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Štastné a Veselé
Dušan Dírer

Vážení spoluobčania.
Končí sa rok 2020 a s ním 22. ročník existencie nášho časopisu, v rukách držíte jeho 88.
vydanie. Počas celé toto obdobie ste jeho prostredníctvom dostávali rôzne informácie o dianí
v našej obci, čo v súhrne predstavuje akúsi históriu našej obce v stovkách článkov od desiatok
autorov.

No za celú túto pomerne dlhú dobu sa azda neudialo toľko udalostí a neočakávaných situácií, ako za tento rok.
Mnohé z nich by sme mohli posudzovať skôr z negatívneho hľadiska, ja
vám však chcem uviesť tohtoročnú udalosť, ktorá je niečím výnimočná
a nedeje sa často. Pred koncom tohto roka nám nebesá pripravia veľkolepú vianočnú parádu, akú mohli ľudia naposledy sledovať pred takmer
400 rokmi. Úkaz, ktorý sa spomína aj v Biblii a to rovno pri narodení
Ježiša - ide o „Betlehemskú hviezdu“, ktorá sa objaví na oblohe tri dni
pred Štedrým večerom, hoci nie v takej podobe, ako ju poznáme z vianočných obrázkov.

21. decembra 2020 sa planéty Jupiter a Saturn dostanú na svojich dráhach okolo Slnka do takej polohy, že pri pozorovaní voľným okom sa
pre mnohých z nás budú javiť ako jeden jasný objekt na večernej oblohe
(tieto dve planéty neboli na oblohe tak blízko od roku 1623 a ďalšie takéto blízke stretnutie nastane až v roku 2080).
Človek je však výnimočný „tvor“, ktorý sa vie mnohým ovplyvniť,
nastrašiť, rozveseliť, ale vďaka svojim predstavám, plánom a kladným
sociálnym vplyvom sa dokáže „nádejať“, že „Všetko zlé je na niečo dobré“
a „Keď sa zlé pominie, všetko bude dobre“.
A preto myslime pozitívne, nebuďme namrzení, čo sa to okolo nás
deje, veď táto situácia nám dáva možnosť pochopiť, že máme okolo seba veľa blízkych ľudí, veľa „spriaznených duší“, a že práve s nimi máme
šancu prežívať všetko spolu. Hlavne teraz – v období Vianoc. Nech sú
nám práve tohtoročné Vianoce tie, ktoré nám umožnia prežiť najkrajšie
chvíle so svojimi najbližšími.
Ja vám teda želám veľa príjemných chvíľ strávených hlavne v prítomnosti svojej rodiny, a to nielen počas nasledovných sviatočných dní, ale
stále...


Začalo sa s prípravou Nového centra obce
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica (ďalej OZ) sa konalo dňa
26. 11. 2020.
Urbanistická štúdia Močiar
OZ schválilo vypracovanie urbanistickej štúdie „Nové centrum obce“ časť lokalita Močiar
vo výške 1500€ vypracované Ing. arch. Silviou
Lacovou, Ružomberok a jej zapracovanie do
územného plánu obce.
Ďalšie prerokované skutočnosti
• Žiadost A. Tomčíkovej, Liptovská Štiavnica o umiestnení prenosnej garáže na parcele CKN č. 685 s tým, že presah garáže by
bol 1 m na obecnú parc. CKN č.840/1. OZ
s týmto umiestnením plechovej garáže nesúhlasí a trvá na jej odstránení..
• OZ nesúhlasilo so žiadosťou Jaromíra Harbutu, Liptovská Štiavnica o odkúpení čas-

ti pozemku č. KN 1050 m2, vedený na LV
č. 596. Vlastníkom uvedenej parcely je Obec
Liptovská Štiavnica.
• OZ súhlasilo s vypracovaním projektovej
dokumentácie na stavbu „rekonštrukcia mosta na miestnej komunikácii parcela č. CKN
1042“. Predpokladané náklady na projektovú dokumentáciu budú vo výške cca 2000,- €.
Predpokladaný termín dokončenia projektovej dokumentácie je marec/2021.
Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce
Liptovská Štiavnica sa konalo dňa 11. 12. 2020.
Rozpočet obce na rok 2021
OZ odsúhlasilo navýšenie navrhnutého
rozpočtu na ďalší rok o sumy potrebné na:
- realizáciu mosta Pod dubami,
- regulácia potoka na ulici Pod dubami,
- vstup na ulicu Poza drevenice,

Zo zasadnutí OZ

- rozšírenie ulice Okružná,
- prekládku plynu pod mostom pri súp. č.44,
- dostavbu chodníka Kľučiny,
- prípravu cesty prepájajúcej Novú ulicu
s miestnou komunikáciou (križovatkou pri
odbočke na Poľnohospodárske družstvo) geometrický plán a výkup pozemkov,
- spoluúčasť na zateplenie budovy ZŠ,
Ďalšie prerokované skutočnosti
• Žiadosť o výstavbu rodinného domu Viera Janigová, Liptovská Štiavnica na parc. č. 2426.
OZ žiadosť schválilo.
• Žiadosť o výstavbu rodinného domu Mária
Habu, Ludrová na parc. č. 2086/5. OZ žiadosť
schválilo.
• Žiadosť, aby dotácia pre TJ v roku 2020 mohla byť použitá na odmeny pre trénerov. OZ
žiadosť schválilo.
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Rozpočet obce na rok 2021
Bežné príjmy
Daňové príjmy z majetku (podielové dane )
Daňové príjmy – daň z nehnuteľnosti, dňa 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)
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
- transfery na nemocenské dávky
Finančná oblasť
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) + dezinfekčné prostriedky CO
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)
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)

Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
Zateplenie Základnej školy - spoluúčasť
Rozšírenie MK Okružná II.etapa 12 000.-, MK Poza Drevenice vstup 12 000,Chodník Kľučiny
Rekonštrukcia most ul. Pod dubami pri s.č. 214
Nákup pozemkov ul. Družstevná
Verejné osvetlenie
Zníženie stropu Kultúrny dom
Močiar – športové ihriská
Územný plán obce
Projektové dokumentácie
Plynová pec OcÚ
Podrobné členenie rozpočtu nájdete na webovej stránke obce

EUR
1 686 576
106 105
2 200
21 350
130 000
1 946 231
0
0
EUR
156 363
1 000
92 000
34 249
29 114
0
7 929
4 626
16 638,94
6 500
37 070
3 120
25 971
16 100
29 000
23 500
1 000
500
2 000
1 000
1 000
3 700
11 243
7 402
6 640
137 100
98 162
17 049
55 813
1 196 298,79
8 390

1 845 115,73
90 793
9 900
24 000
2 500
10 000
5 000
3 000
15 000
10 000
7 080
1 000
3 313
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Vážení spoluobčania, priatelia.
V čase, keď píšem tieto riadky sa
blížia najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Ako obvykle by som sa chcel
dotknúť pár tém, o ktoré sa s Vami
chcem podeliť. Prvou témou je stále
doznievajúca povodeň, ktorá prebehla našou obcou 26. 06. 2020. Čo
sa týka Vašich nehnuteľností, ľudia
si ako tak pomohli svojpomocne.
Hneď po povodni obec vyvinula
aktivitu a spolu s obecným zastupiteľstvom odsúhlasila zriadenie
transparentného účtu. Tento účet
mohli podporiť jednak všetci obyvatelia obce, ale taktiež aj cezpoľní,
celé Slovensko. Ako starosta obce
som sa snažil nabádať jednak mojich kolegov, poslancov VÚC, aby
pomohli našej obci. Pri prvom kontakte, samozrejme, každý povedal,
že rád pomôže. Výsledný efekt bol
žiaľ, žalostný. Celkovo sme vyzbierali 3220,- € a najväčšou čiastkou
prispela politická strana Mariána
Kotlebu, ĽSNS, ktorá nám poslala
na účet 1000,- €. Aj touto cestou
sa im za pomoc chcem poďakovať.
Celkovú sumu sme rozdelili číslom
23, ktoré predstavuje množstvo
žiadostí, ktoré si občania uplatnili
aj voči štátu. Každý jeden žiadateľ
dostal od obce na následky odstránenia povodní v mesiaci november
čiastku 140,- €. Je to malá čiastka,
ale aj napriek tomu chcem poďakovať všetkým dobrodincom, ktorí
prispeli na účet akoukoľvek sumou.
Druhou vecou sú žiadosti občanov,
ktorí boli postihnutí povodňou a
uplatňujú si odškodnenie voči štátu. Je tu prísľub do budúcnosti, že
tieto peniaze by mohli byť vyplatené. Či to bude o rok, či o dva, na
túto otázku zodpovedať nikto nevie. Chcem však veriť, že skôr či neskôr tieto peniažky dostanete.
Obec dostala z Úradu vlády SR
12 000,- € na odstránenie škôd,
ktoré sú účelovo viazané. Za tieto
peniaze chceme zrealizovať výmenu a opravu mosta na ul. Pod
dubami pri p. Kaliarikovi. Z časti

ich použijeme na opravu koryta
potoka pri rodinnom dome medzi Štefanom Belkom a Katarínou
Prílepkovou a tiež chceme nakúpiť
betónové skruže, s ktorými by sme
zastabilizovali zosúvajúcu sa cestu
na ul. Pod dubami pri rodinnom
dome p. Jankovej. Toto všetko by
sme mali stihnúť do marca 2021.
Druhou témou je lokalita v obci
Dielec. Tento priestor v minulosti
slúžil ako baňa na ťažbu piesku potrebného pre výstavbu rodinných
domov v obci. V 90-tych rokoch
minulého storočia sa však s ťažbou
prestalo a určitú dobu tento priestor slúžil ako smetisko a ľudia i obec
tam vyvážali
komunálny
odpad.
Po
zmene režimu
však nová
legislatíva
takéto činnosti neumožňovala, a preto
Dielec zostal opustenou plochou, ktorá
sa mala postupne
zatrávňovať a zalesňovať. Opak je
však pravdou. Čoraz častejšie dostávam podnety spolu s fotografiami, že toto územie znova začína
naberať kurz čiernej skládky. Vážení spoluobčania, nepredpokladám, že betónový odpad a uhynuté
zvieratá nám do tejto lokality vozia
občania z Ružomberka, resp. z okolitých obcí. Myslím si, že je to v nás
a o nás. Priestor, o ktorom píšem je
vo vlastníctve Pasienkového spoločenstva Liptovská Štiavnica, ktoré
by sa malo oň starať. Po rozhovore s predsedom Stanislavom Tulinským, je to doslova nemožné a
neudržateľné. Na jar sa možno pokúsime spoločnými silami doviezť
do lokality mechanizmus, ktorý by



