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NEPREDAJNÉ

Príroda okolo nás
Ani neviem prečo som si to uvedomil,
no zrazu som o tom rozmýšľal. Možno to poznáte – niečo vidíte, počujete,
zažijete a v určitej chvíli vám podvedomie privodí myšlienku...
Príroda – v prírode sa „všetko začalo“,
v prírode žijeme, do prírody chodíme a
„z nej“ sa vraciame „domov“. No príroda je však stále okolo nás. Ako sa však
k nej staviame?
Milujem jar. Hlavne obdobie keď vidím, že „príroda ožíva“. Je zvláštne,
ale zrejme prirodzené, že mi v takejto
súvislosti prichádzajú na um spomienky z detstva. Ako sme “vybiehali“ von na lúky, pod les, začínali „v húštinách“ zazelenaných
krovísk stavať „bunkre“. Sledovali (a výrazne počuli) sme rôzne
vtáctvo (spomínam si hlavne na straky )...
Neskôr to začínalo byť akési „schované“, nevýrazné, akési všedné
– nepodstatné...
Ale čím je človek starší, „vracia sa“ akosi do detstva.
Teším sa na každú jar a neviem sa „nahltať“ toho, ako všetko začína zelenieť.
Ale ako „zo zlého sna“ mi prichádzajú zvláštne, ba až nepríjemné vnemy. Hrajú neprirodzenými farbami, leskom, a aj samotnou

Dušan Dírer

konzistenciou. Určite to tiež poznáte. Idete napríklad do práce starou známou, osvedčenou trasou (ktorú používali aj naši starí otcovia – tí ale vtedy ešte chodievali pešo) a ani nemusíte upriamovať
veľmi zrak a „bijú vám do očí“ nemilo sfarbené predmety, najčastejšie ležiace vedľa krajnice cesty, v poodhalených útrobách zle zabalených „obalov“. Popoludní, ak sa vyberiete opačným smerom
(konečne pešo) dolinou, zážitok býva podobný. No a nevravím už
o veľmi blízkych priestoroch našich príbytkov – niekedy sa radšej
nemám chuť dívať.
Tak mi napadá – stalo sa to samo? Ako sme tomu napomohli? Ako
tomu môžeme „odpomôcť“.
Som presvedčený, že jednoducho. Vážme si, že sme, kde sme, a kto
sme. Nemusí tu totiž byť (a ako to často býva ani nebude) všetko
navždy. Iba dovtedy, kým budeme chcieť.
V tomuto podobných zamysleniach mi „znie v ušiach“ text piesne:
„Miluj tak, jak posledný krát, skús žiť tak, jak...“ No viem, že ja tu
dnes nechcem byť posledný krát. Rozhodol som sa. Začnem sa viac
zaujímať o to, aby som mal svoje okolie ešte viac krajšie – zelenšie.
A budem sa snažiť jeho rozmery rozširovať až kam dovidím...
Čo vy na to? Pridáte sa?
Prajem vám veľa príjemných chvíľ strávených nielen pri stránkach
nášho „ToiTo“, ale hlavne v prítomnosti
svojich blízkych, napríklad počas nasledovných sviatočných dní... 
Zo zasadnutí OZ

Kultúrny dom získa nové vykurovanie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce
Liptovská Štiavnica (ďalej OZ) sa konalo
dňa 28. 2. 2019.
Opatrovateľská služba
Obec dostala k danému dňu dve žiadosti
na poskytnutie opatrovateľskej služby. Nakoľko má obec aj doposiaľ vysoké náklady
na opatrovateľskú službu v obci a je nutné
navýšiť finančné prostriedky potrebné pre
výkon opatrovateľskej služby, OZ odporučilo starostovi obce pripraviť návrh VZN

obce o opatrovateľskej službe, v ktorom
budú zohľadnené finančné prostriedky
potrebné pre výkon opatrovateľskej služby
pre jedného opatrovaného prostredníctvom Spišskej katolíckej charity Ružomberok vo výške 2 €/hodina opatrovateľskej
služby (pozn redakcie: VZN obce Liptovská Štiavnica č. 1/2019 o výške úhrady,
spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú obcou Liptovská Štiavnica bolo schválené na zasadnutí

OZ dňa 21. 3. 2019.)
Ďalšie prerokované skutočnosti
• Rekonštrukcia kultúrneho domu – alternatívou súčasného (postupne zlyhávajúceho) kúrenia naftou je plynové kúrenie
Bude potrebné vyrátať energetickú náročnosť pre inštaláciu radiátorov, prípadne iné alternatívy vykurovacích
telies. Taktiež bude potrebné premerať
vlhkosť múrov.
Pokračovanie na str. 2
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Obec vytvorí Územný plán
Pokračovanie zo str. 1

• OZ schválilo obstaranie nového územného plánu obce Liptovská Štiavnica.
Obstarávateľom bude Ing. Mikušová,
spracovateľom Ing. Konfálová.
Celkové náklady budú predstavovať cca
30 000 € s rozložením na 3 kalendárne
roky. Zadanie zaplatí obec, požadovaná
dotácia činí max. 80 %, obec zaplatí 20
% z vlastných zdrojov. Koncept a návrh
vrátane čistopisu bude hradený z dotácie.
• Športový areál Lúčny hríb – bola prednesená prezentácia Ing. Palgutu, ktorý
predstavil zámer vybudovať športový
areál, kde budú vytvorené podmienky
pre deti aj dospelých pre šport v zime
i v lete na športové akcie. Poslanci OZ
projekt uvítali, odporučili však autorovi
prejednať zámer s majiteľmi pozemkov
ohľadom ich prenájmu.
• Žiadosť firmy Fischer a Partners, s.r.o.,
Ružomberok o vydanie záväzného stanoviska k zámeru na pozemkoch vo vlastníctve cirkvi na výstavbu výrobných hál
o výmere 4000 až 6000 m2 s príslušnými

maniPozvánka na brigádu
pulačTak ako po ostatné roky tak aj tohto roku chceme zorganizovať brigádu na miestnými
nom cintoríne. Brigáda sa uskutoční dňa 13. 4. 2019 so začiatkom o 9,00 hod.
plochaPočas brigády vyčistíme a skrášlime spoločné priestranstvá. Na túto brigádu bude
mi
a potrebný väčší počet spoluobčanov, preto chceme pozvať mužov, ženy ale aj mládež,
z á z e - aby sa brigády zúčastnili v čo najväčšom počte. Prosíme brigádnikov, ktorí sú ochotm í m , ní prísť pomôcť, aby si so sebou priniesli hrable, sekeru poprípade metlu a lopatu.
ktoré sa O občerstvenie a dobrú náladu sa postará starosta obce. Cintorín je miestom, kde
nachá- skôr alebo neskôr skončíme všetci, preto chcem veriť, že Vás toto pozvanie osloví a
d z a j ú brigády sa zúčastníte v čo najväčšom počte.
na krimi plochami a zázemím, ktoré sa nachážovatke ciest L. Štiavnica a Ludrová dzajú na križovatke ciest L. Štiavnica a
pozemky parc. CKN č. 2003 o výmere
Ludrová - pozemky parc. CKN č. 2001
89 382 m2 v k. ú. L. Štiavnica. Po rozprapodľa budúceho geometrického plánu
ve poslanci OZ so žiadosťou nesúhlasili.
na výstavbu výrobných hál s príslušnýĎalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
mi manipulačnými plochami a zázemím
obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa
pre firmu Fischer & Partners, s.r.o.
21. 3. 2019.
Poslanci OZ využitie parcely schválili.
Príspevok obce 100 €
• Cenová ponuka firmy PeMi TEAM s.r.o.
OZ schválilo VZN obce Liptovská Štiavnica č. 2/2019 o jednorazovom príspevku
(100 €) pri prvom nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku do ZŠ v Liptovskej Štiavnici.

