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Príhovor k obèanom
Elena Vlnieková
Vianoce roku 2 000
sa k nám priblíili tak,
ako kadý rok. Niektorí ich vnímajú ako
tradíciu, ktorú sa patrí
nejakým spôsobom
oslávi, iní ako kopu
starostí s prípravou
peèenia, èi zháòaním sa za darèekmi.
Vysvietené ulice, vianoèná výzdoba,
vysvietený stromèek uprostred mesta èi
dediny  vianoèná atmosféra. Zaèína sa,
myslím si, písaním poh¾adníc, so elaním
vetkého najlepieho, pokoja, lásky,
Boieho poehnania naim priate¾om, èi
blízkym. Prebúdza sa v nás vetko pozitívne, èo v nás je, èi bolo poèas celého roka,
len akosi sme sa to báli zo seba dosta.
Myslím si, e atmosféru Vianoc by
nemalo navodzova len dekorovanie prostredia a krása zimnej prírody. Pod¾a mòa
mal by to by èas hlbokého premý¾ania
nad naím konaním, èi spôsobom ivota.
Preto dovo¾te vstúpi Vianociam do

náho srdca. Veï ¾udské srdce má mnoho
schopností a to i schopnos nadchnú sa
a zahorie láskou. Pre òu sme boli stvorení.
Viem, e vetci túime po dobrote a láske,
i keï sa nám jej vdy nedostáva v takej
miere, akoby sme si elali. Skúsme ju h¾ada
prvom rade v sebe. Da lásku sebe môeme
iba tak, e ju dáme iným. Vianoce nám ponúkajú ve¾a príleitostí ako lásku a pozornos prejavi. V pokoji Vianoc, v rodinnom
kruhu, so svojimi blízkymi, máme na to
najlepiu príleitos. Otvorme svoje srdcia
tým, s ktorými ijeme, denno  denne sa
stýkame. Odhoïme od seba vetko zlo,
nenávis a pohàdanie. A keï zapálime
svieèku ivota a LÁSKY na tedroveèernom stole, dbajme, aby jej plamienok svietil
na cestu dobra, pravdy, pokoja a lásky po
celý rok. Spomeòme si i na tých, ktorí nie
sú medzi nami z rôznych dôvodov, ale tieto
chvíle v duchu preívajú s nami, spojení
neznièite¾nými putami lásky.
Chcem Vás poprosi, aby ste sa v tento
slávnostný deò sústredili na vetkých, ktorí
na Vau lásku èakajú.
<

Príjemné preitie Vianoèných
sviatkov a astný krok do
21. storoèia a tretieho tisícroèia,
Vám elá
redakcia .

Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
Obecné zastupite¾stvo obce Liptovská
tiavnica zasadalo dòa 22. septembra 2000
za prítomnosti 10 poslancov a hlavnej
kontrolórky obce. Viedol ho starosta obce.
Poiadal poslancov OZ, aby si minútou
ticha uctili pamiatku nebohého ¼udovíta
Omastu zástupcu starostu obce a poslanca
OZ. Hlavným bodom zasadania bola dopravná nehoda zástupcov obce, ktorá sa
stala 18. septembra 2000 v Nových Zámkoch na obecnej AVII 20, pri ktorej zahynul
zástupca starostu obce ¼udovít Omasta
a zranený bol velite¾ DPZ Ján Hrabua.
Poslanci OZ mali rozhodnú, èi si bude

obec uplatòova nárok náhrady kody na
obèiansko-súdnom konaní proti vodièovi
AVIE Jánovi Hrabuovi. Po interpeláciách
poslancov OZ bolo prijaté uznesenie è. 46/
2000, ktoré schva¾uje nevymáha kodu
obèiansko-súdnym konaním. Pokodenú
AVIU 20 da do pôvodného stavu velite¾om
DPZ Jánom Hrabuom v spolupráci s obecným úradom.
Ïalie zasadanie OZ sa konalo dòa
13. októbra 2000 za prítomnosti 11 poslancov OZ. Náhradník na funkciu poslanca OZ
po nebohom ¼udovítovi Omastovi, tefan
Dírer do rúk starostu obce zloil a svojím

