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...najväčšiu popularitu zohrali
na školskom výlete kamarátske sysle.

Ľan i konope sa vtedy pestovali
skoro v každej, teda aj v našej
obci.

Vynovený a opravený misijný
kríž sa spred vchodu Kaštieľa
preniesol ku novopostavenému
chrámu...
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NEPREDAJNÉ

Dočkali sme sa
Dušan Dírer

Dočkali sme sa a sú tu: prázdniny,
nezvyčajne teplé leto, keď píšem
tieto riadky konečne už aj dlho neprichádzajúci dážď, dni väčšinou
vyhradené na dovolenku, oddych,
stretnutie s priateľmi a rodinou. Je
tu leto spojené s hrami, varením
gulášov a tiež kultúrnymi podujatiami.
Najviac sa počas tohto obdobia
teším, keď sa domov vracajú deti.
Čím som starší, tým menej potre-

bujem veci, po ktorých som túžil v mladosti. Možno je to
tým, že keď človek niečo dosiahne, uspokojí sa s celkom obyčajnými vecami, netreba mu drahé značkové veci, dôležité je
hlavne zdravie a ľudia čo nás majú radi, na ktorých sa tešíme,
s ktorými sa cítime spokojní.
Máte to podobne tak aj vy? Verím, že keby som zisťoval po
čom túžite, boli by to taktiež obyčajné veci. Zdravá rodina.
Pohoda. Pokojný život. Pohodový spánok.
Ja vám všetko toto s celého srdca prajem a tiež vám želám,
aby ste si k plnej spokojnosti užili
tohtoročné leto..
Zo zasadnutí OZ

Predloženie žiadosti projektu na zateplenie Základnej školy
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce
Liptovská Štiavnica (ďalej OZ) sa konalo
dňa 3. 3. 2022.
Prerokované skutočnosti:
• Predloženie žiadosti projektu na zateplenie
ZŠ so spoluúčasťou 5% z predpokladaných
nákladov vo výške 200 000,-€ v operačnom
programe kvalita životného prostredia.
Náklady na podanie žiadosti predstavujú
5800,-€
• Žiadosť od Reality Alpia, Martin na vyjadrenie k možnosti výstavby rodinného domu
na parcele č. CKN 462/2, k. ú. Liptovská
Štiavnica (vlastník parcely je Jana Van Der
Veen, Veľká Británia). OZ so žiadosťou na
výstavbu 1 rodinného domu súhlasilo.
• 	Žiadosť Pavla Briša, Oravská Lesná o vydanie súhlasného stanoviska na rozdelenie
parcely č. 2033/1 na dva pozemky. OZ so
žiadosťou súhlasilo za podmienky, že prístupová miestna komunikácia bude rozšíre-

ná z pôvodných 3 m na 5 m.
• Cenová ponuka firmy MiTEAM, s. r. o.,
Bratislava na úpravu staveniskovej cesty
(prístupová cesta Na stráni) v napojení na
cestu III/2227 na základe doručenej výzvy
zo Správy ciest ŽSK. Cenová ponuka je vo
výške 4020,-€ a zahŕňa výkopové práce, odvoz zeminy, dovoz štrkov, zameranie a hutnenie vibračnou doskou. Poslanci nesúhlasili s momentálnou úpravou staveniskovej
cesty, odpoveď pre Správu ciest ŽSK bude
napísaná v budúcnosti, nakoľko sa v danej
lokalite stavia veľké množstvo rodinných
domov.
• Cenová ponuka predložená firmou Veríme
v zábavu, s. r.o. na doplnenie zatrávňovacích dopadových rohoží pod herné prvky
a fitness stroje a tabuľky prevádzkového
poriadku. Je potrebné osadiť zatrávňovacie
prvky vzhľadom na bezpečnosť detí, ale
aj cvičiacich ľudí. Celková cena za prácu
aj s rohožami je 2418,-€ bez montáže. OZ

súhlasilo s nákupom uvedeného materiálu
od firmy Veríme v zábavu, s. r. o. v celkovej
cene 2418,- € + požaduje montáž.

OZ odsúhlasilo:
• Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi obcou
a Jozefom Pochybom, Ružomberok, na parcely č. 875/135, 875/157, 875/139, 866/42,
866/24, 866/41 a 866/40 (do ktorých bude
zakopaný kábel verejného osvetlenia) na
dobu neurčitú. Cena nájmu je 1,-€ za celé
obdobie trvania nájmu. Nájom sa uzatvára
za účelom líniovej stavby „Rozšírenie verejného osvetlenia Liptovská Štiavnica miestna časť Na kúte.
• 	Zmluvu o spolupráci medzi obcou a Združením miest a obcí Slovenska, na základe
ktorej budú uvedenej organizácií poskytnuté finančné prostriedky v objeme 1000,-€
z rozpočtu obce a to na plnenie úloh vyplývajúcich z riešenia humanitárnej krízy súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu
Pokračovanie na str. 2
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Finančná pomoc obce
Pokračovanie zo str. 1

na Ukrajine, najmä v súvislosti so zabezpečovaním základných životných potrieb
občanov Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom alebo im bol priznaný
status dočasného útočiska na území Slovenskej republiky v súvislosti s vojnovým
konfliktom na Ukrajine a splnomocňuje
starostu na uzavretie tejto zmluvy.

Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa
28. 4. 2022.
Prerokované skutočnosti:
• Žiadosť Eleonóry Čutkovej, Liptovská Štiavnica, o súhlas s rozdelením parcely č. CKN
2005, k. ú. Liptovská Štiavnica podľa GP č.
33019517-91/2021. Po rozdelení budú predmetné parcely slúžiť ako stavebné pozemky.
OZ s rozdelením parcely (s vytvorenou prí-

Z matriky obce
Ku 31.12.2021 má obec 1 306 obyvateľov.
V roku 2021 sa narodili
Jakub Rojík, Nad ihriskom 579/24
Simona Sprateková, Stará 119/5
Max Lersch, Pod dubami 84/2
Sebastián Krištofík, Na kúte 471/12
Kristína Ondrejková, Nová 265/25
Alex Pavlík, Poza Drevenice 641/23
Noemi Belková, Nová 371/97
Stela Ľubová, Kľučiny 422/17

V roku 2021 zomreli:
Daniela Šanobová, Hore bránou 88/11 6 r.
MUDr. Miroslav Terek, Okružná 385/4 68 r.
Ing. Emil Kačalka, Nová 325/87 88 r.
Anton Čutka, Nová 278/40 82 r.
Ema Kačalková, Hlavná 48/78 82 r.
Vladimír Královenský, Liptovská Štiavnica, 70 r.
Zlata Húleková, Na ohrady 105/12, 66 r.
Božena Ondrejková, Na ohrady 71/39 82 r.
Jozef Benčo, Nová 317/83 70 r.
Miroslav Meško, Nová 314/76 66 r.
Ján Cibulka, Nová 249/18 61 r.
Albert Uhrina, Pod dubami 209/7 90 r.
Alena Ondrejková, Nová 245/4 49 r.
František Ragan, Na Novoť 232/3 78 r.
Jozef Dian, Stará 152/25 62 r.
Ladislav Slanicay, Hlavná 34/66 92 r.
Štefan Dírer, Zvoničné námestie 116/8 88 r..