Prerokované ďalšie skutočnosti
• Žiadosť Martina Urbana, bytom
Ludrová o vydanie územného rozZ matriky obce
hodnutia na výstavbu rodinného
V roku 2018 sa narodili
domu parc CKN č. 2086, k. ú. LipHrubják Marko, Kľučiny 458/76
tovská Štiavnica. Poslanci OZ žiadosť
Plávková Nela, Pod dubami 81/17
schválili s tým, že elektrickú enerMrva Samuel, Stará 205/32
giu, vodu, kanalizáciu a prístupovú
Sviežená Veronika, Nová 258/13
komunikáciu bude riešiť vo vlastnej
Ondrejková Charlene, Nová 307/71
Vomáčka Alexander Santiago, Na ohrady 65/29 réžii za akceptácie daného stavu úzeSpratek Patrik, Stará 119/5
mia, nakoľko v dohľadnom čase nie
Galváneková Simona, Na kúte 491/32
je plánovaná výstavba miestnej koGalváneková Kristína, Na kúte 491/32
munikácie.
Ďurica Matej, Stará 183/63
• Poslanci OZ obce Liptovská ŠtiavĎuricová Alžbetka, Stará 183/63
nica opätovne prehodnotili a nesúBeňová Alica, Kľučiny 422/17
hlasili so žiadosťou Márie Mesiarovej,
Sitko Filip, Nová 629/105
Ondrejková Rebeka, Stará 166/43
bytom Ludrová na výstavbu rodinnéGazdaricová Ema, Nad ihriskom 563/4
ho domu na parc. CKN č. 2142 v k. ú.
Zahoranský Matúš, Nová 298/60
Liptovská Štiavnica aj keď elektrickú
Markovič Daniel, Hlavná 339/12
energiu, vodu, kanalizáciu a prístuPotůčková Izabela, Nová 256/11
povú komunikáciu bude riešiť vo
V roku 2018 zomreli:
vlastnej réžii.
Šuhajdová Emília, Nová 280/42, 77 r.
• Žiadosť firmy Fischer a Partners,
Rázgová Pavlína, Nová 294/53, 83 r.
s.r.o., Ružomberok o vydanie záväzOndrejková Anna, Nová 253/20, 77 r.
ného stanoviska k zámeru na pozemUhrinová Alma, Nová 274/36, 80 r.
koch vo vlastníctve cirkvi na výstavTkáčik Jozef, Hlavná 35/68, 83 r.
Mišurová Alžbeta, Stará 201/83, 84 r.
bu výrobných hál o výmere 4000 až
Kostolný Ján, Stará 180/26, 80 r.
6000 m2 s príslušnými manipulačnýHlaváč Peter, Hlavná 76/28, 78 r.

zastúpená konateľom Michalom Jančim,
bytom Liptovská Štiavnica na zimnú
údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev podľa cenovej ponuky:
-mesačný paušálny poplatok (pohotovosť) 300 € zimné obdobie od 15.11.15.03.
-cenová sadzba v prípade zásahu 25 €/
odpracovaná hodina
-posypový materiál každá spracovaná
tona podľa aktuálneho cenníka aktuálneho roku
-ceny sú bez DPH
- návrh na poskytovanie zimnej údržby
s objednávateľom na dobu 15.11.2022
Poslanci OZ cenovú ponuku schválili..

• 	Otvorenie travertínovej bane v k. ú. Liptovská Štiavnica lokalita Čerená. Občania bývajúci v predmetnej lokalite žiadajú o informácie, či je uvedená skutočnosť
pravdivá. Starosta obce zistí skutočnosť a
oboznámi obyvateľov obce.
• Nový pracovník na verejnoprospešné služby – Ľubor Ondrejka, bytom L.
Štiavnica odmietol prácu od 1. 4. 2019
na 5 hod. Na pracovný úväzok bude
prijatý Tibor Sviežený, bytom Liptovská
Štiavnica.
• Vykurovanie Kultúrneho domu – poslanci OZ vybrali ako riešenie plynové
teplovzdušné kúrenie, pec 24 kW.
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Postrehy starostu obce

S hrôzou som zistil, čo bolo vytriedené medzi plasty
Dušan Lauko

Vážení spoluobčania.
Je 21.3.2019 a podľa kalendára začína
jarné obdobie. Po relatívne dobrej zime,
mrzlo takmer 3 mesiace, odchádzajú z
našej obce aj posledné zvyšky snehovej
periny. Zmiznutý sneh však odhalil aj
množstvo nečistôt a papierikov v celej
obci. Pri tejto téme by som sa chcel pozastaviť a poprosiť Vás, ako každý predošlý
rok o spoluprácu pri vyčistení verejných
priestranstiev. Bolo dobrým zvykom a
dúfam, že aj zostane, že každý majiteľ si
pred svojou nehnuteľnosťou pozametá
ulicu. Počas zimnej údržby miestnych
komunikácií sú lokality, kde je toho piesku naozaj veľa. Nedalo sa ináč, a ani sa to
zmeniť nedá. Bude potrebné tento posypový materiál odstrániť z komunikácie.
V minulosti veľkú časť týchto prác, mnohokrát aj za občanov urobili pracovníci
verejnoprospešných prác, ktorých však
tohto času jednoducho nemáme (a ak
máme, tak dvoch pracovníkov, ktorí robia len 2 x 4 hodiny týždenne). Niektorí obyvatelia obce mi kladú otázku, čo
s materiálom, ktorý pozametali a majú
ho na kôpke. Odporúčam túto skutočnosť nahlásiť na obecnom úrade a obec
sa pred veľkou nocou bude snažiť tento
materiál odviezť. Samozrejme, obec objedná aj zametacie auto, ktoré sa bude
snažiť dočistiť všetky miestne komunikácie. Tu Vás chcem však upozorniť, že
ak má dôjsť k zmysluplnému zameteniu
obce zametacím autom je potrebné,

