ISSN 1338-9343

Udialo sa

Škola

Publicistika

To čo sa podarilo členom športového klubu môžeme považovať za malý zázrak.

... počas spevu sa nenaučila len
spievať, ale naučila sa aj všeličo
iné, čo súviselo s hudbou ...

... praktické, rozumné využívanie
sociálnych sietí a komunikačných
technológií má veľa predností a
výhod.
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NEPREDAJNÉ

To sme tu ešte nemali
Dušan Dírer

Posledné týždne zažívame niečo, čo tu
ešte nebolo, niečo, čo mnohým ľuďom
nedáva zmysel, vymýšľajú dôvody, vysvetlenia, alebo konšpirácie. A niektorí
sa zamýšľajú, aké to má súvislosti s našim bežným životom.
Stretol som sa už s viacerými úvahami,
ktoré sa pokúsim v skratke interpretovať.
Podľa týchto zamyslení vraj ľudstvo
dostalo presne takú chorobu, ako potrebovalo.

Že sme si prestali vážiť
- svoje zdravie, tak si teraz musíme uvedomiť, že na ňom najviac
záleží,
- zdravotníkov a lekárov, a teraz máme pochopiť, akí sú nepostrádateľní,
- starých a chorých, a máme si uvedomiť, akí sú zraniteľní.
Začali sme si myslieť, že
- si môžeme kúpiť všetko čo budeme chcieť, pritom všetko nie je
samozrejmosť,
- sme páni planéty, pritom nás môže premôcť niečo miniatúrne,

ktoré nie je ani vidieť,
- na vzhľade záleží, preto nám choroba zakryla tvár, aby sme pochopili, že nezáleží na vzhľade, ale na duši.
Prestali sme
- mať úctu k učiteľom, preto nám choroba zavrela školy, aby si to
rodičia mohli sami vyskúšať,
- fungovať v rodinách, tak sme zavretí do našich domovov, aby
sme sa ako rodina opäť naučili fungovať,
Začali sme tráviť čas v nákupných centrách, preto museli byť zavreté, aby sme si uvedomili, že šťastie sa nedá kúpiť.
Šíriaca sa hrozba ochorenia nám toho veľa berie, ale zároveň veľa
dáva. Dáva nám možnosť polepšiť sa, naučiť sa a pochopiť, čo
je v živote najdôležitejšie. Situácia je nemilá, pre mnohých veľmi
ťažká. Ale uvedomiac si vymenované skutočnosti, by sme takúto
možnosť nemali premárniť. Možno je posledná.
Ja vám prajem v nasledovných dňoch veľa pokojných a príjemných
chvíľ strávených hlavne v prítomnosti svojej rodiny, v prítomnosti
svojich blízkych.

Zo zasadnutí OZ

Zadanie pre Územný plán obce je už realitou
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce
Liptovská Štiavnica (ďalej OZ) sa konalo
dňa 6. 2. 2020.
Územný plán obce (ÚPO)
K Zadaniu ÚPO boli doručené stanoviská
a vyjadrenia orgánov verejnej správy, zástupcov dotknutých inštitúcií a občanov.
Pripomienky občanov boli formulované
prevažne do požiadaviek na riešenie, ktoré
budú zapracované a vyhodnotené v koncepte územného plánu.

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zahájením ďalšej etapy – spracovaním konceptu
územného plánu a jeho prerokovaním a
zaviazalo sa, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí dotácie.
Ďalšie prerokované skutočnosti
• OZ schválilo od 1. 3. 2020 zmenu sadzobníka manipulačných poplatkov obce Liptovská Štiavnica za úkony a služby

poskytujúce obcou a to že:
- nájom kultúrneho domu sa pre nášho
občana zvyšuje z 33 € na 50 €,
- nájom kultúrneho domu cudzím osobám
sa zvyšuje zo 150 € na 200 € za každý deň
(24 hodín),
- nájom kultúrneho domu - zasadačka sa
zvyšuje z 15 € na 30 € za každý deň (24
hodín),
- cena za pranie obrusov sa zvyšuje z 0,80
€/ks na 1,13 €/ks.

Pokračovanie na str. 2
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Spoločná prístupová cesta na pozemok nie je odporúčaná
Pokračovanie zo str. 1

• Žiadosť Juraja Mendera, Ludrová o roz-

parcelovanie pozemkov v k. ú. Liptovská Štiavnica č. 2087, 2088 a 2089.
v k. ú. Liptovská Štiavnica vedených
na LV č. 2954, LV č. 2741 a LV č. 2361.
OZ nesúhlasilo s rozparcelovaním pozemkov z dôvodu vytvárania spoločnej
prístupovej komunikácie.

• 	Žiadosť Jána Debnára, Ružomberok o schválenie stavebných pozemkov na parcele 3626 v k. ú. Liptovská Štiavnica vedený na LV č. 2267.
OZ taktiež nesúhlasilo z dôvodu vytvárania spoločnej prístupovej komunikácie.