Postrehy starostu obce

Nerobme z Dielca čiernu skládku
Dušan Lauko
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tieto odpady určitým spôsobom
zrovnal a zasypal a dal do stavu,
ktorý by mal zodpovedať podmienkam nielen našej obce, ale hlavne
podmienkam životného prostredia.
Vás, vážení spoluobčania, však vyzývam, aby sme si z Dielca nerobili
nelegálnu skládku, ale aby sme urobili všetko pre to, aby sa daná lokalita zazelenela a slúžila na rekreáciu.
Možno aj výzva pre Vás. Nehanbite
sa zavolať starostovi ak uvidíte človeka, ktorý tam niečo vyváža. Až
vtedy to bude účinné a budeme sa
s tým vedieť popasovať. Odfotiť to
a poslať mailom na obec bez akýchkoľvek informácií s podtitulom:
„toto máš na
dielci“ je žalostne málo
a obec musí,
bohužiaľ,
len konštatovať, že to
tam naozaj
je. Buďme
ohľaduplní
nielen voči
sebe, ale aj
voči našej
krásnej prírode.
Treťou témou
je
téma, ktorá priamo nesúvisí s obcou, ale
môže súvisieť s každým jedným
obyvateľom našej obce. Ak sledujete politickú scénu, už dlhšie sa
rozpráva o novej súdnej mape SR.
Z celkového počtu 54. súdov má na
Slovensku vzniknúť 30. Čo ma najviac mrzí je to, že zo súdnej mapy
sa akosi vytratil aj Okresný súd
v Ružomberku, do ktorého pôsobenia patrí aj naša obec Liptovská
Štiavnica. Primátor mesta vytvoril
komisiu, v ktorej som členom aj ja,
aby sme sa pokúsili zachovať Okresný súd v Ružomberku za každú
cenu. Nechcem tu viesť politické
debaty, avšak už v 20-tych rokoch
minulého storočia bol na území
Ružomberka funkčný Okresný súd,

ktorý nám mohol závidieť hociktorý iný okres. Prišla však doba, kedy
Ružomberok ako okres nebol v oku
mocipánom a urobili všetko pre to,
aby Okresný súd v Ružomberku
znefunkčnili. V roku 2003 za veľkého úsilia všetkých Dolnoliptákov
predsa len Okresný súd v Ružomberku vznikol a funguje do dnešných dní. Komisia, ktorú zriadil
primátor mesta má asi 15 členov,
ktorí predstavujú skupinu ľudí, ktorí majú čo do danej problematiky
povedať. Pokúsia sa vyrokovať, čo
najlepšie podmienky za účasti pani
ministersky spravodlivosti, predsedu parlamentu, niektorých poslancov NR SR, aby okresný súd v RK
bol zachovaný. Píšem Vám to hlavne pre to, že ani tieto argumenty a
stretnutia nemusia priniesť úspech,
a preto sme rozhodli, že okres sa
pripraví na spísanie petície občanov za celý okres Ružomberok.
Vážení spoluobčania, chcem Vás
vyzvať a poprosiť ak prídu tieto
hárky, ktoré budú hovoriť o zachovaní Okresného súdu v Ružomberku, aby ste ich nebrali na ľahkú
váhu. Očakávam, že ich podpíše čo
najväčšia časť obyvateľstva. Petícia
bude súčasťou žiadosti a čím viac
ľudí ju za okres Ružomberok podporí, tým bude mať väčšiu váhu.
Mnohí z nás si môžu povedať, že
niektorí na súd v živote nepôjdu a
petíciu nepodpíšu. Súd sa zruší, následne na to zrušia aj Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, neskôr
kataster a iné zložky štátnej správy
a potom si povieme, že v okrese
Ružomberok nemáme absolútne
nič. Potom si zaspomínate na moje
riadky, že je to možno práve preto,
že sme boli leniví dať jeden podpis
za dobrú myšlienku.
K nastávajúcim vianočným sviatkom Vám prajem hlavne hodne pokoja, zdravia, krásnych prechádzok
v našej prírode a tešte sa z narodenia Ježiša Krista.
Váš starosta obce.
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Vianoce v Materskej škole Liptovská Štiavnica
Tatiana Ondrejková
Vianoce – najkrajšie sviatky roka, s nimi
spojené vianočné zvyky a tradície, prípravy
v plnom prúde a škôlkársky detský jarmoček – v tomto duchu sme v našej materskej
škole realizovali predvianočné aktivity
s deťmi.