aby v danú chvíľu miestne komunikácie
obce boli voľné, to znamená, aby na nich
neparkovali žiadne autá! V opačnom
prípade, síce zametacie auto zaplatíme,
ale výsledný efekt nebude spĺňať Vaše
predstavy. Dátum zametania ulíc bude
však ohlásený prostredníctvom miestneho rozhlasu a webovej stránky obce.
Druhou témou, ktorou Vás žiadam
o spoluprácu je donekonečna opakované uskladňovanie plastov a skla do veľkoobjemových kontajnerov. Som rád,
že postupne dochádza k návyku našich
spoluobčanov, že separujeme tak, ako
nám to prikazuje zákon o odpadoch. Má
to však jeden, resp. dva háčiky. Začiatkom marca prebehla našou obcou veterná smršť, ktorá dokázala spôsobiť viaceré škody spoluobčanom. Vrátim sa späť
ku komunálnemu odpadu. Stáva sa aj
to, že veľkoobjemový kontajner na plasty je plný a namiesto toho, aby občania
počkali 2 možno 3 dni, kedy ho vyprázdnia, donesú až po vrch naplnené igelitové vrece, ktoré samozrejme nezaviažu
a v prípade takého vetra, aký bol, je dielo dokonané a smetisko pred kostolom
a kultúrnym domom máme takmer ako
na východe. Niekoľkokrát som sa snažil
tieto veci pozbierať a urobiť s tým nápravu. Nejde to však donekonečna, a preto
Vás žiadam, aby ste moju pripomienku
brali vážne a zodpovedne. Druhá vec,
ktorá ma neskutočne zarazila, keď som
robil poriadok okolo veľkoobjemového
kontajnera na plasty, tak s hrôzou som
zistil, že okrem normálnych plastov sa
v odpade nachádzajú aj plasty, ktoré
tam nemajú čo robiť, a to v podobe použitých ženských hygienických potrieb
(vložiek). Veď si uvedomme, že tento
odpad sa ďalej triedi na triedičke firmy OZO, a.s., na ktorej pracujú tiež len
ĽUDIA a pri pohľade na takéto použité
hygienické ženské potreby (vložky) je to
maximálne neslušné. Som si vedomý aj
toho, že tých plastov je čoraz viac a pravidelný vývoz už jednoducho nestačí, a
preto viackrát dávame vyviezť kontajnery aj nad rámec harmonogramu vývozu. Obec v súčasnosti požiadala firmu
OZO, a.s., o rozšírenie, resp. navýšenie
počtu veľkoobjemových kontajnerov.
Do konca mesiaca apríla 2019, by obec

mala obdržať 4 kontajnery na papier,
3 na plasty a 3 na sklo. Prosím Vás, buďte trpezliví a hlavne ohľaduplní. Veď aj
toto je vizitka občanov, aby sme nekonali tak, že doma máme krásny trávnik,
čistotu a na verejných priestranstvách
a v prírode špinu a odpad.
Poslednou témou, s ktorou sa budeme
pravidelne stretávať a zaoberať je začiatok spracovania územného plánu obce
Liptovská Štiavnica (ďalej len ÚPO).
Chcem na to upozorniť dopredu, aby
niekto nemohol povedať, že o tom nevedel. V týchto dňoch prebieha proces
verejného obstarávania. Po jeho ukončení vieme, že realizácia spracovania
ÚPO bude reálne prebiehať viac ako
2 roky. Poslanci obecného zastupiteľstva
prijali uznesenie dňa 28.2.2019, ktorým schválili spracovanie ÚPO. Podľa
predbežných slov profesionálnych pracovníkov, ktorí ho spracovávajú, tvorba
územného plánu niekedy aj „bolí“. Bolí
v tom, že ÚPO sa tvorí na obdobie 20-30
rokov dopredu a v ňom sa musí definitívne rozhodnúť, pokiaľ bude prebiehať
výstavba a kde bude výstavba možno za
25 rokov. Bude nutné navrhnúť aj plochy pre občiansku vybavenosť (pošta,
kultúrny dom a pod.), čo tiež nebude
celkom jednoduché. Nechcem Vás však
strašiť. Chcem skôr poprosiť, zaujímajte
sa o tvorbu územného plánu obce s plnou vážnosťou, lebo po jeho ukončení a
schválení nám zostanú len „oči pre plač“
a konštatovanie, ja som o tom nevedel,
ja som vtedy nebol doma, jednoducho
neobstoja. O celom priebehu Vás budeme informovať prostredníctvom našich
novín, miestneho rozhlasu, webovej
stránky obce a úradných tabúľ. Navštevujte pravidelne webovú stránku obce
(www.liptovskastiavnica.sk). Získané
informácie odovzdajte svojim príbuzným, a tak budeme všetci informovaní
o dianí v obci.
Úplne na záver pri príležitosti blížiacej
sa Veľkej noci Vám chcem popriať príjemné a požehnané Veľkonočné sviatky
plné radosti a spokojnosti v kruhu svojich blízkych.
Váš starosta obce Dušan Lauko.
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Karneval
Tak ako po zime nasleduje jar, tak po
Vianociach nasledujú fašiangy. Obdobie
plesov, zábav a v neposlednom rade aj
karnevalov. Ani v našej obci nechýbal
karneval pre tých najmenších, ale aj pre
dospelých.
Dňa 12.1.2019 už po druhýkrát dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci
s obcou a sponzormi usporiadal tradičný karneval. Do kultúrneho domu sa
o 15,00 zišlo mnoho veľkých, menších i
najmenších detičiek v maskách od výmyslu sveta. Čakala na nich bohatá tombola, súťaže a taktiež rôzne občerstvenie.
Za lahodné šišky môžeme poďakovať
Ľudmile Omastovej a zaobstarať chutné párky nám pomohol Ján Bartánus.
Samozrejme nechýbal ani vynikajúci
punč. Do tanca zahral DJ Stanislav z radov DHZ. Veľký úspech zožali aj súťaže,
do ktorých sa zapojili aj najmenší. S veľkou chuťou súťažili v nosení loptičky na
lyžičke okolo prekážok, ale nenechali sa
zahanbiť ani v stoličkovom tanci, kde
namiesto stoličiek použili papier na
podlahe. Môžeme povedať, že detičky sa
vyšantili do chuti, tí viac šťastí vyhrali aj
veľmi pekné tombolové ceny.
Po 20-tej hodine DJ Stanislava vymenil DJ Sančo, ktorý hral na karnevale
pre dospelých. Tu už taká hojná účasť
masiek nebola. Na večernom karnevale
sa okrem organizátorov reprezentovali
len dve masky. Avšak môžeme povedať,
že boli veľmi chytro vymyslené a tajom-

Počas tanca...

foto: D. Dírer

né až do odhalenia. Patrí im touto cestou veľká vďaka za odhodlanie a guráž
preobliecť sa za niekoho úplne iného. Aj
dospelí si zábavu spestrili rôznymi súťažami.
Ako organizátori môžeme len vyjadriť
spokojnosť, že obidve akcie boli vydarené. Veríme, že tak ako detičky zaplnili
sálu kultúrneho domu so svojimi maskami, tak sa na budúci rok zaplní sála aj
tými dospeláckymi.
Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie budúci rok.
Vaši dobrovoľní hasiči

Výsledky volieb prezidenta SR za obec
Liptovská Štiavnica podľa počtu získaných hlasov
Prvé kolo volieb - 16. 3. 2019
Počet oprávnených voličov
Počet zúčastnených voličov
Počet platných hlasov
Výsledok prvého kola volieb:
1. Béla Bugár, Ing.
2. Zuzana Čaputová, Mgr.
3. Martin Daňo
4. Štefan Harabin, JUDr.
5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.
6. Marian Kotrelba, Ing. Mgr.
7. Milan Krajniak, Bc.
8. József Menyhárt, PaedDr., PhD.
9. František Mikloško, RNDr.
10.Róbert Mistrík, Dr. Ing.
11.Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
12.Róbert Švec, Mgr.
13.Bohumila Tauchmanová, Ing.
14.Juraj Zábojník, Dr. Ing. PhD.
15.Ivan Zuzula, RNDr., CSc.

945
517 (54,7%)
510
3
171
5
97
17
72
15
0
50
1
75
1
2
0
1

Druhé kolo volieb - 30. 3. 2019
Počet oprávnených voličov
Počet zúčastnených voličov
Počet platných hlasov

Voľby sa konali v Malej zasadačke Kultúrneho domu

foto: D. Dírer

Výsledok druhého kola volieb:
1. Zuzana Čaputová, Mgr.
2. Maroš Šefčovič, Judr., PhD.

