, sme
jednoducho uverejniť nemohli.
Náklady na knihu v počte 500
kusov predstavujú čiastku cca
9 000,- €. Ešte staré obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že kniha
pôjde do predaja a cena za 1 výtlačok bude predstavovať sumu
10,- €. Dúfam, že táto kniha Vám
prinesie celkový pohľad na histó-

riu našej obce a čitateľ tam objaví
viacero historický fragmentov,
nielen o obci, ale možno práve
aj o jednotlivých rodinách. Hlavným autorom knihy je PhDr. Peter Vítek.
Štvrtou témou je prichádzajúca
zima a s ňou spojené problémy
na miestnych komunikáciách.
Skoro každý rok upozorňujem
občanov obce, ale hlavne vodičov, na zlé parkovanie svojich automobilov na miestnych komunikáciách. Zatiaľ sme v obci veľa
snehu nemali, ale verím, že zima
svoju pravú tvár ukáže určite
v nasledujúcich dňoch. Odhŕňanie si zabezpečujeme vlastným
malým traktorčekom, v prípade vyššej snehovej prikrývky
máme zabezpečený veľký traktor
z miestneho PD. Ak traktorista vidí pred sebou zaparkované
auto, automaticky musí urobiť
oblúk, s ktorým vzniká zúženie
vozovky a mnohým občanom sa
zdá toto odhŕňanie nedokonalé.
Preto Vás, vodiči, žiadam, aby
ste svoje autá parkovali počas
zimy na svojich nehnuteľnostiach a nechali cestu uvoľnenú
pre odhŕňače snehu. Mnohí naši
spoluobčania si počas sneženia
zvyknú vypratať sneh zo svojich
domovov a vyhodia ho, kde inde,
ako na ulicu. Aj túto činnosť považujem nie za uváženú, lebo
mať čistý dvor bez snehu, ale zahatanú ulicu s metrovou hŕbou
snehu je tiež nič moc. Dúfam, že
som Vás týmito vetami nejakým
spôsobom nevyrušil, ale vždy sa
pozrime hlavne na Novej ulici,
koľko tých áut vlastne pred svojimi domami na verejnom priestranstve parkujeme.
Chcem Vám popriať pri príležitosti blížiacich sa Vianočných
sviatkov ich spokojné prežitie
v kruhu svojich blízkych a do
nového roka 2019 popriať hlavne
veľa zdravia a pokoja.
Váš starosta obce.
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Rozpočet obce na rok 2019
Bežné príjmy
Daňové príjmy z majetku (podielové dane a daň z nehnuteľností
Daňové príjmy – za psa, TKO, ubytovanie a verejné priestranstvá
Nedaňové príjmy (prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov)
Nedaňové príjmy (administratívne poplatky, ŠKD, stravné, predaj tovarov a služieb)
Nedaňové príjmy – úrok z vkladov
Bežné granty a transfery – na ZŠ a dotácie na prenesený výkon štát. správy
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Bežné výdavky
Výdavky verejnej správy
-prenesené kompetencie
- mzdy, príplatky a odmeny
- odvody do poisťovní
- tovary a služby
Finančná oblasť
Transakcia verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi (energie, materiál, údržba, dopravné a odmeny)
Cestná doprava
Nakladanie s odpadovými vodami
Nakladanie s odpadmi
Verejná zeleň
Rozvoj obce (mzda vodiča, materiál, dopravné traktor, nájom, dohody o prac. činnosti)
Verejné osvetlenie
Dotácie z rozpočtu obce
- TJ Družstevník
- Šachový klub Investspol
- Evanjelická cirkev a. v.
- Rímsko- katolícka cirkev
- Poľovnícke združenie Salatín
- Jednota dôchodcov
Rekreačné a športové služby (oprava siete ihrisko, údržba kosačky, energia, nákup orezávača
stromov, všeobecný materiál, generálna oprava multifunkčného ihriska)
Knižnica
Kultúrny dom (energie, materiál, údržba budovy a odmena správcovi, akcie obce)
Ostatná kultúra ( údržba MR, tlač To i to, konces. popl.)
Dom smútku a cintorín (energia, materiál, odmena správcovi, členské príspevky)
Základná škola
Materská škola
ŠKD (mzdy, odvody vychovávateľke, materiál a stravovanie)
Školská jedáleň (mzdy, odvody a strava kuchárka a vedúca ŠJ, materiál)
Centrá voľného času, transfery súkromnej základnej umeleckej škole
Opatrovateľská služba (mzdy, odvody opatrovateľke, materiál a stravovanie)
Hmotná núdza (strava a školské pomôcky pre deti v HN)

Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
- Stavebné úpravy ZŠ a prístavba MŠ
- rekonštrukcia KD
- rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
- rekonštrukcia MK
- rozvoj obce – zberná hala, medokýš + projektové dokumentácie

Podrobné členenie rozpočtu nájdete na webovej stránke obce.

EUR
1 584 044
60 070
2 200
18 920
0
127 029
1 792 263
282 767, 58
332 600
EUR
140 745
2 560
81 500
30 810
25 875
5 724
0
5 417
3 670
5 100
24 900
6 600
21 583
10 500
30 000
25 000
1 500
500
1 000
1 000
1 000
3 800
0
18 504
11 340
13 103
120 831
5 000
19 955
29 867
1 149 624
6 250
0

1 632 513
742 679,08
594 029
50 000
29 650,08
36 000
33 000
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Stretnutie s Mikulášom
Katarína Lajčiaková
O svätom Mikulášovi koluje viacero legiend, no pre deti je
symbolom obdarovávania sladkosťami, ovocím a darčekmi.
Tak ako vždy, ani v tento rok, neobišiel Mikuláš našu obec.
Síce neprišiel na saniach, ale jeho príchod aj tak potešil všetky
rozžiarené detské tváričky. Všade na oknách v domoch čakali
už vyumývané topánky a netrpezlivo čakal aj smutný vianočný
stromček pred miestnou zvonicou. Konečne nadišla tá chvíľa,
kedy vstúpil do kultúrneho domu sv. Mikuláš v sprievode čerta a dvoch anjelov. Pán starosta ho slávnostne privítal a žiaci
základnej školy ho potešili pripravenými básňami a piesňami
tak, ako nás aj on potešil plnými balíčkami. Veríme, že sa Mi- Mikuláša privítal starosta obce...
kulášovi u nás páčilo a zavíta ku nám aj o rok.


Mikuláš rozdával darčeky...
Fotografie: D.Dírer

Fotogalériu z akcie nájdete na adrese https://lnk.sk/exTV

Po rozsvietení obecného stromčeka...

Posedenie s dôchodcami
Dušan Dírer

Nedeľa 28. 10. 2018 patrila skôr narodeným spoluobčanom, keďže sa už po
dvadsiaty tretí krát uskutočnilo v sále
miestneho Kultúrneho domu Posedenie
s dôchodcami. Po kultúrnom programe,
v ktorom vystúpili žiaci z miestnej Základnej školy, odovzdal starosta obce malý dar
spoluobčanom, dožívajúcim sa v tomto
roku 75, 80, 85 a 90 rokov. Potom nasledovala slávnostná večera a družný rozhovor
pri poháriku vínka...

Fotogalériu z akcie nájdete na adrese
https://lnk.sk/cvS3

Odmenení jubilanti...

Foto z archívu obce
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Zdravá výživa - aj u nás v škole
Renáta Cagalincová
Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému
a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú
sa často zabúda. Vyvážená strava je veľmi
dôležitá. Potrebný je dostatok vitamínov a
minerálov, bielkovín a vlákniny. K zdravej
strave nepatrí veľa mastného, sladkého a
veľa soli. Dôležité je tiež dodržiavať pitný
režim. Práve preto si 16. októbra pripomíname Svetový deň výživy. Pri príležitosti
tohto dňa sme v našej škole zorganizovali
výživovú aktivitu, ktorej cieľom bolo žiakom priblížiť aktuálne trendy o zdravej
výžive a trendy o aktívnom životnom štýle.