Foto z archívu Materskej školy

Čas adventu v sebe ukrýva dni plné zvykov a tradícií, ktoré boli pre našich predkov
samozrejmosťou. Spolu s deťmi sme objavovali čaro aspoň niektorých z nich. Azda
najznámejším je kresťanská vianočná dekorácia - adventný veniec. Naši mravčekovia
(2.trieda MŠ) sa dozvedeli, že slúži na symbolické odpočítavanie času do Vianoc, a to
postupným zapaľovaním štyroch sviečok
(nádej, mier, priateľstvo, láska) vždy v nedeľu. Tieto štyri nedele by mali byť chvíľami pokoja, rozjímania a pohody. Nakoniec
si každý vyrobil svoj malý veniec lepením
papierových vetvičiek a ozdôb na rám z papierového taniera. Nesmela chýbať sviečka
(zatiaľ prvá), samozrejme tiež z papiera.
K menej známym zvykom patrí Ondrej-

ské veštenie. Posledný novembrový deň,
na Ondreja, veštila hlava rodiny-otec. Pod
štyri hrnčeky otočené hore dnom ukryl
štyri predmety – chlieb, prsteň, hrebeň a
zeminu. Hrnčeky zamiešal a privolal k sebe
rodinných príslušníkov, ktorí si takto určili vlastné osudy. Ten, kto pod hrnčekom
našiel chlieb, mal
počas nasledujúceho roka zbohatnúť,
prsteň predstavoval svadbu, hrebeň
chorobu a zemina
mala ohlásiť smrť
niekoho blízkeho.
Iste uznáte, že takéto osudy by deti
v škôlke nepotešili,
skôr vystrašili! Preto sme si túto tradíciu trochu pris-

ša a Vianoce sú pre všetky deti najkrajším obdobím. Preto ani my v prvej triede
sme nezaháľali a s radosťou sme sa pustili
do príprav. Naši maličkí boli usilovní ako
včeličky. Najskôr sme začali s prípravou na
sv. Mikuláša – krátkym príbehom. Naučili
sme sa krásne básničky a pesničky ktorými
privítali Mikuláša. Príchod Mikuláša bol
radostný, deti boli za dobré skutky odmenené balíčkami. Atmosféra v triede počas
adventu je výnimočná. V pozadí znejú vianočné koledy a my zdobíme vianočnú rukavičku. Detičky sú plné očakávania, či im
Ježiško prinesie vytúženú hračku. Na Vianoce sa s najmenšími detičkami veľmi tešíme. Aj keď majú len 2-3 rôčky vyrábali sme
na jarmoček veľa výrobkov. Snehuliakové
pozdravy, látkové gule a venček - kde deti
vtláčali kúsky látky ceruzkou do polystyrénovej gule a dokonca piekli medovníky.
Pripravili sme škôlkársky detský jar-

pôsobili, aby bola viac
zábavná. Kto si našiel
pod pohárom orech,
bude počas nasledujúceho roka zdravý, kto
anjelika, bude šťastný.
Zemiak predstavoval
smútok a korytnačka lenivosť. Výsledky,
našťastie, zobrali deti
s humorom!
Deti – mravčekovia
sa zoznámili s ľudovým remeslom – meFoto z archívu Materskej školy
dovnikárstvom a aktívne sa zapojili do výroby medovníkov. moček, ktorý nad očakávanie veľmi dobMy už vieme, čo maminka potrebuje na ich re dopadol. Touto cestou sa chcem veľmi
prípravu cesta a tiež, že pekne poďakovať všetkým, ktorí sa na jeho
Vývoz komunálneho odpadu počas cesto treba vyvaľkať a vy- príprave podieľali – predovšetkým celému
krajovačkami vykrajovať tímu MŠ, rodičom a priateľom MŠ a hlavne
sviatkov:
trebárs stromček typický deťom, ktoré s radosťou a nadšením vyrásymbol Vianoc, hviezdič- bali za pomoci učiteliek hotové umelecké
Utorok 22.12.2020
ky, srdiečka a obľúbeného dielka. Radosť v očkách detí je na nezaplaŠtvrtok 31.12.2020
Mikuláša, pre deti dôleži- tenie.
Štvrtok 07.01.2021
Zároveň máme priestor na poďakovanie
tý pán. V našej triede sme
postavili detský vianočný pánu starostovi Dušanovi Laukovi a prastromček a ozdobili ozdo- covníčkam obecného úradu v Liptovskej
Možnosť antigénového testu v ART
bami vyrobenými deťmi Štiavnici za skvelú spoluprácu a pomoc nameda – Ružomberok.
s spolupráci s rodičmi a šej MŠ, sponzorom a rodičom škôlkárov.
Záujemcovia o antigénový test COVID-19 sa môžu pani učiteľkami. Krásny a
Prajeme Vám krásne a pokojné prežitie
bezplatne objednať v ambulancii Dr. Garajovej na t.č. jednoduchý zároveň, cí- vianočných sviatkov. Nech tichá hudba
0951 618 108. K testu bude vydaný certifikát. Objed- tiť z neho radosť, lásku a Vám počas Vianoc znie, nech ten ďalší rok
nať na test sa môžu aj záujemcovia, ktorí nie sú pa- nadšenie z tvorenia detí.
Vám zdravie, šťastie a lásku prinesie.
Prípravy na Mikulácientmi u Dr. Garajovej.
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Mikuláš v škole
Tak ako každý rok sa všetky deti pred Vianocami tešia na
štedrú nádielku od Mikuláša. Predvečer jeho príchodu si
vyčistia čižmičky a na druhý deň ráno sa tešia, keď v nich
nájdu balíčky so sladkosťami, ovocím a orieškami. Malých
nezbedníkov môže prekvapiť aj zopár uhlíkov, zemiakov či cibuľa. Zvyk, ktorý každoročne otvára
vianočné obdobie, neodmysliteľne patrí k tradícii.
Tento rok vychádzal sviatok sv. Mikuláša na nedeľu a keďže Mikuláša musí stihnúť rozniesť darčeky
všetkých dobrým deťom, do našej základnej školy
zavítal už v piatok 4. decembra. Prišiel potichučky,
vážne, so zvonením anjela. Zavítal do každej triedy, pozdravil žiakov, vypočul si básničky, pesničky,
pozrel tance a každého obdaril balíčkom. Ako potichu prišiel, tak i potichu odišiel, putovať ďalej, do
inej obce, k iným deťom.
S prípravou balíčkov Mikulášovi tento rok pre
našich žiakov pomáhali pani Janka Debnárová
s kolegyňami z obchodu v obci, za čo im patrí veľká
vďaka.