932
398 (42,7 %)
387
218
169
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Kultúra horela zábavou
Richard Otiepka

Jedného krásneho, ale studeného
februárového večera sa to v našej
kultúre hemžilo hasičmi. Nepripravovali sa na zásah, ale na už piaty
ročník Hasičského plesu uskutočneného v Liptovskej Štiavnici.
Naša kultúra sa naplnila nie len
Štiavničanmi, ale aj mnohými ľuďmi z okolitých dedín, ktorým sa na
našom plese po uplynulé roky páčilo. Ples sme tradične otvorili príhovorom a slávnostným valčíkom. Po

S P O N Z O R I

úvodných klasických tancoch sme
mali možnosť naskočiť aj na ľudovú nôtu. Krásne vystúpenie si pre
nás pripravil folklórny súbor Salatín. Neskôr bola podávaná večera a
žrebovaná bohatá tombola. Po nej
nasledoval krátky kvíz, ktorého víťazi získali malú odmenu od našich
hasičov. Po druhom kole tomboly
pokračovala zábava až do rána.
Chcel by som poďakovať všetkým
dobrovoľným hasičom za obetovaný
čas a úsilie pri tvorbe tohto plesu,
ako aj pri zdobení kultúrneho domu. Veľká vďaka patrí najmä vám,
drahí spoluobčania. Len vďaka vám
môžeme v našej obci organizovať
túto udalosť. Len vďaka vám môžeme pre našu obec pripravovať rôzne
akcie, pretože keby niet vás, nemala
by naša činnosť zmysel.
Sme radi, že sme sa mohli spolu
stretnúť, prežiť krásne chvíle a spoločne sa zabaviť. Tešíme sa na nasledujúci ročník, na ktorý ste všetci
srdečne pozvaní.


Pretekov gazdovských koní
9. 2. 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Poľnohospodárske družstvo Ludrová
Ing. Michal Púček
Peter Huspenina
Obec Liptovská Štiavnica
Mondi SCP
Propet Peter Cigaňák
František Moravčík
Kinekus Ružomberok
Ján Bednárik
Obec Ludrová
Mestské lesy Ružomberok
Róbert Olos
Chalúpky u Babky
Viktória Barančíková
Firma Azis Ružomberok
JUDr. Ľubomír Kubáň, posl. VÚC Žilina
Coop Jednota Liptovský Mikuláš
Predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová
Rollback,s.r.o.
MUDr. Igor Čombor, PhD
primátor mesta Ružomberok
MUDr. Jozef Skurcoňák
MUDr. Alexander Illiev
DHZ Liptovská Štiavnica
Mgr. Ľubomír Janči
MT elektro
Marek Haríň
Mäsiarstvo Bartoš
Baňa Ružomberok
Janiga racing Technologies, s.r.o.
Snow & bike, s.r.o.
Firma PeMi palivo Ružomberok
Strechy Dobrík, s.r.o.
Firma DOMINO Jozef Pochyba
Ing. Marek Hrubják

VŠETKÝM
SPONZOROM
ZA PODPORU!

Z detského karnevalu

foto: D.Dírer ---> fotogaléria na https://lnk.sk/zBKX

ĎAKUJEME
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Buďme hrdí!
Katarína Kačalková

K napísaniu tejto úvahy ma inšpirovalo druhé doplnené vydanie knihy Dejiny
obce Liptovská Štiavnica, autorov Petra
Víteka a kolektívu. Pýtate sa prečo? Nuž
preto, lebo:
Asi najbežnejšou odpoveďou na otázky
negatívnych javov dneška je rezignujúce konštatovanie – dnes to tak chodí...,
dnes je taká doba...., no čo s tým narobíš..., dnes to tak všetci robia..., dnes je
to normálne... a mnoho iných alternatív.
V odpovediach tohto typu cítiť akési
skrývanie sa za názor väčšiny, cítiť obavu nevytŕčať z radu, nebyť čiernou ovcou
v stáde, mať alibi verejnej mienky. Dnes
„sa nosí“ všetko a všetkých kritizovať, hľadať na druhých aj tie najmenšie chybičky.
A o to viac vtedy, ak ide o verejné záležitosti, o službu druhým či už na úrovni
obce, mesta, regiónu alebo štátu. Možno
len na prstoch jednej ruky by sme zrátali prípady, keď niekto druhého nezištne
ocenil, pochválil za dobrý skutok, dobre
mienenú radu, dobre vykonanú prácu, za
dobrý nápad. Skôr sme svedkami toho,
že služby verejnosti sú pod nekritickým
dohľadom všetkého a všetkých. Nechcem
tým povedať, že by to snáď tak nemalo byť,
avšak najľahšia vec na svete je všetko sk-

ritizovať a pritom osobne nepriložiť ruku
k dielu...
Týmto článkom chcem vyjadriť iný postoj.
Chcem vyjadriť obdiv, uznanie a poďakovanie nápadu i realizácii vyššie spomenutej
knihy o našej obci. Pre niekoho je možno
bezvýznamnou maličkosťou, no mňa naplnila akousi zvláštnou hrdosťou... Hrdosťou na skvelých a pracovitých ľudí, ktorí
v tejto obci zanechali nezmazateľnú stopu, hrdosťou na mnohých verejných
obecných dejateľov, ktorých práca ďaleko
presiahla hranice obce, hrdosťou nad súčasným budovaním a kreovaním obrazu
a imidžu obce, služieb, činnosti, výstavby,
ponuky turizmu, špičkovej reštaurácie,
možnosti ubytovania, atraktívnych akcií,
hrdosťou nad ešte stále (chvalabohu!)
existujúcim čarom vidieka v rozvíjajúcej
sa moderne...
Že každá zo spomínaných oblastí má svoje
chyby a nedostatky? Ale určite! To mi však
ani v najmenšom nebráni vidieť tie krásne
pozitíva, za ktorými stojí kopec odhodlaných ľudí, ktorí každodenne niesli a nesú
„svoju kožu na trh“, aby od desiatok a desiatok rokov dozadu až po súčasnosť bolo
o čom písať, zhromažďovať materiály, dôkazy o bohatej činnosti a aktívnosti a aby
bolo čím zaplniť 221 strán...

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

Kniha obce
Vážení spoluobčania, priatelia našej obce!
Predstavujeme Vám našu knihu obce

Dejiny obce Liptovská Štiavnica,
II. doplnené vydanie
Knihu je možné zakúpiť na obecnom úrade
počas stránkových dní:
Pondelok 7:00 - 15:00 hod.
Streda
7:00 - 16:00 hod.
Piatok
7:00 - 14:00 hod.
Predajná cena knihy 10,- €/1 kus

Ak nezdieľate moju hrdosť, je to úplne
v poriadku. Iste je to aj preto, lebo máte
množstvo nových nápadov a ponúk, ako
vylepšiť, vyšperkovať a zatraktívniť život v našej dolnoliptovskej obci a hlavne
chuť prispieť k tomu svojou troškou. Nesmierne sa teším, čo bude nasledovať od
stránky 222.


