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Aktuality

Škola
Prvý rok existencie štiavnickej
škôlky máme za sebou. Bol to
veru zvláštny rok.
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Publicistika

Aj keď sme posledný rok prežili v ťažkých, ba priam likvidačných podmienkach, nezlomili
sme sa.

Do ružomberských škôl sme
chodili pešo, alebo na bicykli,
po prašnej ceste...
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ŠTIAVNICKÉ TO I TO
ČASOPIS OBCE LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA
toito.liptovskastiavnica.sk

ROČNÍK XXIII, ČÍSLO 1

AUGUST 2021

NEPREDAJNÉ

To sme tu ešte nemali 2
Pred viac ako rokom (presnejšie 16-timi mesiacmi) som sa vám prihovoril
slovami: „Posledné týždne zažívame
niečo, čo tu ešte nebolo, niečo, čo mnohým ľuďom nedáva zmysel...“ To sme
ešte nevedeli, že tie „nepochopiteľné“
okolnosti potrvajú a budú aktuálne ešte viac ako rok, mnohým stále nebudú
dávať zmysel, iní budú vymýšľať ďalšie
a ďalšie konšpiračné teórie a dôvody
„prečo“, len aby asi sami sebe (prípadne niektorým ďalším) ukázali, že oni
v tom majú jasno, oni tomu rozumejú.
Síce sa ukázalo, že obrovské množstvo rodičov počas dištančného
vzdelávania nevedelo pomôcť svojim deťom, čo už len s piatackou
matematikou, no na otázky testovania na koronavírus, prípadne
očkovania proti nemu, sú ale najlepší odborníci. A taktiež najlepší
politici (lepší ako ktorýkoľvek z tých, ktorých si sami zvolili).

Dušan Dírer

„fungovať“ v rámci existujúcich opatrení. Niekedy sa darilo viac,
inokedy to bolo ťažšie. Že to nebolo celkom ľahké sa prejavilo aj
pri tvorbe nášho - vášho časopisu. Od niektorých „zabehnutých“
prispievateľov nebol problém článok do novín získať, ťažšie to bolo
z ich „rôznosťou“, teda množstvom rôznych tém. K tomu by bolo
treba vyšší počet redaktorov. Ten sa čoraz viac zužuje, a čo je na
škodu veci, nedarí sa získať nových - mladých. Uvedomili sme si
teda, že, ako sa to v mnohých situáciách hovorí, všetko raz musí
skončiť, a tak by to asi malo byť aj s naším ToiTo. Po úvahách a
diskusii v redakčnej rade sme si povedali, že ešte vydáme aspoň
dve čísla a necháme „nech čas ukáže a mladý dokážu“, či sa v budúcnosti bude vo vydávaní obecného časopisu pokračovať.
Máte teda v rukách predposledné číslo časopisu, ktorého existencia beží už dvadsiatytretí rok. Verím, že si v ňom nájdete pre vás
užitočné informácie a prežijete pri jeho čítaní príjemné chvíle.
Prajem vám počas nasledovných letných dní veľa pokojných dní a
hlavne pevné zdravie.

V priebehu plynúceho času sme sa v našej obci snažili ako-tak
Zo zasadnutí OZ

Je pripravená projektová dokumentácia na zateplenie KD
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce
Liptovská Štiavnica (ďalej OZ) sa konalo
dňa 18. 2. 2021.
Prerokované skutočnosti:
• Žiadosť Rastislava Kuru, podľa zákona
o slobodnom prístupe k informáciám
o predložení PD k osvetleniu a rozšíreniu NN siete, uviesť zoznam stavebných
povolení na ul. Na stráni, zoznam investičných akcií na rok 2021 pre celú obec a
osobitne ul. Na stráni. Za týmto účelom
bude zvolané rokovanie aj s obcou Ludrová, nakoľko miestnu komunikáciu využívajú aj obyvatelia obce Ludrová.

• Zateplenie budovy ZŠ. Obec podala projekt zateplenia budovy ZŠ na Envirofond,
cena diela predstavuje cca 200 000 €.
• Zateplenie Kultúrneho domu - vonkajší
plášť + vnútorné priestory. Je vypracovaná projektová dokumentácia, pracuje sa
na vybavení stavebného povolenia.
OZ odsúhlasilo:
• Žiadosť Kamila Šajbena o výstavbu eko
chatky bez pripojenia na inžinierske siete na parc. CKN 2804 v k. ú. Liptovská
Štiavnica.
• Žiadosť Jána Čutku, Madočany, na výstavbu rodinného domu na parc. CKN č.
850/28, TTP o výmere 1237 m2. Predmet-

ná parcela je v koncepte ÚPO Liptovská
Štiavnica zakreslená ako parcela vhodná
na IBV. Všetky inžinierske siete (voda,
kanál, el. energia) budú vybudované na
náklady stavebníka.
• Žiadosť Ivany Migaľovej, BeMi reality,
Námestovo, o informáciu - možnosť výstavby RD na pozemku parc. č. CKN
2087, 2088, 2089 a 2090 -V. Grebáčová,
Liptovská Štiavnica na výstavbu 2 rodinných domov.
• 	Nákup balíčkov pre seniorov – vitamín C,
2 ks respirátor FFP2, náklady cca 800 €.
• 	Nákup pozemkov pod cestu cez PD
Pokračovanie na str. 2

 1/2021

AKTUALITY

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

Bola predstavená vízia výstavby Centra sociálnych služieb
Pokračovanie zo str. 1

Ludrová v cene 3 EUR/m2 parc. EKN
č.814/187
Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce
Liptovská Štiavnica sa konalo dňa 30. 3. 2021.
Prerokované skutočnosti:
• Zástupcovia PD Ludrová, OZO L. Mikuláš
– Bc. Bubniak, OÚ odbor ŽP Matúš Macko a
vedúci OÚ ŽP Ružomberok Ing. Milan Filo
informovali poslancov o žiadosti na doplnenie
zhodnocovania biologických odpadov – kožiarsky kal z Kožiarskych závodov LM. OZ schválilo
trojmesačnú skúšobnú dobu.
• Pokračovanie II. etapy Chalúpkovo – nová
výstavba. OZ nesúhlasí s výstavbou „III. etapy
Chalúpkovo – Drevenice pod Salatínom“.
• Žiadosť rodičov o zabezpečenie lokality Rybník – bola schválená výstavba živého plota od
potoka výtoku z rybníka popri ceste III. tr. až po
súp. č. 161 v sume 3000 €.
• Žiadosť Ľuby Meškovej, Liptovská Štiavnica,
vlastníčka parcely č. CKN 2022 a Michala On-

drejku, Liptovská Štiavnica, vlastníka parcely
č. CKN 2021, ktorých zastupuje Milan Zaťko,
firma Nesnívajte-Bývajte, s. r. o., Zázrivá o rozčlenenie pozemkov parcela č. CKN 2021 a CKN
2022, k.ú. Liptovská Štiavnica. Žiadosť bola
schválená.
• Žiadosť občanov ulice Stará o schválenie návrhu na preasfaltovanie plochy autobusovej zastávky v strede obce z dôvodu zlého stavu povrchu komunikácie. Ku preasfaltovaniu dôjde do
konca roka 2021.
• Na základe podnetu Stanislava Preneka, Liptovská Štiavnica, dôjde ku zníženiu rýchlosti na
križovatke ul. Hlavná smer Ludrová.
Nasledovné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa
12. 5. 2021.
Prerokované skutočnosti

• Žiadosť TJ Družstevník o zakúpenie vretenovej kosačky v cene 7 000,- € (TORO reelmaster
2000D). Nákup kosačky bol schválený za podmienok, že dôjde k uzatvoreniu Dodatku č. 1
k Zmluve o poskytnutí dotácie medzi TJ
Družstevník a obcou. Predmetom dodatZ matriky obce
ku bude zníženie výšky poskytnutej dotáKu 31.12.2020 má obec 1 291 obyvateľov.
cie z pôvodných 23 500,-€ na 16 500,-€.