AKTUALITY
Čoraz vo väčšom množstve sa
množia oprávnené sťažnosti občanov na adresu našich spoluobčanov - vodičov. Denno denne
máme možnosť vnímať nesprávne
parkovanie na miestnych komunikáciách. Táto situácia začína byť
čoraz viac neúnosná a to z viacerých dôvodov. Autá parkujúce na
miestnych komunikáciách v prvom
rade prekážajú technike, ktorou sa
zabezpečuje údržba ciest, vývoz
komunálneho odpadu a záchranné
zložky. V prípade zúženia vozovky, to znamená, že na Novej ulici
parkujú autá aj v pravo aj v ľavo, sú
ohrozované aj deti a matky s kočíkmi. Zmienený problém sa z roka na
rok zhoršuje. Áut v obci pribúda a
vodiči parkujúci na miestnych komunikáciách sú čoraz arogantnejší
a je im úplne jedno, kde a ako parkujú a čo tým spôsobujú. Chcem
Vás preto, vážení spoluobčania požiadať, aby ste urobili všetko pre to,
stupovou komunikáciou) súhlasilo.
• Žiadosť Stanislava Tulinského, Liptovská Štiavnica, o súhlas s rozdelením
parcely č. CKN 2004, k. ú. Liptovská Štiavnica podľa GP č. 3301951795/2021 po rozdelení budú predmetné
parcely slúžiť ako stavebné pozemky.
OZ s rozdelením parcely (s vytvorenou prístupovou komunikáciou) súhlasilo.
• Žiadosť Petra Moravčíka, Liptovská
Štiavnica, o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii – osadenie stavby „Radová zástavba (4 rod. domy A-D)“,
na parcelách č. CKN 3415/3 a CKN
3415/4, k. ú. Liptovská Štiavnica v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou DK ateliér, Dolný Kubín.
OZ s osadením stavby súhlasilo.
• Žiadosť Ivany Migaľovej, Vranov nad
Topľou o nájom časti pozemku EKN
1042 z dôvodu kolaudácie RD, nakoľko na časti predmetného pozemku sa
nachádza čistička odpadových vôd.
OZ zámer prenajať majetok obce oshúhlasilo, dôvod osobitného zreteľa
je, že nájomcovia sa pri realizácii vý-
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aby ste parkovali na svojich pozemkoch a nechali komunikáciu sprístupnenú v oboch smeroch. Jedná
sa hlavne o lokality Ul. Nová, Do
parohu a časť ulice Stará.
Ešte Vám chcem pripomenúť, že
obecné zastupiteľstvo obce schválilo svojim uznesením, že v mesiaci
september 2022 osloví renomovanú firmu, ktorá bude riešiť dopravné značenie v celej obci a následne
obec pristúpi aj k vyberaniu pokút.
Väčšina týchto problémov, ktoré
spomínam je samozrejme o ľuďoch,
vodičoch, ktorí celý tento problém
majú viac menej v rukách.
Ak si niekto neuvedomuje, že
svojím nesprávnym parkovaním
zhoršuje spolunažívanie v obci a
ohrozuje občanov, je to na zamyslenie.
Preto Vás chcem aj touto cestou
poprosiť o zlepšenie parkovania
v obci.
Starosta.
stavby svojho rodinného domu (právoplatné stavebné povolenie) nemali
možnosť napojiť na verejnú kanalizáciu,
preto chcú požiadať Okresný úrad Ružomberok, odbor životného prostredia o výstavbu súkromnej čističky odpadových vôd,
ktorá bude slúžiť ako čistička pre ich rodinný dom. Doba nájmu bude do 31.12.2051

OZ odsúhlasilo:
• Vypracovanie projektu dopravného značenia v celej obci Ing. Uličným Martinom.
Objednávku obec vystaví najneskôr do konca septembra r. 2022. OZ zvolilo komisiu
pre potreby vypracovania dopravného značenia v obci v zložení Ing. František Belko,
Marián Janiga a Michal Ondrejka.

• Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Ludrová,
zastúpenou správcom farnosti ThDr. Jánom Marhefkom, PhD. a Obcou Liptovská Štiavnica, zastúpenou starostom obce
Dušanom Laukom. Predmetom nájmu je
časť parciel č. CKN 9/1 a CKN9/4, k. ú.
Liptovská Štiavnica vo výmere 333 m2.
Doba nájmu je do 30.4.2026. Cena nájmu
je 400,-€/rok. Účelom nájmu je umožnenie prístupu na futbalové ihrisko.


Obec Liptovská Štiavnica hľadá správcu cintorína. Bližšie informácie na Obecnom úrade.
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Problémy s odpadom neubúdajú
Dušan Lauko
Príjemný letný deň, vážení spoluobčania.
Týchto pár riadkov, ktoré budete čítať považujte za jeden z posledných postrehov, resp.
pripomienok z mojej strany ako starostu
obce. Dnes by som chcel okomentovať tri
oblasti, ktoré viac menej dookola opakujem a stále neprichádza výsledok. Budú to
neslávne odpady. Ako vieme v našej obci
vyvážame komunálny odpad, plasty, sklo,
bielu techniku, nebezpečný odpad, farby, kuchynský odpad. To všetko vieme roztriediť a
separovať a s tým nejaké veľké problémy nie
sú. Ba dokonca aj papier, s ktorým sme sa
dosť natrápili, vyvážame už 2 x do mesiaca
a posilnili sme aj 1100 litrové kontajnery. Čo
vás však trápi a mnohí sa na nás obraciate so
žiadosťou, kedy sa v obci objavia veľkoobjemové kontajnery.

Druhou témou, ktorou sa chcem v dnešnom príhovore dotknúť je dátum a čas konania komunálnych volieb, ktoré budú tohto
roku spojené s voľbami VUC a ich termín
bol vyhlásený na 29.10.2022 v čase od 7:00
do 20:00 hodiny. Bližšie informácie, čo sa
týka spôsobu hlasovania Vám budú prostredníctvom internetu a oznamov na úradnej tabuli sprostredkované v blížiacom sa
termíne volieb. Voľby budú pravdepodobne
v kultúrnom dome a bude ich riadiť miestna
volebná komisia. Čo sa týka predstavovania
kandidátov, či už na starostu/starostku, poslancov/poslankýň obecného zastupiteľstva,
na to použijeme posledné číslo, ktoré by sme
vydali v mesiaci september 2022. Aj napriek
tomu chcem vyzvať občanov, ktorí majú záujem o prácu pre obec Liptovská Štiavnica,
nech o tom porozmýšľajú a najneskôr do 30.