Poďakovanie
V rubrike poďakovanie chcem vysloviť ďakujem nášmu poslancovi Marekovi Pavlíkovi, ktorý bez nároku na finančnú odmenu vyčistil svojím mechanizmom koryto potoka
pred súp. číslom 117 a koryto potoka pred súpisným číslom 214.
Druhé ďakujem patrí občianke Márii Tworzydlo Smržíkovej, ktorá bez akéhokoľvek
otáľania našila ochranné rúška bezplatne a dobrovoľne ich venovala pracovníčkam predajne COOP Jednota Liptovská Štiavnica.
Taktiež ďakujem všetkým obyvateľom obce, ktorí sa takýmto spôsobom postarali o to,
že miestne komunikácie máme bez piesku. Zametací voz ich teraz zametie bez akýchkoľvek problémov
a hlavne k lepšej
spokojnosti. Našli
sa však aj tí, ktorí sa
len sťažujú na prach,
avšak, ruku k dielu
vôbec nepriložia.
Ešte raz ďakujem
všetkým za pomoc!



Do budúcna si
budeme všímať aj
ostatných spoluobčanov, ktorí chcú v obci
nezištne pomáhať.

Z matriky obce
Ku 31.12.2019 má obec 1 247 obyvateľov.
V roku 2019 sa narodili
Maslo Filip, Na Stráni 639/16
Maslo Dávid, Na Stráni 639/16
Belko Tadeáš, Nová 371/97
Baranová Natália, Na Stráni 643/1
Gejdošová Nataša, Hlavná 626/84
Gejdošová Linda, Hlavná 626/84
Bellová Diana, Na ohrady 63/23
Šrobová Alžbeta, Kľučiny 459/78
Ferdinandy Michal, Na Novoť 191/5
Lizoň Leoš, Nová 260/15
Abrahám Dorián, Na ohrady 71/39
Lörincová Klára, Hore bránou 135/14
Bánovčin Peter, Na kúte 499/40
Puskeilerová Alica, Kľučiny 454/37
Mrva Matúš, Do parohu 240/17
Krištofík Dominik, Na kúte 471/12
Jablonská Adela, Stará 159/39

V roku 2019 zomreli:
Ondrejková Helena, Stará 187/67, 84 r.
Barániová Mária, Stará 197/75, 85 r.
Ondrejka Miroslav, Stará 153/27, 68 r.
Fainová Oľga, Hore bránou 86/5, 72 r.
Lakatošová Mária, Stará 182/28, 73 r.
Muríňová Ružena, Kutiny 218/10, 63 r.
Prekopová Anna, Hlavná 18/29, 72 r.
Omasta Jozef, Nová 266/28, 83 r.
Ondrejková Eva, Nová 308/70, 58 r.
Guráň Ľubomír, Stará 157/35, 61 r.

Starosta obce

Karháme
Je nám nesmierne
ľúto, že už dlhšiu
dobu si niektorí občania bývajúci v blízkosti požiarnej zbrojnice pletú uloženie
komunálneho odpadu namiesto svojich smetných nádob
s miestom za požiarnou zbrojnicou.
Situáciu sme odfotili
v piatok 20. 3. 2020.
Starosta obce

SMS rozhlas
Od februára 2020 zriadila Obec Liptovská Štiavnica SMS rozhlas. Ide o efektívnu a
priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ (SMS). Zároveň
môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu pre občanov, ktorí ho na svojej
ulici nemajú. Tiež pomôže tým, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť
obecný rozhlas.
Správy, o ktorých Vás chceme informovať budú o plánovaných odstávkach elektriny,
vody, zmeny vývozu komunálneho odpadu, dôležité upozornenia, oznamy o kultúrnych podujatiach a hlavne úradné oznamy.
Je to veľmi rýchly a efektívny spôsob zverejňovania dôležitých informácií, ktoré sú
ako SMS zasielané na telefónne čísla zaregistrovaných občanov.
Zaregistrovať sa môžete e-mailom, v ktorom je potrebné uviesť meno, priezvisko a tel.
číslo, na ktoré chcete dostávať SMS. E-mail: zarevucka@liptovskastiavnica.sk
Rozosielané správy si Vás nájdu prakticky kdekoľvek. Prijímanie správ je bezplatné.
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Postrehy starostu obce

Od septembra bude fungovať nová Materská škola
Dušan Lauko

Vážení spoluobčania.
Po nie príliš tuhej zime sa k nám začína tlačiť jarné obdobie a s príchodom
jari zostáva na našich priestranstvách a
uliciach aj rôzne množstvo posypového
materiálu, ktorý bol použitý na údržbu
ciest počas zimy. Zima síce nebola bohatá na snehovú nádielku, avšak boli 2-3
výnimky, kedy bolo nutné mieste komunikácie posypať. V niektorých častiach
obce je toho viac, niekde menej. Chcem
Vás touto cestou vyzvať o spoluprácu pri
čistení verejných priestranstiev. V minulosti bolo vždy dobrým zvykom, že
každý jeden majiteľ si urobil poriadok
pred svojím domom. Či to bolo pozametanie ulice alebo vyčistenie koryta
potoka. Chcem apelovať na Vás, aby
sme túto tradíciu našich starých otcov
neprerušili a skúsili odbremeniť obec od
týchto povinností spôsobom, že si poriadok urobíme sami. Na druhej strane
ale chcem podotknúť, že obec ako každý
rok zabezpečí aj zametací voz, ktorý sa
bude snažiť očistiť všetky miestne komunikácie. Tu Vás chcem znova poprosiť, hlavne vodičov áut, keď sa bude
zametať, aby si svoje autá zaparkovali
do svojich vlastných nehnuteľností. Ak
budú parkovať na miestnych komunikáciách tak celé zametanie mechanizmom
stratí efekt a bude to len polovičná robota. Čo sa týka termínu zametania, bude
včas oznámený. Ak by niekto pri robení
poriadku na verejnom priestranstve nemal kde odviezť pozametaný materiál
– piesok, stačí, keď to nahlási na obecný
úrad a obec sa pokúsi prostredníctvom
zamestnanca tento materiál odviezť na
skládku. Už teraz Vám chcem poďakovať
za spoluprácu a vodičom za pochopenie
pri údržbe miestnych komunikácií v jarnom období.
Druhou témou, ktorá bude stručnejšia,
ale o to milšia je vrátenie sa k 14. ročníku Pretekov gazdovských koní konaných
1.2.2020 v lokalite za Lúčnym Hríbom.
Tak ako som v úvode spomenul, zima
bola viacmenej bez snehu a bez veľkých
mrazov. Aj napriek tomu sa nám podaril husársky kúsok, kedy sme 14. ročník
zorganizovali viac-menej na ľade a bla-

