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Poďakovanie 
 
  
 Touto cestou vyslovujem poďakovanie pani Anežke Sirejovej, 
Zdenke Kušanovej, Márií Trulíkovej a pánovi Jánovi Várošovi, ktorí 
prišli s myšlienkou spracovať desaťročie pôsobenia Jednoty dôchodcov 
v našej obci Štiavnik. Ďakujem im za pomoc, poskytnuté materiály, 
cenné rady,  pripomienky a hlavne za ich životnú skúsenosť a múdrosť.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Venujem pamiatke Filipa Palku a všetkým členom, ktorí na nás pozerajú z hora 
a zároveň všetkým členom súčasným a budúcim, ktorí sú pre nás mladších vzorom.  

 
 
 
 



 

 

Milí dôchodcovia, 
 

 na úvod si dovolím citovať Renza Salu: „Človek je ako zem, ktorá 
trpí ... Len čo príde na svet, kričí, lebo prišiel o teplo materského lona, 
a keď sa jeho dni blížia ku koncu a on dohára, žiada sa mu čoraz viac 
svetla. Ale podobne ako zem popukaná od páľavy sa otvára 
osviežujúcemu dažďu, aj človek trápený bolesťou sa otvára životu, aby od 
neho prijal všetky semienka nádeje. Nekonečne veľa je otázok, ktoré 
pátrajú po zmysle vecí a po osude žijúcich...“ 
Životné príbehy každého z Vás sú rôzne, pútavo napísané. 
Najdôležitejšie však je, že prinášajú významné posolstvo pre dnešnú 
spoločnosť. Život každého sa veľmi rýchlo mení, veď čas sa nedá 
zastaviť, nezadržateľne plynie. Spoločne prežité chvíle sa menia  na 
spomienky. Niektorí priatelia už odišli a zanechali nám veľa zo seba.  
Mnohí z Vás ste  zakúsili čo je bieda, hlad, existenčné problémy. Ale 
to,  že máte stále chuť sa stretávať, pracovať a zabávať sa hovorí tiež 
o tom, že máte stále chuť žiť naplno. Za to Vám patrí naša úcta 
a veľká vďaka.  
  
Za desať rokov patrili a patria k nám títo členovia, ktorých sme zoradili 

podľa dátumu podania prihlášky do JDS Štiavnik: 
 
Kavalec Augustín, Vároš Ján, Švichká Helena, Sirejová Anežka, Dzurcová 
Veronika, Kopúniková Františka, Krajčiová Anna, Hujová Anna, 
Kopúnik Stanislav, Podolan Štefan, Podolanová Mária, Bachoríková 
Sidónia, Bukovanová Štefánia, Podolanová Anna, Bachoríková Veronika, 
Belková Anna, Pláňavská Mária, Fajbíková Anna, Možiešiková Emília, 
Harciníková Barbora, Várošová Štefánia, Palková Amália, Palko Filip, 



 

 

Palková Anna, Machciníková Viera, Fupšová Anna, Fupšo Martin, 
Palková Viktória, Cabánová Marta, Hanulíková Ľudka, Červencová Amália, 
Repáň Peter, Kuciaková Viktória, Pastorková Vlasta, Podolan Ján, 
Kulíšková Štefánia, Trulík František, Baránková Emília, Magálová 
Paulína, Kušanová Zdenka, Cimprichová Marta, Danielčík František, 
Danielčíková Alžbeta, Michútová Jolana, Rakovanová Emília, Kováčová 
Anna, Ftáčková Vilma, Hešová Štefánia, Hrabošová Anna, Podolanová 
Margita, Šichmanová Štefánia, Šichman Celestín, Ďurišová Marta, 
Várošová Edita, Kuciaková Ľudmila, Motošická Marta, Harciníková 
Berta, Ftáček Filip, Švichký Ján, Harciníková Božena, Harciník Ivan, 
Cimprich Stanislav, Hešo Celestín, Ďuriš Milan, Popelková Tilka, 
Trulíková Mária, Trulík Ivan, Svrčková Veronika, Burandová Emília, 
Palková Mária, Gulašová Mária 
 
Nie je Vaše meno v zozname? Prosíme Vás o prepáčenie, nebolo 
úmyslom na Vás zabudnúť. Je tu stále priestor, kde sa dá Vaše meno 
doplniť.  
..................................................................................................................................... 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 
Táto kniha vypovedá o Vašej bohatej činnosti za  10 rokov pôsobenia 
v obci, ale aj o jej reprezentácií na rôznych iných miestach. Je doplnená 
opisom niektorých navštívených miest, ponúka myšlienky na zamyslenie  
a priblíženie tradícií  a zvyklostí z oblasti našich Javorníkov.  
 

Milí priatelia, pevne verím, že Vás táto kniha poteší. Veď je 
predovšetkým o Vás.     

 



 

 

RODNÝ  KRAJ 
 

Kamenná zem Javorníkov rodákom sa rodná stala, 
keď púť svoju dokončili, do večného spánku si ich vzala. 

Lásku možno predstierať úsmevom i slovom, 
rodný kraj s rodákmi žije ako rodina za jedným stolom. 
Les nežne vo vánku nôti, stráne voňajú kvetom v tráve, 

čarokrásne sú javornícke piesne, staré nôty, ktoré tu zneli a znejú stále. 
Keď príde čas môjho pominutia, tiež do rodnej zeme kosti zložím, 

perinu teplú, hebkú, za hrob svoj zmením. 
Ak je zem a jej krásy od Boha daný raj, 
pre rodáka je týmto rajom jeho rodný kraj. 
Ľudová múdrosť rodákom po celý život žiari, 

život si ju odel do nehasnúcej žiari. 
Krásne ste Javorníky, kraj plný krás, 

hory, doliny, chodníky, 
aj v hrobe budem počuť rodnej zeme hlas. (Hujík, 2000) 

 

 



 

 

Obec Štiavnik – prvé písomné zmienky o obci a naše korene 

Prvá písomná správa o Štiavniku je z roku 1439 a spomína obec 
ako „possesio seu villa Scevnik“. Obec mala dedičné šoltýstvo a typická 
pre ňu bola valašská a kopaničiarska kolonizácia. Obec patrila vo 
feudalizme považskobystrickému panstvu. V listinách spomínaní 
Balassovci a gróf Szapári tu postavili desať mlynov, pílu a dielne na 
výrobu potaše. Medzi obyvateľstvom bolo rozšírené drotárstvo. Zo 
staršej zástavby obce sa zachovalo niekoľko zrubových domov so 
sedlovými strechami. Hospodárske staviská boli  zväčša roztrúsené po 
voľných dvoroch. V strede obce stojí barokovo-klasicistický kostol, 
obnovený roku 1771 na staršom základe.  K obci patria okolité 
kopanice a vrchárske osady Hôrka, Čierne, Kvarty, Malinné, Šutare, 
Jastrabie, Suché, Grošnárovo. Tesne pred skončením druhej svetovej 
vojny boli niektoré z nich za pomoc partizánom v boji  proti fašizmu 
vypálené. Tento osud stihol osady Pod Kýčerkou, Medvedie, Široké 
a Ráztoky. V Štiavniku sú početné prícestné kaplnky so štvorcovým 
pôdorysom, s kupolou a malými ľudovými plastikami na oltároch. Sú 
symbolom čias, keď mnohí obyvatelia boli nútení odchádzať za chlebom 
do cudzieho sveta (Kočiš, Churý, 1978).  

Názvoslovie obce Štiavnik od  r. 1339 po dnes  

R. 1339 – Krebrenova Lehota – doložená je pri zmene jej zákupného 
richtára Petra Fodora. R. 1439 – Sczewnyk, 1458 – Chewnyk, 1498 
– Schawnyk, 1598 – Stiavnik, 1773 – Sčawnik, 1920 – Štiavník, 
1927 – Šťavník, 1946 – Štiavnik, maďarsky Styavnik, 
Trencsénselmec 



 

 

V roku 1598 mala obec 44 domov, r. 1720 – 82 daňovníkov, r. 1784 – 
712 domov, 631 rodín  a 3210 obyvateľov, r. 1828 domov 561 a 2760 
obyvateľov (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1977).  

Valasi, ktorí sa usadili v 1. polovici 16. storočia na horných koncoch 
niektorých starších trenčianských osád, doplňovali svoje pastevníctvo tiež 
poľnohospodárskou prácou na horských poliach, vytváraných vo vyšších 
polohách, kam staršie slovenské obyvateľstvo do tej doby nepreniklo. 
S takými valachmi sa stretávame v 40 rokoch práve v našej osade 
Štiavnik. Bolo by omylom nazývať ich skutočnými roľníkmi, lebo nimi 
sa stali neskôr, keď ich uhorská komora začala zaťažovať kontribúciami 
ako ostatných poddaných. 

V roku 1553 sú valasi menovaní ako element ešte nezdanený,  jednak 
v takzvaných  osadách, jednak v miestach  nových – a opäť zmienka 
o Štiavniku. „Gregor Kubiš zo Štiavniku v mladých letech jak sám 
prohlásil bol dán na službu k Matúšovi Poláčkovi do Hovězí 
u Vsetína a pásol jeho stáda na severozápadných t.j. moravských 
svahoch Javorníkov. Vyznal, že on ho vypravil k dobytku do hor, aby 
dobytek pásl a prikázal mu, aby přes Bečev nepřepouštel, že je to za 
Bečvú slovenské, bystrického pána.“ 

V r. 1559 sa vyskytujú v našej dedine tieto  mená:  Strelec, Mizera, 
Sekera, Vyšnovský, Pavlový, Synkov, Valentov, Kyzlý, Bogiov, 
Beniošov, Petranov, Rapant, Lačov, Kura, Babšinec, Švehla, 
Kulchov, Halka, Oravský, Ivanov, Červenkov, Tomkov, Červený, 
Lukáč (Macurek, 1959).  