KRÁSNA JAR A JEJ NEDUHY
Drahí spoluobčania, prichádza jar, obdobie elánu a neodolateľnej chuti ísť po dlhej zime von. Ísť von a začať sa venovať prácam v záhradách, sadoch, upratovaniu v humnách či na dvoroch. Pri týchto činnostiach však opäť prichádza veľmi populárna činnosť obyvateľov obcí, poľnohospodárov či záhradkárov. Touto činnosťou je veľmi často spomínané plošné vypaľovanie suchej trávy, kríkov a iného
porastu, ako aj odpadu či iného materiálu. Taktiež prichádza obdobie, kedy po dlhej zime všetci chceme ísť do prírody a užiť si teplé
jarné slnko. No žiaľ medzi nami sú aj ľudia, ktorí svojou neopatrnosťou, ľahostajnosťou a ľahkomyseľnosťou zapríčiňujú odhodenými
nedopaľkami cigariet rozsiahle prírodné požiare s vysokými materiálnymi škodami. Taktiež veľké percento daných požiarov vzniká
neopatrnosťou pri obľúbenej opekačke. Treba si však uvedomiť, že zakladať ohniská vo voľnej prírode je zakázané. Oheň sa môže
zakladať len na už vybudovaných ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa do okolia. Každému občanovi, ktorý
nelegálne vypaľuje porasty, či zapríčiní takýmto správaním požiar, hrozí v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.Z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pokarhanie alebo pokuta do výšky až 331.-€ a v blokovom konaní do 100.-€. V prípade, že požiar
spôsobí veľké materiálne škody, zapríčiní zranenie či úmrtie, môže byť vinník aj trestne stíhaný za všeobecné ohrozenie. Nie je to len
o pokutách či zákazoch, ale treba si uvedomiť, že plošným vypaľovaním suchej trávy vznikajú obrovské škody na našom prírodnom
bohatstve. Pri požiaroch sa poškodzuje celková štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, vypálením porastov sa odkrýva táto časť a značne
sa zvyšuje erózia pôdy. Na lúkach a pasienkoch s prevahou bylín žije veľa živočíchov, najmä hmyz a drobné stavovce. Pri vypaľovaní
vzniká teplota okolo 600 až 800 °C. Pri týchto teplotách sa zničí a zahynie všetko živé, neopomenúc niektoré druhy vtáctva, ktoré
práve v tomto čase hniezdia vo vysokej tráve. Práve hmyz a vtáctvo napomáha rozvoju porastov, opeľovaním či roznesením semien.
Touto cestou apelujem na všetkých občanov, nebuďme ľahostajný k takémuto správaniu a dávajme si pozor na naše okolie. Nedovoľme niekoľkým nezodpovedným spoluobčanom, aby ohrozovali naše okolie, náš majetok a samozrejme aj nás všetkých.
Ing. Marek Bačík
Preventívno - výchovná komisia pri UzV DPO SR Ružomberok
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O zápise dieťaťa do školy
Renáta Cagalincová

Nech sa už rozhodne rodič pre akýkoľvek typ školy, zápis musí s dieťaťom absolvovať v stanovenom termíne. Každý
rodič alebo zákonný zástupca je podľa
zákona povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v prípade, že dieťa dovŕši do 31.8. šesť rokov.
Táto povinnosť sa na rodiča vzťahuje bez
ohľadu na to, či si pre svoje dieťa vybral
štátnu, súkromnú, cirkevnú školu alebo
sa rozhodol pre domáce vzdelávanie či
odklad školskej dochádzky. Každá škola
je povinná zverejniť presný termín zápisu na svojej webovej stránke. Tie sa budú
konať medzi 1. až 30. aprílom. Na zápis je
potrebné sa dostaviť s dieťaťom osobne.
Ak rodič uvažuje o domácom vzdelávaní
alebo o odklade, aj v takom prípade musí
svoje dieťa riadne zapísať do školy v mieste bydliska. Následne si pripraví žiadosť
o povolenie individuálneho vzdelávania
alebo žiadosť o odklad a doručí ju vedeniu základnej školy, kde bolo jeho dieťa
prijaté. V prípade, že rodina žije v zahraničí, rodič je rovnako povinný dostaviť
sa s dieťaťom na zápis do základnej školy
podľa miesta trvalého bydliska v Slovenskej republike. Pri zápise oznámi skutočnosť, že dieťa bude študovať v zahraničí a
písomne požiada o povolenie pre takéto
štúdium. Na zápis je potrebné dostaviť sa

spolu s dieťaťom a doniesť si občiansky
preukaz a rodný list dieťaťa. Pri zápise
žiakov do prvého ročníka ZŠ sa zisťujú
počty žiakov prihlásených na povinne
voliteľný predmet náboženská výchova alebo etická výchova pre nasledujúci
školský rok a výber cudzieho jazyka. Učitelia zisťujú počas zápisu, ako sú pripravené deti na školu. Aj to bol dôvod, prečo
ministerstvo termín zápisu do školy odložilo pred časom z januára až na apríl.
U detí v tomto veku znamená aj mesiac
alebo dva veľký posun v ich vývoji. Na
zápise sa overujú základné schopnosti
dieťaťa ako napr. či pozná farby, základné geometrické tvary, základné počty či
sa už dokáže podpísať. V neprítomnosti rodiča sa učitelia snažia zistiť, aké sú
deti samostatné. Je to však veľmi krátky
čas na hlbšie skúmanie dieťaťa. Samotný
deň zápisu neslúži na diagnostiku či je
vaše dieťa zrelé na nástup do školy. Ak je
dieťa vekovo vyhovujúce, touto otázkou
by ste sa mali zaoberať dostatočne včas
pred zápisom a komunikovať s učiteľmi a
v prípade vyslovenia pochybností o zrelosti dieťaťa navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie (CPPPaP). Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú
zrelosť môže riaditeľ školy, na základe
písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

Zápis do prvého ročníka

rozhodnúť o odložení začiatku plnenia
povinnej školskej dochádzky o jeden
školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti
sú odporučenie všeobecného lekára pre
deti a dorast a odporučenie príslušného
zariadenia CPPPaP. Riaditeľ školy môže
rozhodnúť o odklade začiatku plnenia
povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj na
návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Návrhu predchádza odporučenie zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie, a to s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Rozhodnutie
o výbere školy môže rodič zmeniť najneskôr do 31.8. Riaditeľ nespádovej školy
však môže dieťa prijať s prihliadnutím na
kapacitné možnosti školy až po uspokojení záujmu zákonných zástupcov žiakov,
ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode základnej školy a mestskej časti. Po
prijatí žiaka mimo vlastného obvodu by
mal riaditeľ o tejto skutočnosti informovať spádovú školu, v ktorej by malo dieťa
začať plniť školskú dochádzku. Výnimkou v prijímaní žiakov podľa bydliska
tvoria školy, ktoré sú určitým spôsobom
výberové, prípadne poskytujú špecializovaný program štúdia. Takéto školy majú
možnosť urobiť prijímacie pohovory a na
základy vlastných kritérií do svojej školy
prijať žiakov, ktorých si vyberú.


Ponúkame

Riaditeľstvo Základnej školy v Liptovskej Štiavnici - ranný autobus priamo pred školu, popoludní zabezpepozýva rodičov všetkých predškolákov na
čený dozor k autobusu
zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční
- preplácenie cestovného žiakom zo Štiavničky
v piatok 12. apríla 2019
- odborná učebňa informatiky, triedy vybavené interaktívnymi tabuľami
v čase od 13.30 hod do 16.30 hod.
Nezabudnite
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz
- dieťa
- 15€
>>> <<<

Finančný príspevok 100 €

od obce pri prvom nástupe dieťaťa
na povinnú školskú dochádzku
do ZŠ v Liptovskej Štiavnici
>>> <<<

- organizovanie školy v prírode, plaveckého výcviku,
výletov
- pestrá činnosť v ŠKD od 6:30 až do 16:30
- jedáleň a kuchyňa priamo v budove školy
- nízke počty žiakov v triedach
- výučba anglického jazyka od prvého ročníka
- výučba informatiky od druhého ročníka
- príjemné a moderné prostredie
- sme otvorená škola
- ponuka útvarov záujmovej činnosti

Tešíme sa na Vás
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Výlet turistov ZŠ na Trenčiansky hrad
Katarína Lajčiaková
História Trenčianskeho hradu siaha až do
11. storočia. Od tohto obdobia patril hrad
uhorským kráľom, ale aj najvýznamnejším
šľachtickým rodom. Trenčiansky hrad sa
týči na strmom brale nad mestom Trenčín.
Je národnou kultúrnou pamiatkou. V 13.