Viete, že obec ich v minulosti pristavovala
v jarnom aj v jesennom období. V obci sa
pri týchto vývozoch vyviezlo vždy viac ako
30 kontajnerov ročne. Keď si to vynásobíme
minimálne desiatimi rokmi, tak dôjdeme
k neskutočnému číslu. Dospeli sme do bodu,
kedy sa obec rozhodla, že už tieto kontajnery
v takom množstve objednávať nebude s tým
cieľom, že budeme občanov motivovať ešte
viac separovať.
Nechcem povedať, že veľkoobjemové kontajnery v obci už nikdy nebudú. Budú, ale
v menšom množstve. Možno sa opakujem,
ale strašne ma mrzí skutočnosť, keď sa do
týchto kontajnerov dostával odpad ako sú
chladničky, železo, ktoré predsa separujeme. Na záver tejto témy chcem povedať, že
niektoré komodity odpadu naozaj obec nevie vyseparovať a je s tým problém, avšak
do budúcna chcem veriť, že obci nezostane
nijaké iné riešenie, len začať uvažovať o výstavbe zberného dvora. Zo skúsenosti iných
obcí a starostov môžem povedať, že aj tieto
zberné dvory sú viacmennej stratovou položkou a v konečnom dôsledku si to občan
zaplatí z vlastných zdrojov. Ak máte v súčasnosti potrebu, resp. problém s nejakým
odpadom skúste prostredníctvom telefonátu
alebo mailu osloviť starostu obce, ktorý bude
hľadať primerané riešenie. Napriek všetkým
týmto problémom si myslím, že obec Liptovská Štiavnica je porovnateľná, čo sa týka
čistoty a poriadku s obcami Dolného Liptova
za čo Vám ďakujem.

augusta 2022 podajú svoje kandidátky. Ako
máte možnosť počúvať z médií, súčasná situácia v samospráve ide rapídne dolu vodou.
Samospráva má čoraz menej finančných
prostriedkov a nikto z vlády nehľadí na to,
kto zaplatí rozdiel zvýšených cien elektriky,
plynu a pohonných látok. Pán minister síce
tvrdí, že samospráva má finančných prostriedkov dosť, čomu ja ale oponujem a tvrdím, ak zostane legislatíva v podobe, kde ju
tlačí minister Matovič, tak obce, ktoré majú
500 a menej obyvateľov začnú pomaly zanikať. Či sa začnú spája s väčšími je otázne. Tak
ako sa ľudovo vraví, na jednej strane nám zobral cez podielové dane cca 620 miliónov, no
na druhej strane bude primátorov a starostov tlačiť do toho, aby sme zvyšovali miestne
dane a poplatky. „Ja nič, ja muzikant a sta-
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Postrehy starostu obce

rostovia a primátori vyberte si finančné prostriedky od svojich ľudí a Vy buďte tí zlí a ja
budem ten dobrý.“ Na jednej strane rodinám
peniaze dá a na druhej strane ich formou
zvyšovania daní zoberie. Píšem to preto, lebo
bude veľmi dôležité aj pre obec Liptovská
Štiavnica, aby sme do vedenia obce dostali
ľudí, ktorí sa budú snažiť dedinu smerovať
tak, aby sme tieto krízové časy prežili aj my
bez ujmy. Na túto pozíciu by sa mali dostať
ľudia, ktorí chcú veci pomôcť a nielen sa liknavo pozerať a krčiť plecami. Ak máte názor,
že Vy ste ten správny typ, neváhajte a podajte
kandidatúru.
Treťou témou, ktorú chcem spomenúť je skutočnosť, že obci sa podarilo realizovať viaceré
investičné akcie, ktoré stáli nemalé finančné
prostriedky. Zrealizovali sme rekonštrukciu
otočky autobusu v strede obce, urobili sme
nový priepust na ul. Na kúte, kde sme vymenili potrubie z Ø300mm na Ø500mm, urobili sme začiatok ul. Poza Drevenice až do
podoby zaasfaltovania, zrealizovali sme zaasfaltovanie časti chodníka Kľučiny, zaasfaltovali sme ul. Do parohu, dotiahli sme detské
a športové prvky na Medokýši. Tieto akcie
stáli obec cca 80 000€. Sú to pre obec veľké
peniaze, ktoré som neplánoval realizovať,
avšak keď vidím to denno-denné zdražovanie materiálov, tak hodnotím, že sme urobili
dobre, lebo o rok, o dva by sme určite zaplatili minimálne o 50 % naviac. Do októbra
nás čaká ešte jedna akcia, ktorú máme zatiaľ
len v podobe prísľubu a tou je rekonštrukcia cesty III. triedy v intraviláne obce a to od
úseku otočky autobusu v strede obce, až po
odbočku na miestny cintorín. Malo by dôjsť
k odfrézovaniu cca 5 cm existujúcej cesty a
uloženie nového asfaltového koberca. Ak sa
toto podarí, chcem to považovať ako vďaku
za moju službu ako poslanca vo VUC Žilina,
ktorú som vykonával od roku 2005 až doteraz. Vážme si tieto akcie, šetrime cesty, lebo
bude čoraz horšie a ťažšie získavať finančné
prostriedky na takéto investície.
Vážení spoluobčania, začali prázdniny a s nimi aj dovolenkový čas. Chcem Vám popriať
príjemný oddych a načerpanie nových síl, či
už budete doma na Slovensku alebo niekde
v zahraničí pri mori. Deťom prajem príjemné
prežitie prázdninových dní, aby sa zdravé a
šťastné vrátili do školských lavíc 5. 9. 2022.
Váš starosta obce Dušan Lauko. 

ŠKOLA
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Milujem leto
Renáta Cagalincová

Konečne prišlo moje najobľúbenejšie ročné obdobie. Všetko to začína
už s príchodom jari, prebúdza sa
príroda, rozkvitajú kvety, stromy,
dni sa predlžujú a začína sa viac a
viac otepľovať. V každom z nás toto
obdobie vyvoláva iné pocity, niekto
ho miluje, iný nenávidí. Ja patrím
k tej prvej skupine. Na lete milujem ranné štebotanie vtáčikov pod
oknom, len tak ležať pri vode, nemyslieť na nič a cítiť, ako slniečko

opaľuje moju pokožku, rozkvitnutá
príroda všade naokolo, zelené stromy, chodiť len tak naľahko v šatočkách, šortkách, sukničkách a tričkách, sandáloch, tráviť dlhé letné
večery s chladným drinkom vonku
na terase, milujem zmrzlinu, ľadovú
kávu, mojito a všetky tieto ľadové
dobroty, ktoré vedia osviežiť v pravý
čas, grilovačky, zeleninu zo záhradky - nie je nič lepšie ako pravé domáce paradajky, paprika a uhorky,
sladké letné ovocie, ako sú jahody,
čerešne, melón a iné. Mňam! Milu-

jem búrky, pri ktorých sa v pohode
domova začítam do knihy a počúvam ako hrmí a blýska sa, slnko,
ktoré ma každé ráno prebúdza, dlhé
teplé dni, A vraj nás cez prázdninyčakajú horúce dni! Teším sa, ako sa
zvalím na deku a budem nasávať slnečné lúče.
No a prečo potom nemilovať leto???
Dalo by sa určite spomenúť ešte
mnoho pozitív. Negatív som teda
veľa nenašla - ale snáď vás, ktorí leto
nemáte radi, nejaké napadnú.