Zo súčasnosti: Naša obec Štiavnik patrí medzi jednu z najväčších 
obcí mikroregiónu Bytčianskej kotliny. Leží asi 12 km severozápadne 



 

 

od okresného mesta Bytča. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 
345 metrov nad morom. Obec patrí k najdlhším obciam  na Slovensku. 
Nachádza sa v pohorí Javorníkov, ktoré tvoria západnú časť Chránenej 
krajinnej oblasti Kysuce. Medzi najvzácnejšie biotopy na území 
Javorníkov  patria prechodné rašeliniská a slatinné lúky. Práve na nich 
sa nachádza množstvo ohrozených rastlinných druhov.  

Tak ako rastliny, aj živočíšnu ríšu ovplyvňuje prostredie a prírodné 
podmienky, zemepisná poloha, geologická stavba, klimatické pomery 
a ďalšie. Fauna Javorníkov je neobyčajne pestrá a je výsledkom vývoja, 
ktorým krajina v poslednom období prešla – prechod z pôvodnej divočiny 
do dnešnej podoby (Bielik, 2005). 

V hornatých oblastiach odpradávna patrilo drevo k materiálom, 
z ktorého sa vyrábali predmety pre každodenný život. V Štiavniku 
pretrvali archaické formy ľudovej výroby až donedávna. Okrem tesárov, 
debnárov a kolárov, ktorí boli len samoukovia – náturisti, nebola tu 
rozvinutá žiadna špecializovaná remeselná výroba z dreva. Mnohé 
predmety z dreva zhotovené práve týmito náturistami sú svojou 
jednoduchosťou a dokonalosťou formy veľmi pôsobivé a estetické. 
Harmonicky spájajú vlastnosti dreva s účelom, technikou a výzdobou. 
Prvý, kto sa začal v Štiavniku (približne v 30-tych rokoch) venovať 
rezbárstvu, bol stolár – náturista Martin Jakubík. Prvý v Štiavniku, 
ktorý vytvoril korpus Ukrižovaného zo samorastu borovice bol Pavol 
Bavlna (narodený r. 1896). Jeho prvé výtvory vykupoval od neho farár 
Blažek, čím ho motivoval k ďalšej tvorbe (Jakubík, Brezániová, 2003).  

Starať sa o dedičstvo je povinnosťou dediča i rodáka. Medzi 
najväčšie hodnoty, ktoré nám predkovia zanechali patria skvosty ľudovej 



 

 

slovesnosti v podobe prísloví, úsloví, pranostík, pripomienok, vinšov, 
povestí a rozprávok. Tento „poklad“ nám zhromažďovali a zanechali 
mnohé generácie v obdobiach mnohých stáročí.  

„Čo dedina, to reč iná.“ Nárečia ovplyvňovali najvplyvnejší jednotlivci  
a rodiny v osade  i dedine, najmä v obdobiach, keď bola dedina od sveta 
a okolitých dedín izolovaná, buď zlou polohou, bez lepšej prístupovej 
cesty, alebo po živelných pohromách a dlhotrvajúcich epidémiách, v čase 
cholery a moru. Ľudová kultúra a kultúrnosť zohrávala v živote 
chudobných obyvateľov našej oblasti, rovnako v dedinách i osadách 
významnú úlohu. Vidiecka kultúrnosť vyrastala zo životnej múdrosti, 
bola ovplyvňovaná životnými skúsenosťami. Obraz ľudovej kultúry 
dotváral spev, tanec, ľudová hudba, výšivky a iné výrobky s jemnou 
ornamentálnou výzdobou. Móda v správaní, ani obliekaní život 
tunajších ľudí neovplyvňovala. Chudobní ľudia osobitnú úctu venovali 
figliarom, ľudovým fiškáľom a iným rozumákom (Hujík, 2003).  
 
 Tu sú naše korene. Jedným z našich cieľov je toto bohatstvo 
zachovať a poskytnúť ho našej mladej generácií, aby práve tá naša, 
neupadlo do zabudnutia. Chceme byť súčasťou celku našej obce, prispieť 
našimi skúsenosťami, radami.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/ 
 
vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym 
združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia 
a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. 
Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, 
politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.  
 
Organizácia najmä :  
- pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku, 
- chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné 
dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, 
- sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhuje príslušné opatrenia, 
- poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom, 
- pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-
spoločenské aktivity seniorov,  
- je členom medzinárodných organizácií seniorov, ktoré sú  Európska 
organizácia starších ľudí a Európska seniorská organizácia. 
 
JDS v súčasnosti združuje cca 75 tisíc riadnych členov v 860 základných 
organizáciách.  
V práci účinne pomáhajú komisie JDS. Sú to najmä sociálna, zdravotná, 
právna a komisia pre vzdelávanie. Pôsobia v nich kvalitní odborníci z radov 
seniorov. Práca sa sústreďuje najmä na pripomienkovanie legislatívnych noriem 
a tvorbu nových návrhov na úpravy legislatívnych noriem. JDS vydáva ročne 6 
čísiel časopisu Tretí vek. 
Veľmi dôležitou úlohou je organizovanie dobrovoľníckej činnosti a vedenie 
starších ľudí k vzájomnej pomoci. Zahŕňa v sebe nielen starostlivosť o dlhodobo 
a krátkodobo chorých, pomoc pri donáške obedov a pri nákupoch, pomoc pri 



 

 

domácich prácach, ale aj poskytovanie pomoci v činnosti základných organizácií. 
Funkcie a pomoc sú vykonávané bez nároku na odmeny. 
V spolupráci s MPSVaR SR a liečebnými kúpeľmi organizuje každoročne 
finančne zvýhodnené rekondično-integračné pobyty členov. JDS pomáha aj pri 
realizácii systému celoživotného vzdelávania, najmä v poproduktívnom veku. 
Patrila medzi iniciátorov vzniku prvej Univerzity tretieho veku na Univerzite 
J.A. Komenského v roku 1992. Do tejto oblasti patrí aj činnosť akadémií 
tretieho veku, ktoré organizujú okresné a krajské organizácie. Na členských 
schôdzach základných organizácií sa pravidelne organizujú prednášky z oblasti 
zdravotníctva, sociálnej a právnej ochrany, bezpečnosti seniorov, záhradkárstva a 
pod. 
Ústredie JDS pomáha aj pri tvorbe, koncipovaní a realizácii Národného 
programu ochrany starších ľudí. Veľké aktivity vyvíja JDS aj v oblasti 
kultúry, športu a turistiky. Každoročne sa na celoslovenskej úrovni 
usporadúvajú celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov. Vynikajúcu 
úroveň majú aj celoslovenské prehliadky speváckych súborov seniorov. 
Najpotešiteľnejšie je však to, že takéto podujatia si samostatne organizujú aj 
okresné a krajské organizácie. 
V roku 2009 sa zástupcovia JDS aktívne zúčastnili na medzinárodných 
podujatiach v Bruseli, Helsinkách, Talline, Budapešti a Viedni. Napriek 
čulej medzinárodnej činnosti však hlavnú pozornosť venuje riešeniu problémov 
u nás doma na Slovensku (JDS, 2011).  
 
 
 

 

 

 



 

 

Založenie ZO JDS v obci Štiavnik 

 

K založeniu základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 
v obci Štiavnik sa pričinili po viacerých úvahách, stretnutiach 
s dôchodcami z iných organizácií, spoločných stretnutiach s obyvateľmi 
obce traja dôchodcovia: 

 

Filip Palko           Ján Vároš 

 

      

 

 

       a 

 

Augustín Kavalec 

 

 

 



 

 

Ich zanietenie a snaha vyústili k zdarnému založeniu ZO v obci 

Štiavnik na ustanovujúcej schôdzi  dňa 16. februára 2001. 
Na ustanovujúcej schôdzi sa zúčastnilo 43 členov, ktorí podali 

prihlášky do JDS. Medzi čestných hostí patrila zástupkyňa 
Okresného výboru JDS v Bytči  pani predsedníčka JUDr. Lýdia 
Ďurianová.  

 
Pri voľbách bol zvolený 5 členný výbor a 3 členná revízna komisia. 

Členovia výboru:     Revízna komisia 
Ján Vároš – predseda    Štefánia Šichmanová - predseda 
Filip Palko – podpredseda   Anna Kováčová - člen 
Augustín Kavalec – tajomník  Amália Jurinová - člen 
Anna Krajčiová – hospodár 
Helena Švichká – zapisovateľ 

 

Po ukončení schôdze bol pripravený kultúrny program a hrala miestna 
ľudová kapela, pričom všetci muzikanti patria od tohto dňa k členom ZO 
JDS Štiavnik.  



 

 

Spevácka skupina Javorník 

 

So vznikom základnej organizácie JDS v obci Štiavnik je úzko 
spätý aj vznik speváckej skupiny Javorník. Založenie speváckeho súboru 
bolo jednou z úloh, ktoré vyplynuli z plánu činnosti pre rok 2001. 
Zadaná úloha sa podarila splniť a spevácky súbor Javorník začal svoju 
činnosť pod vedením Augustína Kavalca. Všetci členovia súboru si ctia 
tradície svojich otcov a snažia sa ich prezentovať vďaka svojim 
vystúpeniam v celom regióne, aj mimo neho   všetkým záujemcom,  ako 
aj  mladej generácií z našej obce.  