Renáta Cagalincová
Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?
Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky

Foto z archívu školy

Mikuláš v obci
Zuzana Zarevúcka

Dňa 6.12.2020 prišiel do našej obce Mikuláš, tentokrát na osvetlenom koči v sprievode anjelov. Prostredníctvom miestneho rozhlasu sa prihovoril všetkým spoluobčanom a zaprial im radostné a pokojné
prichádzajúce sviatky. Po príhovore v miestnom rozhlase prešiel Mikuláš na koči po celej obci a rozdával
deťom Mikulášsku nádielku. Detičky ho netrpezlivo
očakávali pred svojimi rodinnými domami. Bola to
krásna akcia a rozžiarené očká mali nielen deti, ale aj
dospelí.
Fotogalériu z udalosti nájdete na adrese https://lnk.sk/p679

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem poďakovať p.
Ing. Róbertovi Kralovenskému za peňažný dar pre našu Materskú školu, za
ktorý bola zakúpená automatickú práčka, ktorá bude slúžiť na pranie posteľnej
bielizne pre našich škôlkarov.
Ďalej ďakujeme za peňažný dar aj p.
Marekovi Pavlíkovi, Ing. Františkovi
Belkovi, Dušanovi Laukovi a Ing. Michalovi Púčekovi. Za tieto peniaze bola
zakúpená pre Materskú školu sušička na
prádlo.
Starosta obce.



Mikuláš prišiel tenokrát na koči...

Foto: D.Dírer
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Záložka spája školy
Katarína Pastuchová

V pedagogickej, rodičovskej, ale aj
v širšej verejnosti je všeobecne známe, že MŠVVaŠ vydalo tzv. „manuál“
opatrení pre školy a školské zariadenia, kde sa nachádzajú rozhodnutia a
protiepidemiologické usmernenia počas obdobia Covidu-19. Medzi nimi je
uverejnená aj povinná požiadavka - nerealizovať v tomto období žiadne mimoškolské aktivity, aby nedochádzalo
k premiešavaniu rôznych skupín detí.
A predsa, napriek tomuto spomínanému nariadeniu bolo možné uskutočniť
aspoň také aktivity, kde boli žiaci síce
izolovaní, ale aj tak nadväzovali priateľstvá a spájali sa aspoň na diaľku, či
virtuálne.
Jednou z možností bolo zapojenie sa
do 11. ročníka celoslovenského projektu „Záložka spája školy“, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická
knižnica v Bratislave a Knižnica JiřihoMahena v Brne. Na výtvarné spracovanie záložiek bola pre tento školský rok
stanovená téma „Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze“.
Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú spomínanej akcie a nebolo tomu
inak ani v tento školský rok. Pre epidémiu COVID-19, ktorá práve v Českej
republike kriticky „naberala na obrátkach“ a počty infikovaných sa prudko

zvyšovali, bola nám vybratá slovenská
Základná škola zo Sliača (pri Zvolene),
konkrétne žiaci zo školského klubu
detí. V mesiaci október si žiaci vymenili záložky so sprievodnými listami,
ktoré určite potešili nielen nás, ale aj

druhú stranu. Tým sme dali viacerým
príklad, že aj počas karanténneho obdobia sa dajú nadväzovať priateľstvá,
robiť zmysluplné veci, ktoré urobia
iných ľudí aspoň trochu šťastnými.



Foto z archívu školy

Liptov 2020
Tatiana Šindléryová

V priestoroch ružomberskej SZUŠ Jánoš sa
vo štvrtok 24. septembra 2020 uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej výtvarnej súťaže Liptov 2020.Témou 14. ročníka súťaže bol Liptov
žije športom. Víťazné práce vyberala odborná
porota. Veľmi sa tešíme, že dve žiačky z našej
školy obsadili na stupni víťazov krásne prvé
a tretie miesto. Srdečne gratulujeme žiačkam
druhého ročníka - Zarke Kralovenskej za prvé
miesto a Lili Kwiatkowskej za tretie miesto.
Veríme, že sa budeme môcť zapojiť aj do ďalších výtvarných súťaží pripravovaných v tomto
školskom roku.
Foto z archívu školy
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Bubnovačka
Tatiana Šindléryová