V roku 2020 sa narodili

Rebeka Pápežová, Nová 316/78
Matúš Kotuláš, Nová 317/83
Brioney Ondrejková, Nová 307/71
Sebastián Belko, Nová 371/97
Jakub Schmögner, Na stráni 647/2
Anna Katarína Nogová, Do parohu 194/1
Emily Ondrejková, Hlavná 382/48
Barbora Ondrejková, Nová 274/36
Henrich Korman, Pod dubami 212/15
Noel Šittler, Do parohu 192/3
Filip Šindléry, Nová 321/84
Branko Pagáč, Nová 252/7
Roman Reisinger, Hore bránou 129/2
Apoliena Stanová, Nová 648/104
Karolína Tholtová, Na kúte 465/6
Olívia Halušková, Nová 623/102

V roku 2020 zomreli:
Jozef Šuvada, Stará 124/11 96 r.
Matej Pápež, Nová 320/82 25 r.
Božena Hollá, Hlavná 14/19 74 r.
Eva Kročková, Do parodhu 236/9 73 r.
Pavol Lakatoš, Stará 182/28 74 r.
Anna Prokopová, Na ohrady 54/5 87 r.
Viera Kajúchová, Hlavná 626/84 50 r.
Anna Otiepková, Hore bránou 130/4 80 r.
Anna Slanicayová, Hlavná 34/66 89 r.
Jakub Pethö, Nová 282/44 27 r.
Ing. Danka Ondrejková, Nová 322/86 78 r.
Viera Šindléryová, Nová 321/84 71 r.

• Ústav na výkon trestu odňatia slobody oslovil obec, aby bolo upravené resp.
vyčistené odvodňovacieho koryta medzi
ÚNVTOS a panelovou cestou, ktorá vedie
na Poľnohospodárske družstvo. Odvodňovacie koryto nebolo ešte vôbec čistené, je
zanesené nánosmi piesku, blata – poslanci
súhlasili s vyčistením a prehĺbením odvodňovacieho koryta v cene 1440,-€.
• OZ schválilo vypracovanie projektovej
dokumentácie pre územné konanie na
stavbu “Prepojenie miestnej komunikácie
Ul. Nová-Ul. Družstevná” firmou Endiss.
r.o. Roľnícka 486/46, 031 05 Liptovský Mikuláš v cene 1750,-€.
Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa
3. 6. 2021.
Výstavba sociálneho zariadenia – lokalita Močiar
Jozef Pochyba s dcérou Simonou Pochybovou a doc. Kamanovou, ktorí predložili
možnosť výstavby Centra sociálnych služieb. JUDr. Simona Pochybová, riaditeľka
Via Vitae, n. o., Ružomberok, predniesla

poslancom víziu nového Domu seniorov, ktoré
by chceli vybudovať v obci Liptovská Štiavnica,
fungovať by mal denný stacionár a terénna opatrovateľská služba pre občanov obce. Uprednostnili by aj zamestnanie občanov z obce. Následne
predniesla žiadosť o odkúpenie časti obecného
pozemku parcela č. 3648 vo výmere 4000 m2 za
účelom výstavby. Ďalej uviedla, že zariadenie pre
seniorov sa nestavia na 10 rokov a jediná obava
u nich je, že nebudú úspešní pri žiadosti o grand
z EÚ. V zmluve s obcou by teda bola formulka,
že v prípade neúspešnosti projektu sa pozemok
vráti späť obci. V prípade návrhu kúpnej ceny
pozemku uviedla Doc. Kamanová cenu za 1m2
max.20,-€. Poslanci po diskusii o predajnej cene
navrhli 30,-€/1m2.
Bioplynová stanica
Obyvatelia ul. Kľučiny a dolnej časti ulice Hlavná predniesli sťažnosť na zápach z bioplynovej
stanice.
Na rozprave sa zúčastnili občania obce Ing.
Miroslav Peterec, Ing. Michal Cíbik ako aj zástupcov Okresného úradu Ružomberok, odbor
ŽP Ing. Vladimír Macko, Ing. Milan Filo, Ing.
Matúš Macko, OZO Bc. Bubniak a PD Ludrová
Ing. Miroslav Štefček a Ing. Jozef Šablatúra.
Situácia: Ing. Peterec písomne zaznamenáva
výskyt zápachu; bola napísaná sťažnosť na Okresný úrad ŽP; zápach sa zvýšil; Bc. Bubniak:
pripravujú modernizáciu bioplynovej stanice
a technológiu na zníženie zápachu; Ing. Števček: bioplynka nebola určená len na hnoj, ale
aj na spracovanie iného odpadu. V bioplynke
sa momentálne spracováva všetko, čo sa môže,
po problémoch so Slovenskou Ľupčou prešla
bioplynka rekonštrukciou, bola však roztrhnutá
plachta, vtedy bol zápach vyšší.
Na základe sťažností pri používaní iných odpadov v bioplynke boli podľa vyjadrenia PD
urobené všetky potrebné veci a začala prebiehať skúšobná prevádzka. Po cca 2 mesiacoch sa
stoplo a nepokračovalo sa. Začala sa postupne
kaziť technológia. Keď klesne účinnosť bioplynky tak obyvatelia začnú mať problém, lebo
ju začnú cítiť. Prvý odpad bol z LM dovezený
27. 4. 2021. Odvtedy boli na okres podané 4
podnety od občanov. Ťažko povedať ako skúšobná doba dopadne.
Do vzťahu s PD má vstúpiť spoločnosť OZO a
zrekonštruovať bioplynku. V súčasnosti sú v štádiu hľadania vhodnej technológie, aby sa zlepšil
chod bioplynky. Do 16.9.2021 majú PD Ludrová
Pokračovanie na str. 4
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Ďakujem vám, že sme ťažké obdobie zvládli
Dušan Lauko
Vážení spoluobčania.
Tieto riadky píšem 16.07.2021, kedy našu
obec, ale aj celé územie SR zalieva horúce
slnko a mnohí trávia práve dovolenky pri
vode a na horách. Možno ste zaregistrovali, že posledné vydanie Štiavnického to i to
vyšlo v decembri 2020. Od tohto obdobia,
t.j. 6 mesiacov, sme noviny nevydali a toto
letné číslo vydávame zrejme ako predposledné, čiže 89. vydanie pred jeho ukončením. Vyzerá to tak, že posledné číslo by
mohlo vyjsť niekedy okolo Vianoc, resp. až
v novom roku. Dôvody na prerušenie vydávania Štiavnického To i To sú viaceré. Nechcem tvrdiť, že o noviny nie je záujem. Sú
určite obyvatelia obce, ktorí si noviny prečítajú od A po Z, ale je aj veľa takých, ktorí
jednoducho noviny spochybňujú. Druhým
problémom je, že prispievateľov, ktorých
v minulosti bolo aj dvadsať, zostalo veľmi
malé množstvo. Keby neboli príspevky učiteliek ZŠ, tak sami by ste prišli k názoru, že
sa treba na určitú dobu pozastaviť a porozmýšľať, čo ďalej. Môj osobný názor je, že
za 22. rokov existencie splnili noviny svoju
úlohu. 90. výtlačkov je zviazaných ako kronika od roku 1999 až do dnešných dní. Viete, že v obci nemáme kronikára. Kronika sa
nepíše od roku 1983, avšak týchto 22 rokov
časopisu bude slúžiť histórii ako dôkaz, čo
všetko sa v obci dialo. Nechcem sa ešte lúčiť
s redakčnou radou, ale aj napriek tomu vyslovujem úprimné ďakujem všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom, resp. príspevkom
pomohli tvoriť noviny Štiavnické To i To.
Konkrétnejšie o novinách a ich fungovaní
v období 1999-2021 budem písať v poslednom 90-tom vydaní časopisu.
Tak ako svet, Európu aj našu obec viac ako
rok sužuje a strpčuje nám život pandémia
Covid-19. Viete, že sme v republike mali
niekoľkomesačný výnimočný stav. Ľudia
sa nemohli stretávať, syn nemohol navštíviť
matku, deti svojich starých rodičov a podobne. Čo sa týka Covid-u, našu obec smrteľné prípady obišli a nezaznamenali sme až
taký drastický nárast úmrtí ako iné regióny,
resp. krajiny. Pandémia prišla znenazdajky.
Neboli sme na ňu pripravený po žiadnej
stránke a mnohí z nás sa budú spamätávať
z tohto ešte dlhšie obdobie. Som však rád,
že deti našej základnej a materskej školy