Beh olympijského dňa
Medzinárodný Olympijský deň sa
oficiálne oslavuje už od roku 1948
- vždy 23. júna. K tradičným trom
pilierom Olympijského dňa „Hýb
sa!“, „Uč sa!“, „Objavuj!“pridal Medzinárodný olympijský výbor v roku 2022 aj štvrtý pilier „Spoločne
pre lepší svet“. Ten má byť každý
rok venovaný jednej téme. V roku
2022 je touto témou MIER.
V tomto roku sa podujatie Beh
olympijského dňa konalo v Ružomberku vo štvrtok 23.6.2022
v športovom areáli Základnej školy Zarevúca. Otvoril ho zástupca
primátora mesta Michal
Lazar za prítomnosti
olympioničiek
Dagmar Huťkovej a Ivety

Olympijský deň je oslavou olympizmu, životnej filozofie, oslavujúcej a vyvážene spájajúcej
telesnú zdatnosť, vôľu a ducha.
Spája šport s kultúrou a výchovou a snaží sa o utvorenie spôsobu života, založeného na radosti
z vynaloženého úsila, výchovnej
hodnote dobrého príkladu a na
rešpektovaní základných etických
princípov.
Naše deti MŠ zažili olympijský

deň v športovom areáli ZŠ Zarevúca v Ružomberku 23.júna
2022, vypočuli si olympijskú
hymnu a zážitkom pre nich bolo
zapálenie olympijského ohňa.
Deti nás úspešne reprezentovali,
dokázali zabehnúť určenú trať.
Na stupni víťazov stálo naše dieťa Matias Kralovenský, ktorý sa
umiestnil na krásnom 3. mieste.
Tatiana Ondrejková

Bielikovej a predsedu Olympijského klubu Liptova. Medzi zúčastnenými bola aj „športová výprava“
našej školy z Liptovskej Štiavnice.
Reprezentovalo nás 13 žiakov od
1. po 4. ročník. Súťažili osobitne dievčatá a chlapci v troch kategóriách:
1.a 2. ročník – beh 60 m, 3. ročník
– 1 okruh a 4. ročník – 2 okruhy. Nemali to ľahké, lebo súťažiacich bolo
veľa, ale „bojovali“ statočne. Žiačka
3. A triedy Zarka Kralovenská vybojovala krásne druhé miesto, za čo
jej ešte raz gratulujeme a ďakujeme.
Zuzana Chlustová
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Koncoročný výlet na Spiš
Katarína Pastuchová

K najočakávanejším a najpopulárnejším akciám školského roku nepochybne patria školské výlety a exkurzie. Napriek zvýšeným cenám za
pohonné hmoty, ale aj cenám vstupeniek do kultúrnych inštitúcií a historických pamiatok, sa našim školákom
umožnilo
prežiť
poučný, kultúrny i
cestovateľský zážitok.
22. júna kroky
štiavnických školákov
smerovali
do čarokrásnej oblasti Spiša. Aj keď
o každom regióne
Slovenska môžeme
povedať, že je krásny, Spiš nepochybne patrí k tým najkrajším. Zhora aj
zdola je lemovaný
horami a nájdeme
v ňom množstvo
kultúrnych a historických pamiatok.
Stačí vám ísť po diaľnici D1 medzi
Važcom a Levočou a nádherné výhľady na Tatry a okolitú prírodu Vás donútia spomaliť a vychutnávať. Môžete
byť v meste a zároveň v prírode, ľahšie sa vám dýcha a všetky problémy sa
zrazu zdajú vzdialené. Spiš je jedinečný kút našej domoviny, obkolesený

štyrmi národnými parkami, takže do
prírody je to odvšadiaľ na skok. Ak
chcete vidieť naozaj krásne miesta,
navštívte Slovenský raj s fotogenickým Tomášovským výhľadom či Pieniny, ktorých krásy môžete spoznať
netradične z plte či raftu. Na rekreačné kúpanie i člnkovanie slúžia vodné
nádrže Ružín
a Palcmanská
Maša. Pamiatky
Levoče,
Spišskej Kapituly,
Spišskej Soboty,
Žehry a dominantný Spišský
hrad vás zas
presvedčia, že
Spiš je slovenskou
klenotnicou svetovej
úrovne. A práve
Spišský hrad sa
stal konečným
a
vytúženým
cieľom žiakov
našej základnej
školy. V sprievode triednych učiteliek, slnečných lúčov, ale zároveň aj
za účasti pomerne silného vetra sa s
veľkou vervou vyšplhali na prvé nádvorie hradu, kde dostali rozsiahlu
inštruktáž na „dobytie hradu“. Všetci
zúčastnení museli splniť 10 rôznorodých disciplín – od športovej výdrže
a obratnosti až po logiku v uvažovaní.

S heslom, že správny rytier musí byť
nielen silný a odvážny, ale musí mať
niečo aj pod čapicou, sa všetci žiaci
(rozdelení do troch skupín) pustili
do zdolávania úloh. A že sa im darilo,
svedčia aj prekrásne diplomy a sladká odmena na záver. Spríjemnením
chvíľ na hradnom návrší boli aj divadelníci z divadla PORTÁL z blízkeho
Prešova. Ich predstavenie „O zlatej
rybke“ prinieslo nielen kus napätia,
ale aj nepostrádateľný humor.
Napriek všetkým spomínaným lákadlám, najväčšiu popularitu zohrali
na školskom výlete kamarátske sysle.
Celé hradné návršie je už dlhší čas

ich domovom a chodbičky pod povrchom na odhadujú takmer na 3000
m. Všade prítomné „diery“ - vchody
do ich panstva boli pastvou pre udivené detské oči. Malí nezbedníci sa
predbiehali v ukážkach a vyučujúce sa utvrdili, že vo vybranom slove
„syseľ“ už naši žiaci nikdy neurobia
chybu.
A nebol by výlet výletom, keby deti
na záver „nezaútočili“ aj na rodinný
rozpočet pridelenými financiami. A
tak sme sa domov vrátili po zuby ozbrojení – s pištolami, mečmi, nožíkmi
ale aj s lukmi a šípmi. (Ešteže nemali píšťaľky! - poznámka autora). To
nám dodalo presvedčenie, že sa nám
už naozaj nič nemôže stať a všetkých
drakov na D1 premôžeme.
(Fotografie z archívu školy)
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Akcie pre žiakov s pútavým programom
Katarína Lajčiaková

chraňovaní ľudského života, hasiči im zas predviedli haseMedzinárodný deň detí (MDD) patrí medzi sviatky, nie požiaru a vybavenie hasičského vozidla.
ktoré sa oslavujú vo viacerých krajinách sveta. Na SloŽiaci zažili krásny slnečný deň plný nových zážitkov,
informácií a názorných ukážok, ktorý nám
spríjemnili a odprezentovali ochotní rodičia
našich škôlkarskych aj školáckych detí, za čo
im veľmi pekne ďakujeme.
3. júna 2022 sme po dlhšom čase „vycestovali“ ku našim kamarátom z vedľajšej obce
Ludrová, aby sme sa zúčastnili už tradičného
Behu Ludrovskou dolinou, ktorý sme po minulé roky neabsolvovali kvôli pandémii. Žiaci
našej školy súťažili v dvoch kategóriách, a to:
1. kategória – žiaci prvého a druhého ročníka a 2. kategória – žiaci tretieho a štvrtého
ročníka. Svoje sily si zmerali so žiakmi zo ZŠ
Ludrová. Domov sme si odniesli krásnych 6
medailí, ktoré nám vybojovali naši šikovní
žiaci: 1. miesto (Zlato): Leonard O. (1.A), Lea
S. (3.A) a Marek O. (4.A). 2. miesto (Striebro)
– Adam S. (4.A) a 3. miesto (Bronz) - Karolína R. (4.A), Adrián Z. (3.A). Žiakom srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov.
Na záver čakal žiakov chutný guláš a s plnými
bruškami, oceneniami a zážitkami sme sa vrátili do našej školičky.