K tomu prispeli i oslovení sponzori, ktorý- ciu chorôb má zdravý spôsob života veľký
mi boli Agrokarpaty Plavnica (čaje), Coca- význam – k nemu patria správna výživa,
Cola Slovakia (minerálky), spoločnosť Alfa stravovacie návyky, pohybová aktivita, doBio (nátierky, syry). Žiaci v jednotlivých statok spánku a pozitívne myslenie.

triedach pripravovali z prinesených surovín ovocné a zeleninové šaláty, zdravé nátierky.
Všetko to naaranžovali, vkusne
pripravili a ukončením bolo spoločné stolovanie a ochutnávka
v jedálni školy. Teší nás, že deti
pre svoje zdravie urobili niečo
viac. Veríme, že návyky, ktoré
im vštepujeme, sa stanú súčasťou
ich života. Pre zdravie a preven- Foto z archívu školy

Záložka do knihy spája školy
Katarína Lajčiaková

Záložky od žiakov z V. Lomnice

V mesiaci október bol na našej
škole realizovaný česko-slovenský
projekt s názvom „Záložka do knihy
spája školy“. Tento projekt zastrešuje Slovenská pedagogická knižnica
v Bratislave. Do projektu sa prihlásilo
1048 škôl, z toho 308 českých a 740
slovenských. Keďže počet slovenských
škôl bol vyšší, tento rok nám pridelili
školu zo SR, konkrétne z Veľkej Lomnice.
Úlohou žiakov bolo vyrobiť záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí a pomocou ľubovoľnej techniky

Turisti na Popradskom plese
Renáta Cagalincová

Že je Slovensko krásne, chceme
naučiť očami vidieť a srdcom cítiť aj
naše deti. Štvrtý školský rok v škole
pôsobí turistický krúžok. Za tento čas
už žiaci navštívili veľa zaujímavých
miest, ale ešte stále je čo obdivovať a
spoznávať. Táto jeseň turistike priala,
a tak na 20. októbra padla voľba zájsť
si na Popradské pleso. Samozrejme
po turistickom chodníku Tatranskej
magistrály zo Štrbského plesa, žiadna
asfaltka, ani vlak.
Cesta ranným rýchlikom ubehla
ako rýchlikom, a už nás vítali do hmly

(napr. maľovanie, kreslenie, háčkovanie, drôtovanie, koláž a pod.) na určenú tému: Rozprávky, bájky, povesti a
príbehy nepoznajú hranice.
Žiaci na hodinách slovenského jazyka a literatúry čítali rozprávky, bájky
a povesti a následne na hodinách výtvarnej výchovy vytvárali zaujímavú
záložky do kníh, ktoré sa stali darom
pre kamarátov z partnerskej školy.
Naši štvrtáci na hodinách slohu
napísali aj priateľský list, v ktorom kamarátov z Veľkej Lomnice oboznámili s našou obcou, predstavili im našu
školu a poďakovali sa za ich záložky.


Foto z archívu školy

zahalené Vysoké Tatry. Pribúdajúcim
časom a nadmorskou výškou sa však
rozplynula a slnko doprialo turistom
pokochať sa po okolitých tatranských
štítoch prírodnej scenérie širokej
Mengusovskej doliny. Po východnom
svahu Patrie sme sa dostali ku Majláthovej chate a po občerstvení pred
spiatočnou cestou ešte ku Chate pri
Popradskom plese. Pár záberov na
pamiatku a cesta späť. Na Štrbskom
plese opäť hmla a nepríjemný chlad.
Ale v srdciach teplo za prekonanie
nielen tejto túry, ale aj samých seba.
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Zdravý les je veľká rodina
Jana Kohútová