te, ale predsa sa uskutočnil. Tu chcem
vysloviť úprimné ďakujem všetkým organizátorom, ktorých bolo takmer 50 za
ochotu a odvahu pomôcť zorganizovať
podujatie, ktoré nemá už len dedinský
charakter, ale aj charakter regionálny.
Poslednou témou je materská škola
v obci. 3.12.2019 obec skolaudovala
stavbu ako celok, to znamená, rekonštrukciu kuchyne, vybudovanie novej
kotolne (plyn, peletky) a tiež hlavnú
budovu MŠ. Toho času obec zabezpečuje administratívne úkony, aby sa novovybudovaná MŠ dostala do siete škôl
a školských zariadení. S týmto by veľký
problém nemal byť. Problém vidím skôr
v tom, že naša MŠ bola naprojektovaná
na kapacitu 40 detí, ktoré by sme mali

v školskom roku 2021/2022 naplniť do
posledného miesta. Či sa nám to podarí,
nezáleží ani tak od obce samotnej ako
od rodičov. Toho času naše deti navštevujú viaceré MŠ a to v obci Štiavnička,
Ludrová a v meste Ružomberok. Podľa
demografického vývoja a štatistiky môžeme povedať, že detí, ktoré spĺňajú vek
je v našej obci evidovaných 62. Toto číslo
predurčuje, že by sme nemali mať väčší
problém s naplnením kapacity MŠ. To
je však teória. Prax môže priniesť úplne
niečo iné, a to z dôvodu, že niektorí rodičia si povedia, nech dieťa ukončí MŠ
tam, kde začalo alebo moje dieťa chodí
do Ružomberka a tam ho aj nechám.
Tu chcem poprosiť rodičov, aby dobre
zvážili, či by len predsa nebolo lepšie

dať svoje dieťa do škôlky v rodnej obci
a určitým spôsobom pomohli k nábehu
novovybudovanej MŠ. Kapacitne postupne škôlku zabezpečujeme materiálno-tehcnickým vybavením a obec uskutočnila aj výberové konania na pozíciu
učiteliek MŠ. Chcem Vám oznámiť, že
všetky 4 učiteľky sú z našej obce a máte
možnosť sa s nimi denno-denne stretávať a pýtať sa na svoje deti. Menovite
boli vo výberovom konaní úspešné: Tatiana Ondrejková, Jana Kohútová, Mária
Belková a Mariana Klimová. V prípade,
že v septembri 2020 nenaplníme dostatoční počet detí, teda 40, zatiaľ nie je
veľkým problémom. Tento rok berieme
ako nábehový a skúšobný. Platiť však
4 učiteľky pri počte 20-30 detí sa mi
zdá nehospodárne a neúčelové a preto by bolo naozaj dobré, aby tých detí
bolo čo najbližšie k číslu 40. Nová MŠ
okrem úplne novučičkej budovy, kotolne, jedálne a kuchyne obsahuje aj nové
priestory detského ihriska, multifunkčného ihriska a po dohode s p. farárom
aj priestor v okolí Carmagnoly. Chceme
byť typickou dedinskou, ale modernou
škôlkou 21.storočia, kde detičky nájdu
všetko potrebné na to, aby sa vzdelávali a rástli k spokojnosti svojich rodičov.
Túto prosbu spájam aj so zápisom detí
do ZŠ Liptovskej Štiavnice, kde už dlhodobo zápasíme s nedostatkom žiakov.
Rodičia, zvážte zápis svojho dieťaťa do
našej Základnej školy, aby sme prekonali tieto krízové 2-3 roky a chcem veriť,
že keď rozbehneme MŠ tak sa nám polepší aj číslo počtu žiakov v ZŠ. Prosím
Vás, nedospejme k spoločnému konštatovaniu či školu sme zavreli, škôlku
sme kapacitne nevyužili a potom budeme konštatovať, že na čo nám to všetko
vlastne bolo. Verím Vám a dúfam, že
tento čierny scenár sa nikdy v našej obci
nenaplní a detí bude toľko, aby sme MŠ
aj ZŠ mohli prevádzkovať k úplnej spokojnosti nás všetkých.
K nadchádzajúcim Veľkonočným sviatkom Vám chcem popriať všetko najlepšie, spokojné prežitie v kruhu svojich
blízkych, dievčatám veľa kupačov, aby
sme si aj týmto spôsobom pripomenuli
a oslávili zmŕtvychvstalého Krista.
Váš starosta obce Dušan Lauko. 
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Pod lúčnym hríbom sa naháňali bežci na lyžiach
Ľuboslav Palguta