podpisom potvrdil prísahu poslanca 
voleného predstavite¾a samosprávy.
Následne bol jednohlasne zvolený za zástupcu starostu obce Ing. Bohu Poprac,
ktorého pod¾a zákona è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení navrhuje starosta
obce.
V bode rôzne starosta obce informoval
poslancov o:
1. Potrebe vyèleni finanènú èiastku
z prostriedkov obce na asfaltovú úpravu
miestnej komunikácie poza kaplnku (zdruenie finanèných prostriedkov spolu so
Pokr. na str. 2
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Zo zasadnutia OZ
Pokr. zo str. 1

stavebníkmi). Predloený návrh
bol poslancami schválený.
2. Na podnet viacerých obèanov obce bol prerokovaný
návrh, aby pozostalí dostali do
ruky k¾úèe od domu smútku
poèas troch dní od úmrtia a po
pohreb zosnulého a tieto vrátili
správcovi domu smútku po
jeho vyriadení. Po viacerých
pripomienkach poslancov dospelo OZ k názoru, e s takýmto
návrhom nesúhlasí, nako¾ko by
mohlo dôjs k zneuitiu, prípadne vykradnutiu a pod. Prevádzkovanie domu smútku bude
zabezpeèova aj naïalej správca cintorína p. Ladislav Slanicay. Starostlivos o priestory
domu smútku po ukonèení
verejnoprospených prác bude
rieené na ïalom zasadnutí
OZ.
3. Vlastníci nehnute¾ností nad
miestnym ihriskom, na ktorých
má by vytvorený nový stavebný obvod zváili svoje stanovisko a vetci dali súhlas na
odpredaj 7 m pozemku na miestnu komunikáciu. Poslanci OZ
uloili vypracova geometrický
plán na príjazdovú komunikáciu
k predmetným parcelám novovytvoreného stavebného obvodu. Zodpovedný starosta
obce a hlavná kontrolórka obce
v termíne r. 2001. Po spracovaní
geometrického plánu budú
nasledova ïalie právne úkony
medzi obcou a vlastníkmi nehnute¾ností.
4. Potreba pravidelnej kontroly
v Klube mládee. Poslanci budú
pravidelne vykonáva kontroly

SCP

RUOMBEROK

Výrobca papierov
do Vaich tlaèiarní a kopírok.

a o èinnosti mládee budú
informova na zasadnutiach
OZ.
5. Stavebný zákon è. 50/1976
Zb. bol novelizovaný zákonom
è. 237/2000. Pod¾a novely obec
vydáva stanovisko k drobným
stavbách, ktoré tvoria doplnkovú funkciu k rodinnému domu
vrátane jednoduchých garáí
celkovou zastavanou plochou
do 25 m2. Pod¾a spomínanej
novely sú obèania povinní
ohlási drobnú stavbu obecnému úradu aj v prípade budovania vodovodnej, kanalizaènej
alebo plynovej prípojky.
6. Správny poplatok za rozkopávku miestnej komunikácie
ukladá zák. o správnych poplatkoch è. 232/1999 Zz poloka
è. 82 vo výke 3 000,- Sk s monosou, e správny orgán môe
v odôvodnených prípadoch
zvýi, zníi prípadne odpusti

poplatok pod¾a tejto poloky.
Pre nau obec bol odsúhlasený
správny poplatok vo výke
500,- Sk pre kadého iadate¾a
o rozkopávku miestnej komunikácie.
7. Predloil návrh na vytvorenie
inventarizaèných komisií pre
inventarizáciu majetku obce
Liptovská tiavnica k 31. decembru 2000 pre obecný úrad
a dom smútku, pre obecnú
kninicu a kultúrny dom a pre
poiarnu ochranu a civilnú
ochranu. Inventarizaèné komisie boli jednohlasne schválené.
Fyzickú inventarizáciu majetku
zabezpeèia predsedovia inventarizaèných komisií.
Po schválení návrhu na
uznesenie starosta obce poïakoval prítomným za úèas a zasadanie OZ ukonèil.
<

TIAVNICKÉ TO I TO

Udialo sa
v obci
V sobotu 25. novembra
2000 sa na podnet obèanov
obce uskutoènila brigáda
na úpravu miestneho cintorína. Poèas brigády boli
rozírené jestvujúce chodníky a bol vyèistený a upravený priestor v západnej
èasti cintorína. Brigády sa
zúèastnilo 22 obèanov.
Obec
Liptovská
tiavnica zastúpená starostom obce Duanom
Laukom ïakuje vetkým
zúèastneným obèanom za
èas venovaný na skrálenie miesta slúiaceho nám
vetkým.
<

Veï nakoniec ostanú len dobré slová v srdci ...