vensku pripadá tento sviatok na 1. júna
a slávi sa od roku 1952. Myšlienka MDD
vznikla na svetovej konferencii pre blaho
detí v Ženeve. Na tejto konferencii bola
schválená deklarácia, ktorá sa zaoberala
chudobou, vzdelaním, detskou prácou,
ale aj inými otázkami, ktoré sa týkali detí
po celom svete. Cieľom zavedenia tohto
sviatku bolo deťom urobiť radosť, ale zároveň aj poukázať na problémy, ktoré sa
týkajú detí po celom svete.
Aj žiaci našej školy oslavujú každoročne so svojimi tr. učiteľkami MDD. Každý
rok je pre žiakov pripravený zaujímavý
program. Tento rok, 1. júna 2022, sa naši
žiaci pripojili ku žiakom Materskej školy
v Liptovskej Štiavnici. Čakal ich pútavý
program. Prišli všetky záchranné zložky:
hasiči, policajti aj záchranári, aby žiakom
priblížili svoju prácu. Mestskí policajti priniesli so sebou názorné pomôcky,
ktoré si žiaci mohli vyskúšať, boli oboznámení s vybavením vozidla záchrannej
zdravotnej služby, aj s postupom pri za-
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Netradičný Deň detí
Tatiana Ondrejková

1.júna sa konal na ihrisku pri Carmagnole Deň detí spojený s ukážkami
práce záchranárov, hasičov a policajtov.

Deti mali možnosť pozrieť výstroj a
výzbroj zúčastnených zložiek, techniku
hasičov, policajtov a záchranárov, dokonca mohli vojsť do áut a veľkým zážitkom
boli pustené majáky sanitky, policajného
auta a jazda v hasičskom aute.
Záchranári vysvetlili deťom, čo je to
prvá pomoc, zásady prvej pomoci, vybavenie zdravotníckeho kufríka a spôsob,
ako privolať pomoc v zdravie ohrozujúcich situáciách. Veľmi starostlivo si

pripravili pre deti pomôcky, ktoré ich
dokázali zaujať. Oživením bola praktická ukážka poskytovania prvej pomoci
na resuscitačnom modeli. Trpezlivo deťom prezentovali resuscitáciu raneného. Väčšina detí si
s odhodlaním vyskúšala, že
zachraňovať ľudský život je
veľmi náročné. Bolo obdivuhodné ako deti bez strachu
stláčali hrudník zloženými
rukami. Získali sme základné
poznatky a praktické zručnosti v oblasti poskytovania prvej
pomoci druhým a presvedčili
sme sa, že zachraňovať ľudský
život je veľmi náročné.
Ujo hasič nám porozprával
všetko
o tom,
ako má
spr áv ny
hasič vyzerať a
čo k svojej práci potrebuje.
Okrem prilby, oblečenia a tiež rukavíc
sú to aj sekery a iné
vybavenie potrebné
pri hasení. S profesionálnymi vysielačkami nám hasiči
predviedli ukážku
hlásenia. Pripravi-

li pre deti súťaže a videli sme aj priamu
ukážku hasenia simulovaného požiaru.
Deti sa tešili na policajné auto s majákmi. Bolo že to radosti. Vystúpili z neho dvaja policajti v uniforme. Zvedavé
očká detí sa upriamili na policajtov oblečených v čiernej uniforme s očakávaním ukážky výstroja policajtov. Chlapci
si mohli vyskúšať policajné prilby a vesty,
porozprávali nám o svojej práci.
Ďakujeme záchranným zložkám za
krásny deň detí a právom im patrí veľké
uznanie za ich obetavú prácu.
A možno raz, keď tieto deti vyrastú,
budú z nich záchranári či hasiči, alebo
policajti a budú zachraňovať to najcennejšie čo máme – život.
(Fotografie z archívu Materskej školy)



“Prespávačka” v škôlke
Janka Kohútová

Z piatka na sobotu (17.-18. 6. 2022)
naša partia predškolákov strávila
noc v škôlke. Už
v piatok ráno prichádzali do triedy s batôžkami a
hádam s tisíckou
otázok typu “Čo..?
Kedy..?
Ako..?
Kde..?” V tvárach
sa im zračilo celé
to tešenie sa spolu
s miernymi obava-

mi z odlúčenia od svojich najbližších.
Dobrodružstvo sa začalo hneď po
obede, keď sme namiesto spánku vyrazili pešo do Zemianskej doliny, cez
Vrchhoru, Lúčny hríb, až ku druhému
altánku (ten prvý nám obsadili biatlonisti). Možno si poviete, že je to už
opozeraná trasa, ale keby ste to vnímali tými zvedavými detskými očami,
zistili by ste, koľko zaujímavých vecí
sa tam dá vidieť. Pozorovali rôzne farby oblakov. V jednu chvíľu ich bolo
na oblohe od bielych, sivých, až po
Pokračovanie na str. 8
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“Prespávačka” v škôlke
Pokračovanie zo str. 7

hrozivo fialové (len nech nám nezačne
pršať, priali sme si zbožne...a vyčasilo
sa). Páčilo sa im, ako vietor robí “vlny”
v obilí. Zisťovali, ako vyzerá klások, zastavili sa pri každom chrobáčikovi či
kvetinke, čo našli. Z kameňov v potoku
stavali mosty, hádzali šiškami na cieľ a
naháňali množstvo motýľov. Osviežili

sme sa pri prameni Očianka a pokračovali do Chalúpkova. Tam ešte minuli
zvyšky energie na detskom ihrisku a
hneď ju aj doplnili večerou v Zemianskej kúrii. O 18.30 hod. sme sa vrátili
do škôlky. Čakala nás “párty” s hudbou
a občerstvením. A prišli prvé známky
únavy. Oddych nám poskytla zábavná
spoločenská hra. Stačila naozaj polhodinka a decká už boli opäť pripravené
behať, skákať a súťažiť vonku na “umelke”. Netrpezlivo sme čakali na zotmenie, aby sme vyskúšali
rôznofarebné svietiace
tyčinky. Nakoľko tma
nebola
dostatočne
tmavá☺, zvolili sme
presun do starej školskej kotolne. Po tejto
skúške odvahy nastal
čas na spánok. Už počas čítania rozprávky
na dobrú noc bolo
počuť monotónne odfukovanie. Tí, čo ešte

nezaspali, čakali na pohladenie, ponaprávanie perinky, na pár milých slov.
Ale slzička nepadla ani jedna! Darmo,
sú to už naozajstní “veľkáči”.
Ráno sme si dali spoločné raňajky a po
našich SEDEM STATOČNÝCH si už
prichádzali rodičia. Tiež vchádzali do
triedy s obavami a s jedinou otázkou
“Tak ako..?” A naša odpoveď? “SUPEEER!”
(Fotografie z archívu Materskej školy)