Prvú marcovú nedeľu sa v našej obci pod lúčnym hríbom
konali premiérovo preteky v bežeckom lyžovaní „Štiavnická
bežka 2020“. Partia nadšencov zo športového klubu bežeckého
lyžovania a biatlonu Ružomberok (ŠK SKI Ružomberok) zorganizovala toto podujatie pre všetkých nadšencov bežiek. Cieľom
podujatia bolo zviditeľniť bežecké lyžovanie a priblížiť ho tak
širokej verejnosti z nášho okresu. Aj keď túto zimu boli snehové
podmienky nepriaznivé, ale to čo sa podarilo členom športového klubu môžeme považovať za malý zázrak. Po intenzívnom
štvrtkovom snežení sa nám podarilo pripraviť 1km dlhý okruh
na voľnú techniku (korčuľovanie) hrdo prezentoval Ľuboslav
Palguta predseda klubu, tréner a pretekár v jednom. V sobotu
sme obvolali pár známych, rozposlali pozvánky a v nedeľu sa Pretekári na štarte v hlavných kategóriách na 4km
už aj pretekalo. Podujatie sme spojili aj so Sliačanským trojkráľovým behom, ktorý organizujú nadšenci z Liptovských
Sliačov, pre ktorých to bol už jubilejný 20 ročník. Nakoniec sa
na trať postavilo spolu trinásť pretekárov, ktorí si odbehli 600
metrov resp. 4km dlhú trať. Vieme, že to bolo zorganizované
dosť narýchlo a väčšina ľudí už mala na víkend svoje plány, ale
keďže snehu sa poručiť nedá, museli sme konať rýchlo. A tak
aj bolo, už v pondelok boli podmienky nevyhovujúce a dlho
trvajúci dážď a vysoké teploty zmyli aj posledné kúsky snehu na
lúkach pod lúčnym hríbom. Chceli sme ukázať, že vieme zorganizovať aj preteky v bežeckom lyžovaní a tiež sme si to chceli
vyskúšať. Už teraz vieme povedať, že ak nám to zima a snehové
podmienky dovolia budeme preteky v bežeckom lyžovaní organizovať aj na budúci rok a tiež upravovať trate rôznej dĺžky pre
Naši mladí pretekári po dobehnutí 600m dlhého okruhu
vyznávačov bežiek.



Príprava na oficiálne vyhlásenie výsledkov

Upravené trate pod Lúčnym hríbom v sobotu ráno
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Talentíno a jeho zázračné nástroje
Katarína Lajčiaková

Má pre dieťa v dnešnej dobe ešte
význam chodiť do divadla? Možno je jednoduchšie pustiť deťom
rozprávku v televízii, na internete
alebo DVD, ale na druhej strane aj
také divadlo má svoje čaro. U dieťaťa rozvíja jeho obrazotvornosť už
napríklad prostredníctvom kulís.
Dieťa si dokáže reálne predstaviť
dané miesto, kde sa dej odohráva,
aj keď je to iné ako vo filme. Deti
spoločne so svojimi spolužiakmi
prežívajú svoje emócie, reagujú na
hercov, ale funguje to aj opačne. Súčasne deti trávia spoločne svoj čas,

učia sa spoločenskému (slušnému)
správaniu. Dieťa by sa malo naučiť,
že k divadlu patrí nielen slušné
správanie, ale aj slušné oblečenie.
Rovnako v divadle nie je povolené vyrušovať, desiatovať, rozprávať
sa, aj keď sa nám občas stane, že sa
nám predstavenie nepáči alebo nás
nezaujíma. A na konci nesmieme
zabudnúť zatlieskať. V neposlednom rade sem patrí aj hra, ktorá je
neodmysliteľnou súčasťou detského
sveta. Takéto divadelné predstavenie často dáva deťom inšpiráciu aj
pre ich domácu hru.
Našu školu tiež občas navštívia
herci z rôznych putovných divadiel,

Fotografia z archívu školy

ako to bolo aj dňa 17. januára 2020,
kedy k nám zavítali divadelníci
z Divadla Príbeh zo Žiliny. Odohrali nám divadlo s názvom Talentíno
a jeho zázračné nástroje. Hlavnou
hrdinkou bolo dievčatko Valentína, ktorá sa chcela stať úspešnou
speváčkou. V novinách našla inzerát Talentína (učiteľa hudby a slávneho skladateľa a dirigenta), ktorý
vyučoval hodiny hudby. Valentína
prišla k Talentínovi na konkurz,
stala sa jeho žiačkou a počas hodín
spevu sa nenaučila len spievať, ale
naučila sa aj všetko iné, čo súviselo
s hudbou, a to napríklad: ako udržať rytmus alebo rozpoznávať zvuky
jednotlivých hudobných nástrojov.
Prostredníctvom známych ľudových pesničiek boli pridávané všetky známe hudobné nástroje, ktoré
poznali aj samotné deti. Na záver
vznikol celý orchester a Valentína
mala svoj prvý verejný koncert pred
ozajstným publikom.
Aj prostredníctvom takýchto divadiel môže prebiehať výchovnovzdelávací proces našich žiakov a
pevne veríme, že aj toto divadlo
malo prínos pre nich a tešíme sa
na ďalšie zaujímavé divadlá, ktoré
k nám prídu a obohatia nielen našu
výučbu, ale aj našich žiakov.


Jar

Snežienka

Fialôčka, fialka

Rastú kvietky ružové,
červené i biele,
v záhradke nám voňajú,
je to krásne, skvelé.