 
„Ak by sme ignorovali tradície našich rodičov a prarodičov, práve tí 

najdrahší by navždy do večného zabudnutia padli, stratili by sme úctu, 
stratili by sme zmysel života, vlastných zásad, túžob i cieľov. 
V dedičstve tradícií a životných zásad sú korene poznávania i poznania 
hlboko zakorenené pod stromom životnej múdrosti nášho ľudu a národa 
vôbec.“(Hujík, 2003).  Táto myšlienka rezonuje aj v duši našich milých 
dôchodcov a toto je jedným z dôvodov ich účasti na všetkých podujatiach, 
na ktoré sú prizvaní. Sami nečinne nečakajú a taktiež organizujú 
vystúpenia pre svojich členov, sú aktívni pri tvorbe programov pre 
kultúrne akcie organizované  obcou, okresom a ostatnými záujemcami. 

 
 
 



 

 

K  členom speváckej skupiny patria: 
 

 
 

 
ale aj  všetci členovia 

 
 



 

 

Ružomberská lýra seniorov 
 

V mesiaci november 2001 Jednota dôchodcov Slovenska 
organizovala prehliadku seniorských speváckych súborov Žilinského 
kraja, na ktorej sa zúčastnila aj naša spevácka skupina. 

Ružomberská lýra je nesúťažná prehliadka  speváckeho 
a recitačného umenia dôchodcov. Toto podujatie bolo organizované po 
prvýkrát. Založil ju okresný výbor Jednoty dôchodcov v Ružomberku. 
Jeho predseda Jozef Bukna, ktorý je jej hlavným organizátorom, 
prezradil, že cieľom  podujatia je ukázať,  že aj dôchodcovia vedia  
pekne spievať a recitovať.  

Naši dôchodcovia odchádzali z podujatia plný zážitkov, nových 
priateľstiev a s ďakovným listom. 

 
 

 
 



 

 

„Život je veselosť. Život je šťastie. Život je radosť. Život je láska. Život 
je pomoc. Život je jemnosť. Život je smiech. Och, život je krásny“ 

  (Allison Huddart) 

 

 
Rok  2001 

kde všade nás naše staré nohy doniesli ...... 
 

V roku 2001 ZO JDS uskutočnila 5 zájazdov.  
 

V letných mesiacoch sme navštívili známu Bešeňovú, kde sme 
zregenerovali naše kosti, vyháňali reumu, niektorí si dopriali masáž, ale 
hlavne boli sme spolu. Cestu sme si spríjemnili spevom, ochutnávkou 
koláčov našich gazdiniek a vľúdnym slovom.  

 
Ďalšou z výborných akcií bola návšteva Rajeckej Lesnej 

s prehliadkou svetoznámeho najväčšieho pohyblivého betlehemu, kalvárie, 
návšteva skanzenu Čičmany a kúpanie v kúpeľoch v Rajeckých 
Tepliciach. 

 (Zdroj: Rajecká Lesná, 2011) 

Pútnické miesto Rajecká Lesná - Frivald, bolo v minulosti miestom, 
kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby 
prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa 



 

 

nachádza nad hlavným oltárom Baziliky Narodenia Preblahoslavenej 
Panny Márie. Hlavná púť býva na sviatok Najsvätejšej Trojice. 
Druhá púť býva v septembri na sviatok Narodenia Panny Márie.  
(Rajecká Lesná, 2011) 

 
V novembri 1995 bol otvorený Slovenský Betlehem.  

 
  (Zdroj: Slovenský betlehem,  2011) 

 
Slovenský Betlehem sa stal miestom - domom, kde smerujú nohy 

mnohých ľudí z celého sveta každý deň, a to už od otvorenia dňa  
26. 11. 1995.  

Slovenský Betlehem zobrazuje narodenie Pána Ježiša  
v Betleheme a život, históriu a dejiny Slovenska. Je to Slovensko ako 
na dlani. Je to úžasne, kresťanské, národné aj umelecké rezbárske  dielo 
majstra Jozefa Pekaru. Práca i zábava, námaha i oddych, to všetko sa 
neustále striedalo. Sviatočný deň a každá nedeľa však patrili návšteve 
kostola v tých najkrajších a najvzácnejších krojoch.  Zručné ruky dievčat 
a žien, úmorná a namáhavá práca mužov, hry detí, zábava mládeže, 
sviatočný i všedný deň prostého človeka.(Slovenský betlehem,  2011) 



 

 

Pamiatka UNESCO – Čičmany 
 
Architektúra obce Čičmany, najmä jej dolnej časti pripomína  

i dnes perníkové domčeky,  a to hlavne pre ornamentálnu výzdobu 
vonkajších stien domov.  Drevenice v Čičmanoch sú cenným dokladom 
technickej vyspelosti, majstrovskej zručnosti a estetického cítenia 
obyvateľov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

  Zdroj: Čičmany, 2011 
 

Sme veľmi vďační, že sme mohli aj vďaka pomoci z OÚ 
Štiavnik, ktorý nám poskytol autobus so zľavou, navštíviť tieto krásne 
miesta a načerpať mnoho duševných síl do nášho ďalšieho života. 
 
 

 



 

 

„ Človek starne sám od seba, bez vlastného pričinenia. Ale či sa jeho staroba 
vydarí, to závisí od neho. Dobre starnúť je umenie. Kto si chce osvojiť toto 

umenie, musí vypestovať čnosti staroby. Nejde to však samo od seba. Treba sa 
o to snažiť, nie však v starobe, ale oveľa skôr.“(Anselm Grün) 

 

 
Rok 2002 

 

Po roku činnosti našej ZO JDS Štiavnik sa zvýšil počet členov 
na 55. Členovia združenia sa snažili plniť všetky vytýčené úlohy. O tom, 
že sa im darilo svedčia aj nasledujúce riadky.  

 
Prostredníctvom rôznych agentúr sa naši dôchodcovia rovnako,  

ako v minulom roku zúčastnili prezentácií zaujímavých výrobkov napr. 
v Šebešťanovej. 

Koncom apríla 2002 sme prijali pozvanie agentúry Müller 
Riesel Prešov a zúčastnili sme sa veľmi hodnotného  zájazdu na Svatý 
Hostýn v Českej republike.  

 
Svatý Hostýn je najvyššie položeným mariánskym pútnickým 

miestom na Morave.  Patrí medzi najvýznamnejšie mariánske pútnické 
miesta na Morave. Okrem baziliky Nanebovzatia Panny Márie sme 
tu mohli uvidieť aj  ďalšie zaujímavé pamiatky, ako pôsobivú 
Jurkovičovu krížovú cestu, staršiu klasicistickú krížovú cestu, 
Sarkandrovu kaplnku, Vodnú kaplnku, alebo múzeum mapujúce 
históriu Svatého Hostýna (Hostýn, 2011).  

Pevne veríme, že sa sem ešte niekedy vrátime. 



 

 

Areál Svatého Hostýna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazilika Nanebovzatia Panny Márie    (Zdroj: Hostýn, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: Hostýn, 2011) 
 

Počas roka 2002 sme sa stretli pri 6 spoločenských posedeniach. 
V mesiaci máj sme mali posedenie pri príležitosti Dňa matiek. Dvakrát 
v roku sa nám podarilo stráviť nezabudnuteľné chvíle pri guláši v našich 
krásnych horách u Šútorku.  



 

 

 
Niektorí z našich členov sa zúčastnili slávnostného posedenia OV 

v Bytči za účasti predsedníčky p. JUDr. Ďurianovej a primátora mesta 
Bytče Ing. Korca. Zo stretnutia sme sa vrátili s ďakovným listom za 
doterajšiu činnosť našej ZO JDS Štiavnik. 

 

 



 

 

„Život prebieha tak rýchlo, že je naozaj lepšie mať prekrásnu 
korunu v nebi a trocha utrpenia tu na zemi, než mať tam len obyčajnú 
korunu, bez utrpenia tu dole.“ (Sv. Terézia z Lisieux) 

 

 
Čo priniesol rok 2003? 

 

ZO JDS opäť ako v minulých rokoch organizovala predovšetkým 
spoločenské  posedenia,  zájazdy na termálne kúpaliská a návštevy 
kultúrnych pamiatok. 

 
V mesiaci jún 2003 sme v spolupráci s OV JDS Bytča 

zorganizovali turistický pochod v našich rodných Javorníkoch. Počasie 
nám naozaj prialo. Po náročnej túre sme si pri ohníku opiekli klobásy 
a družne besedovali nielen o  rôznych problémoch, ale aj radostiach.  

 

  



 

 

 
 
Sviatok Panny Márie 15. augusta 2003 sme opäť strávili 

opekaním u Šútorku. 
 
Niektorí naši členovia sa zúčastnili aj zájazdu do Rožňova pod 

Radhoštěm, kde sme si prezreli významný skanzen - Národnú kultúrnu 
pamiatku Českej republiky Valašské múzeum v prírode. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
       Zdroj: Valašské múzeum 



 

 

Zimné mesiace sme si krátili stretnutiami u Filipa Palku v Jedľovine 
Centrum. Harmoniky, heligónky a krásny spev našich dievčat vypĺňali 

tieto večery. Pri jednom z týchto stretnutí vzišla z pera p. Jarky 
Hešovej aj táto báseň „Štiavnická pálenica“ 

 
Tá štiavnická pálenica v centre diania leží, 
každý, kto chce páliť majču, do nej rýchlo beží! 
Štiavničania v pálenici veselo si žijú,  
pri bubnoch a harmonikách slivovičku pijú. 
Šéf je Robko Palko, vedie túto firmu,  
všetko mu to klape, presne ako z filmu. 
Od otca Filipa prevzal skúsenosti, vždy má veľa zákaziek aj solventných hostí. 
Harciník Ivan polienka páli, nech to dobre horí, nech sa vodka valí. 
Pálenôčka voňavá, zvesela si tečie, že to dobre vypadá, Mikolášik rečie. 
Aj Filip hovorí, nech sa majča varí. Každému, kto páli, nech sa dobre darí. 
Bývalý vedúci záľuby iné má, na bubny on pekne hrá, spolu s ním aj Kavalec 
so Sedalom hrajú, harmoniku, saxofón v pálenici majú. 
Chodí taj aj Vároš Jano, len čo vstane skoro ráno. 
Kalíštek si dajú, tlačovečku majú. 
Filip dobrú kávu varí, pri nej sa im v reči darí. Prejdú celú dedinu, zvedia 
každú novinu. 
Aj lekárska klientela na návštevu chodí, opýtať sa vedúceho ako sa mu vodí. 
Milým hosťom je aj Kamil, posedí si rád, s Luknišom aj Filipom je on 
dobrý kamarát. 
Aj Harciník Paľko priateľom sa stal, keď im dobrú becherovku okoštovať dal. 
Je to ako v Prahe, na Karlovom moste, stretá sa tam veľa ľudí, je to krása 
proste! 
A k tomu muzika, všetci krásne hrajú, tú štiavnickú pálenicu ľudia radi majú!  