Vedeli ste o tom, že nie každý, na
prvý pohľad nepoškodený les, je
zdravým lesom? Rozdiel medzi
zdravým - prirodzeným lesom a
nezdravým - monokultúrou našim školákom veľmi zaujímavo
vysvetlili manželia Hančinovci,
pracovníci Správy Národného
parku Nízke Tatry. Deti mali
možnosť vytvoriť si pomocou
makiet a indícií prirodzený les
so stromami rozličného druhu,
veku a veľkosti. V nadväznosti
na zloženie vegetácie dopĺňali
typických obyvateľov z ríše zvierat. Výsledkom bol obraz lesného ekosystému, kde každý prvok

má svoj význam. Či je to hnijúci kmeň, huby, dutina v strome, alebo ďateľ, či ten najmenší
chrobáčik. Umelo vysadený les
túto rozmanitosť rastlinnej a
živočíšnej ríše nemá.
Pestrú ponuku ekovýchovných
programov Správy NAPANTu
z Liptovského Hrádku využíva
naša škola každoročne. O tom,
že príroda a jej ochrana deti
zaujíma, svedčia ich zvedavé
otázky a snaha podeliť sa aj
o vlastné pozorovania a skúsenosti. Tento školský rok nás
čakajú ešte dve stretnutia, na
ktoré sa už teraz tešíme.
 Foto z archívu školy

Najlepší detektív školskej knižnice
Katarína Pastuchová
Je všeobecne známym faktom, že pritiahnuť deti k častejšiemu čítaniu je v dnešnej
pretechnizovanej dobe veľmi zložité. Jednoduchšie je pustiť si televíziu, počítač, tablet,
smartfón a „nechať sa zabávať“. Čítanie však
nie je len obyčajnou voľnočasovou aktivitou,
ale pomocou neho rozvíjame nielen slovnú
zásobu, spôsob vyjadrovania, ale získavame
aj nové vedomosti, spájame súvislosti a rozširujeme si všeobecný rozhľad. Ľudia, ktorí
často čítajú, dosahujú aj v iných oblastiach
lepšie výsledky.
Z tohto dôvodu aj pedagógovia našej školy hľadajú všetky možné spôsoby, ako urobiť
čítanie pre deti pútavejším a aby návštevy

školskej knižnice boli čoraz častejšie. Počas
mesiaca december mali žiaci 3. a 4. ročníka
možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepšieho
detektíva školskej knižnice. Ich úlohou bolo
počas cca. 20 dní zistiť správne odpovede
na 10 položených otázok. K dispozícii mali
školskú knižnicu, „pána Googla“, ale samozrejme aj aktívnych rodičov. A že to nebola
ľahká úloha, svedčia o tom „zatiaľ“ len dva
pripravené diplomy detektíva (pozn.: údaj
je aktuálny v čase odovzdania príspevku).

TEST

Vedúca školskej knižnice verí, že do uzávierky to bude oveľa väčšie číslo a ak máte
chuť si zmerať sily v oblasti poznania detskej literatúry aj vy, NECH SA PÁČI!.

4. Čím zašili gaťky psíčkovi v knihe
Rozprávky o psíčkovi a mačičke
od Josefa Čapka?



Športom proti drogám
Tatiana Šindléryová

Dňa 29.11. 2018 sa počas štvrtej vyučovacej hodiny na multifunkčnom ihrisku za našou školou uskutočnila akcia
- Športom proti drogám. V úvode bolo
spomenuté, že drogy sú veľmi nebezpečné a že veľmi dobrou prevenciou
proti nim je zamestnať svoju myseľ i
telo prospešnými aktivitami s dobrými kamarátmi. Žiaci boli rozdelení do
štyroch družstiev a to: Zelený špenát,
Červené nosy, Biele medvede a Modré

nezábudky (mená si vymysleli sami).
Čakali na nich štyri súťažné disciplíny,
pri ktorých sa oduševnene snažili získať čo najviac bodov. Na záver každé
družstvo spravilo reťaz pochytaním sa
za ruky....tá symbolizovala súdržnosť a
uvedomenie si, že všetci držíme spolu a
pomáhame si, aj v prípade problémov,
či v núdzi. Najviac bodov získalo družstvo Zelený špenát, no sladká odmena
neminula ani ostatné družstvá.


1. Ako sa volajú dvaja psíkovia, o kto-

rých píše spisovateľka Mária Vrkoslavová – Ševčíková?