Malá biela krásavica,
spod snehu nám vykúka.
Drobná je to tanečnica,
nazýva sa snežienka.

Fialôčka, fialka,
kvietok voňavý,
v záhradke nám vyrastieš,
zo zelenej trávy.

Natrhám ich do vázy,
položím ich na stôl
a keď príde mamička,
poteší sa jaj, joj.

Biela hlávka
a zelené šatočky,
zatancuje prvý tanec,
pomedzi snehové vločky.

Slniečko

autorky: Lili, Zarka, Simonka, Betka, Kajka, Laura a Rebeka,
záujmový útvar Čítankovo - písankovo (vybrala Tatiana Šindléryová)

Jarné slnko zasvieti,
pošteklí nás po nose,
poďte vonku všetky deti,
pobeháme po rose.
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Hviezdoslavov Kubín
Katarína Pastuchová

Tak ako
po iné roky,
aj v tomto
školskom roku
2019/2020
sa v našej
Základnej škole
uskutočnila pravidelná recitačná súťaž
v prednese prózy a poézie. Tradične je venovaná
nášmu najväčšiemu velikánovi slovenskej
literatúry Pavlovi Orsághovi Hviezdoslavovi. Rodák z neďalekého Vyšného Kubína, z pomerne chudobnej rodiny a napriek týmto skutočnostiam sú jeho verše
dodnes pripomínané či už v POZDRAVE

(„Pozdravujem vás lesy, hory, z tej
duše pozdravujem vás!...“), alebo
v ZUZANKE HRAŠKOVIE. Všeobecne známe sú taktiež prozaické diela HÁJNIKOVA ŽENA, či
EŽO a GÁBOR VLKOLÍNSKY.
Je to už neskutočných 66 rokov,
ako spomínaná súťaž uzrela svetlo sveta a odvtedy už celé generácie žiakov a študentov v mesiaci
marec absolvovali a absolvujú
poväčšinou „povinnú“ prípravu

v oblasti umeleckého prednesu,
recitačných kolektívov a divadla
poézie. Súťaž je postupová, kde
základným stupňom súťaže je
triedne kolo. Víťaz triedneho kola
postupuje do školského kola, potom do okresného a regionálneho
kola. Z regionálnych postupových
súťaží postupujú víťazi do krajských súťaží. Víťazi krajských kôl
postupujú do celoštátneho kola.
Základom je „čistá“, bezchybná

na prednes. Priznajme si, že asi
viacerí ju považovali za obtiaž,
ale dodnes sa nájdu aj takí, ktorí
sa na súťaž tešia. A takých máme
určite aj v našej škole a práve tí
sa dňa 11. 3. 2020 postavili pred
svojich spolužiakov a odvážne
odprezentovali svoju recitačnú
úroveň. Všetci súťažili v I. kategórii (2. až 4. ročník) a prváci sa
mali možnosť predviesť nesúťažne. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie
nadania a umelecko-odborný rast
jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby

výslovnosť, originalita a vhodnosť
recitovaného tetxu a hlavne umelecký prednes. Ten obsahuje veľa
požiadaviek a nie vždy ich všetci
recitátori zvládnu. A práve z tohto dôvodu v tomto školskom roku
boli v našej škole udelené „len“
druhé a tretie miesta a na postupovú priečku nebol nikto posunutý. Teba si uvedomiť, že škola
vychováva žiakov aj k poznaniu
svojich skutočných predpokladov
a tie zahŕňajú aj potrebnú sebakritiku. Dúfame, že budúci školský
rok prinesie opäť aj víťazov.

Čas ísť na dôchodok
K 1.4.2020 končí s pracovným pomerom náš dlhoročný pracovník Bohuš Kačaljak. Určite si naňho
všetci dobre pamätáte, hlavne ako vodiča malého obecného traktora a človeka, ktorý dokázal
v mnohých prípadoch pomôcť nejednému z Vás.
Pri tejto príležitosti sa chcem Bohušovi poďakovať
za všetko dobré, čo pre obec urobil a popriať mu
do ďalších rokov života hlavne veľa zdravia a tiež,
aby sa dlhé roky tešil zo zaslúženého dôchodku.
Ešte raz ĎAKUJEME!
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Hasičský ples 2020
Richard Otiepka

V sobotu 15.2.2020 sa v Štiavnickej
kultúre konal už 6.ročník Hasičského
plesu. Fakt, že sa konal už šiesty krát
nám ukazuje jeho kvalitu, ale aj jeho
špeciálnu atmosféru. Určite nepatrí
medzi tie najväčšie alebo najhonosnejšie, avšak to jeho kúzlo spočíva
úplne v niečom inom. Je to práve jeho “veľkosť“, ktorá každoročne spojí
priateľov i známych, a tým sa
vytvára priam
rodinná atmosféra, ktorú môžete na každom
veľkom plese
hľadať márne.
Tento
rok
sme na plese
privítali domácich občanov,
ale aj priateľov
z iných dedín.
Nesmieme zabudnúť ani na
našich kolegov, hasičov z Liskovej, pre
ktorých sa náš ples stal za tie roky už
pútnickým miestom. Celý večer prebiehal v dobrej nálade aj vďaka kapele Taxikári. Čo by to bol za ples keby
na ňom nebola hodnotná tombola?
A veru aj bola! Za to veľmi ďakujeme
našim sponzorom. Čo však dominovalo sobotňajšiemu večeru bol ohnivý
program. Taký ohnivý ako sa na hasičský ples patrí. Ohnivú šou a tanec
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S P O N Z O R I
s ohňom nám predviedli mladí ľudia
z Oravy. Bol to zážitok, ktorý len tak
nevidíte a dodal hasičskému plesu ten
pomyslený zlatý klinec.
Záver ako vždy venujem poďakovaniu, ako ľuďom tak aj organizátorom. Organizácia takéhoto podujatia
je veľmi náročná. Či už psychicky,
fyzicky ale najmä personálne. Dnes je
doba, kedy málokto je schopný niečo