 

 

„Len keď naozaj vieme a pochopíme, že máme na zemi ohraničený čas, 
len vtedy začíname žiť každý deň naplno, akoby bol náš posledný.“ 

(Elisabeth Kubler – Ross) 

 
Rok 2004  

 

Rok 2004 bol pre našu organizáciu veľmi významný. Členom 
organizácie sa darilo organizovať viaceré podujatia, výlety, ku ktorým 
patrili zájazdy do Beluše, Lietavskej Lúčky, do Hrádku pri Novom 
meste nad Váhom. Viacerí naši členovia sa zúčastnili odborných 
prednášok o zdravej životospráve. Priateľské stretnutie s dôchodcami 
z Bytče a Súľova sa nám podarilo zabezpečiť v mesiaci september 
2004.  

 
Na základe veľkej snahe našich členiek a viacerým žiadostiam 

zaslaným  Obecnému úradu v Štiavniku nám poslanci obce schválili 
pridelenie 2 miestností pre našu činnosť v starej budove zvanej Zingerova.  

 

 



 

 

A tak sme si s chuťou vykasali rukávy na košeliach a začali 
upratovať a upravovať  zariadenie, aby sa premenilo na príjemné miesto 
našich ďalších stretnutí. 

Muži svojpomocne s miestnymi stolármi zhotovili stoly, lavice, 
opravili zámky, prahy a ženy pošili vankúše na lavice, ušili záclony na 
okná. 

Uznesením z členskej schôdze zo dňa 15. júla 2004 členovia ZO 
JDS v Štiavniku schválili otvorenie tohto klubu. 

Jedna z miestností je zariadená ako pamätná izba Obce Štiavnik. 
O vybavenie  sa zaslúžili viacerí naši členovia. V miestnosti sa 
nachádzajú viaceré tkané výšivky, sväté obrazy, vyšívaný obraz 
Jánošíka, prútené kmoterské košíky, palice na roľu, palice na kolísanie 
detí, maselničky, geľatka, lampáše, konské šíro, pekárske veci cez lopatu 
na chlieb a ohreblo do pece, česák na vlnu, vejačka na zbožie, brašne, 
lampy, motáčiky na rýle, žufane, starosvetské hodiny, cedzáky na mlieko 
hlinené, korýtka, hoblíky, misky, kosa, drevené hrable, jarmo na kravy, 
drevené misy, kamenný mlyn na múku, slamennička, korýtko na 
kúpanie, žehlička, gramofón, riečice, obrusy, cepy, mangel, americký 
kufer, kolíska, krample na vlnu, betlehemské palice a množstvo 
ostatných vecí, nástrojov, ktoré využívali naši dôchodcovia ešte do 
nedávnych čias a svedčia o šikovnosti a ume ľudí, ktorí ich zhotovili. 
Medzi dominantu miestnosti patria krosná, motáky a kolovrat. Svoju 
zručnosť vo výrobe tkaných kobercov prezentujú naše dôchodkyne pani 
Motošická Marta, ktorá ešte stále napriek svojmu veku dokáže 
zostaviť niteľnicu, ďalej Sirejová Anežka a Kušanová Zdenka.  
 

 



 

 

Tak tu sa stretávame ....... 
 

 
 
 

 
    Zdroj: Fotogaléria Štiavnik, 2011 

 



 

 

Šikovné ruky našich žien 
 

 
Sviatočný deň 

 
 
 

 
Pracovný deň 

 



 

 

 
 

 
         Zdroj: Fotogaléria Štiavnik, 2011 

 



 

 

a takto sa bavíme....... 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Z histórie našich krojov (Kronika obce Štiavnik) 
 

Pôvodne sa nosil čierny mužský klobúk, široký – valašský s hore 
ohnutým okrajom zvaný „ostresnica“ bez okrasy. Mužská košeľa prv 
z doma vyrobeného, teraz kupovaného plátna s rukávmi všívanými, ktoré 
sú šírky rovnakej až po ruku. Na košeli kolo krku je vyšívaný obojok 
1 cm široký, vyšívaný krížikovým stehom, pôvodne základ červený 
a vzorka v tmavomodrom, alebo čiernom, teraz pestré farby. Po prsnú 
jamku je košeľa rozstrihnutá – zvaná „zárenie“, kolo kraja vyšívané 
tými istými farbami vzorka podobná obojku, lenže nie v celosti, ale 
v prerušovaných pásoch- štvorčokách 1 cm široké. Teraz už široko 
vyšívané po celej šírke pŕs. Košeľa sa nezapínala, ale len pod krkom 
zaviazuje  malou, farbistou obyčajne červenou šnôročkou, ktorá sa viaže 
v mašličku. Nohavice z hrubého, bieleho doma utkaného súkna šité 
priliehavo. Od pol lýtka vzadu dolu sa zapínajú na háčiky, vpredu hore 
na pravej strane s rozporkom, kolo pásu utiahnutý remeňom. Popri kraji 
rozporku a háčikov sú všívané červené a zelené súkenné šnôrky. Kabáty 
nosili mimo zimy z kúpenej látky vzorky kockovanej – kalmuku barvy 
tmavozelenej a čiernej s bielymi kockami. V zime odievali si jednoduchý 
kožuštek kolo kraju a vačky vyšívané pestrými remienkami. Na kabáty 
a kožušky cez plecia si nahadzovali huňu, ktorá bola šitá z tak istého 
súkna ako nohavice. Rukávy nevšívané, široké, ozdobená bola okolo 
krku a celým predkom a koniec rukávov asi 3 cm širokou vzorkou 
našívanej stužky barvy kovovej a zelenej. Obuv spoločná u mužov i žien: 
čierne krpce s čiernymi a červenými návlakmi, ktoré sa otáčajú kolo 
nohy. V krpcoch mali obuté muži „kopýtca“, ženy „kopýtca“ z bieleho 
súkna. V zime krátkosárové doma šité papuče, ktoré sa zapínajú 



 

 

z nútra na nohe na háčiky. Kolo krajov obšité sú papuče zelenou 
a červenou stužkou.  
Ženský kroj: Rukávce teraz z kúpeného tenkého bieleho plátna. Kolo 
krku 1 cm široko vyšívaným obojkom. Na pleciach 3 – 4 cm široké 
vyšívané „príramky“, v nich sú drobno zbierané rukávce, ktoré sa dolu – 
nižej lokca - končia 2 cm vyšívanou ozdobou, zvanou „triebelky“. 
Rukávce sa pod hrdlom uvazujú ako mužská košela. Na rukávce 
obliekajú takú „letnicu“. Má krátky, ani nie do pol chrbta siahajúci 
živôtek, v čom je nabraná vo faldy z 5 „pôlí“ celá letnica, ktorá má 
vpredu prednú pôlu nazberanú z hrubého domáceho plátna, teraz už 
i z damašku. Letnica je riasená a siaha len do kolien. Z vonka – prv 
pestných farieb, teraz barvy čiernej, riasená ako i letnica a opasuje sa 
cez prsia vo výške živôtka na letnici. Nosili čierne pásované punčochy, 
na ktoré natáčali biele šatienky, na to krpce remennými návlakmi 
upevnené. Teraz nosia punčochy už hedvábné. Hlava ženy je krytá 
bielym háčkovaným čepcom, ktorý jej kryje zadnú čiastku hlavy. Na 
čapec dáva ručník zvanú „plachetku“, šitú z tenkého kúpeného plátna – 
plátenca, alebo vzorkovaného damašku. Veľkosti bola stolového obrusa 
bielej farby. V zime na toto nahadzovali jak ženy, tak dievky hune, 
teraz už len ženy.  
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Pamätná izba má slúžiť najmä pre mladú generáciu, aby najmä deti 
videli ako si pomáhali naši predkovia,  a čo používali na udržanie 
a uspokojenie svojich potrieb. Druhá miestnosť bude slúžiť pre našu 
činnosť. 

  
V mesiaci máj 2004 sme pripravili pri príležitosti Dňa matiek 

slávnostnú členskú schôdzu, na ktorej bola našim členom vyslovená 
vďaka za ich činnosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V lete sme sa opäť vydali na cesty a navštívili sme kúpalisko 
v Bešeňovej. Účastníkmi zájazdu boli popri našich členoch aj ich deti 
a vnuci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prebehlo leto, prišla jeseň, Katarínska zábava o opäť nás našiel nový 
rok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 „V prírode jestvuje prekrásny záhadný zákon, že tri veci po ktorých 
najväčšmi túžime – šťastie, sloboda a pokoj duše – možno vždy 

dosiahnuť tým, že ich dáme iným.“ (Neznámy autor) 
 

Rok 2005 
 

V tomto roku došlo v našej organizácií k zmene vo vedení. 
Predsedom ZO sa stala pani Viktória Kuciaková, pán Vároš Ján 
prebral funkciu podpredsedu na miesto Filipa Palku, ktorý odstúpil 
z výboru. Organizácia v tomto roku registruje 59 členov.   