Výlet detí z Materskej školy
Mária Belková

3. júna sa naša MŠ zúčastnila výletu do
mestečka Donovalkova v Donovaloch.
Ráno nás čakal pristavený autobus do
ktorého deti s nadšením nastúpili, na-

koľko viaceré z nich išlo autobusom prvýkrát. Počas jazdy pozorovali z okien
prírodu, autá a okolité dedinky. Bez
akýchkoľvek problémov sme šťastne
docestovali do cieľa. V Donovalkove
sa posilnili desiatou, aby vládali
putovať mestečkom. V mestečku
– Donovalkovo nás privítali animátorky, ktoré nás sprevádzali do
domčekoch – budovách (nemocnica, kaderníctvo, polícia, žel. stanica, banka,
zámok...). Následne si
precvičili krátky detský test o dopravných
značkách. Po absolvovaní dostali vodičský
preukaz. V teréne si
jazdu precvičili na kolobežkách. Nasledovala prehliadka farmy
v ktorej boli zaujímavé
zvieratká, ktoré si deti
mohli pohladiť – zajačiky, lamy, somáriky,
poníky, kozičky... Deti

sa chvíľku pohrali v domčekoch, animátorky niektorým deťom namaľovali
niečo pekné na tvár. Zjedli sme výborný obed a plný zážitkov sme nastúpili
do autobusu. Niektoré deti zaspali iné
zas spievali detské pesničky. Pri MŠ ich
už čakali rodičia, ktorým sa deti natešené, unavené, ale plné zážitkov vrhli
do náručia.
(Fotografie z archívu Materskej školy)
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Spomínanie - Tkáčstvo
Alfonz Balko
V tridsiatich rokoch minulého storočia,
boli obyvatelia našej dediny, v porovnaní
s dneškom, chudobní. Preto významnou
oblasťou ich činnosti bolo získanie akéhokoľvek úžitku z vlastných zdrojov. Tým
šetrili výdaje, čo bolo dôležité, lebo peňazí bol vždy nedostatok. Okrem poľnohospodárskej produkcie potravín, k takým
významným činnostiam patrili tkáčstvo a
košikárstvo.
Tkáčstvo sa týkalo predovšetkým výroby
plátna a u nás aj kobercov. Umelé hmoty
a textílie z nich, v čase mojej mladosti, neboli ešte známe. Textílie boli poväčšine bavlnené, vlnené a v značnej miere ľanové a
konopné. Neboli známe ani omamné látky
a preto pestovanie konopí a ľanu, z ktorých
sa vyrábalo plátno, nebolo zakázané. Ľan i
konope sa vtedy pestovali skoro v každej,
teda aj v našej obci. V dvadsiatich a začiatkom tridsiatich rokov minulého storočia klesol záujem o pestovanie ľanu, preto
bola v roku 1933 zákonom schválená štátna
príspevková akcia pre jeho pestovateľov a
dodávateľov ľanársky a konopársky priemysel. Pamätám, že v 60 – 70 rokoch minulého storočia som chodil na kontroly vodného hospodárstva do veľkého podniku na
spracovávanie ľanu a konopí v Kežmarku.
Pestovanie ľanu nie je obtiažne. Ľan, po
jarnom vysiatí jeho semien, za približne 3
mesiace, vyrástol do výšky cca 1,5 m (u konopí až do 8 m) a začal kvitnúť peknými
modrými kvietkami. Potom trvalo ešte cca
2 mesiace, kým
dozrel. Z kvietočkov vznikli
hlavičky v ktorých bolo 10-12
semiačok. Stonka zožltla. Ľan sa
nekosil, pretože
tým by pestovateľ prišiel o časť
vlákien, ale sa
trhal, ešte keď bol zeleno-žltý. Vtedy boli
vlákna najjemnejšie. Vytrhaný ľan sa nechával na poli 2-3 týždne., aby prebiehali
biologické procesy, ktoré narúšali vonkajší
obal stoniek. U nás sa ľan močil v močiari,
ktorý sa nachádzal v priestore medzi káplnkou a Zvadovie mlynom. Po vysušení

ľanu sa z jeho stonky musel odstrániť vonkajší obal a tak sa získali ľanové vlákna. To
sa robilo na trlici. Získané ľanové vlákna sa

potom česali na česadle až po ich navití na
motovidlo, sa mohlo pripevniť na praslicu
a priasť.
Ku pradeniu boli potrebné dve veci: praslica a vreteno, alebo kolovrátok. Pradenie
je metóda, pri ktorej sa pomocou vretena
alebo modernejšie a výkonnejšie pomocou kolovrátka skrúcajú vlákna ľanu alebo iného pradiva čím vzniká niť. Aj moja
mama priadla. Nemali sme kolovrátok
a tak priadla pomocou vretena. Na hornom konci praslice bol priviazaný kúdeľ
ľanových vlákien, na spodnom konci bola
kolmo upevnená doštička, ktorú priadka

priadok, ktoré si priniesli praslicu s ľanom
a vreteno. To dávalo pradeniu zvláštnu
atmosféru, pretože pri ňom, si účastníčky
vymieňali skúsenosti, zážitky a rozoberali
aj mnohé udalosti zo života v dedine.
Z upradených vlákien sa tkalo, na drevených krosnách, plátno. Utkaný kus plátna
bol niekedy dlhý aj do 20 m. Utkané kusy
plátna sa bielili pomocou slnečných lúčov
a vody vo voľnej prírode. Pamätám kusy
bieleho ľanového plátna uložené vedľa seba
na lúke poniže Čerien z ludrovskej strany.
Zdá sa mi, že u nás sa bielilo plátno vedľa
močiara, poniže káplnky. Keď bolo plátno
dostatočne biele, mohlo sa z neho šiť. Šili
sa z neho mnohé veci dennej potreby, ako
posteľná bielizeň, utierky, obrusy, i odevy.
Z hrubšieho plátna sa šili napr. vrecia, alebo obročnice, do ktorých sa dával ovos ako
žrádlo pre kone.
Moja krstná mama mala krosná a tkala na
nich koberce. Krosná stáli v izbe viac mesiacov. Koberce tkala z už nepoužiteľných
látok, ktoré podriapala na pásiky široké cca
2 centimetre. Na krosná natiahla osnovu,
čo boli ľanové alebo iné vlákna. Tieto prechádzali cez dve niteľnice, ktoré a ovládali
podnožami. Keď stúpila na jednu podnožu, jedna niteľnica ostala hore a druhá poklesla, čím sa vytvoril medzi niťami osnovy
priestor cez ktorý pomocou člnka prehodila útokovú niť z jednej strany na druhú
a brdom ju pritlačila k tkanej látke. Potom
sa druhou podnožou vymenila poloha nití
a proces s člnkom opakovala. Na krosnách
vidieť od zadu vlákna osnovy, niteľnice,
brdo s hmatníkom a člnok na tkanej látke.
Jeden z koberčekov, ktoré utkala moja krstná mama Andreánska, ešte stále užívame
ako predložku.
(ilustračné fotografue - autor)