Pretekov gazdovských koní
1. 2. 2020
1. Poľnohospodárske družstvo Ludrová
2. Ing. Michal Púček
3. Vodárenská spoločnosť Ružomberok
4. MUDr. Jozef Skurcoňák, Liptovská Štiavnica
5. MUDr. Alexander Iliev, Liptovská Štiavnica
6. firma MONDI SCP Ružomberok
7. firma MT Elektro Ružomberok
8. Ing. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK
9. spoločnosť Chalúpky u babky, L.Štiavnica
10. Reštaurácia Zemianska kúria, Chalúpkovo
Liptovská Štiavnica
11. Ing. Marek Hrubjak, Liptovská Štiavnica
12. František Moravčík, Ludrová
13. Ing. Ján Bednárik, viceprimátor mesta Ružomberok
14. firma Grenstave s.r.o., Ružomberok
15. firma OK- TEAM s.r.o. Trstená
16. Obec Liptovská Štiavnica
17. firma ALGY SPORT s.r.o., Na Kúte, Liptovská
Štiavnica

urobiť bez nároku na odmenu. Preto
všetkým hasičom patrí veľká vďaka
za ich nezištnú a mnoho krát časovo
náročnú prácu. Taktiež ďakujem všetkým vám, ktorí nášmu plesu veríte a
prišli ste sa zabaviť. Vy ste tá motivácia, pre ktorú to robíme, pretože keby
niet vás, tak naša kultúrna činnosť by
nemala žiaden zmysel. Veríme že sme
naplnili vaše očakávania a stretneme
sa aj o rok už na 7.ročníku Hasičského
plesu v Liptovskej Štiavnici.


18. Ing. Ján Belko, Liptovská Štiavnica
19. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ružomberok
20. firma DOMINO Ružomberok
21. firma Zrnko dobrej kávy, Ružomberok
22. Viktória Barančíková, Liptovská Štiavnica
23. Peter Huspenina, Liptovská Štiavnica
24. Marek Pavlík, Liptovská Štiavnica
25. Štefan Belko, Liptovská Štiavnica
26. Marián Janiga, Liptovská Štiavnica
27. firma KINEKUS Ružomberok
28. Marek Haríň, Liptovská Štiavnica
29. Mestské lesy Ružomberok
30. Mesto Ružomberok
31. Igor Čombor, primátor mesta Ružomberok
32. Pohrebníctvo Azíz a syn, s.r.o., Ružomberok
33. JUDr. Ľubomír Kubáň, poslanec ŽSK a mesta
Ružomberok
34. firma MI Team palivo Ružomberok – Michal
Janči
35. Coop Jednota Liptovský Mikuláš
36. Baňa Ružomberok
37. Ján Broska – záhradkár Závažná Poruba

VŠETKÝM SPONZOROM ĎAKUJEME
ZA PODPORU!
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Karneval 2020
Richard Otiepka
Stretnú sa pirát, policajt a valach. Toto nie
je začiatok vtipu, ale realita na našom Štiavnickom karnevale. Po úspechu minuloročných karnevalov sa naši hasiči v spolupráci
s obecným úradom pustili aj do tohtoročného. Ako by som ho opísal jedným slovom?
Radosť! Radosť detí, keď sa mohli spolu so

Masiek bolo neúrekom...

svojimi kamarátmi vyskákať, naháňať, vytancovať a zapojiť sa do
pripravených hier a súťaží. Radosť
rodičov, ktorí pozorovali nadšenie
svojich detí, ktoré každým rokom
rastú ako z vody. Radosť nás ostatných, keď sme videli deti aj rodičov,
ako ich potešila naša akcia.
Kto zaváhal a neprišiel, môže veľmi ľutovať.
Aj tento
rok medzi
nás zavíta- To je príma zábava...
foto: D. Dírer
lo mnoho
bohatá tombola. Najkrajšie však boli chvíle,
rôznych masiek od
ktoré rodičia využili na trávenie času so svovýmyslu sveta. Pre
jimi deťmi, pretože v dnešnej uponáhľanej
deti boli pripravené
dobe sa vzťahu dieťa-rodič častokrát venuje
súťaže ako stoličkomálo pozornosti.
vý tanec či preteky
Nakoniec by som sa rád poďakoval každérybiek. Dospelých
mu, kto prišiel a aj podporil túto akciu. Sme
sme pohostili vareradi, že máte záujem o tieto podujatia a veríným vínkom alebo
me, že sa na ďalšej akcii stretneme minimálne
punčom. Samozrejv takom počte ako na karnevale.
me nechýbala ani
foto: D. Dírer