Fotografie z archívu školy

storočí ho dostal do majetku Matúš Čák,
ktorý je známy aj ako „pán Váhu a Tatier“.
Dominantu hradu predstavuje Matúšova
veža. Po jeho smrti sa na hrade vystriedali
aj ďalší panovníci, ako napr. Ľudovít z Anjou, Žigmund Luxemburský, či Štefan Zápoľský. V roku 1790 bol v meste rozšírený
požiar, ktorý zasiahol aj hrad. Poškodené
objekty
boli zakonzervované,
aby sa
zabránilo ďalším rozpadom.
Dnes už
obnovené objekty sa
využívajú na
muzeálne účely a pre
expozície.
S históriou
hradu
sme sa
rozhod-

Školské brány bez šikany
Tatiana Šindléryová

Koordinátor ochrany detí pred násilím v spolupráci
s CVČ Elán v Ružomberku vyhlásil výtvarnú súťaž na
tému: Školské brány bez šikany, do ktorej sa zapojili aj
žiaci našej školy. Poslaním súťaže bolo motivovať a dať
priestor deťom k zamysleniu a vyjadreniu vlastného názoru, prostredníctvom vlastnej tvorby na tému rovesníckeho násilia a šikanovania. Autori najlepších prác boli
pozvaní na vyhodnotenie súťaže. Medzi ocenenými boli
aj žiaci našej školy, a to Rebeka Šidová, Jesica Obertová,
Nina Štollerová, Jakub Debnárik, Simona Bačkorová a
Daniela Tesárová. Ako ocenenie dostali diplomy a vecné
ceny. Súťažné práce boli vystavené v Bjὃrsonovom dome
do konca februára. Prajem si, aby sa deti na každej škole
stretli so šikanou len prostredníctvom súťaží, hier, či divadla a nikdy ju nezažili v skutočnom živote.


Fotografie z archívu školy

li oboznámiť aj našich žiakov - turistov,
a tak v jednu nedeľu ráno sme nasadli na
vlak, smer Trenčín, a vybrali sme sa na
navštíviť ďalšiu krásu nášho Slovenska.
Cesta vlakom bola síce dlhšia, ale naši žiaci
si ju krátili kartovými hrami, rozprávaním
sa a pod. Keď sme po dvoch hodinách vystúpili v Trenčíne, hrad nás privítal v celej
svojej kráse. Plný očakávania sme sa pobrali rovno k nemu a naša prvá zastávka
bola na dolnom nádvorí, odkiaľ sme mali
jedinečný výhľad na mesto Trenčín a jeho
okolie. Žiakov zaujala aj „Studňa lásky“ na
dolnom nádvorí, v blízkosti Delovej bašty,
ktorá predstavuje lásku Omara a Fatimy.
Naše kroky viedli ďalej do „Kasárne“, kde
sme mali možnosť vidieť výstavu stredovekých a novovekých strelných, či palných
zbraní, ale aj expozíciu vláčikov. „Hladomorňa“ bola pôvodne vybudovaná ako obranná a pozorovacia veža. V dnešnej dobe
v nej mohli žiaci vidieť umiestnené repliky
stredovekých mučiacich nástrojov. V závere našej prehliadky nás čakala krásna
vyhliadka z dominanty hradu „Matúšova
veža“, z ktorej sme sa kochali nádherným
výhľadom na okolité mesto. Po návšteve hradu sme ešte absolvovali prehliadku
mesta, v ktorom sme sa zastavili na malom
občerstvení a plní zážitkov sme nasadli
opäť na vlak domov. Už sa tešíme, kam nás
povedú naše ďalšie kroky!


ŠKOLA
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Svetový deň vody
Tatiana Šindléryová

22. marca 2019 sme si pripomenuli Svetový deň vody. Pri
tejto príležitosti Vodárenská
spoločnosť , a.s. v Ružomberku
už po desiaty raz zorganizovala
v tento deň stretnutie v Hoteli Kultúra. Súčasťou stretnu-

Foto z archívu školy

tia bolo aj ocenenie výtvarnej
súťaže, ktorá býva vyhlásená
každoročne pri príležitosti
Svetového dňa vody. Tohtoročná téma bola zameraná na
dôvody, prečo v dnešnej dobe
je stále veľa ľudí bez zdravotne
nezávadnej pitnej vody. Prvé
miesto vyhrala so svojou
prácou žiačka
našej školy Timea Synaková. Odmenou
bol vecný dar
pre súťažiacu a finančná
odmena pre
školu. Výherkyni gratulujeme a prajeme si, aby si
význam vody
uvedomovali
aj ľudia, ktorí
netrpia nedostatkom vody.
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Rozlúčka po 36-tich rokoch práce
Dňa 15.03.2019 sa v priestoroch Základnej školy uskutočnilo milé
stretnutie za prítomnosti pracovníkov obce a vedenia pedagogického zboru našej Základnej školy s Annou Marschallovou. Hanka,
tak ako sme ju familiárne všetci volali, ukončila pracovný pomer
ako naša vedúca školskej jedálne. V kratučkom príhovore starosta
obce poďakoval p. Marschallovej za krásnych 36. rokov zodpovedne odvedenej práce. Po dobu 36. rokov sa pani vedúca starala o
stravu a výživu našich najmladších žiakov v Základnej škole a v sumáre sa podieľala na stravovaní viac ako 400 žiakov. Odchádza do
zaslúžilého dôchodku. Pri tejto príležitosti chceme ešte raz vysloviť úprimné ĎAKUJEME a do ďalších rokov popriať hlavne hodne
zdravia a spokojnosti v kruhu svojich blízkych.

Opäť na cestách
Renáta Cagalincová
Tentoraz sa turisti vybrali v sobotu 23. marca na výlet do metropoly východu a druhého najväčšieho slovenského mesta, do Košíc.
V programe bola prehliadka Miklušovej väznice a bytu košického
kata, na pravé poludnie nás očakávali v Technickom múzeu.

lúčku fotka pred Dómom svätej Alžbety a cesta rýchlikom domov,
na Liptov.