mohli pravidelne navštevovať vyučovacie
hodiny a neboli donútení k dištančnému
vzdelávaniu. Tak isto aj obecné zastupiteľstvá, ktoré mali výnimku a mohli sa organizovať boli z časti obmedzené. Chod obce,
čo sa týka práce a investícií, bol z časti obmedzený. Aj napriek všetkým problémom
chcem spoluobčanom poďakovať, že boli
dôslední, zodpovední a že sme túto ťažkú
epidémiu zvládli.
Teraz pár postrehov z obce. Ako ste mali
možnosť vidieť, máme rozmiestnených
viacero nádob na biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad z domácností. Priznám
sa, že ako starosta som tomuto nariadeniu
nebol veľmi naklonený a stále som tvrdil,
že obec by mala využiť kuchynský odpad
aj inak. Avšak v súvislosti s prijatím zákona samospráva bola povinná od 1.7.2021 sa

s týmto odpadom zaoberať. Som milo prekvapený, že ľudia to zobrali s plnou vážnosťou
a veľa kuchynského odpadu odovzdávajú do
týchto kontajnerov. Vyzerá to tak, že z našej
obce sa 5 ks kontajnerov musí vyvážať 1x
týždenne. Ak by to však bolo málo, obec
bude nútená dokúpiť ďalšie kontajnery. Stáva sa však, že medzi biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad z domácnosti niektorí
občania hodia odpad, ktorý tam nepatrí a
to dokonca v igelitovom, resp. v plastovom
obale, ktorý tam nemá čo robiť.
Na záver len toľko, že sme boli medzi prvými obcami, ktoré sa do tohto procesu likvidácie odpadu pustili a dnes môžem konštatovať, že to funguje celkom dobre. Tento
odpad končí v bioplynovej stanici, ktorá sa
nachádza v našom katastrálnom území. Tu



Postrehy starostu obce

dochádza k úniku zapáchajúcich plynov, čo
strpčuje život hlavne obyvateľom ul. Kľučiny. Aj tu chcem veriť, že svitá na lepšie časy.
Do chodu existujúcej bioplynovej stanice
chce vstúpiť nový investor a to firma OZO
a.s. Liptovský Mikuláš a chce situáciu bioplynky riešiť komplexne.
Nie všetci ste mali možnosť získať informáciu, že v našej obci by chcel súkromný investor vybudovať sociálne zariadenie s kapacitou 40 lôžok. Na obec má pohľadávku
odkúpiť časť pozemku v lokalite Močiar,
cca 4000 m2, na ktorom by bola predmetná
stavba vrátane parkovacej plochy a oddychovej zóny (parku). Ide o ponuku, ktorá sa
v obci akou sme my nevyskytuje pravidelne
a možno je tu príležitosť vybudovať niečo aj
pre našich obyvateľov. Chcem upozorniť, že
sa jedná o predpokladané náklady vo výške
1,5 mil. EUR a keby to mala vybudovať obec
zo svojich prostriedkov, tak to nevybuduje
nikdy. Samozrejme treba povedať, že nový
investor bude skúšať získať finančné prostriedky z Eurofondov. Dôležitá je však cena,
za ktorú by však obec bola túto parcelu
ochotná predať, preto o tomto najdôležitejšom bode rokuje obecné zastupiteľstvo. Ak
sa dielo nepodarí, bude to škoda. Ak sa však
podarí, bude potrebné s investorom okrem
kúpnopredajnej zmluvy uzavrieť aj zmluvu
o spolupráci, kde by bolo konkrétnejšie zadefinované umiestnenie klientov z Liptovskej Štiavnice v počte min. 5 osôb, počet zamestnancov zariadenia, ktorí by mohli byť
obyvatelia našej obce, výška miestnych daní
a celková spolupráca.
Viete, že ako starosta obce som vo funkcii 7
volebných období, čo je naozaj neskutočne
dlhé obdobie. Treba povedať aj to, že komunálne voľby sa nezadržateľne blížia a už
niekedy v októbri 2022 sa uskutočnia nové,
ktoré budú spojené aj s voľbami do VÚC
Žilina. Chcem už teraz oznámiť, že za starostu obce kandidovať nebudem, a tak isto
ani za poslanca VÚC Žilina. Rok 2022 bude
teda mojím posledným volebným rokom a
rád by som pripravil v podobe úspory aj
východiskovú situáciu pre nového starostu/starostku. To znamená, že v roku 2022
budem prosiť poslancov, aby sme peniaze
neinvestovali, ale skôr ušetrili pre nové vedenie obce.
Pokračovanie na str. 4
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Ďakujem vám, že sme ťažké obdobie zvládli
Pokračovanie zo str. 3

Poslednou témou, ktorou sa chcem
zaoberať a poprosiť Vás o spoluprácu
je jazdenie a parkovanie v obci. Naše
miestne komunikácie boli budované
v 50-tych rokoch minulého storočia
a sú široké tak ako sú. Niekoľkokrát
som Vás žiadal, hlavne na Novej ulici,
cez víkend je z ulice doslova urobené
parkovisko na miestnej komunikácii
v oboch smeroch. Donekonečna budem opakovať, že každý jeden vlastník rodinného domu má pozemok
o výmere 2000 m2 a viac. Ak si na
tomto pozemku pestujeme anglický
trávnik, porozmýšľajme, či by nebolo
potrebné urobiť aj odstavné plochy.
Všetci na to spoločne hundreme, ale
nikto s tým nič nerobí. Osadenie dopravných značiek a vymáhanie pokút
nechám na mladšiu generáciu. Už
dnes tvrdím, že to nevedie k ničomu,
pokiaľ si neuvedomíme závažnosť situácie. Druhou vecou je jazdenie po
miestnych komunikáciách. Hlavne
úsek od kultúrneho domu po ul. Kľučiny.

Je to cesta, ktorá patrí VÚC Žilina, ale obec
robí maximálne opatrenia, aby sme to neja-

kým spôsobom ukorigovali. Nedávno sme iniciovali osadenie dopravných značiek – zníženie rýchlosti z 50
km/h na 40 km/h a dnes 16.7.2021
sme osadili merač rýchlosti, ktorý
Vás upozorní, keď pôjdete rýchlejšie
ako 40 km/h. Sťažnosti občanov bývajúcich v tejto časti obce sú oprávnené. Sú odvážlivci, ktorí sa dokážu
obcou rútiť rýchlosťou 100km/h.
Východisko ešte vidím aj v tom,
že by sa v obci podarilo vybudovať chodník od Kľučín po kaplnku.
Toho času sme ukončili prvý úspešný krok, kedy bude vydané územné
rozhodnutie pre túto stavbu. Urobím
všetko pre to, aby sa do konca roku
2022 podarilo vybaviť aj stavebné povolenie. Všetky tieto opatrenia slúžia
k ochrane životov a majetku našich
spoluobčanov, avšak najdôležitejším
opatrením je slobodné ľudské uváženie, že MY máme tú možnosť automobil zrýchliť alebo spomaliť. Je to
o nás všetkých.
Váš starosta obce Dušan Lauko. 