Zapojme rozum, postoj a kritické myslenie
Katarína Kačalková
Nie je to tak dávno, čo som sa rozhodla pre
nový telefón. Kvalitný fotoaparát, dostatočná
vnútorná pamäť a zopár ďalších požiadaviek
rozhodli, aká značka to bude. Najdôležitejšie
zo všetkého bolo bezproblémovo prekopírovať všetky kontakty, niekoľko srdcu blízkych
fotiek, posťahovať všetky potrebné aplikácie a
navoliť také nastavenia telefónu, na ktoré som
bola zvyknutá a ktoré prispievali k aktívnemu
a komfortnému používaniu celého zariadenia.
Mnohé z toho som zvládla sama, avšak niečo
som prenechala „mladším ročníkom“ .Tak
sme sa dostali k inštalovaniu aplikácií. „Ktoré tam chceš?“ zaznela otázka. A začala som
menovať... Facebook, Instagram, Messenger,
Viber, WhatsApp, Layout, Endomondo... „Ty
to všetko potrebuješ???“ – neprestával sa čudovať mladší ročník  „Samozrejme!“ – ja na
to. „Veď ja ťa skoro nikdy nevidím s mobilom
v ruke“. A v tejto chvíli sa začala medzi nami
séria debát a úvah o potrebnosti a nepotrebnosti, využiteľnosti a zbytočnosti týchto
komunikačných nástrojov. Chcem sa s vami
podeliť aspoň o niektoré z nich.
Keď niekomu položíte otázku, či má vytvorené konto na Facebooku, alebo profil na
Instagrame, v zásade môžete počítať s dvomi

typmi reakcií. Prvá – áno, mám. A druhá - to
je zbytočnosť a hlúposť, ja na také niečo nemám čas. Medzi riadkami pritom cítite, že ste
ten, kto „prepadol“ internetu, mobilu, neustálemu prehliadaniu sociálnych sietí a citlivosti
na akékoľvek pípnutie či cinknutie telefónu.
Priznám sa, že na takúto reakciu odpovedám
len úsmevom... Pýtate sa prečo?
Keby som vec chcela veľmi zjednodušiť, poukázala by som na oheň, ktorý ti vie
dať teplo ale aj vziať strechu nad hlavou, na
vodu, ktorá ťa môže umyť, či zahasiť smäd
ale aj vziať život, na nôž, ktorým odkrojíš
krajec chleba, alebo niekoho ohrozíš. Akosi
podobne vnímam sociálne siete i komunikačné aplikácie. Nedá sa poprieť, že mnohí
používatelia nekriticky a bezodne prepadli
virtuálnemu svetu a nadradenosti technológií
nad osobným kontaktom, reálnym životom
a konkrétnymi priateľstvami, že mnohí bez
opatrnosti a predvídavosti zverejňujú osobné
záležitosti a bez uváženia veria a šíria všetko,
čo virtuálny svet ponúka. Pravdou však je, že
praktické, rozumné využívanie sociálnych
sietí a komunikačných aplikácií má nespočetne veľa predností a výhod. Nie je mojim
cieľom všetky ich tu menovať. Možno len
jednu. V neľahkých dňoch, ktoré prežívame,

sa práve technológie javia ako tie, ktoré nás
vedia udržať aspoň v minimálnom štandarde
fungovania: neísť do obchodov ale si objednať cez e-shop, neísť na úrady ale záležitosti
vybaviť elektronicky, neísť k lekárovi ale lieky
vybrať cez elektronický recept, nemôžme ísť
do chrámov, tak sa bohoslužieb zúčastnime
virtuálne, nemôžme ísť von na kultúrne podujatia, tak umelci ponúkajú svoje umenie
on-line formou live koncertov, zdieľania rôznych správ a aktualít nepomerne rýchlejšie
nájdu svojich adresátov, dokážu zmobilizovať
množstvo ľudí k potrebnej aktivite... a mnoho iných vymožeností, ktoré nám ponúkajú
riešenia na zvládnutie mimoriadnej situácie
a vyhláseného núdzového stavu v našej krajine. Pri prerušení všetkých reálnych sociálnych kontaktov sa tie virtuálne zdajú byť nenahraditeľnými. Bodaj by čoskoro pominula
doba, keď sa najpoužívanejším „hashtagom“
stalo #ostavamdoma. Neodsudzujme a priori
všetky technologické vymoženosti. Snažme
sa jasným, zdravým rozumom, s patričným
množstvom vedomostí vyextrahovať z nich
to, čo je pre náš každodenný reálny život pomocou a prínosom. Veď kritické myslenie,
postoj, rozum a vzťah rozhodujú...



FARNOSŤ
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XII. ročník farského plesu
kaplán František Perignát

V sobotu 1. februára 2020 sme sa
stretli ako farská rodina na dvanástom
ročníku nášho farského
plesu. Ples začal tradične svätou omšou. Svätú
omšu celebroval av homílii sa nám prihovoril
pán farár.Po svätej omši
sme prešli do kultúrneho
domu, kde ples otvoril
pán farár. Naši mladí nám
v krátkej scénkepripomenuli význam osobného
vzťahu s Ježišom. Nasledovala výborná večera
tanečná zábava, ktorá je
neodlúčiteľnou súčasťou

plesu. V rámci programu sa uskutočnila krátka beseda s našimi kňazmi.
Pred polnocou bola aj bohatá tombola,

ktorú moderoval pán farár. 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.


Zo života farnosti
kaplán František Perignát
Na Nový rok, v deň slávnosti Panny Márie
Bohorodičky, sme v úvode svätých omší
vzývali Ducha Svätého.
Mladí z našej farnosti sa v dňoch 3. – 5. januára zúčastnili na mládežníckej víkendovke SWITCH ON v diecéznom
centre voľného času PREMENY vo
Važci.

ník farského plesu. Ples začal o 17:00 svätou
omšou v Kostole svätej rodiny a potom pokračoval v kultúrnom dome v Štiavničke.
V nedeľu 2. februára , v deň sviatku Obetovania Pána, sme v úvode svätých omší
požehnávali hromničné sviece.