prisadla, takže praslica bola
v zvislej polohe. Z kúdeľa
priadka brala ľavou rukou
ľanové vlákna a pravou držala koniec vretena a pomocou palca a prstu ním
otáčala v smere hodinových ručičiek druhou ich
natáčala ako niť na vreteno.
Na priadkach, ktoré sa konávali večer, sa schádzalo
pravidelne viac susediek -
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Aj túto zimu trate pre bežkárov pod Lúčnym hríbom
Ľuboslav Palguta

Vráťme sa ešte nakrátko v týchto letných horúčavách pod Lúčny hríb, kde
počas zimnej sezóny 2021/2022 upravoval „Športový klub bežeckého lyžovania a biatlonu Ružomberok“ (ŠK SKI
Ružomberok), ktorý má sídlo v našej
obci trate pre bežkárov už tretiu zimu
po sebe. Keďže aj posledná zima bola

stále poznačená pandémiou, aj naďalej
rástol záujem o bežkovanie a v okolí
Ružomberka jedine u nás v Liptovskej
Štiavnici sme mali strojovo upravené
trate pre vyznávačov tohto zimného
športu. Nadšenci z ŠK SKI Ružomberok už tradične našli výborné zázemie
v Zemianskej doline, kde na lúke pripravujú trate pre klasickú aj voľnú techniku. Okruhy rôznej náročnosti ste mohli
nájsť v dĺžkach 1km, 0,6km a najkratší
najmenej náročný pre začiatočníkov

v dĺžke 0,3 km. Podmienky
boli túto zimu vynikajúce a
v sumáre sa bežkovalo až 42
dní. Bodaj by bolo takýchto
zím viac a mohli si vyznávači tohto krásneho zimného
športu vychutnávať kvalitne
pripravené trate aj v nadchádzajúcich zimách. Členovia
ŠK SKI Ružomberok počas zimnej
sezóny stihli zorganizovať aj niekoľko kurzov pre tých, ktorí
iba začínajú s týmto športom. Dôležité, ako pri akomkoľvek športe je mať dobrého
učiteľa a začať pod vedením
odborníka, ktorý vám
ukáže
správnu techniku a
potom je aj bežkovanie jednoduché
a zábavné. Iba pre
informáciu,
pre
tých ktorí ste to
ešte nikdy neskúšali, beh na lyžiach je
jedným z najzdravších a najkomplexnejších
športov.
Pohyb v prírode na

zdravom vzduchu, pri ktorom človek
zapája celé telo, rozvíja koordináciu
pohybov, vytrvalosť, rýchlosť a tak aj
relatívne krátky pohyb vás dokáže poriadne unaviť.
(Fotografie: autor)


Slovenský pohár v letnom biatlone žiakov už po druhý krát
v Liptovskej Štiavnici
Ľuboslav Palguta

V termíne 18.-19.6.2022 sa konali v našej obci preteky v letnom biatlone žiakov. Letný biatlon je v slovenských podmienkach spojenie cezpoľného behu
a streľby zo vzduchovky. Členovia ŠK SKI Ružomberok, ktorí sa aktívne zapájajú do organizovania
rôznych podujatí, dostali tento rok znovu dôveru
od Slovenského Zväzu Biatlonu a po úspešnom jednom kole Slovenského pohára, ktoré sa konalo v roku 2021 v tomto roku zorganizovali I. kolo Slovenského pohára v letnom biatlone žiakov znovu. Tento
krát však išlo o dvojdňovú akciu a pod Lúčnym hríbom sa prestriedalo viac ako 1000 ľudí. V sobotu sa
konali rýchlostné preteky, kde sa na štart postavilo
viac ako 170 pretekárov. Podľa veku detí a rozdePokračovanie na str. 11
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Slovenský pohár v letnom biatlone žiakov už po druhý krát
v Liptovskej Štiavnici
Pokračovanie zo str. 10

lenia do kategórii sa bežali
rôzny dĺžky tratí od 500 m
až do 2 km. Štandardne sa
strieľajú zo vzduchovky dve
položky, jedna v ľahu a jedna
v stoji, ale pre najmladších
pretekárov boli pripravené
aj laserové pušky z ktorých
strieľajú práve tieto najmenšie deti. V ten istý deň, ale v

poobedných hodinách boli
odštartované aj preteky štafiet mix, kde štafetu tvorila
zmiešaná dvojica, kde prvý
úsek bežali dievčatá a druhý
úsek bežali chlapci to všetko
v troch kategóriách žiaci A,
žiaci B a žiaci C. V nedeľu
boli pripravené pre pretekárov preteky obratnosti
v biatlone. Tu ide o novú

disciplínu, ktorá má preveriť
všeobecnú pripravenosť detí.
Na trati musia všetci pretekári prekonať šesť prekážok
a jednu streleckú položku
v ľahu. Z domáceho klubu
ŠK SKI Ružomberok sa na
štart postavilo až 15 preteká-

rov v troch kategóriách a nakoniec si odniesli z pretekov
na domácej pôde jedno prvé
miesto, štyri tretie miesta a
ďalších 9 miest v prvej šestke.
(Fotografie z archívu ŠK SKI
Ružomberok)


XXI. ročník tradičného výstupu na Salatín
Daniela Dírerová

V sobotu 25. júna 2022 sa
rozhodli turisti z Liptovskej Štiavnice a širokého
okolia, pod dohľadom
miestnych
poľovníkov,
podstúpiť tradičný „Jánsky“ výstup na Salatín. 36
účastníkov vyrazilo (tiež
už tradične zo Železného)
za vcelku príjemného po-

časia, hoci neskôr museli
na niektorých úsekoch
vybrať aj pršiplášte.
V nadmorskej výške 1630
m sme sa na vrchole Salatína ocitli okolo 10:30. Po
zaslúženom občerstvení
nesmela chýbať Slovenská hymna, ku spevu sa
k nám pridali aj turisti
z Ludrovej.
Tradičná vrcholovka

Pre účastmíkov sa varil guláš

foto: D.Dírer

Zostup do doliny bol pohodový, neutrpeli sme
žiadny úraz, nestretli sme
ani žiadneho medveďa.
Ku gulášu, ktorý sa pre
nás dole v dedine varil sa
niektorí dopravili na bicykloch, iní po vlastných.
Dobrý guláš a vychladené
pitie však chutili každému.

foto: J. Prokopová

Jednoducho – kto celú
tú atmosféru nevyskúšal,
nevie. Ale môže to zistiť
o rok, kedy sa priamo „na
Jána“ uskutoční ďalší ročník tejto skvelej tradície...