Otočka autobusu v strede obce bude vyasfaltovaná
Pokračovanie zo str. 2

a OZO predložiť návrh resp. riešenie na modernizáciu bioplynovej stanice.
Ďalšie prerokované skutočnosti
• Iveta Slanicayová a Lucia Gejdošová predniesli žiadosť o opravu cesty pred bytovkami a
úpravu rýchlosti v obci (hlavne dolný koniec,
kde autá nedodržiavajú rýchlosť). Uskutočnilo
sa stretnutie so Správou ciest, policajtmi – vzišlo rozhodnutie o znížení rýchlosti na 40km/h
od Kľučín až po kaplnku. Poslanci schválili namontovanie merača rýchlosti na ulici Hlavná,
pri bytovkách..
• Žiadosť Viktórie Grebáčovej, Liptovská Štiavnica, ktorá zastupuje majiteľov všetkých pozemkov – parc. KN č. 2087, 2088, 2089 a 2090
o prerozdelenie parciel, resp. vyjadrenie ku GP
zo dňa 19.3.2021 ktorý rozdeľuje pozemky na
8 častí. Poslanci nesúhlasili s takýmto rozdelením pozemkov a trvajú na pôvodnom uznesení, kde bola odsúhlasená výstavba dvoch rodinných domov.
• Žiadosť manželov Lucie a Radovana Škodov-

cov a Juraja Šupeja ohľadom mosta ku ich nehnuteľnostiam. Navrhujú, aby všetci majitelia
okolitých pozemkov prispeli na výstavbu mosta každý rovnakou čiastkou. Poslanci súhlasili
s vyhotovením mosta.
OZ ďalej odsúhlasilo:
• Žiadosť Magdalény Príbelskej, Senec – parc.
KN č. 2423, o súhlasné stanovisko pre územné rozhodnutie na výstavbu rekreačných chát.
• Žiadosť Rastislava Schmognera, Ružomberok, o vyjadrenie k investičnému plánu – stavba jedného rodinného dom na parc. č. 2086/1,
k. ú. Liptovská Štiavnica.
• Žiadosť Miloša Kollárika, Liptovská Štiavnica a Lukáša Kollárika, Liptovská Štiavnica, o
uloženie šachty pri MK (Na Novoť) a ¾ cólovej rúry v plaste. Obec si vyhradzuje právo, že
po realizácii vodovodnej prípojky sa uskutoční
stretnutie na tvare miesta za účelom posúdenia, či miestna komunikácia je uvedená do pôvodného stavu..
• Žiadosť Dušana Lauku, Košice, o vydanie
súhlasného stanoviska k výstavbe rekreačnej

chatky o rozmeroch 6x7 a včelína o rozmeroch
2x4 na parcele CKN 2390. Všetky inžinierske
siete si žiadateľ vybuduje na vlastné náklady.
Ostatné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce
Liptovská Štiavnica sa konalo dňa 22. 6. 2021.
Prerokované skutočnosti
• Rozlúčka s letom. Nakoľko nie je jasný vývoj
pandemickej situácie a s ňou spojené opatrenia pri usporadúvaní hromadných podujatí
poslanci navrhli tento rok rozlúčku neorganizovať.
• Žiadosť firmy Develop&Solutions, s. r. o.,
Dolný Kubín, predložila žiadosť o schválenie zápisu GP č. 36433730-63-2021 parcela č.
CKN 2033/1, ktorého majiteľka je Ľuba Mešková, Liptovská Štiavnica. Z predmetnej parcely
2033/1 zápisom GP vzniknú parcely 2033/1 a
2033/3, na ktorých budú postavené dva rodinné domy. OZ žiadosť schválilo.
• Poslanci odsúhlasili realizáciu asfaltovania
ul. Okružná, otočka autobusu v strede obce
a vstup na ul. Poza Drevenice v sume max.
50 800,-€.
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Koncoročný výlet
Katarína Pastuchová

Bývalo dobrým zvykom, že koniec školského roka (po „uzavretí“
klasifikácie) žiaci spolu s pedagógmi
zavŕšili vždy nejakým pekným výletom. Tento školský rok sa však, tak
ako minulý, niesol v znamení riešenia pandémie COVID-19. Preložené do jednoduchej frázy: „Na výlet
sme ani nepomysleli“, a to z dôvodu
protiepidemiologických opatrení a
doslovnému zákazu z Ministerstva
školstva.

Kosti v Stanišovskej jaskyni

A jedného júnového dňa ...PREDSA... “náš nadriadený orgán“ zverejnil odporúčanie a možnosť realizovať výlety! Nelenili sme, objednali
autobus, naplánovali program výletu, dohodli vstupy a bolo! Podarilo
sa to všetko vo veľmi krátkom čase.
Dňa 25. 6. 2021 sa všetci školáci
so svojimi triednymi učiteľkami a
s finančnou podporou samotného
pána starostu vybrali do Jánskej doliny. Ich kroky viedli najprv do Stanišovskej jaskyne, kde sme spolu s
lektorkou jaskyne zvládli
nielen náročnú „studenú“
trasu s čelovkami na hlave,
ale deti dokázali aj poriadnu odvahu, keď sa zhasli
všetky svetlá a my sme mali
možnosť zažiť absolútnu
tmu. Keď sa opäť rozsvietilo, žiaci si poobzerali so
záujmom aj kosti rôznych
zvierat nájdených v jaskyni, rôzne sfarbenú sintrovú
výzdobu jaskyne, taktiež
chvostoskoky, ale aj podpis
napr. slávneho národovca
Jána Kalinčiaka.
Malá Stanišovská jaskyňa má tri úrovne, dĺžku
871 metrov a 28–metrovú
hĺbku. Jedná sa o jedinú

Foto: D.Dírer

celoročne sprístupnenú jaskyňu na
Liptove.
Po prehliadke jaskyne sme navštívili „Mincovníčkovo“, kde fundovaná pani deťom priblížila príbeh
života mince a to od vydolovania
zlatej rudy väčšinou v kremeni zo
zlatých žíl, cez drvenie, získavanie
zlatiniek z drveného materiálu pomocou vody, spájanie zlatiniek roztavením, kalenie a pod. Deti mali
možnosť vidieť najstarší raziaci stroj
na mince, narodenie mincí v mincovni a počatie v zemských hĺbkach. Spoznali dotyk kovu s ohňom
a vodou, zostúpili do útrob zeme za
zlatonosnou rudou a nakoniec zakúsili skutočnú dražbu, keď minca
začína svoj nový život v jemných
rukách zberateľov. Nakoniec svoje
pocity zvečnili do pamätnej knihy a
to skutočným husím brkom!
A nebol by výlet výletom, keby
sme si aspoň nenamočili nohy do
liečivej jánskej vody v bájnej jánskej
Kadi a nevystúpili aj na čarokrásnu
drevenú vyhliadkovú vežu nad dedinou.
Potom sme už spokojní, plní dojmov a nových zážitkov opäť smerovali do rodnej obce. Už teraz sa
všetci tešíme na budúcoročný školský výlet.


Materská škola má 1. rok činnosti za sebou
Kolektív učiteliek MŠ

Prvý školský rok existencie našej
štiavnickej škôlky máme za sebou.
Bol to veru zvláštny rok. Nové priestory, nové pani učiteľky, nové detičky - naše
prvé! A
do toho
ešte protipandemické
opatrenia... no,
zv y ka li
sme si
všetci.

Bolo to náročné, ale aj krásne. Bolo
úžasné sledovať, ako sa postupne u
niektorých detí mení ranný plač na
úsmev, ako vznikali nové priateľstvá,
ako veľa sa toho naučili a čo všetko
sme spoločne zažili. S radosťou môžeme konštatovať, že sa z nás stala
“dobrá partia”. K nej neodmysliteľne patria aj naše starostlivé “tety”
- tie z kuchyne, ktoré varia, pečú
a vymýšľajú nové recepty, len aby
všetkým chutilo a teta upratovačka,
vďaka ktorej máme čistučko, perinky voňajú a vždy ochotne pomôže,
kde treba.