 
Mesiac máj 2005 bol bohatý na zážitky. Spoločne sme sa stretli 

na posedení pri príležitosti Dňa matiek, kde si naši folklóristi 
a hudobníci pripravili bohatý program. 

V tomto mesiaci sa naša folklórna skupina zúčastnila regionálnej 
prehliadky dedinských folklórnych skupín „Nositelia tradícií“, kde boli 
veľmi úspešní a postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo na jeseň 
25. októbra 2005 v Dolnom Kubíne. 

 
V júni 2005 organizovala Jednota dôchodcov zo Súľova 

stretnutie, na ktoré sme boli srdečne pozvaní. Pri tejto príležitosti varili 
guľáš. Čas sme si krátili spevom a zberom liečivých byliniek. 

 
V lete sme sa ako zvyčajne vybrali s našimi ratolesťami na 

kúpanie. Pre zmenu sme si vybrali nové miesto – kúpalisko v Chalmovej. 
Účasť bola naozaj veľká a počasie nám opäť prialo. 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krásny deň za nami! 



 

 

V septembri 2005 sme sa vybrali na opekačku do hôr k „Filipovi“. 
Stretli sa tu výborní harmonikári a dobrý bubeník, ktorých doprevádzali 
naše dôchodkyne spevom. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZZnneellii  nnaaššee  ŠŠttiiaavvnniicckkéé  ppiieessnnee  

V tých štiavnických pustých horách, klášter stavajú, klášter stavajú, 
klášter stavajú. 

Mramorové okianečká doňho dávajú, doňho dávajú, doňho dávajú. 
Mramorové okianečká, železné rámy, železné rámy, železné rámy. 

Povedalo švárne dzievča, že pôjdze s nami, že pôjdze s nami, že pôjdze 
s nami. 

A ta jeho stará máci, nám ho nechce dác, nám ho nechce dác, nám ho 
nechce dác. 

Že je ono ešče mladé, krávy dójévac, krávy dójévac, krávy dojevác. 
 

Pod hájičkom pod zeleným, pod hájičkom pod zeleným, héj orie dzievča 
s volkom jedným, héj orie dzievča s volkom jedným. 

Ore, ore preoráva, ore, ore preoráva héj, mamka na ňu, povoláva, héj 
mamka na ňu povoláva. 

Pój Hanička, pój ty domov, pój Hanička, pój ty domov, héj dala som 
ca,  nievieš komu, héj dala som ca,  névieš komu. 

Dala som ca Janíčkovi, dala som ca Janíčkovi, héj najvajčiemu 
zbojníčkovi, héj najvajčiemu zbojníčkovi. 

V noci idze, v noci prídze, v noci idze, v noci prídze, héj vždy krvavé,  
šaty nesie, héj vždy krvavé šaty nesie. 

 
 

Račiej by som račiej, héj račiej by som račiej šípový plot hradzel, héj 
šípový plot hradzel. 

Jako k pyšným dzievkám, héj jako k pyšným dzievkám na vohľady 
chodzel, héj na vohľady chodzel. 



 

 

Pyšná dzievka, pyšná. Héj pyšná dzievka, pyšná, ale nerobotná. Héj, 
ale nerobotná. 

Nohy, ruky pekné. Héj nohy, ruky pekné a robota v pekle. Héj 
a robota v pekle. 

 
 
V mesiaci október 2005 sme pripravili oslavu pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším,  so slávnostným príhovorom a občerstvením. 
 

Po úspešnom účinkovaní v Súľove sme sa vybrali na krajskú 
súťažnú prehliadku folklórnych skupín „Nositelia tradícií“, ktorá sa 
konala pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja a zabezpečovalo ju 
Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne. 
Do súťaže sme si pripravili bohatý program. Naše predstavenie 
pozostávalo zo spracovania vlny, pradenia na kolovrátku, predviedli sme 
hovorené slovo a staré štiavnické zvyky a zaspievali naše krásne piesne. 
Súťaže sa zúčastnilo 12 súborov a naše speváčky sa umiestnili na 
peknom 4. mieste. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
  

Čo že je to za zelená tráva, po pred naše dvere rozsypaná. Čo by bola 
dzacelinka s režú, už to dzievča od mamenky vezú. Čo by bola dzacelinka 

s režú, už to dzievča od mamenky vezú. 
 

Vezú, vezú na zlatém kočíku a jej milý na vranem koníku. A ten koník 
prevesele skáče,  a to dzievča prežalostne plače. A ten koník prevesele 

skáče, a to dzievča prežalostne plače. 
 

Neplač že ty Hanulenka moja, lepší som ci jak mamenka tvoja. Keby 
ci tá tvá mamka umrela, kdze že by sa Hanulienka podzela. Keby ci 

tá tvá mamka umrela, kdze že by sa Hanulienka podzela. 
 

Išla by som do šíreho poľa. Zvolala bych mamičenka moja. Zebrala 
bych si z pitvora motyčku, kopala bych tú moju mamičku. Zebrala bych 

si z pitvora motyčku, kopala bych tú moju mamičku. 



 

 

 
 



 

 

Okrem týchto aktivít bolo množstvo drobných činností, hlavne pri práci 
v pamätnej izbe, kde nás dvakrát navštívil redaktor okresných novín, 
ktorý urobil fotografie našich žien pri práci na krosnách a kolovrátkoch. 
Túto činnosť opísal a dokumentoval v okresných novinách „MY.“ 

 
 

V decembri 2005 našu pamätnú izbu navštívili žiaci 6. ročníkov ZŠ 
Štiavnik pod vedením pani Mgr. Pirohovej. 
Naša pamätná izba sa dostáva do povedomia starších i mladších 
občanov, ktorí si ju prišli pozrieť. 
 

 



 

 

„Skromnosť ťa neponíži, úcta nezosmiešni, múdrosť nesklame...  
(Z básne Život na zemi) 

 
Rok 2006 

 

Naša ZO mala v tomto roku 56 členov. Svoju činnosť 
zameriavala hlavne na prácu speváckej skupiny, ktorá nás reprezentovala 
na viacerých podujatiach, z ktorých spomenieme regionálnu súťažnú 
prehliadku ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov 
a inštrumentalistov Hudci, milí hudci v Súľove – Hradnej, odkiaľ si 
priniesli Čestné uznanie za výber materiálu a interpretačný prejav. 

 

 
 

Koncom júla 2006 sa speváci zúčastnili Jánošíkových dní v Terchovej, 
kde zožali veľký potlesk. V mesiaci august 2006 naše dievčatá prijali 
účasť na Dubnickom folklórnom festivale s medzinárodnou účasťou. 
Napísali o nás: 
 



 

 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

Počas letných prác výbor ZO zorganizoval akciu u Filipa Palku 
v horách „Tradície kosenia, sušenia a hrabania sena“. Naše dievčence 
sa patrične vyfintili, lebo Filip všetko nahrával  na kameru. Javorníkmi 
sa niesli naše ľudové piesne, ktoré vždy boli v našom kraji potechou 
i nádejou, zabúdaním na bolesť a trápenie. V našom rodnom kraji 
„spieva“ každý kúsok zeme. Ľudové príslovie v piesňach našich rodákov 
hovorí: „Pieseň je slnkom ľudského života.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vychodzí, zachodzí ponad koscel hviezda, azda sa ci šuhaj moja krása 

nezdá. Azda sa ci šuhaj moja krása nezdá. 
Nezdá sa mi nezdá, od dávneho času, lebo tvoje líčka premenili krásu, 

lebo tvoje líčka premenili krásu. 
Vtedy moje líčka krásu premenili, kedz nám na oltári dve sviece horeli, 

kedz nám na oltári dve sviece horeli. 
Nebudze ci milá vina odpuscená, čo pôjdzeš na spovedz do Jeruzalema, 

čo pôjdzeš na spovedz do Jeruzalema. 
Jeruzalemský kňaz, ten ca vyspovedá, ale ci beze mňa rozhrešenia nedá, 

ale ci beze mňa rozhrešenia nedá. 



 

 

 
Panská lúčka je zelená, panská lúčka je zelená, švárne dzievča ju 

zežína, dolem, dolem, dolina. 
A pán sa jej oknom dzíva, a pán sa jej oknom dzíva, od žalosci až 

omdlieva, dolem, dolem, dolina. 
Choj ty Janko na tú lúčku, choj ty Janko na tú lúčku, dovedz mi sem 

tú dzievečku, dolem, dolem, dolina. 
Na čo bych mu smutná bola, na čo bych mu smutná bola, ja som dcéra 

pastierova, dolem, dolem, dolina. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Naše ženičky a veruže aj muži sa pri práci riadne zapotili. Po 

úmornej tvrdej práci nasledoval oldomáš u „Filipa“, ktorý pripravila 
jeho manželka Hanka. Napiekla výborné šišky, kysnuté koláče, 
nachystala klobásu, slaninu na opekanie a samozrejme nemohol chýbať 
ani čaj s rumom. Vychýrená štiavnická slivovica tiež veľmi rýchlo mizla 
zo stola. Dobrá nálada, radosť zo života, chuť sa baviť sa tu ukázala 
v pravom svetle. Kiežby takýchto akcií bolo viac. Ďakujeme.  

 
Medzi  naše ďalšie akcie patrila návšteva kúpeľov v Chalmovej, 

guláš v Petroviciach, na pozvanie bytčianskych dôchodcov.  
 