2. Kto ilustroval knihu Junácka pasovačka od Márie Rázusovej – Martákovej? Odkiaľ pochádza ilustrátor?
3. Ako sa volá hlavná postava Knihy
džunglí od Rudyarda Kiplinga a
kto ju vychoval?

5. V ktorej knihe vystupujú dve sestry – dvojičky? Ktorá z nich prišla
o zub a ako?
6. Dostal sa Smelý zajko od spisovateľka Jozefa Cígera – Hronského,
keď bol v Afrike, aj k pyramídam?
7. Ako sa volali hlavné postavy –
vrabce, z knihy od Ľudmily Podjavorinskej?
8. Koho neustále hľadajú deti z knihy
od Gabriely Futovej?
9. Ako sa celým menom volá dievčatko v knihe Majka Tárajka od Márie Ďuríčkovej?
10. Kde sa narodil a kde je pochovaný spisovateľ knihy Modlitbičky?
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Vianoce opäť klopú na dvere
detí, ktoré svoje útočisko našli v Klube baptistickej cirkvi. Tieto deti si každý rok pripravujú
Ani sme sa nenazdali a Vianoce opäť klopú
básničky a pesničky pre uja Mikuláša, ktorý im
na dvere. Určite na ne nemôžeme zabudnúť,
nosí darčeky. Toľko čistej radosti a očakávania
keď reklamy či upútavky aj vyzdobené ulice
ma vnútorne obohacuje.
miest aj obcí už od novembra na ne všetkých
Dnes, keď píšem tieto riadky (12.12. - maupozorňujú. Včera som na ulici započula dvoch
gický dátum), sme boli s Jednotou dôchodcov
pánov, ktorí sa o blížiacich sviatkoch bavili.
a Zväzom telesne postihnutých na predvianočTen prvý upozorňoval druhého na sviatočne
ných trhoch v poľskej Jablonke. To bol dopoludvyzdobené stromčeky: „aha, už soplíky tečú po
ňajší program. O 15- tej hod. sa v priestoroch
stromčekoch, budú Vianoce“. Na sídlisku stojí
kaviarne Anima konalo vianočné
veľký vysvietený stromček, v teposedenie spojené s posedením
levízii idú večerné programy á la
pre jubilantov, ktoré usporiadal
vianočné romantické príbehy.
Mestský zväz SZTP v RužomberTeraz si asi myslíte čo tá osoba
ku. Že je o takéto podujatie veľký
má proti Vianociach? Ja nič. Len
záujem, svedčila aj účasť vyše 70
ma už unavuje že ich tak spročlenov, ktorí toto podujatie navfanovali. Najkrajšie sviatky roka
števujú veľmi radi. V minulom
, kedy sa všetci tešia na tri dni
vydaní časopisu som písala člástrávené v kruhu rodiny, keď stanok o samote a osamelosti. Nikto
ré mamy s láskou vypekajú viaby nemal trpieť pocitom osamenočné pečivo pre svoje vnúčatá
Foto E.Haluzová losti. Hlavne počas vianočných
a tešia sa z prítomnosti svojich Vianočné posedenie pre jubilantov
sviatkov nie. Veď sú to sviatky
najbližších.
veľa statočných dobrovoľných funkcionárov, pokoja, radosti a lásky.
Čítala som na internete jedno zaujímavé
ktorí sa tento predvianočný čas snažia svojim
Na záver mi dovoľte odcitovať tretí a posledprianie: „Chcela by som sa vrátiť do Vianoc
členom obohatiť rôznymi akciami, kde sa môžu ný internetový výrok, alebo lepšie povedané
svojho detstva!“
spoločne stretnúť, posedieť si, porozprávať sa, prianie: Zdravie sa nedá kúpiť na splátky, ani
Ja som s ňou v duchu vrelo súhlasila. Moje
či si zaspievať. Ja som sa osobne zúčastnila na darovať na sviatky.
Vianoce v detstve boli bez televízie, mobilov,
niektorých z nich, ktoré mi urobili radosť a
Zdravie sa dá iba priať. Nech moje priania
počítačov a okázalých darčekov. Ale za to sme
naštartovali môj záujem o Vianoce. Predovšet- putujú ku všetkým, čo práve s chorobou a ja
cítili ľudskú spolupatričnosť, vrždiaci sneh pod
kým to bolo katarínske posedenie Jednoty dodávam aj osamelosťou bojujú.
nohami, keď sme išli po dedine spievať vianočdôchodcov v Lipt. Štiavnici, ktoré s radosťou
Nech sú šťastní a spokojní všetci občania
né koledy, či sa sánkovať na doma vyrobených
každý rok navštevujem, lebo mám príležitosť Lipt. Štiavnice nielen počas vianočných sviatsánkach po ceste...
stretnúť starých známych a priateľov.
kov, ale aj počas celého roka 2019. To vám zo
Ja viem, čas sa nedá zastaviť, ale mal by sa
6. decembra som sa zúčastnila mikulášskeho srdca prajem.
dať aspoň pribrzdiť počas vianočných sviatposedenia u Ružičiek - telesne postihnutých