Naše
d e t i
1.triedy
– Včielky usilovne
pracovali celý
rok, v 1.
polroku
sa
úspešne zadaptovali, zvládali pobyt v MŠ bez rodičov, osvojili si
sebaobslužné a hygienické návyky.
V 2.polroku sa naučili farby, pomoPokračovanie na str. 6
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Materská škola má 1. rok činnosti za sebou
Pokračovanie zo str. 5

cou Hejného metódy sa učili počítať,
radi hrali na detských hudobných

nástrojoch, spievali, tancovali, recitovali básničky. Veľmi rady maľujú
a vyrábajú, každý deň pri vstupe do
triedy sa pýtali, čo ideme vyrábať. Aj
vďaka tomu sa nám zlepšila grafomotorika, držanie písacích potrieb a
nožníc. Deti veľmi rady hrávajú divadielka. Sme veľmi hrdé p. učiteľky,
že detičky – včielky nacvičili aj program na deň matiek a horlivo súťažili
aj na športovom dni na MDD.
Aj napriek nepriaznivej
epidemiologickej
situácie
počas
celého
školského roka sme realizovali aktivity
s deťmi 2. triedy – Mravčeky a prostredníctvom Štiavnického ToiTo sa
chceme podeliť s vami s radosťou a
úspechmi detí.
V rámci interného vzdelávacieho
projektu Malí záchranári sme zrealizovali aktivity: prostredníctvom
rolovej hry spoznali prácu lekára,
záchranára, policajta a hasiča, praktickú prvú pomoc, dodržiavanie zásad 5 T a ochrana zdravia- obväzovanie poranenej nohy a ruky.
Venovali sme sa zúbkom. Už vie-

me, z čoho sa skladajú, koľko ich
máme aj prečo nám začali vypadávať Ukázali sme si ako ich správne
umývať a použili sme aj
zubnú niť. Čo zubom
prospieva a čo škodí sme
overovali pokusom. Nechali sme pôsobiť rôzne
nápoje na škrupinu vajíčka, ktorá je podobná
zubnej sklovine. Zistili sme, že tie sladené
škrupinu zafarbili a začali ju rozpúšťať!!! Teraz
už vieme, prečo sa treba o svoje zúbky starať.
V rámci témy Zdravá
výživa sme tvorili usmiateho Janka s
plným bruškom zdravých potravín,
ale aj plačúceho ktorý mal v brušku
veľa sladkostí, hranolčekov, coly a
iných nezdravých potravín pre deti.
Skladali sme aj obrázok
zdravých potravín.
V rámci školského
vzdelávacieho
programu MRAVČEK zameraného na environmentálnu výchovu deti
spoznávali zákonitosti
prírody, objavovali a
skúmali prírodné javy
– svetlo a tiene, magnetizmus, silu vetra, topenie atď. a tak sa stali
malými vedátormi. Stali sa z nás aj záhradkári – sadili sme
semienka rastlín do vyvýšeného záhonu, pozorovali ich rast a starali sa
o ne.
V rámci témy Tešíme sa do školy sme sa
aktívne
pripravovali: riešili logické úlohy,
t a n g r a m y,
sk l a d a l i
podľa
predlohy,
hrali sa

s písmenkami, písali grafické tvary a
športovo trénovali. Veľmi nás bavia
matematické úlohy podľa Hejného
metódy – matematika hrou.
Naši predškoláci sú úspešní riešitelia Celoslovenskej Logickej olympiády pre najmenších.
Predškoláci boli na návšteve u prvákov v ZŠ v Liptovskej Štiavnici. Za
asistencie prvákov plnili pripravené
úlohy: odpisovali slová, spolu čítali maľované čítanie, stavali obrázky
z geometrických tvarov, počítali a
vypracovali úlohu v pracovnom liste.
Za odmenu dostali pamätný list, aby
im pripomínal krásne zážitky v ZŠ.
Cez Rozprávkový týždeň sme
putovali z rozprávky do rozprávky,
cibrili u detí pamäťovú reprodukciu
a domýšľanie príbehov. Zdramatizovali sme rozprávku Pod hríbom a
vytvorili knihu s prediktabilným tex-

tom. Skladali rozstrihaný text básne
Na jar kvitne konvalinka. Prišli nás
navštíviť rozprávkové bytosti zo ZŠ
Liptovská Štiavnica pod vedením
Červenej Čiapočky, žiaci zo ZŠ nám
prečítali Zimnú rozprávku.
Hasiči DHZ Liptovská Štiavnica v rámci prázdninovej činnosti
pripravili pre deti MŠ skvelú akciu.
Deti s veľkou radosťou mohli vyskúšať požiarnymi hadicami striekať a
hasiť “požiar”. Vyskúšali si aj hasičské prilby a previezli sa v hasičskom
aute. Veľká vďaka patrí štiavnickým
hasičom.
Oficiálne sme sa rozlúčili s našimi
Pokračovanie na str. 9
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Najväčšia skúška hasičov
Richard Otiepka
Ku koncu roku 2020 sme dúfali, že sa
všetko bude meniť k lepšiemu a pomaly sa
vrátime spať k životu, ktorý sme poznali
pred pandémiou. Bohužiaľ opak bol pravdou. Opatrenia sa neustále sprísňovali a
naše možnosti sa zužovali. Prvý raz kedy
sme “vystrčili hlavu z diery“ bolo pred začiatkom mája. V našej obci sme s nadšením

Tohtoročná (majestátna) Jánska Vatra

vztýčili 2 máje, ktoré hrdo zdobili našu obec
po celý mesiac. Bohužiaľ sme kvôli pandemickým opatreniam boli nútení už druhý
raz upustiť od sadenia májov do každého
domu, ako aj od májovej zábavy.
K prvej akcii s verejnosťou sme sa dostali až pri pálení Jánskej vatry, v júni 2021, po
tradičnom rannom výstupe na Salatín. Na
vatre sme si dali patrične záležať. Nielenže

mala symbolizovať starodávnu tradíciu, ale
pripomenula nám aj inú, bohužiaľ smutnú
udalosť. Čo sa vlastne stalo? Práve pred rokom v predvečer pálenia Jánskej vatry našu
obec postihla silná povodeň, ktorá preverila nielen našu zručnosť, ale hlavne solidaritu a vzájomnú súdržnosť našich obyvateľov.
V tie dni sme videli, že dobrí a ochotní ľudia v našej dedinke ešte nevymreli. Taktiež
sme boli veľmi potešení s masívnou
účasťou na pálení
Jánskej vatry a sme
radi že aspoň v tú
noc naša obec opäť
ožila.
Je však potrebné upozorniť aj na
robotu, ktorá nie
je na prvý pohľad
viditeľná, ale to jej
neuberá na dôlefoto: D.Dírer žitosti. Zmyslom
mnohých týchto aktivít bola starostlivosť o verejnú zeleň, najmä v suchších dňoch, ktoré nás potrápili
začiatkom leta, alebo pomoc pri údržbe
cintorína v našej obci. Ďalšou dôležitou
aktivitou bola výpomoc pri antigénovom
testovaní, kde sme ako tím pravidelne dezinfikovali priestory kultúrneho domu ako
aj jeho okolie, aby sme vás udržali v bezpečí.