Speváci z našej skupiny vystúpili taktiež v domácom prostredí na 

poľovníckych slávnostiach Sv. Huberta, ktoré organizovalo miestne 
poľovnícke združenie. 



 

 

Opäť sa o nás písalo 

 



 

 

V októbri 2006 sme pripravili posedenie pre členov ZO pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším.  

 

Príhovor k členkám a členom  – Mesiac úcty k starším 
 

Vážené členky, členovia! 
 

 Všetko na svete sa dá zastaviť, každá práca, každý pohyb. Čo však 
zastaviť nemôžeme a ani nevieme je čas. Človek prežije detstvo, mladosť 
a prichádza do jesene života. Roky sa minú uprostred radosti, ale i starostí. 
Vekom sa však naberá vzácny dar, ktorý sa nedá nikde naučiť, ani získať. 
Je to životná skúsenosť, ktorú máme len my starší, ktorú sa snažíme 
rozdávať mladším, dobré rady, vieme pochopiť a pohladiť. Nie je dôvod byť 
smutnými, keď nám vlasy prestriebril čas, telo sem – tam vypovedá 
poslušnosť a slzy častejšie zanechajú stopu na tvári. Byť veselými aj 
v takýchto chvíľach nie je odvaha, je to prirodzená láska a radosť zo života. 
Čas plynie neúprosne a keď vidíme pred sebou dospelé deti a vnúčatá, 
uvedomujeme si, že je tu jeseň života a nielen ja, ale možno i Vy pociťujete 
potrebu stretávať sa a nemyslieť na to, že život sa raz začína a určite aj 
končí. Preto, nech sa i teraz u nás v klube zastaví čas, nech sa nikto 
netrápime, že ručička času nám ukazuje vyšší vek. Ja Vám prajem, aby ste 
si v tomto mesiaci, v Mesiaci starších ľudí vychutnali babie leto čo 
najlepšie a mali sme pocit, že stále žijeme a žiť i napriek ťažkostiam, je 
pekné. Nepotrebujeme veľké hostiny, ale súdiac i podľa mňa, je ochota 
stretnúť sa tu a porozprávať. Ďakujem všetkým, ktorí ste nás tu poctili 
svojou návštevou pri našom výročí a ochotou vždy prísť tu medzi nás,  nielen 
v tento významný deň. Človek by nemal na svojej životnej ceste zostať sám. 
 



 

 

„Život je veselosť. Život je šťastie. Život je radosť. Život je láska. 
Život je pomoc. Život je jemnosť. Život je smiech. Och, život je 

krásny.“(Allison Huddart) 
 
 

Rok 2007 
 

Dňa 8.2.2007 sa konala Výročná členská schôdza, kde bola 
vyhodnotená činnosť za minulé obdobie. Počet členov v tomto roku je 55. 
Na schôdzi sa zúčastnil aj zástupca obce starosta Ing. Pucko Štefan. 
Naše ženičky pripravili výborný program, kde zaangažovali aj naše 
malé ratolesti. K programu sa pridali aj naši harmonikári a bubeník 
Filip. Samozrejme, že všetci prispeli svojim dielom. 

 

 
 
 



 

 

Rokovanie so starostom 
 

 
 
Naši aktivisti 

 
Už začiatkom februára 2007 sa uskutočnilo pochovávanie basy 

u Kamila Kučavíka, kde sa naše ženičky reprezentovali v kroji a nechýbal ani 
maškarný sprievod s doprovodom našich harmonikárov a bubeníka, pričom 
nechýbal smútočný prejav, ktorý predniesol p. Ján Vároš.  



 

 

V júni 2007 sme opäť boli na guláši „U Filipa v horách“. 
Milo nás prekvapila naša členka p. Anna Palková a to výbornými 
šiškami a koláčikmi, za čo jej patrí úprimná vďaka. 

V júni sme sa taktiež zúčastnili osláv v susednej obci Hvozdnica 
„Javornícke zvony“, ktorých sa zúčastnilo viac speváckych súborov. 

V mesiaci august 2007 sme si zašli na návštevu k dôchodcom do 
Hliníka na výborný guláš, kde nechýbala výborná pohoda, ku ktorej vo 
veľkej miere prispel aj náš harmonikár Augustín Kavalec.  

29. augusta 2007 sme sa vybrali do kúpeľov v Piešťanoch. Žiaľ 
počasie nám tento raz moc neprialo, ale aj napriek tomu sme sa vykúpali 
a počas cesty domov panovala veselosť.  

Plánovanú schôdzu v septembri sme absolvovali v prírode 
u Šútorku a spojili sme ju s opekaním. 

Ako každoročne, i v mesiaci októbri sa konalo posedenie pri 
príležitosti Mesiaca starším so slávnostným príhovorom a občerstvením. 

Pomaly sme sa dostali do zimného obdobia. Na Štefana sa 
konala v našej farnosti malá slávnosť. Naši rezbári vytvorili krásne 
dielo Betlehemček, ktorý v tento deň posvätil náš pán farár. Samozrejme 
naše dievčence nemohli chýbať a spríjemnili všetkým tento slávnostný deň. 
Bol to deň plný radosti, optimizmu a pozitívnej energie, za čo boli 
účinkujúci odmeňovaní zaslúženým potleskom.   

 
 
 
 
 



 

 

„Polovica ľudí  je pri hľadaní šťastia na nesprávnej stope. Podľa nich 
šťastie spočíva v tom, čo máme a dostávame, a v tom, že nám ostatní 

slúžia. Ozajstné šťastie však spočíva v dávaní a službe iným.“ 
                                                          (Henry Drummond) 

 
 

Rok 2008 
 

Aj v tomto roku sa naši dôchodcovia ako obvykle zúčastňovali 
kultúrnych podujatí v Súľove, Hvozdnici, Terchovej, v Žiline 
a Hábovke. Naše členky a členovia dokázali, že návrat k tradíciám nie 
je len oprašovaním starých a nepotrebných vecí, ale aj tým, že sa 
o našom kraji ako o zabudnutom nehovorí. 

 
Fašiangy 2008 

 
Fašiangy sa začínajú Tromi kráľmi a končia sa na tzv. Škaredú 
(Popolcovú) stredu. Slovo fašiangy pochádza z nemeckého slova  
vastshane, ktoré vo voľnom preklade znamená posledný nápoj. Toto slovo 
symbolizovalo, že po ňom nastáva 40-dňový pôst pred Veľkou nocou, 
ktorý sa v minulosti bral veľmi vážne. 
Fašiangové obchôdzky, zábavy a veselice mali rôznymi magickými 
spôsobmi zahnať zimu a prilákať jar. Počas fašiangov bolo dovolené sa 
prejedať. Tradičné jedlá boli zabíjačkové špeciality, šišky, fánky, 
pampúchy a záviny. Samozrejme, nechýbali ani obchôdzky v maskách. 
Dnes to berieme ako zábavu, ale v minulosti mali masky významný 



 

 

rituálny význam. Čím bola maska strašidelnejšia, tým mala väčšiu moc  
a ľudia verili, že zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich obťažovať. 
Práve preto mali byť posledné fašiangové dni, „ostatky“, dňami bujarej 
zábavy. Aj my sme sa v tomto roku pripojili k maškarnému sprievodu. 
Zábava vyvrcholila na spoločnej veselici v Kamila bujarou tancovačkou. 
O polnoci  sme vykonali obrad pochovávania basy. To znamenalo, že 
hudobné nástroje zamĺkli, zábavy sa skončili, nastalo obdobie 
veľkonočného pôstu a ľudia by sa mali ponoriť viac do seba. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

„Na všetkých vrcholoch hôr je mier. Vo výškach stromov sotva 
začuješ dych. Vtáčatá v lese sú tiché. Nuž čakaj a vedz: čoskoro aj ty 
nájdeš svoj mier.“(J.W.von Goethe) 

 
 
 
 
Odišiel jeden z nás  ..... 
 
 
 
 
Veľkonočné obdobie roku 2008 sa zapísalo do pamäti viacerých 

našich členov. Práve na Bielu sobotu, v deň vzkriesenia Ježiša Krista, 
kedy zvíťazil život nad smrťou,  nás opustil vzácny človek, jeden zo 
zakladateľov  našej organizácie Filip Palko, vo veku nedožitých  
68 rokov.  

 
 
Vďaka za všetko, čo si pre každého z nás urobil. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

„Zázrak okamihu je o tom, ako sa na chvíľu odpútať od rušného 
a priveľmi zložitého života, sadnúť si, oceniť svoj domov, dýchať 
a splynúť s prírodou. Jednoducho si vychutnať okamih.“(Helen Exley) 

 
 
 
V  júli 2008 sme usporiadali schôdzu s opekaním v horách, kde 

samozrejme nechýbali ani naši harmonikári. 
 
V auguste  sme sa zasa vypravili na kúpanie do Rajeckých 

Teplíc a koncom mesiaca sme strávili krásny deň posedením u Šútorku 
v horách.  

 
Naše ženičky sa zúčastnili otvárania Centra voľného času v obci 

Štiavnik. Práve v týchto priestoroch sa konalo aj posedenie venované 
Mesiacu starším. Človek by sa aj v staršom veku nemal oddávať  
smútku, ani osamelosti. Koľko bolo zaspievaných piesní, toľko bolo aj 
životných osudov. Naši členovia si vedia zaspomínať na piesne 
z priadok, piesne pri hrabačkách a kosení, na krásne uspávanky, piesne 
pri stavaní májov, piesne, keď pastieri hnali ovečky, alebo kravičky na 
pašu, alebo aj smútočné piesne. 