Jednou z najpríťažlivejších expozícii Východoslovenského múzea v Košiciach je zaiste expozícia historickej mestskej väznice
s mučiarňou a priľahlým katovým bytom. Väznicu, kde v minulosti našiel svoj osud nejeden zlodej, opilec, cudzoložník či iný pofidérny živel stráži sám obávaný kat Mikluš (vo voskovej podobe),
ktorý tu pôsobil, a ktorý sa do povedomia obyvateľov zapísal výnimočne krutými spôsobmi. Priestory väznice, mučiarne i katovho
bytu dýchajú nefalšovanou dobovou atmosférou a okrem nástrojov na výkon útrpného práva a hrdelných trestov v nich možno
vzliadnuť i stálu výstavu venovanú obchodu, remeslám a meštianskemu bývaniu v Košiciach.
Po menších nákupoch viedli naše kroky do Vedecko-technického centra pre deti a mládež v Technickom múzeu. 120 interaktívnych exponátov zábavno-náučnou formou prezentuje základy
vedy a techniky – fyzika, mechanika, magnetizmus, 3D, zmyslové
vnemy, optické a akustické javy, zákonitosti, experimenty. To všetky deti mohli nielen vidieť, ale všetko si to i skúsiť, zažiť. Na roz-

Foto z archívu školy
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Digitálny svet
Alfonz Balko
Fascinuje, ale aj znepokojuje ma, keď cestujem verejným dopravným prostriedkom,
pohľad na mladých ľudí, počínajúc deťmi a
žiakmi, uprene zahľadených do svojich mobilov, i-phonov, smartfónov, a ich šibrinkovanie prstami oboch rúk po ich obrazovkách.
Lajkujú.
Fascinuje ma najmä to, že ľudia, ktorých
informačnými zdrojmi pred necelými tromi
desaťročiami boli ľudové piesne, gramofón,
papierové noviny, časopisy, knihy a mnohozväzkové encyklopédie, majú dnes k dispozícii digitálne zariadenia, ktoré menia
nielen formu a obsah informácií a zábavy, ale
v malom zariadení, ktoré vojde do dlane, sú
kamery po celom svete, kino, noviny, knihovňa, koncertná sieň, encyklopédie, prekladatelia rôznych jazykov, množstvo rôznych hier,
naša pamäť, priatelia a mnoho iného. A očarúva ma tiež to, že už deti a tínedžeri ovládajú
a využívajú celú škálu možností v týchto za-

riadeniach. Nielen mládež si život bez mobilov, i-padov, notebookov nevie predstaviť. Aj
my starší ich v rozsiahlej miere používame.
Stačí pár klikov a dozvieme sa novinky, fakty,

Zručnosť malých detí je viditeľná...
foto: autor článku

návody, históriu a iné pútavé veci, ktoré ponúka internet a na druhej strane sociálne siete umožňujú mladým ukázať svoju kreativitu
a záujmy.
A znepokojuje ma to, že mnoho ľudí, najmä tínedžerov, sa stávajú závislí na týchto
zariadeniach. Nevedia vypnúť svoj prístroj a
stratiť signál. Držia ho v dlani a hladkajú takmer neustále. Písanie esemesiek, mailov, prijímanie a posielanie a preposielanie fotografií
na facebooku, či instagrame, prezeranie niečoho z nepreberného množstva informácií na
webe, alebo hranie niektorej z hojnej ponuky
rozmanitých hier, sa stáva prakticky hlavnou
náplňou ich činnosti. Celý svet im môže byť
ukradnutý, stávajú sa hluchonemými. Nepotrebujú nikoho. Sú plne sebestační. Ponášajú sa na počítače a pomaly sa stráca hranica
kde končí ich reálny svet a začína kúzelný
život núl a jedničiek. Toto digitálne opojenie,
v ktorom žijú, nahrádza potrebu hovoriť priaPokračovanie na str. 12

Dvojaké jubileum
Edita Haluzová
Toho roku si pripomínam dva pre mňa významné jubileá. Prvým je 20 rokov prispievania do štiavnického časopisu To i To. No a mne
nedá, aby som pri tejto príležitosti nenapísala
pár viet. K prispievaniu mojimi článkami som
začala po stretnutí s p. učiteľkou Vlnieškovou.
Išli sme spolu v autobuse ja som sa jej spýtala,
že čo tak neskoro z práce a ona mi povedala
že bola na redakčnej rade, lebo začal vychádzať
dedinský časopis a že zháňajú prispievateľov. Ja
som bola vtedy na dlhodobej PN po príhode a
s veľkými problémami chrbtice. Práve som rozmýšľala, že čo ďalej so životom v 50-tke, keď mi
hrozí invalidita a čakať na smrť je ešte ďaleko...
Tak som sa rozhodla, že sa zúčastním najbližšej
redakčnej rady a začnem prispievať do časopisu
článkami zo zdravotníckou tematikou. Neskôr,
keď už som na invalidnom dôchodku bola, mi
prišlo zmysluplné rozšíriť si svoje vedomosti a
prihlásila som sa na UTV (univerzitu tretieho
veku) na Vojen. Akadémii v Lipt. Mikuláši. Vyštudovala som odbor informatika a ešte som si
rozšírila aj vedomosti z geriatrie.
Roky a články pribúdali, medzi časom som
sa z Lipt. Štiavnice odsťahovala, ale to mi nebránilo ďalej sa venovať mojej obľúbenej činnosti - písaniu. Napísala som isto okolo 70 článkov
so zdravotníckou tematikou a keď som sa stala
predsedníčkou OC SZTP, zamerala som moje

články na to, aby som širšiu verejnosť oboznámila so životom a problémami telesne postihnutých detí aj dospelých.
Pred dvoma rokmi som vianočný čas prežila na nervovom oddelení po mozgovej príhode. Aj keď som mala veľké problémy s rečou,
moje myslenie zostalo jasné a mala som dosť
času premýšľať o tom, čo ďalej, keď sa z toho

najhoršieho dostanem. Prvé štyri mesiace boli
pre mňa poriadne ťažké. Keďže bývam sama,
musela som sa naučiť opäť zvládať bežné povinnosti, potrebné pre normálne prežitie. Výhľad na Domov dôchodcov ma desil a tak som
musela pozbierať všetky duševné aj telesné sily
a odvahu na to otvoriť vchodové dvere, vyjsť
na schody a zájsť do najbližšieho obchodu na
bežný nákup. A potom tu bol ešte môj vnuk,
pre ktorého som chodievala do školy a učila som sa s ním, keďže rodičia boli do večera
v práci. Musela som sa sním rozprávať, učiť sa

s ním, najhoršie pre mňa bolo zájsť poňho pred
školu cez pomerne frekventovanú cestu. Takže u mňa na 100% platilo že: „keď musíš, tak
musíš.“ Dnes už síce nemusím, lebo môj vnuk
už nechodí do školy na Klačne a vídavam ho
veľmi málo - teda málo na to, ako by som to
chcela ja, ale zasa mám oveľa viac voľného času
na aktivity, ktoré som už dávnejšie chcela robiť.
Napríklad, chcela som dopísať knihu o rodovej
genéze, hlavne tej ženskej časti, venovať sa opäť
ručným prácam a okrem fotenia sa viac venovať maľovaniu.
O mesiac oslavujem druhé - moje osobné
životné jubileum. Viem, že mi ten čas ubúda a
ja ho už nemám nazvyš. Myslím si však, že svoj
život som prežila zmysluplne, aspoň som sa o
to snažila a ten zvyšok tiež nemienim len tak
premrhať. Teda pokiaľ mi bude pamäť a telesná
schránka slúžiť.
K článku pridávam fotografiu z fašiangového posedenia u Ružičiek, kde chodím veľmi
rada, lebo oni ma dokážu nabiť neskutočnou
energiou. Sú to veľké malé deti a tento raz sme
sa venovali muzikoterapii s hudobnými nástrojmi, ktoré deti dostali od sponzorov.
Blíži sa Veľká noc a ja dúfam, že počasie bude
príjemné a slniečko vás vyláka do prírody svojimi už teplými lúčmi a vy sa budete môcť nabiť
pozitívnou energiou, ktorá vám prinesie radosť
a spokojnosť do vašich sŕdc i domovov.