Možno sa pýtate prečo to bola naša najväčšia skúška. Výzva bola zvládnuť nútenú
pasivitu. Sme partia mladých, kreatívnych,
ale predovšetkým aktívnych ľudí, ktorých
najväčším trestom môže byť sedenie doma
a nič nerobenie. Aj keď sme využili každú
šancu na organizáciu akcie tak to nebolo
podľa našich predstáv a za posledný rok a
pol sme sa nezúčastnili žiadnej udalosti a
taktiež sme prišli o mnoho nami organizovaných akcií.
V dedine chýbalo tradičné sadenie májov, Katarínska zábava, Hasičská súťaž o
pohár starostu obce, Deň obce, Vianočné
trhy, Preteky gazdovských koní, Hasičský
ples, Detský karneval... a mnohé iné. Veríme však, že sa v nasledujúcom období
pomaly všetko vráti do starých koľají a zas
postavíme kultúrno-spoločenskú sféru na
nohy.
Aj keď sme posledný rok prežili v ťažkých, ba priam likvidačných podmienkach,
nikdy sme sa nezlomili. Vždy budeme verní nášmu heslu: “Bohu na  slávu, blížnemu
na pomoc!“ Vždy budeme nezištne pomáhať, zachovávať starodávne tradície, ale
obzvlášť budeme zborom plným energických, kreatívnych a nápaditých ľudí, ktorí
častokrát obetujú svoj voľný čas a talent pre
blaho vás všetkých. Či už viditeľne alebo
v skrytosti.
Sme tu vždy s vami.
Vaši hasiči.


Materská škola má 1. rok činnosti za sebou
Pokračovanie zo str. 8

predškolákmi krátkym kultúrnym programom a odovzdávaním osvedčení o ukončení
predprimárneho vzdelávania a darčekom na
pamiatku. Potom nasledoval Cyklovýlet do
Zemianskej doliny, hľadanie pokladu podľa
indícií, opekačka, pyžamová párty a nočné
svetelné šantenie. Prespávačka v škôlke...tak
to bola paráda!
Prvé tablo absolventov nám už visí na stene
chodby, z ôsmich predškolákov sa stanú v septembri prváci. Veríme, že sú dobre pripravení
na plnenie školských povinností a držíme im
palce. Budeme sledovať, ako sa im darí, veď
väčšina z nich bude len vo vedľajšej budove 
(fotografie z archívu MŠ)


Prví absolventi predprimárneho vzdelávania v novej MŠ Liptovská Štiavnica
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Spomínanie - Školy
Alfonz Balko

sme chodili pešo, alebo na bicykli, po
prašnej ceste, ktorá je dnes vyasfaltovaná. Premávka po nej bola veľmi malá,
prakticky len konské povozy a bicykle.
Od mostíka cez potok pod obcou sko-

aj na SVŠT v Bratislave a neskôr bol rektorom Vysokej vojenskej školy v Brne)
V našej obci je škola už od začiatku 17.
a prof. Láska, mimoriadne prístupný a
storočia. Bola to rímskokatolícka ľuskvelý pedagóg. Učil nás prírodopis.
dová škola, ktorá bola poštátnená v r.
Museli sme robiť herbáre poľných kve1905-1907 (obrázok). Tú si ja už
tín, s diagramami ich kvetov
nepamätám, lebo v 20 – 30-tich
a ich slovenskými a latinskýrokoch už stála nová, murovaná
mi názvami. Niektoré latinškola z ktorej je dnes kultúrny
ské názvy si doteraz pamädom. Bola to dvojtriedka, v ktotám. Bol veľký turista a znalec
rej učili manželia Tholtovci. Peliptovskej prírody. Zvlášť si
ter Tholt bol riaditeľom a učil
pamätám ako nás upozornil
vyššie ročníky 3-4 a myslím že
na drobnú vzácnu vŕbu, ktorá
aj 5-ty ročník a jeho manželka
rástla pri našej obci, na močaučila ročníky 1-2. Vyššie ročnírine, na dolnom konci Novej
ky 6-8 učil učiteľ Matyašovský a
ulice. smerom k medokýšu.
aj učiteľka Kusá. Pretože škola
Doteraz pamätám na jej tenké
mala len dve miestnosti učilo
cca 30 cm dlhé prútiky, s vŕsa na zmeny dopoludnia i od- Škola zo začiatku 20. storočia1
Foto: z archívu autora bovými lístkami, ktoré rástli
poludnia. Do tejto školy chodimedzi trávou. To, čo už dnes
li aj žiaci zo Štiavničky, v ktorej
ro po kríž sme si skracovali cestu po
nie
je
súčasťou
školského roka, boli
bol vtedy Rakovského majer, ktorý mal močiari, cez ktorý bol vyšliapaný úzky
exercície v susednom kostole pri klášprenajatý nájomca Obrcian. Osemroč- chodník.
ná povinná školská dochádzka bola na Meštianske školy umožňovali vyššie tore jezuitov. Exercície predstavovali
Slovensku zavedená od školského roka vzdelanie oproti ľudovým školám a dva dni kázní, rozjímania a spovede.
1927/1928. Na ľudových školách boli orientovali sa skôr na potreby reálne- Dnes má naša obec novú základnú škopovinnými predmetmi: náboženstvo, ho života. Absolventi meštianky mohli lu a oveľa viac žiakov, pretože má skoro
občianska náuka a výchova, čítanie a pokračovať na učňovských a odbor- dvojnásobok obyvateľov. Štiavničania
písanie, slovenský jazyk, počty, príro- ných školách. V gymnáziu bol dôraz majú dnes podstatne lepšie sociálne
dospyt, zemepis, dejepis (s prihliadnu- na všeobecnovzdelávacie predmety a podmienky ako za mojich žiackych
tím na domov a vlasť), kreslenie, spev, pripravovali žiakov na vysokoškolské a študentských čias a preto i do škôl
v Ružomberku, možno i inde do šperučné práce a telesná výchova. Nábo- vzdelávanie.
ciálnych škôl, chodí podstatne viac žiaženstvo sa vyučovalo vo všetkých ročBudova gymnázia bola na rínku, vola- kov, ako keď som študoval ja.

níkoch po dve hodiny týždenne. Vyli sme ju Žltá búda. Hneď
učovali nás kňazi Šimičák a Pastorek.
vedľa bol kostol a kláštor
Na priestore medzi potokom, zvonicou
jezuitov. Meštiankári to
RODISKO MOJE
a cestou pri škole bolo volejbalové ihmali približne rovnako ďarisko. Tam sme mávali, ak bolo dobré
Na Dolnom Liptove, kde Váhu vlnky bežia,
leko, ich škola stála oproti
počasie, telocvik.
evanjelickému kostolu. Až väčšie dediny, menšie dedinôčky ležia,
Po vychodení 5 tried viaceré deti zača- niekedy v 1943, po presťano z nich len jediná k srdcu prirástla mi,
li chodiť do ružomberských škôl, me- hovaní do novej budovy
novite gymnázia, meštianskej školy a na Políku (sťahovali sme aj tá dedina s viac ako dvesto domami
školy pre ženy. V čase, keď som začal my, žiaci, najmä veci z ka- čo leží pôvabne na konci Tatier Nízkych,
chodiť do gymnázia v r. 1938 sme do binetov fyziky, chémie a dedina kde býva mnoho mojich blízkych
neho z našej obce chodili 4 chlapci. Do prírodopisu), sme to mali
meštianky a iných škôl chodili ďalší 5 cca 1 km ďalej ako do starej a žila moja dobrá mama i môj múdry otec,
chlapci a dievčatá. Do uvedených škôl budovy na rínku.
Liptovská Štiavnica tak sa volá obec.
sa prihlásilo viacej detí, ale niektoré
Na gymnáziu, pre nedosta- Tam som sa narodil, chodili do školy
po pár dňoch sa vrátili do Štiavnice
tok slovenských pedagógov
dokončiť osemtriedku. Jedna matka
s kamarátmi hrával, pracoval na poli.
vyučovali českí pedagózdôvodnila synov návrat tým, že žiadgovia. Mali sme šťastie, že Nad dedinou kraj Zemianskej doliny
ne ďalšie školy, tie by stáli peniaze a tie
nás učili vynikajúci českí Lúčny hríb osamelý kopec jediný
nemáme, dokončíš si štiavnickú školu a
profesori ako Dr. Lavička, stále verne dokazuje v každej chvíli
pôjdeš zarábať. Do ružomberských škôl
Dr. Stehlík (učil ma neskôr
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že dávno pradávno vždy tu ľudia žili.
Vôkol ja hľadím a zraky moje zočia
severne skalného Choč a strmé úbočia
čo spoza neho ťažké búrky vzchodia
a gazdom na poli veľké škody zrobia.