Fotogaléria z výstupu je sa
nachádza na adrese
https://lnk.sk/dksi
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Rozlúčka s farárom
Dušan Lauko

Veľadôstojný pán farár Ján!
Dovoľte mi, aby som sa vám v mene veriacich obce Liptovská Štiavnica prihovoril v tento slávnostný deň, kedy oslavujeme svätcov Petra a Pavla a v našom
kostole slúžite poslednú sv. omšu ako
správca farnosti.
U nás po troch rokoch pastorácie končíte a odchádzate do nového pôsobiska,
do obce Lendak. V našej obci ste pôsobili 3 roky, čo je doba nie príliš dlhá,
ale aj tak sa do mysle našich veriacich
zapíšete hlbokou brázdou, ktorú ste vykonali v našej obci na poli duchovna.

FARNOSŤ
Počas vašej pastorácie ste v našej obci
pokrstili, pochovali, ale aj pripravili na
spoločnú cestu životom – manželstvo
i na birmovku niekoľko desiatok mladých ľudí. Preto sa chcem poďakovať za
týchto veriacich. Nedá mi nespomenúť
aj našich seniorov, ktorých ste ako kňaz
pravidelne navštevovali a vysluhovali
im sviatosť zmierenia a sviatosť sv. prijímania.
Ste človek vzdelaný a okrem kňazskej
služby vykonávate aj pozíciu cirkevného sudcu na spišskej kapitule. Váš
duchovný život bol síce vyťažený na
viac ako 100%, ale nikdy ste neodmie-

ŠTIAVNICKÉ TO I TO
tol pristaviť sa pri človeku a povedať
pár milých viet a tak pokračovať ďalej.
Na novom pôsobisku v Lendaku vám
chceme popriať veľa šťastia, hlavne Božieho požehnania a dar Ducha svätého,
aby Vás sprevádzal v ďalšej kňazskej
službe.
Na záver Vás prosíme, spomeňte si na
nás v modlitbách aj na svojom novom
pôsobisku.
Nezabudneme na Vás.
Ak bolo niečo zlé, žiadame o prepáčenie.Ak to bolo dobré, budeme radi, keď
na to budete s úsmevom spomínať. 

Posvätenie nového misijného kríža
Katarína Kačalková
Kríž je znakom spásy,
kríž – ten drevený,
Kristom nesený z lásky,
krvou zmáčaný za nás.
Tak spievame v známej piesni. Kríže, ako
symbol nášho vykúpenia, nás sprevádzajú
nielen v interiéroch kostolov, ale aj v exteriéroch, pri cestách, na vrcholoch hôr, v našich domácnostiach, či na rôznych pamätných miestach. Misijné kríže sú kríže, ktoré
sa postavili obvykle pri chrámoch z vďaky
a ako pripomienka konania ľudových misií
v danej obci.
Náš prvý misijný kríž bol umiestnený už
pri vtedajšom Kaštieli, v ktorom sa konali
bohoslužby, s nápisom „Postoj, Kristus ťa
volá“ a datovanie – Misie 1947. Neskôr na
ňom pribudol nový zápis – rok 1998. Vtedy
sa totiž v čase od 7.12.1998 do 13.12.1998
konali v našej farnosti po vyše 50-tich rokoch ďalšie ľudové misie pod patronátom

Spoločnosti Božieho slova – verbistov.
Mnohí máme ešte v živej pamäti hlboké
myšlienky pátrov Jána Kušníra, Štefana
Horvátha, Jozefa Sopčáka a diakona Rastislava Kršáka, ktoré výrazným spôsobom
obohatili náš duchovný život.
Vynovený a opravený misijný kríž sa spred
vchodu Kaštieľa preniesol ku novopostavenému chrámu Nepoškvrneného počatia
Panny Márie, ktorý bol posvätený v decembri roku 1999. Postupom času, prirodzeným správaním sa dreva, no najmä poveternostnými vplyvmi sa stav misijného
kríža postupne zhoršoval. Iniciatívu a renováciu zobral do svojich rúk pán starosta
Dušan Lauko a na odborné práce oslovil
stolárskeho majstra pána Vladimíra Madleňáka z Ludrovej. Ich zásluhou dnes pri
vchode do nášho kostola máme osadený
nový misijný kríž, so zachovaním všetkých
pôvodných údajov.
Myšlienka osadenia nového misijného kríža dozrela v úvahách pána starostu Dušana
Lauka ako akt poďakovania za možnosť
spravovať veci verejné v našej obci krásnych 28 rokov.
V nedeľu 12. júna
2022 kríž po svätej
omši za hojnej účasti veriacich posvätil
náš duchovný otec
– pán farár Ján Marhefka.
Tak postoj, pútnik

tejto zeme. Nenáhli sa za tým, čo nie je
v tvojich silách vziať si so sebou do večnosti. Kristus ťa volá byť dobrým otcom, dobrou matkou, zodpovedným pracovníkom,
láskavým priateľom, dobrým človekom.
Kristus ťa volá byť spravodlivým, milosrdným, neposudzovať, neodsudzovať. Kristus
ťa volá. Po mene. Jedného opraviť kríž, druhého postáť pri ňom a pomodliť sa, iného
prispieť finančne pre dobro iných, ďalšieho
vyhrnúť rukávy a pomôcť manuálne... Áno,
Kristus nás volá každého individuálne,
každého iným spôsobom. Nech nám tento misijný kríž pripomína, kto sme, odkiaľ
ideme a kam smerujeme. Kristus ťa volá.
Počúvneš...?
(Fotografie od autorky článku)



ŠTIAVNICKÉ TO I TO

UDIALO SA

1/2022

13

Slovenský pohár v letnom biatlone žiakov už po druhý krát
v Liptovskej Štiavnici
V dňoch18.-19. 6. 2022 sa konali v našej obci preteky v letnom biatlone žiakov - spojenie cezpoľného
behu a streľby zo vzduchovky. (článok na str. 10-11, autor Ľuboslav Palguta, foto: archív ŠK SKI RK)

FOTOKRONIKA - dianie v obci dokumentuje D. Dírer
23.4.2022 sa uskutočnila tradičná jarná brigáda na miestnom cintoríne. Zúčastnili sa jej okrem našich
občanov aj v miestnej Carmagnole dočasne ubytované občianky Ukrajiny.

14.5.2022 členovia miestneho Dobrovoľného hasičského zboru navštívili miestne rodiny, popriali úrodný rok 2022 a pozvali ich na tanečnú zábavu, ktorá sa konala večer v miestnom Kultúrnom dome.

FOTOKRONIKA

14 1/2022
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V nedeľu 8.5.2022 vystúpili pri príležitosti Dňa matiek žiaci ZŠ a MŠ so svojím programom...

V nedeľu 5.6.2022 sa za Lúčnym hríbom konala akcia Bicykluje celá rodina s programom pre deti.
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