 
V dňoch 18. – 19. októbra 2008 sme sa zúčastnili stretnutia 

ľudových hudieb v Hábovke, odkiaľ sme sa vrátili s Pamätným listom 
a Diplomom za úspešné účinkovanie v Krajskej súťažnej prehliadke 
folklórnych skupín „Nositelia tradícii.“ 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

....v kameňoch, stromoch a v oblohe nachádza človek naplnenie, 
potešenie, bez ktorého by nijaký život nebol spokojný, nespoznal oddych 

v tom najhlbšom zmysle.“ (Bob Brown) 
 
 

Rok 2009 
 

Počas roka 2009 sme naďalej pokračovali v plnení stanovených 
úloh. Naša folklórna skupina sa v tomto roku zúčastnila na viacerých 
folklórnych súťažiach a slávnostiach. Z tých najvýznamnejších 
spomenieme: súťaž speváckych skupín pod názvom Hudci milí, hudci 
v Súľove, kde sme získali ocenenie poroty, diplom a mimoriadnu cenu 
starostu obce Súľov. 

13. júna sme sa zúčastnili 3. ročníka „Javornícke ozveny“ 
v susednej obci Hvozdnica.   

Už je samozrejmosťou, že sa náš súbor zúčastňuje Jánošíkových 
dní v Terchovej, ktoré tento rok boli 31. júla 2009. Vystúpenie našich 
spevákov bolo odmenené búrlivých potleskom. 

 
Víkend 29. – 30. august 2009 bol veľmi významným dňom v našej 

obci pre všetkým obyvateľov. Od prvej písomnej zmienky o našej obci 
uplynulo  570 rokov. Snahou OÚ Štiavnik bolo pripomenúť si toto 
vzácne výročie tak, aby sa naša obec zviditeľnila, nielen v našom okolí, 
ale aj v rámci celého Žilinského kraja. Bol pripravený pestrý program, 
v ktorom nemohol chýbať ani náš súbor so svojim vystúpením. Naša 
dôchodcovská folklórna skupina „Javorník“ sa prezentovala krojovaná 
v sprievode a popoludní vystúpením v Centre voľného času. Počas týchto 



 

 

slávnostných dní bola otvorená Pamätná izba obce, kde boli vystavené 
starožitnosti a ručné práce našich žien. Veľmi nás potešil veľký záujem 
o túto výstavu. Veľká vďaka patrí našim ženám Anežke a Zdenke, 
ktoré sa starajú nepretržite o tieto predmety a priestory. Vyvrcholením 
osláv – 570. výročia založenia obce bolo odovzdávanie ocenení, ktoré 
získali tí, ktorí sa svojou dlhoročnou prácou pričinili o rozvoj obce 
a regiónu v rôznych oblastiach spoločenského života. Našej organizácií 
Jednoty dôchodcov v Štiavniku bola udelená cena starostu obce, na 
ktorú sme všetci patrične hrdí.  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V mesiaci október 2009 sa súbor prezentoval na festivale seniorov 
v Žiline, kde sa mu dostalo ocenenia nielen domácich, ale aj 
zahraničných účastníkov.  
 

 



 

 

V tomto mesiaci sme si taktiež pripomenuli „Mesiac úcty 
k starším.“ Možno práve tento jesenný mesiac je mesiacom teplých 
spomienok a má symbolizovať farebnosť prežitého života.  
 

V mesiaci november 2009 sa zúčastnili 2 naše členky zasadnutia 
OV Jednoty dôchodcov v Bytči. 
 

Počas vianočných sviatkov organizovalo Centrum voľného času 
posedenia, kde sme vystúpili so spracovaním pásma „Štedrá večera 
v minulosti“. Naše skúsenosti sme predávali aj našim mladým 
ratolestiam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
Podujatí a posedení bolo v tomto roku oveľa viac. Jedno z nich sa 

už tradične konalo v horách u Šútorku, v máji sme sa zúčastnili 
posedenia pri príležitosti „Dňa matiek.“ Pri všetkých akciách bola 
našim spoločníkom hudba, harmonikári a spev. 
 

Počet našich členov je 60. V minulom roku nás opäť nečakane 
opustili 2 členovia Stanko Cimprich a Stanko Kopúnik, ktorým 
venujeme tichú spomienku. 
 
 
 
 
 
 



 

 

„Vzhliadni k tomuto dňu! Pretože je to život, sám život života. 
Na jeho krátkej ceste sú všetky rôznorodosti a skutočnosti tvojej 
existencie: požehnanie rastu, veľkoleposť činu, nádhera krásy. Pretože 
včerajšok je už snom a zajtrajšok iba vízia, no dobre prežitý dnešok 
spraví z každého včerajška šťastný sen, z každého zajtrajška víziu 
nádeje. Nuž dobre vzhliadni k tomuto dňu! Taký je pozdrav úsvitu.“ 
 
 

Rok 2010 
 

V mesiaci máj 10.5.2010 sme zorganizovali v našom Klube dôchodcov 
oslavu pri príležitosti Dňa matiek. Na slávnostnej schôdzi sme si 
dohodli ďalší výlet a to návštevu skanzenu v Martine a kúpalisko 
v Bešeňovej. 25. mája 2010 sme vyrazili na cesty. Zájazdu sa 
zúčastnilo 39 členov. 
 

 
 



 

 

Naša spevácka skupina nás úspešne reprezentovala na 
vystúpeniach v Súľove, Hvozdnici a v Hričovskom Podhradí pod 
názvom Ovčiarske pastorále. 
 
 V auguste 2010 sme mali členskú schôdzu na chate u Palkovcov 
pod Kotelnicami. Zábava bola naozaj veľmi dobrá.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ďalším z vydarených zájazdov bol výlet do Tatranskej Lomnice. 
Voľný čas sme trávili v družných rozhovoroch a pri speve. 

 

 

 

 

 

 

 

Na Katarínskom posedení 
sme si pospomínali na staré dobré časy. 
 

Čestné uznanie našim členkám za ich obetavú prácu od riaditeľky 
školy Mgr. Gabriely Fujačkovej. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

„Svet v zrnku piesku rozpoznať, nebesá v divej kvetine 
a nekonečno do rúk vziať, nájsť večnosť v chvíli jedinej“ (William Blake) 

Slávnostná výročná schôdza 

Dňa 15. februára 2011 sa v priestoroch Jedľoviny Centrum 
o 15,00 hod. konala slávnostná výročná schôdza pri príležitosti 
10. výročia založenia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Štiavniku. Na slávnostnej schôdzi sa zúčastnilo 64 
členov a hostí. Medzi významných hostí patrili starosta obce 
Ing.  Vároš  Štefan, zástupcovia  krajskej a okresnej 
organizácie JDS.  Pri tejto slávnostnej udalosti boli odovzdané 
pamätné listy zakladajúcim členom: Várošovi Jánovi, Kavalcovi 
Augustínovi a manželke zosnulého Filipa Palku. Zároveň boli 
udelené ďakovné listy členkám speváckeho súboru Krajčiovej 
Anne, Machciníkovej Veronike, Švichkej Helene, Červencovej 
Amálií, Kušanovej Zdenke, Sirejovej Anežke, Fajbíkovej Anne, 
Dzurcovej Veronike, Pláňavskej Márií, Belkovej Anne, 
Bachoríkovej Sidónií, Palkovej Viktórií, Podolanovi Jánovi 
a Trulíkovi Ivanovi.  

Zhrnutie činnosti za predchádzajúcich 10 rokov predniesol vo 
svojej správe p. Vároš Ján. Výročná členská schôdza bola 
ukončená slávnostným posedením. 



 

 

Výstava tradičnej ľudovej kultúry obce Štiavnik  

V dňoch 20. – 22. mája 2011  zorganizovala naša členka pani 
Trulíková Mária so svojou rodinou a v spolupráci so všetkými zložkami 
obce, kam patrí aj naša skupina Javorník výstavu tradičnej ľudovej 
kultúry obce Štiavnik. Marienka aj napriek pokročilému veku 
nezaspala na vavrínoch a aktívne sa zúčastňuje na rôznych podujatiach. 
Patrí medzi úspešné absolventky univerzity tretieho veku na Univerzite 
Komenského v Bratislave a významnú časť svojho života sa venuje 
etnológií a kultúrnej antropológií. Výstavy sa zúčastnila aj odborná 
verejnosť - jej priatelia, spolužiaci, ale aj pedagógovia.  
 

 
 

Svoju lásku k  tradíciám, spevu, hudbe preniesla aj na svoje deti, ich 
rodiny a samozrejme aj na tých najmenších.  



 

 

 

 

      

Na stenách a stoloch boli vystavené tradičné predmety bežného 
pracovného, ale aj sviatočného dňa z obdobia polovice 20. storočia. 
Množstvo z týchto vystavených vecí sa nachádza v našej pamätnej 



 

 

miestnosti. Naši dôchodcovia  priložili tiež ruky k zdarnému dielu,  
 a  prispeli svojim spevom k nezabudnuteľnej atmosfére týchto dní.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Že išlo naozaj o vydarené podujatie svedčí aj príspevok  
v univerzitných novinách FiF UK Bratislava. 

 

Do ďalšieho života želáme všetko dobré! 



 

 

Čas svätojánsky 

Svätojánskym týždňom svoju púť na Zemi končí jar a začína leto. 
Je to čas zimného slnovratu. V minulosti bol symbolom tohto času 
Svätý Ján, ktorý svojou rosou krstí všetky letné liečivé byliny, kvety, 
trávy na roliach, budúcu úrodu. Svätojánska rosa bola opradená 
rôznymi predstavami aj symbolikou. Padala v nej letná úrodnosť, ale aj 
ľudské šťastie. Pochopiteľne, toto šťastie očakávali len vydajachtivé 
dievky. Umývali sa v nej, aby nadobudli krásu, ktorou ich život 
nepožehnal. Darmo dýchali vôňu zarosených kvetov, aby mali oslnivý 
smiech a prívetivé srdce. Múdre ženy im radili, aby sa radšej múdrej 
rady skúsených ľudí držali. Len ten mohol viesť dobrý a príkladný život, 
kto poznal zmysel ľudského života. 