1/2021

či pramenná voda Očiarka dobrá na oči
k nej každý s nádejou veľmi rád zabočí.
Janošovskô zmizlo, zostal tu len kaštieľ
ktorého krásu do filmov filmár našiel.
A v nedeľu do Všechsvätského kostola
na pobožnosť taká naša voľba bola.
Na bíne u Felixov , tu dolu v dedine
čo pamäť siaha divadlo hral som jediné
celé to v žiackej melodráme herectvo moje
no teraz vraj divadlo hrajú ročne dvoje
V krčme Slanicayov po futbale dobrom
hodnotiť ho treba pri pivečku zvodnom.

Západne z Veľkej Fatry v pamäti utkvel mi
vrch Ostrô,od neho kanónov striel veľmi
mnoho cez SNP vyšlo. Na východ cítiť skôr
v diaľke kdes Tatry, čo k nebu spejú sťa chór.
A južne sa núka úhľadná Poľana,
kde ovce a dobytok pásli od rána
a bližšie zas Lengás, s parketom z ihličia,
kde v majálesoch ľudia tanca si žičia.
A ďalej Repiská, Salatín a Makovica
salaš, ovečky a lahodná žinčica,
kde vánok pohládzal upolínov žltos
i farbu iných kvetov ktorých je tu dosť.
Čo som sa nachodil po zeleni hôľ
a niekdy tam hore nosil jalovičkám soľ.
Doliny dve, časť najväčšia to chotára,
Zemianska po Dolinky ťa veru zmára
a druhá, to mierne strmá, Komornícka
na ktorej konci je chata poľovnícka
a v strede sa Vrátna skala z boku týči
pekný to útvar ktorý nik nezničí.
Na úpätí Lazov medokýš lahodný
do krpky zo džberu treba brať deň po dni

Susedov navôkol dobrých bolo dosti
nedeľný mariáš pred domom ich hostí
Jeden z nich Kačaljak na klarinet hrával
čo tklivý jeho zvuk podvečerím plával
a bližšie Šandor báči topánky ratoval
popri tom šarmantne na husliach cifroval.
Ľudia tu pracovití roličky obrábali
mnohí zas na Supre papier vyrábali
Teraz už len Družstvo pečuje o lány
traktory, sejačky, kosačky si chráni.
A dedina rastie, domy tu a vily tam
čas majster architekt, to nie je snový klam
zbudoval modernú školu i nové ulice

a krajom dediny vzhľadné drevenice,
kde v lete i zime apartmán dostaneš
o teba je postarané, keď tam zostaneš.
To i to časopis ten dedinu chváli
podnikov je viacej i tak sa ich máli.
A láska k dedine, čo ako dobrá mať
pamätá na svojich, bude ma vždycky hriať.
Nech dobrá budúcnosť na občanov čaká
kto jej napomôže nech ho nájde vďaka.
Alo Balko

Košice, December 2020
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Ďakujeme
Dňa 26.07.2021 sa v obci Liptovská Štiavnica o 17tej hodine uskutočnila brigáda za účelom skrášlenia
verejných priestranstiev. S chuťou pomôcť sa zapojilo
40 ľudí. Vyhrabali sme trávu na miestnom cintoríne,
upravili sme parkovisko pred miestnym cintorínom aj
pred miestnym kostolom. Okrem týchto lokalít sa ešte
upravila aj lokalita Rybník, kde sa natreli detské prvky,
parkové lavičky a vymenila sa dopadová plocha pod
detskými prvkami. Všetci pracovali s chuťou a dobrou
náladou. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a priložili ruku k dielu .

XX. ročník tradičného výstupu na Salatín
Marta Púčaťová
V sobotu 26.06.2021 sa konal tradičný výstup na Salatín, jubilejný 20-ty ročník. Tento rok sa na parkovisku zišlo o niečo menej
účastníkov. Niektorých možno odradilo
ranné blýskanie. Znalci z radov poľovníkov
predpovedali ideálne počasie na turistiku
a mali pravdu. Počasie nám vynahradilo
vlaňajšok a ponúklo nádherné výhľady do
okolia.

Výstup sme mali
rozdelený na tretiny a každá trvala
približne hodinu:
jazda autobusom,
cesta do Ráztockého sedla a vrcholová etapa. Celý
výstup sme víťazne
zavŕšili o 10-tej.

„Otec myšlienky“ nechýbal na žiadnom z výstupov...

Ráno pred štartom

Do autobusu nastúpilo 14 turistov, 1
richtár a 1 havina,
dvaja „individualisti“ autobus odmietli
a na túru sa vybrali
priamo bicyklami.
Pred jazdou nám
richtár vyrozprával
históriu výstupu, aj

topografické rozdelenie Salatína, zveril nás
do rúk „vedúcemu zájazdu“ Tónovi Slanicayovi a z autobusu vystúpil, aby so svojím
zástupcom pripravili pre účastníkov turistiky guláš.
Turisti boli teda rozdelení na dve skupiny
- pešoturistov a cykloturistov. Pešoturisti vystúpili z autobusu za Železným a pri
stúpaní ich sprevádzala modrooká havina,
Pokračovanie na str. 12

FARNOSŤ
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Vedel som, že Boh ma volá
kaplán Stanislav Lopatovský
Srdečne pozdravujem všetkých čitateľov a ďakujem
za možnosť takto sa
trochu predstaviť.
Pochádzam z veľmi
malej dedinky Lacková, neďaleko Starej Ľubovne a narodil som sa 25.9.1977.
Mám ešte mamku a môj otec zomrel pred 13
rokmi. Zo siedmich súrodencov som najmladší a jedna z mojich štyroch sestier je
rehoľnou sestrou. Súrodenci aj rodičia sú pre
mňa veľkým darom, oporou a zároveň priateľmi a Boh nám doprial veľmi dobré vzťahy.
Môj otec miloval drevo a trochu tej lásky som
od neho pochytil aj ja. Tak som teda strednú
školu ukončil v Podolínci a Kežmarku ako
stavebný stolár a po nej nasledoval rok zá-

kladnej vojenskej služby v Strážskom. Po jej
ukončení som spočiatku pracoval na rôznych
miestach v Českej republike a na Slovensku
v stavebníctve, chvíľu tiež ako údržbár v bytovom podniku a neskôr už stabilnejšie, cca
12 rokov za hranicami ako stolár. Mám veľmi
rád hory, jazdu v teréne na terénnom vozidle,
raňajky s mojou mamou a chcel by som mať
veľmi rád Pána Ježiša.
Svoje terajšie povolanie som vnímal už ako
chlapec. Vedel som, že Boh ma volá, ale nerozumel som, lebo mi nebolo celkom jasné, že
je to určite kňazstvo. Neskôr som tieto myšlienky zanechal a chcel si všetko zariadiť po
svojom. No časom, ako môj vzťah s Bohom
rástol, stále viac som vnímal toto pozvanie a
zároveň, že je to pozvanie do kňazstva. Po istom zápase so samým sebou, som to pozvanie
prijal.
Strávil som teda 6 rokov v seminári, až som
sa raz ráno zobudil ako novokňaz vo farnos-

ti Ludrová a počul som: Toto je to miesto! 
Bohu teda zverujem tieto miesta aj ľudía úprimne Mu ďakujem, že tu môžem byť. Snažím
sa byť citlivý na Jeho vnuknutia a byť na osoh
všetkým ktorých stretnem, bez ohľadu na to
či sú veriaci, neveriaci alebo iného vyznania.
Postupne sa so všetkým zoznamujem. Prostredie aj ľudia sú veľmi sympatický a podobný tým našim v mojej rodnej dedinke a Pán
je tu tiež ten istý, takže dá sa povedať, že som
zmenil len posteľ.
Moje plány do budúcnosti sú veľmi jasné a
ambiciózne, lebo som hneď na začiatku pochopil, že je tu potrebné jednu vec zmeniť, či
lepšie povedané niekoho obrátiť a ide konkrétne o nového kaplána v tejto farnosti. Ak
pomôžu aj ostatní, možno sa to podarí.
Na záver prajem ešte všetkým občanom
Liptovskej Štiavnice požehnané leto a teším
sa na stretnutie s každým z vás.