FARNOSŤ
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11. ročník farského plesu
kaplán František Perignát

V sobotu 2. februára 2019 sme sa
stretli ako farská rodina na jedenástom
ročníku nášho farského
plesu. Ples začal tradične
svätou omšou zo sviatku
Obetovania Pána. Svätú
omšu celebroval pán kaplán, ktorý v úvode požehnal hromničné sviece.
V homílii sa nám prihovoril pán farár, ktorý
zdôraznil význam obety,
zvlášť pri príprave plesu.
Po svätej omši sme prešli do kultúrneho domu,
kde ples otvoril pán farár.
Naši mladí nám v tieňohre ukázali krásu Božieho stvorenstva. Nasle-

dovala výborná večera tanečná zábava,
ktorá je neodlúčiteľnou súčasťou plesu.
Túto tieňohru si môžete pozrieť aj na
Facebooku farnosti Ludrová ako aj fo-

tografie z plesu. Pred polnocou bola aj
bohatá tombola, v ktorej bolo výnimočne veľa cien. Po tombole pokračovala
zábava až do rána. Chceme poďakovať
mladým z našej farnosti
za to, že nám pripravili
tento ples prípravou ale
aj samotnou realizáciou
plesu. Zároveň chceme poďakovať všetkým
sponzorom ale aj všetkým účastníkom plesu
za ich účasť, že sme sa
mohli opäť stretnúť a
spoločne sa zabaviť na
našom farskom plese ako
farská rodina. Už teraz
sa tešíme na nasledujúci
ročník.


Význam pôstu pre nás
kaplán František Perignát

Tohto roku sme mohli sláviť dlhšie
fašiangové obdobie až do Popolcovej
stredy 6. marca 2019. Mnohí z nás
boli na plese, zábave, alebo karnevale. Gazdinky upiekli chutné
koláče, ako sa na fašiangy patrí.
Popolcovou stredou sme začali
sláviť 40-dňové pôstne obdobie, ktorým sa pripravujeme na
slávenie veľkonočného tajomstva. Pôstnym obdobím začíname cestu obrátenia sa k Bohu a
cestu pokánia. Zvlášť v dnešnej
dobe je potrebné si uvedomiť , že
sa samotný pôst nie je cieľom ale
prostriedkom na tejto ceste, cieľom je spása duše. Význam pôstu
a dôvody nám pripomína i Sväté
písmo:
- ako odprosenie za hriechy,
- ako vyprosenie dobrodení
v ťažkostiach,
- ako odvrátenie sa od hriechu
a návrat k Bohu,
- ako nástroj vlastného posvätenia,
- konanie skutkov lásky a milosrdenstva.
Pokánie nám pomáha lepšie pochopiť, kto je Boh, aké miesto má

mať Boh v našom živote a čo je spása,
ktorú nám doniesol Ježiš Kristus. Ku
Kristovi sa môžeme dostať len vnútornou premenou. On sám nám dal
príklad pokánia. Kresťan sa krstom

stal podobným Ježišovi v umučení,
smrti a zmŕtvychvstaní. Pôstom si
môže zaslúžiť účasť na sláve vzkriesenia. A tak kresťan už nežije iba sám
pre seba ale pre Bohu a v službe blíž-

nemu. Pápež František nás vo svojom
Posolstve k tohtoročnému pôstnemu
obdobiu vyzýva: „Postiť sa znamená učiť sa meniť náš postoj k iným
a k stvoreniu: od pokušenia ‚pohltiť‘
všetko, aby sme nasýtili svoju pažravosť, až po schopnosť
trpieť pre lásku, ktorá môže
naplniť naše prázdne srdce.
Modliť sa, aby sme sa dokázali vzdať modloslužby a sebestačnosti nášho ‚ja‘, aby sme
priznali, že potrebujeme Pána
a jeho milosrdenstvo. Dávať
almužnu, aby sme dokázali
zanechať pochabú snahu žiť
iba pre seba a zhŕňať všetko
pre seba samých v ilúzii, že si
vieme zaistiť budúcnosť, ktorá
nám nepatrí. Potom nájdeme
znovu radosť z plánu, ktorý
Boh vložil do stvorenia i do
nášho srdca: milovať jeho, našich bratov a sestry i celý svet,
a nájsť v tejto láske skutočné
šťastie.“
Využime toto obdobie Pôstu, ktoré je tým najvhodnejším časom
na osobné obrátenie a prehĺbenie
vzťahu s Bohom.
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Preteky gazdovských koní (9. 2. 2019) v obrazoch...

Michaela Ižipová so svojim Burkom

Peter Kitaš st. s koníkom Pejom

Ľubomír Chromec, Zuzka Podhorská a Michaela Ižipová

Torta pre víťazov

Digitálny svet

Pokračovanie zo str. 10

mo s niekým iným. Plne im stačí vymieňať si
odkazy cez rôzne sociálne siete. Aj preto celý
rad prieskumov odporúča, že touto činnosťou
by sa deti nemali zaoberať viac ako približne
hodinu a tínedžeri okolo 2-3 hodín denne.
Prieskum z r. 2017 dokázal, že ľudia ktorí trávili na sociálnej sieti viac ako 2 hodiny alebo
ju navštívili viac ako 58 krát sa cítili byť 2 – 3
krát viac osamelejšími, ako ľudia ktorí na boli
na tejto sieti menej. No nielen osamelosť, ale
aj sklamanie môže byť následkom týchto sietí.
Na facebook sa pripne viac ako 10 miliónov
fotiek za hodinu a fotografie a videá z dovoleniek a rôznych zábav a u mnohých mladých
ľudí to môže vyvolávať frustráciu, že oni si to
nemôžu dovoliť. Sociálne siete nepochybne,

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

manipulujú ľudské správanie a často zväčšujú
odcudzenie a podporujú nenávisť.
V USA urobili pokus, keď žiakom, ktorí
prišli na pobyt do rekreačného tábora vzali
mobily a smartfóny a zakázali im akékoľvek
podobné zariadenia používať. Preto títo boli
nútení vzájomne komunikovať a vôbec museli si nájsť iné záujmy A organizátori boli prekvapení úžasom týchto mladých ľudí, ktorí si
taký život nevedeli prenachváliť.
Pred nejakým časom som písal o predpokladoch rozvoja nano technológií do r. 2050.
Ukazuje sa, že som podcenil rýchlosť ich
rozvoja, ktorá enormne zrýchľuje. Procesory
sa neprestajne zmenšujú a pritom sa zvyšuje
ich výkon. Zariadenia, ktorých rozmery sa
kedysi merali v metroch, neskôr v decimetroch vystačia s milimetrami a i oveľa menšími rozmermi, nanometrami (nanometer =

fotografie: Z. Zarevúcka

1 miliardtina metra). A podobne je to v robotike, dopravných prostriedkoch a inej oblasti ľudskej činnosti. Je pravdepodobné, že
v budúcnosti by počítače mohli nadobudnúť
schopnosť vnímať reálny svet a v schopnosti
uvažovať prekonať aj človeka. Už do r. 2022
v dôsledku rozvoja nanobotov, digitálnej
techniky, automatizácie, robotizácie a i. príde o prácu okolo 75 miliónov ľudí. Na druhej
strane práve ich rozvoj privodí vznik 133 miliónov nových pracovných miest. To bude potrebovať ľudí schopných tvorivo a samostatne
pracovať v tíme. Preto aj musí nevyhnutne už
za nejakých 10 rokov prísť k vyučovaniu IT
v rámci povinnej školskej dochádzky. Som si
istý, že programovanie bude už v základnej
škole rovnako bežným ako je dnes písanie a
počítanie.
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