Vo štvrtok 19.11.2020 sa v našej škole
konal druhý ročník akcie Bubnovačka.
V čase od 10:00-11:00 sme sa pomyselne spojili s ďalšími žiakmi na iných školách a v 3.A triede sme si pozreli video
s témou sexuálneho násilia na deťoch,
porozprávali sme sa o rôznych druhoch násilia na deťoch, a hlavne sme
hľadali riešenia, ako by sme reagovali
v prípadoch, keď by sme o nejakom násilí vedeli. Ďalej sme symbolicky bubnovali, tlieskali a uvedomili si, že nikdy
nesmieme byť v takýchto prípadoch
ticho. A nezabráni nám v tom ani rúško!!! Počas týždňa sme si s tretiakmi a
štvrtákmi vyrobili postavy detí a v deň
Bubnovačky každý dostal jednu postavičku, ktorú nalepil na plagát s bubnom.
Tak vznikol plagát, na ktorom je bubon a po ňom skáču, bubnujú nohami
deti a dávajú najavo, ze nikdy nebudú
ticho,keď sa bude diať neprávosť voči
deťom. Prajeme si, aby naše deti nik-

dy neboli
svedkami
takýchto
situácií, ale
ak by náhodou áno,
postavia sa
za správnu
vec a budú
nápomocní hlavne
tým,
že
nebudú
mlčať a povedia o násilí svojim
rodičom,
učiteľom
alebo blízkej dospelej osobe,
ktorej dôverujú.

Foto z archívu školy



Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
Katarína Lajčiaková

Tento rok sa žiaci našej školy s pani učiteľkami zapojili
prvýkrát do celoslovenskej výzvy, aby potešili niekoho „neznámeho“ – babičku alebo deduška. Táto výzva prebieha už
tretí rok a ľudia zapĺňajú krabice od topánok rôznymi maličkosťami, aby potešili starkých v domovoch dôchodcov.

Foto z archívu školy

Ľudia vkladajú do krabíc rôzne darčeky, ale zároveň aj kúsok svojho srdca, aby potešili starkých, pre ktorých možno
práve tento darček je jediným, ktorý dostanú pod vianočný
stromček.
Aj žiaci a pani učiteľky sa rozhodli spríjemniť vianočné
sviatky babkám a dedkom v domovoch dôchodcov. Podarilo
sa nám zaplniť krásnych 18 krabíc plných niečoho teplého,
niečoho sladkého a slaného, niečoho voňavého a niečoho
mäkkého, ale aj niečoho pre potešenie. Žiaci s radosťou
pripravovali a oblepovali krabice od topánok a napĺňali ich
rôznymi, či už chutnými a potrebnými darčekmi, ale aj takými, ktoré potešia. Veríme, že spravíme radosť a vyčaríme
úsmev na tvárach tých, ktorí si to isto zaslúžia a ktorých naše
„krabice od topánok“ potešia.
Niečo o výzve: Iniciátorkou tejto myšlienky je Janka Galatová,
ktorá najskôr založila „facebookovú“ skupinu a oslovila svojich
priateľov, aby sa zapojili do zbierky darčekov pre seniorov, ktorí
sú v domovoch dôchodcov. K tejto iniciátorke sa pripojila aj Silvia
Slobodová a niekoľko ďalších osôb a z plánovaných 30 krabičiek sa
vyzbieralo až 800. V nasledujúci rok balíčkov pribudlo a vyzbieralo sa ich viac ako 22 000, ktoré poputovali do vyše 300 zariadení
po celom Slovensku. Tento rok bol oveľa náročnejší, poznačený
pandémiou, ale iniciátorky sa aj napriek tomu rozhodli zrealizovať
zbierku pre starkých a spríjemniť im vianočné sviatky. Tento rok
bolo odovzdaných viac ako 22 900 krabíc do viac ako 386 zariadení.
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Masarykovo vánoční cukroví
Katarína Pastuchová

Neodmysliteľnou súčasťou vianočných sviatkov sú rôznorodé kulinárske recepty nielen vo varení, ale aj pri
príprave tradičného vianočného pečiva. Naši českí bratia majú naň zaužívaný pojem „vánoční cukroví“. Bez
neho si nevieme predstaviť žiadne
Vianoce a gazdinky vedia, že ak má
byť vláčne a mäkké, je potrebné ho
piecť v dostatočnom predstihu, aby
malo kedy odmäknúť. Medzi veľkým
množstvom rôznych rožtekov, koliesok, mačacích očiek, medvedích labiek, laskoniek, snehových pyštekov,
fúkaných rožkov....má každý z nás
jeden, ktorý považuje za svoj TOP a
ktorý víťazí nad ostatnými. Takého
víťaza – najobľúbenejšiu cukrovinku – spomedzi vianočného „cukroví“
mal aj prvý československý prezident
Tomáš Garrique Masaryk. Napodiv
sa jedná o veľmi jednoduché suché
pečivo, ktoré zvládne aj začínajúca
pekárka. Ak ešte máte trochu chuti
do pečenia a prázdne miesto v špajzi,
tak nech sa páči recept!