Staré generácie postupne odchádzajú do hrobu a spomienok. 
Stredná generácia kráča k starobe a mladí ľudia začínajú pokračovať vo 
všetkom, čo im starí rodičia zanechali.  

Svätojánsky deň začínal svoju moc polnočnou hodinou. Vtedy už 
strigy a iní sluhovia čiernej mágie doma nespali. Chodili po stráňach, 
lúkach, roliach, zastavovali sa pri maštaliach, chlievoch, aby rozsievali 
svoju čiernu moc ľuďom a dobytku škodili. Chodili s maselnicami 
a nádobami na dojenie, do ktorých ztriasali rosu. Do maselníc brali 
vodu z deviatich poľných studničiek, do tejto vody dávali drobné 
kamienky, ktoré mútili ako mlieko a pri tom opakovali: „Od spodku do 
poly, od poly plný.“ To znamená, že od dna do polovice bolo mlieko so 



 

 

smotanou a po jeho mútení druhú polovicu maselnice tvorilo maslo. 
Susedom sa neušlo pri mútení ani za lyžicu masla, lebo úžitok z ich 
mlieka preniesla striga do svojej maselnice. Mnohé kravy miesto mlieka 
dojili krv, ochoreli a museli ich predať mäsiarovi. V každej dedine 
a osade však žila i múdra žena, ktorá sa zaoberala bielou mágiou, 
ľuďom i statku pomáhala. Tieto ženy sa počas svätojánskej noci 
zdržiavali mimo domu, nespávali, zbierali rosu, bylinky, aby pomáhali 
ľuďom, ktorým uškodili práve bosorky, strigy. Do poľných studničiek 
sypali štipku soli, do vody dávali kvietky byliniek. Bylinky kládli na 
cestu, aby bosorky blúdili a nedostali sa k vode. Často pomáhali 
postihnutým zvieratám, ktoré chránili, dokázali kruto potrestať bosorky, 
zohavili im tvár rôznymi jazvami. Tým, ktoré v robení zla neprestali, 
zapríčinili uhynutie kráv. Túto noc nadobúdalo najväčšiu moc tzv. biele 
neto, ide o kvietok nevídanej moci. Nájsť ho dokázali iba najskúsenejší 
bylinkári, lebo kvitlo v polnočnú hodinu na odľahlých lúkach, keď už 
horeli svätojánske ohne (Hujík, 2003).  

„Kto pri sebe nosí biele neto, môže sa bezpečne i samotný vydať 
na cestu, nič mu víly neuškodia; jak ale toho neta nemá, schytia ho víly 
a tak dlho budú sa s ním zvŕtať, zakiaľ ho na zdrapy nerozkrútia, alebo 
vodný muž vtiahne ho pod vodu. A veru už mnohého šuhaja také nočné 
víly tak doriadily, že z jeho sily a duševnej krásy ani len načo súce 
zdrapy nezostaly!“ (Holuby, 2011). 

Nevie niekto z Vás, ako to neto vyzerá??? 



 

 

No v tomto čase, najmä mladých ľudí očarúvali iné skutočnosti, 
prichádzajúce so zimným slnovratom. Veď leto je krásne v dozrievaní, 
očarúva vôňou sena i obilných snopov. Nový slnovrat bol príležitosťou 
pre radosť, spev a tanec. Starí skúsení ľudia mali možnosť rozdávať 
rady. Tento deň sa nesmeli konať zásnuby, ani svadobné obrady, aby 
strigy a bosorky spolunažívaniu mladým manželom neublížili.  

Magickú moc svätojánskej noci sa snažili využívať najmä 
vydajachtivé dievky, ktoré v túto noc pod vankúše vkladali zelinky, aby 
im sen ukázal ženícha. Ten spánok trval veľmi krátko, lebo pred 
svitaním už museli venčeky z kvetov uviť a hádzať ich na jabloň. Ktorej 
dievke sa veniec na prvý raz na konári zachytil, usmievala sa od radosti, 
lebo bolo to znamenie, že sa do roka vydá. Pekné a pracovité dievky 
vence nehádzali na jabloň, aj tak sa vydali. Dievku nevydávajú bylinky, 
ale krása, pracovitosť a milé slovo. Tieto dary dievkam dáva iná moc. 
(Hujík, 2003) 

Po vŕškoch svitli svätojánske ohne 

Po vŕškoch svitli svätojánske ohne 
a pozdrav kynú vôkol dolinám. 

Ten stĺpom šľahá vhor, ten vdol sa zohne 
i smrečnou chvojou zvisá jeho plam. 

To vidiac, tak mi predchodia tie grúne, 
jak detvy rodnej statné výhonky; 

mladosi: plecmi súmrak ľahkej hune 
a za širákmi plápol pivonky… 



 

 

 

A popred vatry badám mihať tiene: 
snáď tance, skoky Jánošíkove — 
I spevot čujem, var' i gajdí vrenie 

a ohlas v šírej noci budove. 
 

Hľa, teraz všetky zblkotali razom, 
rozkrídliac závoj iskier v šír i diaľ; 

zas zmizli: zlaté snopy za prielazom, 
jak bol by netvor ich kýs' spolykal. 

 
To ihry najskôr v pamäť Svätovíta, 

Chasoňa pocta, obeť Kúpala — 
a Slávy báj i báseň bohosýta 

jak predo mnou by v tele zastala… 
 

I nebo s úľubou sa na to díva, 
za hviezdnym hviezdny prehliada ním svit: 

haj, obrov výstup, borba dovádivá, 
len hračkou zlatorohý Svätovít — 

 
Ó, čudodeti! Prvobytu synia, 

Lomidrevových schopní do úloh: 
a predsa otroč… Kto, čo toho vina? 
Lesť Loktibradu? Či sám Černoboh? 

 



 

 

Ó, nebo, tešíš sa v tom svete malom, 
tú čeľaď ľúbiš, jasom zahoriac! 

No ku jej krivdám, biedam, bôľom, žiaľom 
ak čelo schmúriš na čas a — nič viac.  

(P. O. Hviezdoslav, 2011) 
 

Svätojánske ohne 

 
                             Zdroj: Fotogaléria Štiavnik, 2011 

 

Obecný úrad v spolupráci so všetkými skupinami pripravil po 
prvýkrát pálenie svätojánskeho ohňa. Tejto akcie sa zúčastnilo veľké 
množstvo našich občanov. K dobrej atmosfére prispeli aj naši 
dôchodcovia. Rozospievali a roztancovali mladých aj starých. Za ich 
snahu boli odmenení veľkým potleskom a k spokojnosti chýbal už len ten 
sud piva.  



 

 

 
Zdroj: Fotogaléria Štiavnik, 2011 
 

Na svätého Jána 
            na zelinách spala 
             a tak sa jej snívalo, 
                      že sa vydávala ... 
 
 
 

 
 
 

             
          

  

 

            Zdroj: Fotogaléria Štiavnik, 2011 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Zdroj: Fotogaléria Štiavnik, 2011 

     
        Zdroj: Fotogaléria Štiavnik, 2011     

Určite si ešte túto akciu radi zopakujeme. 
 

August 2011 

Obec Štiavnik v spolupráci s FS Štiavničan a SCVČ Štiavnik 
organizovala  dňa 28. augusta 2011 už IV . ročník Štiavnickej 



 

 

heligónky. Z našich radov reprezentovali na tomto podujatí našu 
Jednotu dôchodcov  Podolan Ján, Trulík Ivan a Vároš Ján. O ich 
nadaní niet pochýb. Za svoju účasť boli opäť odmenení diplomom.  

       

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Naši chlapci  sa pravidelne zúčastňujú týchto podujatí, ale 
zároveň nás reprezentujú aj na okolí. 

Išlo o naozaj výborné podujatie. Boli sme radi, že aj my sme mali 
na tejto významnej akcií svojich členov a zároveň nás teší, že tomuto 
koníčku sa venuje aj naša mládež.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo nás ešte v tomto roku  2011 čaká? 

 

Tradičný výlet na niektoré kúpalisko spolu s vnúčencami, opekanie 
v horách, v októbri festival seniorov v Žiline, Katarínske posedenie, 
Lucia, príprava vianočného posedenia, účasť na vianočných trhoch .....  

 

   a byť všade tam, kde bude veselo a budeme vítaní. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Keby sme išli dosť pomaly... 
Vnímali svoje telá, hrali sa s deťmi, pozerali priamo, mimo 

programu či časového plánu do tvárí ľudí, ktorých ľúbime ... 
Keby sme si tak našli každý deň čas ticho sedieť. 

Myslím...  
potom by svet sotva tak veľmi potreboval spásu.  

(Donella H. Meadows) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Do ďalších rokov všetkým členom želám predovšetkým veľa 
zdravia a chuti stále sa stretávať, zabávať sa, radovať  a samozrejme 
aj  pracovať.  
 
 
 
 



 

 

Pri spracovaní boli použité tieto materiály: 
 

• fotografie zo zbierky Jednoty dôchodcov v Štiavniku a jej členov 
Márie Trulíkovej, Anežky Sirejovej, Zdenky Kušanovej, Anny Palkovej 

• zápisnice zo schôdzí a stretnutí, príhovory k sviatočným príležitostiam 
• diplomy a pamätné listiny 
• výstrižky z novín ... 
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