„Elektronický organista“
Katarína Kačalková
Technologické nápady, vymoženosti a inovácie
nás v súčasnosti už takmer nijako neprekvapujú. Sú súčasťou nášho života a zasahujú každú
oblasť i tému. Dnes by som vám chcela niečo
porozprávať a možno objasniť zopár vecí o tzv.
„elektronickom organistovi“, ktorý sa už nejakú
dobu podieľa na zabezpečení hudobnej zložky
liturgie v našom kostole.
Je samozrejmé, že ani tá naj-najlepšia elektronická vymoženosť nemôže a ani nikdy nenahradí skutočného organistu, človeka, ktorý svojim
hudobným umením a zároveň znalosťou cirkevných predpisov a usmernení podstatnou mierou
ovplyvňuje a skrášľuje liturgické slávnosti. V našej obci už niekoľko rokov (neviem koľko )
post organistky veľmi zodpovedne, dôstojne a
umne zastáva Erika Belková, ktorá sa však v súčasnosti venuje mamičkovským záležitostiam.
Keďže viaceré farnosti sa potýkajú s nedostatkom organistov, šikovné hlavy z duchovného
prostredia vymysleli, ako to celé urobiť, aby
napriek fyzickej neprítomnosti organistu znela
posvätným priestorom hudba.
Ide samozrejme o počítačový program, softvér,
ktorého licencie sú zakúpené pre všetky tri kostoly. Spevy počas slávenia liturgie sa pochopiteľne nedajú pustiť tak, ako si doma pustíte hudbu
z CD alebo USB. Spevy nadväzujú na modlitby a

výzvy kňaza, je potrebné spustiť každý osobitne.
Taktiež je potrebné aktuálne prispôsobiť dĺžku
trvania piesní k jednotlivým úkonom kňaza.
Aby všetko plynule na seba nadväzovalo, k tomu je potrebné vypracovať playlisty. Playlisty
sa spracúvajú jedenkrát týždenne, presne podľa
toho, aké slávnosti, sviatky, resp. bežné dni sa
v danom týždni nachádzajú. Osobitnú formu
má nedeľný playlist, ktorého súčasťou je aj spievaný žalm. Playlist je teda vypracovaný dopredu
podľa schváleného cirkevného direktória. Pri
spracúvaní je potrebné dôsledne dodržať výber
piesní a spevov z aktuálneho liturgického obdobia, čo predpokladá aspoň základnú znalosť
problematiky a častokrát aj spoluprácu s kňazom, najmä v prípadoch, keď sa pred alebo po
sv. omši konajú rôzne pobožnosti, ktoré je potrebné doplniť vhodnými spevmi. Pred slávením
sv. omše je možné urobiť len nejakú drobnú úpravu podľa prípadných aktuálnych požiadaviek
kňaza, je časovo nemožné vytvoriť nový playlist.
Tiež je vhodné brať do úvahy, že vždy ide „len“ o
PC techniku, ktorá má svoje „muchy“, životnosť
i prípadné zlyhania, prídu situácie, ktoré pri najlepšej vôli neviete ovplyvniť, napr. nábeh a začatie spevu sa môže oddialiť, pretože PC si proste
dalo niekoľkosekundovú pauzu . Rovnako
musí vzájomne spolupracovať projektor, mikrofóny a všetko ostatné technické zabezpečenie.
Ak náhodou príde k neželanej anomálii, verte,

že to nie je
tým, že by
obsluha PC
zaspala alebo
niečo zanedbala , proste... stane sa
. Tu by som
chcela aj takto verejne poďakovať pánovi doktorovi Ilievovi, ktorý sa celého tohto projektu ujal,
veľmi zodpovedne sa stará v spolupráci s pani
Šefrankovou z Ludrovej o aktualizácie a chod
celého programu. Viete, ono treba prvý prísť a
posledný odísť... , všetko najprv pozapínať,
vyskúšať funkčnosť, správnosť a na konci zodpovedne povypínať a v nedeľu všetko dôsledne
poodpájať, zbaliť notebook a zobrať domov, aby
sa všetko pripravilo pre nasledujúci týždeň...
Všetka táto služba nemá ambíciu niečo ani niekoho nahrádzať, čo reálne ani nie je možné. Iba
sa snažíme, ako najlepšie vieme, aby v našom
kostole nezanikli spevy a piesne. Tým, že sa
v kostole zapájate do spievanej liturgie, dávate
najavo, že na tom rovnako záleží aj vám. Takže vďaka, milí spoluobčania! A určite sa všetci
budeme tešiť na návrat „živej obsluhy“ kráľovského hudobného nástroja – organu, ktorého
krásne tóny jednoducho patria do nášho štiavnického kostola .
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XX. ročník tradičného výstupu na Salatín

Tradičná vrcholovka

Oddych pred záverečným zostupom...

Modrooký sprievodca oddychuje počas prestávky

Večer nechýbala Jánska Vatra

Pokračovanie zo str. 10

cykloturistov zase bicykle. Každá skupina
absolvovala vlastnú trasu.
Pešoturisti vykročili po zelenej značke príjemnou cestou do Ráztockého sedla. Cesta
vedie lesom v príjemnom chládku a má iba
mierne stúpanie. Stačili dve krátke prestávky na stojáka a ani nie za hodinku nás privítalo Ráztocké sedlo. Sedlo sme využili na
posedenie a na posilnenie. Každý účastník
vyfasoval vlastný gambáčik a vedúci zájazdu sa postaral o tekutý obsah. Posilnení a
oddýchnutí sme mohli zaútočiť na vrchol.
Príjemnú cestu vystriedal turistický chodník. Skupinka sa roztiahla do dĺžky a každý
stúpal a fučal vlastným tempom. Najrýchlejší boli na vrchole už pred 10-tou a našli
tam oboch našich cykloturistov. Vytiahli

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

sme z batohov poživeň a doplnili stratené
kalórie. Autor myšlienky organizovať tieto
tradičné výstupy bol za potlesku ocenený
pamätnou medailou. Dôležitosť situácie
sme potvrdili slávnostným prípitkom a
spoločnou fotografiou. Na záver výstupu
zaznela aj štátna hymna v našom podaní.
Vrchol sme opustili na pravé poludnie a
presunuli sa pod Malý Salatín. Aj tam
sme si ešte dopriali oddych a výhľady po
okolí. Na chvíľu sa skupinka rozrástla o
troch turistov z Ludrovej. Družbu s kolegami sme potvrdili vzájomným prípitkom
a spoločnou fotografiou. Od Malého Salatína prevzali velenie poľovníci. Viedli nás
medveďou cestou a v jednom úseku aj cez
medvedie WC, kde si medveď odložil svoju

fotografie: D.Dírer + J.Dírer

veľkú potrebu. Komínom nás zošuchli ku
poľovníckej chate. Od chaty na skok už čakalo 5 bicyklov pre piatich turistov. Ostatní
nemo hľadeli na unikajúce chrbty a práskli
do topánok. Našťastie netrvalo dlho a v ústrety sa k nám šinula zelená záchrana, vedená najvyšším richtárom. Pomestili sme sa
všetci a vystúpili až nad ihriskom pri guľáši. Hneď sa nás ujal guľášmajster – zástupca
richtára a krčmár doniesol orosené pivo, aj
kofolu. Každému podľa chuti, a veru nám
aj chutilo. Spokojní a s plným bruškom, aj
plní zážitkov sme sa rozišli domov.

Fotogaléria z výstupu je
na adrese
https://lnk.sk/vwv6
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