Potrebujeme:
30 Dg hladkej múky
17 Dg lieskových orechov
20 Dg masla
10 Dg práškového cukru
1 žĺtok
Postup:
1. Lieskové orechy opražíme na plechu
pri teplote cca. 200 °C asi 10 minút. Potom ich namočíme na pol hodinu do
vody a „pošúchame“ v utierke, čím ich
olúpeme z kože.
2. Ostatné suroviny
zmiešame, oriešky
obalíme v hladkej
múke a primiešame
do cesta.
3. Z cesta vytvarujeme 4 hadov s priemerom si 3-4 cm.
4. Hadíky necháme
stuhnúť v chladničke.
5. Po stuhnutí ich
krájame
ostrým
nožom, kladieme
na pečiaci papier

a upečieme pri teplote 180 °C asi 9-10
minút.
6. Ešte teplé ich obaľujeme v práškovom cukre ku ktorému môžeme pridať
aj vanilku.
Oriešky sú po namočení do vody zmäknuté, dajú sa ľahko krájať, len cesto
musí byť poriadne stuhnuté. Vyskúšajte a uvidíte, že je to skutočná lahôdka…
Vedel ten „tatíček Masaryk“, čo je dobré!



Taký malinký „skoro hejtík“ 
Katarína Kačalková

Veľa článkov, úvah a zamyslení sa už
popísalo od marca tohto roku, odkedy
sa náš život radikálne zmenil. Naučili sme sa dokonalejšej hygiene, ako sa
majú správne umývať ruky, dezinfekčný gél je v každej kabelke, obmedzili
sme sociálne kontakty, doma nás ne-

prekvapí nepredvídaná návšteva, nepodávame si ruky, tínedžersky si ťukáme
päsťou, nedýchame na seba, úsmev je
možné vidieť len na smajlíkoch, vykúpili sme klobúkové gumičky, nadobudli
sme lepšie zručnosti v ovládaní rôznych aplikácií, viac využívame internet,
spoznali sme štvorcové metre predajnej
plochy našich obchodov, najžiadanejšou živnosťou sa stali kuriérske služby, obedňajšia prestávka trvá len desať
minút, plus minútka, kým si umyjem
obedár, pri odchode z domu rátame do
šesť (kľúče, mobil, peňaženka, okuliare,
rúško, certifikát), kino, divadlo, kostol a koncerty sú v mobile a v televízii,
povinná školská dochádza sa realizuje
z postele a v pyžame, najviac používaným zľudoveným výrokom sa stal „odvolávam cojsem odvolal a slibujicojsemslíbil“, najsprofanovanejším slovom