Edita Haluzová

kov. Zanechať na chvíľu ustavičné náhlenie
a naháňanie sa za ďalšími darčekmi. Postáť a
venovať trochu záujmu a lásky. Siahla som opäť
po myšlienke z internetu, ktorú som si trochu
upravila: Koho zaujímaš, ten ťa hľadá, kto ťa
chce vidieť, ten si nájde čas. Kto nemá záujem, hľadá výhovorky...
Teraz sa opäť musím zmieniť, že v organizáciách v ktorých aj ja pôsobím - teda v Jednote
dôchodcov a vo Zväze telesne postihnutých je

Športu zdar
Mária Hrabušová
Dňa 5. októbra 2018 usporiadalo CENTRUM SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB Likava športové hry
seniorov.
Na základe pozvania sa týchto
športových hier zúčastnili aj členovia našej Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska:
Mária Hrabušová
Marika Otiepková
Janka Capíková
Jozef Benčo ml.
Celý športový deň plynul svojim tempom. Jedni súťažili, druhí
im fandili.
Súťažilo sa v šiestich disciplí-

nach. Účastníci týchto športových hier aj napriek svojmu pokročilému veku podávali veľmi
dobré výkony.
Vyhodnotenie športovcov za
dosiahnuté výsledky v jednotlivých disciplínach vyvolávalo
búrky nadšenia a potlesku.
Naši súťažiaci obsadili dve
prvé miesta: Marika Otiepková
a Janka Capíková.
Zároveň sme dostali Čestné uznanie za účasť na týchto
športových hrách.
Spoločné posedenie na záver
bolo plné rozprávania veselých
príhod a spevu.


Foto z archívu JDS Liptovská Štiavnica
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Advent – čas očakávania príchodu Spasiteľa
František Perignát, kaplán

Adventné obdobie má pre nás dvojaký význam: je časom prípravy na
slávnosť Narodenia Pána, v ktorom
sa pripomína prvý príchod Božieho
Syna medzi ľudí, a
zároveň je to čas,
v ktorom sa touto
pripomienkou zaoberá ľudská myseľ na očakávanie
druhého Kristovho
príchodu na konci vekov. Z týchto
dvoch dôvodov Adventné obdobie je
časom nábožného a
radostného očakávania. Zároveň má
advent veľmi silnú
mariánsku črtu a
charakteristiku. Takýmto spôsobom
nám Cirkev pripomína veľkú úlohu Božej matky pri spolupráci na diele nášho vykúpenia, zvlášť
v tomto adventnom období si chceme
častejšie pripomínať, jej áno, ktoré povedala Bohu pri zvestovaní a počala Je-