Vo štvrtok 20. februára sa na farskom úrade v Ludrovej uskutočnilo zasadnutie pastoračnej rady
celej farnosti.

V deň slávnosti Zjavenia Pána 6. januára sme požehnali v úvode svätých
omší „trojkráľovu“ vodu.

26. februára sme Popolcovou stredou vstúpili do pôstneho obdobia.
Pobožnosti krížovej cesty sa spoločne modlíme vo štvrtok po svätej omši v Liptovskej Štiavnici a
Štiavničke, v piatok po svätej omši
v Ludrovej a v nedeľu vo všetkých
našich kostoloch.

V nedeľu 12. januára, v deň sviatku
Krstu Ježiša Krista, sme sa rozlúčili
s vianočným obdobím.
V dňoch 18. – 25. januára sme slávili
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Za jednotu kresťanov sme obetovali svoje modlitby v tomto týždni.
V nedeľu 26. januára sa vo farskom
kostole v Ludrovej uskutočnilo stretnutie lektorov, ktorí čítajú Božie slovo v rámci svätej omše vo Ludrovej.
V sobotu 1. februára sme si pripomenuli 100. výročie narodenia vdp. Maximiliána Špesa, ktorý spravoval našu
farnosť v rokoch 1953 – 1989. Sväté
omše za spásu jeho duše sme slávili v piatok
31. januára v Liptovskej Štiavnici a v sobotu
1. februára v Ludrovej.
V sobotu 1. februára sa uskutočnil XII. roč-

4. februára zomrel bývalý ružomberský
farár a dekan Mons. Alojz Kostelanský.
V poslednom období pôsobil ako farár
v Liptovskej Osade. Pohrebné obrady sa
konali v sobotu 8. februára vo farskom kostole v Ružomberku, po nich bol pochovaný
na mestskom cintoríne v Ružomberku.

V sobotu 29. februára sa v Liptovskej Štiavnici uskutočnila
eucharistická adorácia farského
spoločenstva mladých.

3. februára, v deň spomienky sv. Blažeja,
biskupa a mučeníka, sme po svätej omši vo
farskom kostole v Ludrovej udeľovali svätoblažejské požehnanie hrdla.

Z rozhodnutia predsedu vlády a
súhlasu Konferencie biskupov Slovenska bolo prijaté rozhodnutie
zákazu verejného slávenia svätých
omší od 10. marca do odvolania, z dôvodu
prevencie pred šírením koronavírusu.
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Preteky gazdovských koní 2020

Peter Kitaš starší s koňom Pejom

Na preteky sa prišlo pozrieť viac ako 1000 divákov...

Michaela Ižipová a jej Burko

Torta pre Štiavnického siláka

Dušan Lauko

V sobotu 1.2.2020 sa v obci Liptovská
Štiavnica uskutočnil 14. ročník pretekov
gazdovských koní. Môj osobný dojem
ako starostu obce. Chcem v prvom rade
vysloviť skutočnosť, že takúto zimu sme
za posledných 15 rokov naozaj v obci
nemali. Ak aj 2-3 dni mrzne, nasleduje prudké oteplenie a zo zimy opäť nič.
Organizačný výbor (takmer 50 ľudí) spolu so starostom stavili na jeden možný
termín a to práve 1. februára. Už týždeň
pred pretekmi sme pravidelne kontrolovali vývoj počasia, no stále nebolo zlepšenie a sobota bol dokonca jediný deň,
kedy nepršalo. Danú sobotu organizátori
urobili všetko preto, aby to bolo pripravené tak, ako má byť. Trať nebolo ideálna,
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bola len ľad a blato. Samotný pretek začal
o 10-tej hodine a do súťaže sa prihlásilo
11 pretekajúcich koní (ostatní gazdovia
sa zrejme báli podmienok blata a ľadu),
no aj napriek nepriazni počasia musíme
skonštatovať, že 14. ročník sa pri všetkej
tej biede podarilo zorganizovať na slušnej úrovni. Návštevnosť presiahla číslo
1000 divákov, s čím sme ako organizátori
spokojní. Na záver sa chcem poďakovať
všetkým spoluobčanom, ktorí akokoľvek
prispeli pri organizovaní, taktiež darcom
tomboly, od ktorých bolo vyše 50 cien.
Úprimné ďakujem patrí predsedovi poľnohospodárskeho družstva Ludrová Ing.
Miroslavovi Štefčekovi ako generálnemu
sponzorovi, ktorý sa svojou pomocou zaslúžil o zdarný priebeh pretekov. Už teraz

fotografie: Z. Zarevúcka

sa tešíme na 15. ročník a chceme veriť, že
za lepšieho zimného počasia.
Výsledky:
Disciplína: Preteky gazdovských koní
1. miesto: Michaela Ižipová s koňom
Burkom
2. miesto: Ján Francisty s koňom Cedrikom
3. miesto: Peter Kitaš s koňom Pejom
Disciplína: Štiavnický silák
1. miesto: Ján Francisty s koňom Cedrikom
2. miesto: Peter Kitaš s koňom Pejom
3. miesto: Ján Francisty s koňom Dovarom
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