sa stalo testovanie, najznámejšia zdravotnícka pomôcka je jemná tyčinka,
slovník slovenského jazyka sa obohatil
o slová homeoffice a lockdown, slovo
pendler nepozná ani Word, všeobecní
lekári liečia cez telefón, na prechádzku je potrebné prenajať si psa, semafor
už dávno nie je len na križovatkách a
nemá len tri farby, najdôležitejší ľudský
orgán je nos, sviečka za mŕtveho horí
doma v okne, od deviatej do jedenástej
sa musíte zamaskovať za seniora...
Uff, vlastne ani neviem, načo píšem toľko riadkov, keď to všetko stačí pomenovať jedným slovom - COVID. Alebo
viete čo? Mám lepší nápad. Keď už v
tomto roku žijeme toľko absurdít, tak
jedna hore-dolu... Prečítajte covid odzadu. Pánabeka! Celé je to fakt riadna
divočina .
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Čaro Vianoc
„Dobrý pastier sa narodil...“ a „Ježiško
krásny...“ Okrem nás detí chodili hráZa chvíľu sú tu zase naše očakávané a
vať koledy aj 3 cigáni Štollerovci, ktomilované Vianoce. Tak to je a tak to aj
rých rodina bývala v domku pri ceste na
bolo, v mojich detských rokoch, už takVrchhoru. Jeden raz keď hrali v dvore
mer pred storočím. Na Vianoce sme sa
u Hrabušov (Gágovie) jeden chlapec
tešili, podobne ako je to i dnes, z viacezakŕkal ako žaba (cigáni sa žiab báli) čo
rých príčin. Po prvé to boli prázdniny,
jedného tak nazlostilo, že rozbil husle na
nechodili sme do školy a mohli sme
ktorých hral. Koledníci dostávali odmecelé dni šantiť na snehu, po druhé sme
nu, kúsok koláča alebo nejaký drobný
očakávali, že pod jedličkou nájdeme nepeniaz.
jaké darčeky a po tretie to bol samotný
Zážitkom bola polnočná omša. Zauštedrý deň a večer s celou jeho jedi-nečjímavá bola už cesta cez Čerená do lunosťou v roku. Nespomínam si, žeby za
drovského kostola, s mihotajúcimi sa
mojej mladosti na Vianoce nebol
svetlami, ktorými sme si svietili
sneh. Naopak často ho bývalo nena cestu. Evanjelici chodili na poúrekom.
obedňajšiu pobožnosť do ružomVianoce sa u nás, v 30-tych roberského kostola. Tieto cesty mali
koch minulého storočia, začínali
aj spoločenskú funkciu, pretože
hľadaním vianočného stromčeka.
cestou sa členovia rodiny, či suseKeď som mal už okolo 10 rokov,
dia rozprávali a utužovali vzájomchodieval som s otcom do lesa
né vzťahy. Pamätám, že po smuthľadať jedličku s 5-timi radmi po
nom advente sme spievali v kostole
5 konárikov, čo bola otcova požiavianočné pies-ne veľmi radostne a
davka a čo sa nie vždy podarilo.
nadšene.
Jedličku sme na Štedrý deň zdobili
Prvý vianočný sviatok, Božie naposkromne, salónkami a aj ozdorodenie, patril rodine. Dopoludnia
bami, ktoré sme sami vyrábali
sme chodievali do ludrovského a
z cukríkov, orechov a pozlátok. Na
neskôr do kostola Všechsvätých.
stromčeku bývali zastoknuté v plePopoludní sa schádzala rodina.
chových svietničkoch aj farebné
Na-vštevovali sa len blízky príbuzsviečočky. Počas večere boli zapání, čím sa zdôrazňovala súdržnosť
lené a preto boli aj možnou príčirodiny. Na Štefana, v druhý vianou požiaru. Elektrina v obci ešte
nočný sviatok sa už navštevovali aj
nebola. S dnešnou záľahou umemimo rodinu. Mládež sa poobede
lých stromčekov a rôznych ozdôb
zvyčajne sánkovala na krnačkách.
a v relatívne prístupných cenách,
Spúšťali sme sa z Parohu až dolu
sa to nedá vôbec porovnávať.
ku škole. Večer bývala štefanská
Počas sviatkov sa nevykonávali 1934
Zdroj: fortepan.hu/RÉVAY PÉTER
zábava. Konala sa vo Felixovie krčžiadne vážnejšie práce, ako pílenie
me a bolo to vždy rodinno-veselé
a rúbanie dreva, pradenie, tkanie a pod. Po rybách sme jedli opekance posypané
podujatie.
Hudbu sme v dedine nemali a
Robili sa len najnutnejšie roboty okolo makom a cukrom. Pri večeri sme pozotak hrávali muzikanti zo susedných dedobytka a domácnosti. Mama ešte pred rovali knôt sviečky, lebo vraj na koho
dín, alebo Ružomberka.
štedrým dňom upiekla makovníky a sa obráti, ten zomrie. Až po večeri sme
Terajšie Vianoce, keď je všetkého dostakúchon, čo bol koláč chuťove podobný my, deti, išli pod jedličku hľadať darčeky.
Darčekmi vtedy bývali jednoduché veci, tok a rodiny sú i finančne oveľa movidnešnej vianočke, len formu mal inú.
tejšie, sa s tými mojimi detskými nedajú
Na štedrý deň, ešte pred zasadnutím najčastejšie časti oblečenia a obutia, ale
vôbec porovnať. Napriek tomu by bolo
k štedrovečernej večeri, sme s otcom šli darčekom bývali aj pomaranče, prípaddobré, aby sa nejaký ten zvyk z minulosobriadiť dobytok, ktorý dostal, oproti ne cukríky a niekedy rozprávková knižti zachoval. Dnes sú ľudia roztrúsení po
bežnému pokrmu, tiež prilepšenie ja- ka. Jeden raz sme dostali drevené sánky.
celom svete a bolo by dobré, aby sa na
bĺčkami, ovsom, i niekoľkými kockami Hračky z dreva, alebo handrové bábiky
Vianoce vracali domov a tak udržovali
cukru. Štedrovečerný stôl bol zakrytý vyrábali aj niektorí zručnejší rodičia.
spolupatričnosť rodiny, pre-tože rodičistučkým obrusom a na ňom bola za- Po večeri sme my, deti, chodili koledona je tá, ktorá je oporou, na ktorú sa dá
pálená sviečka a vo väčšej mise bolo vať, čo znamenalo spievať pod oknami
vždy spoľahnúť.

zrno a na ňom jablká a orechy. Na stole susedov a známych. Spievali sme najmä
Alo Balko

nesmeli chýbať oblátky, chlieb, koláče,
cesnak a hriato. Štedrá večera začínala
modlitbou. Po modlitbe nám otec urobil krížiky z medu na čelo, to preto, aby
sme boli milí a dobrí po celý rok a potom sme všetci jedli oblátky s medom
a cesnakom. Hlavným jedlom bola kapustnica, u nás pôstna bez mäsa, zo sušenými hubami a sušenými slivkami a
po nej sme jedávali údené ryby. Neviem
aký druh to bol, kapor určite nie, ale nejaký iný druh s nesmiernym množstvom
drobných kostí, takže ich jedenie vyžadovalo veľkú trpezlivosť a pozornosť.

UDIALO SA

10 4/2020
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Vážení spoluobčania,
v súvislosti s pandémiou Covid-19 nebola počas roka 2020 možnosť väčšieho stretnutia. Boli sme nútení odvolať mnohé akcie, ktoré ľudí spájali a to Deň obce, Stretnutie s dôchodcami, Vianočné trhy,
ale aj napriek tomu chcem veriť, že vo svojich rodinách prežijete tieto sviatky bez chorôb a iných väčších
problémov. Nech nás teší aspoň tento Anjel, ktorý je symbolom týchto Vianoc pre našu obec.
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