žiša Krista, Boha a nášho Pána Duchom
Svätým zatônená. Zvlášť je osožné
všimnúť si ako adventná liturgia spája
očakávanie slávneho Kristovho príchodu s obdivuhodnou pripomienkou
jeho Matky Panny
Márie. Mária je tá,
ktorá nám i dnes
hovorí: „ Urobte
všetko čo vám povie.“ ( Jn 2,5) Ona
nie je stredobodom, centrom, ona
je matkou Ježiša
Krista, prostrednicou milostí. Ona je
tá, ktorá vždy stála
pri Kristovi, lebo
jedine Kristus je
a má byť centrom
nášho života. Mária nám ukazuje
cestu: Prijíma Božiu vôľu a počatím
Božieho Syna v jej lone sa stáva matkou Ježiša Krista, jediného Spasiteľa a
Vykupiteľa ľudí. V Adventnom období
slávime aj roráty. Sú to sväté omše s
formulárom o Panne Márii, aby sme si

Vianoce – sviatky Božieho narodenia
František Perignát, kaplán

Všetci radi spomíname na vianočné sviatky, ktoré sme prežili
v detstve. Kopa snehu, teplo krbu a
rodina pokope. Romantická idylka,
ale v čase narodenia Pána Ježiša, to
taká romantická idylka nebola ako
si to možno predstavujeme my dnes.
Narodenie Ježiša Krista sprevádza
chudoba, ticho, jednoduchosť a pokora. Ježiš sa narodil v maštali, lebo
nebolo pre neho miesto v hostinci.
Kráľ neba i zeme, ktorý by mal ležať
v kráľovskom paláci a vo vyhriatej
posteli, leží v jasliach na slame a zohrieva ho jeho matka a dych zvierat.
Pripomína nám to svätý Hieronym,
ktorý žil v susednej jaskyni pri bazilike Narodenia Pána: „ Spasiteľ sveta
neprišiel a v striebre, lež v opovrhnutí.“ Ticho vianočnej noci preru-

šuje spev anjelov: „ Sláva Bohu na
výsostiach a na zemi pokoj ľudom
dobrej vôle.“ Boh sa úplne zriekol
kráľovského majestátu, prichádza
k nám v malom dieťati a tak nám
ukazuje svoju pokoru. Prichádza na
svet bez akejkoľvek pompéznosti a
fanfár, aby sme saj my učili pokore.
Na Vianoce sa nebo dotklo zeme.
Boh sa znížil k nám, aby sme sa mi
mohli priblížiť k nemu. Boh svojou
pokorou poukazuje na svoj majestát
a Cirkev to ospevuje slovami: „ Ten,
ktorého nebesia nemôžu obsiahnuť,
sa skryl, ó Mária, v tvojom lone.“
Ako najlepšie prežiť sviatky Božieho
narodenia? Stačí urobiť to, čo urobila Mária a Jozef, pastieri, traja králi:
kľaknúť pred jasľami nášho Spasiteľa, privítať ho vo svojom srdci a byť
spolu so svojou rodinou.


čoraz viac uvedomili, akú úlohu mala
Božia Matka, keď spolupracovala na
diele nášho vykúpenia. Pripomíname
si Božiu matku ako vyvolený potomok
Izraela a dve tajomstvá z dejín našej
spásy a to zvestovanie Pána a Návšteva
Panny Márie u jej príbuznej Alžbety. Sú
to udalosti, ktoré sa udiali pred narodením Ježiša Krista. Aj my chceme počas
Adventu viac rozjímať o udalostiach
našej spásy, ktoré sa udiali pred narodením Ježiša Krista, aby sme sa tak ešte
lepšie duchovne pripravili na slávenie
Narodenia Pána, ale ja na druhý slávny
Kristov príchod.Nenechajme si vziať
radosti Adventu tým, že sa necháme
zlákať vábeniami tohto sveta, ktorý má
Vianoce už dnes. Samozrejme je potrebné sa pripraviť aj po tej materiálnej
stránke, ale nech nám tieto materiálne
starosti nezamestnajú srdce, aby sme
nezabudli o čom sú Vianoce. Vianoce
sú o Narodení Ježiša Krista, On je jediný dôvod Vianoc. Advent nás má
pripraviť k dôstojnej oslave Narodenia
Ježiša Krista do našich sŕdc. Tak sa najlepšie pripravíme na najkrajšie sviatky
roka, na sviatky Božieho narodenia.
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Urobiť si čas
Katarína Kačalková

Ponáhľala som sa hore schodmi. Určite
preto, aby ma niekto nepredbehol, hoci...
neviem kto, keď za mnou nikto nešiel.
Vkročila som do čakárne pred ambulanciou, pozdravila tú kopu unudených tvárí a letmo som zhodnotila: pánabeka! To
je čakanie najmenej na hodinu, možno aj
viac! Ale veď ja som prišla len na predpísanie liekov, nie na vyšetrenie, takže som
s nádejou podišla k papieru a zapísala sa
do poradia.
Usadila som sa na voľný kúsok lavičky,
celkom v kúte pri stene, rozmnožila dav unudených tvárí a začala
čakať. Poklopkávala som nohou,
porátala som ľudí, porátala som
reklamné letáky, porátala som
škvrny na podlahe, porátala som i gombíky na najbližšom kabáte. Och, to je
hrôza, príšerné je toto čakanie!
Potom som vytiahla mobil. Čo by som
si v ňom tak popozerala? Nejakým činom som otvorila kalendár a porátala
dni, ktoré ostávajú do Vianoc. Už len toľko? A ešte koľko mi toho treba stihnúť!
Stále tu musím vyčkávať, tak si aspoň
idem urobiť logistický plán. Prehrabujem zapratanú myseľ, zoraďujem činnosti, priraďujem priority. Každý deň som
vytesnila na sto percent. Ak sa mi podarí

plán dodržať, tak nebudú žiadne stresy a
ja na nič nezabudnem. No teraz stále len
čakám a čakám.
Určite budem pred Vianocami písať
sms-ky. Vždy mám problém narýchlo
niečo milé sformulovať, čo by sa aj pekne
rýmovalo a nebolo už notoricky známe.
Veď tu musím čakať, tak si niečo do konceptov môžem pripraviť. A už spájam
slová a počítam slabiky, nech to všetko
spolu pasuje. Prichádzajú mi na myseľ
ďalšie slová a ďalší rým, trochu trefnejší,
tak ten predchádzajúci spokojne vymažem a svoje dielko vylepšujem. Veď ča-

kám, takže si to môžem dovoliť.
V najbližšiu sobotu sa chystám piecť a
už dávno som si chcela pohľadať na internete jeden osvedčený recept na skvelé kokosové rezy. Keď teraz čakám, tak
poprečitujem tie stránky a určite ho nájdem. Dobre, že mám na to teraz čas.
A ozaj, pre kamarátku mi ešte treba kúpiť nejaký darček pod stromček,
mohla by som veru pobrúsiť trošku po
internetových obchodoch, zistiť najlacnejšiu ponuku a objednať to. Kuriér to
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do Vianoc istotne doručí. Tak idem na
to, kým čakám, hádam to stihnem. Tak,
ešte uviesť e-mailovú adresu, ťuk na enter a objednávka je odoslaná.
Ešte mi napadá, že som už dávno nezavolala sesternici. Keď s ňou to nejde
tak šup - šup, ona rada rozpráva a ja už
dopredu viem, že to teda bude telefonát!
Ale keď podídem trochu nabok, aby som
nerušila ostatných, tak jej teraz môžem
zavolať. Hádam ma sestrička dovtedy
nezavolá. Joj, ako dobre, že tu takto čakám a mám na to čas...
A zrazu mi to všetko došlo...
Tvár mi skrášlil jemný úsmev.
Odložila som mobil, oprela hlavu
a spokojne som čakala, kedy zaznie moje meno.
Logistický plán, sms-ky, recept, darček, telefonát, vypísané recepty...
Vyšla som z ambulancie, prešla čakárňou a celkom pomaly som schádzala
dolu schodmi. Na schodoch som stretla
mladého muža, ktorý sa ozlomkrky ponáhľal hore, aby ho náhodou niekto nepredbehol. Len tak, z nohy na nohu som
kráčala chodníkom. Ani ma veľmi neprekvapilo, že to zrazu išlo – ísť pomaly.
S pasiou som si na to „urobila čas“...
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