Deò dôchodcov
Jana Duková
Stalo sa peknou tradíciou
pripomína si kadoroène okrúhle ivotné jubileá naich spoluobèanov. Nebolo tomu inak
ani v nede¾u 19. novembra
2000.
Kultúrny dom nás privítal vo
vynovenom ate, èistuèké steny dýchali sviatoènou atmosférou. Sála sa pomaly zapåòala
dôchodcami. Tento rok vnúèi-

kovia starkých síce neprispeli
kultúrnym programom, ale aj tak
si pripravili pre svojich dedukov a babièky vlastnoruène
napeèené medovníèky.
Pätnásta hodina sa blíila, po
uvítaní a básni sa prihovoril
prítomným p. starosta Duan
Lauko, opona sa otvorila a na
javisku vystúpili herci z divadelného súboru v Hubovej.
Predstavili sa nám komé
diou P. Èechova PYTAÈKY,

Poïakovanie

SVADBA, MEDVEÏ ALEBO
VDOVIÈKA
Aj keï to boli len ochotníci,
hrali tak presvedèivo a zanietene, e v nejednom oku sa pri
spomienke zaligotala slza, èi iný
dialóg vyèaril na tvári úsmev.
Divadelné predstavenie bolo
ve¾mi vydarené a výkony hercov v nièom nezaostali za profesionálmi.
Po divadelnej hre nasledovaPokr. na str. 3

Obec Liptovská tiavnica vyslovuje poïakovanie generálnemu
riadite¾ovi SCP a. s. Ruomberok Ing. Jánovi Líkovi za ochotu
vyhovie iadosti obce na dodanie grafického papiera pre èasopis obce
"tiavnické to i to".
Do ïalích rokov prajeme firme SCP a. s. Ruomberok ve¾a
pracovných úspechov.
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Príhovor starostu obce
Duan Lauko
Váení spoluobèania!
Prichádza èas, ktorý väèina
¾udí povauje za èas najkrajích
sviatkov v roku  Vianoce. Èas,
v ktorom by mal by èlovek
èloveku bliím a priate¾skejím.
Sú také tajomné chvíle, keï
dobre padne èloveku utiahnu
sa do pokojnej klátornej záhrady vlastného srdca, keï cítime,
e sami sme si najpríjemnejou
spoloènosou, najdôvernejím
kamarátom zoèi  voèi sebe
samým! Chráòme si ich! Patria
iba nám!
Neostávajme vak sami. Vyberajme si priate¾ov, ale nestriedajme ich. Tí, èo sú zbehlí
v rozsiahlej vede srdca i tak
tvrdia, e opravdivé hlboké
priate¾stvo sa môe vyvinú
nanajvý medzi dvoma ¾uïmi.
Francúzsky básnik Scarron
posmene hovorí, e ¾udí len

v malých dávkach mono poí- ktoré v nás majú. Kadú tvár èo má pre nás trvalú hodnotu,
va. Dobrého priate¾a len tak si mono zabudnú, ale na tú èo znamená zmenu v naom
mono získa, ak aj ja som dobrý drahú tvár, ktorú prvú uzrieme, ivote.
priate¾. Ve¾kým zákonom ivota len èo otvoríme oèi, ktorú si
je, e kadý dostane len to¾ko prvú zamilujeme, len èo vieme Váení spoluobèania!
Poèas sviatoèných dní sa
lásky, ko¾ko jej sám vie da. otvára svoje náruèie, nikdy
Priate¾stvo! Váme si ho a strá- nemôeme zabudnú! A preto zamyslime nad napísanými
me! Ono nás nauèí mnoho ty, èo by a i kadý opustil, ak vetami. Preívajme ich v svorvidie, ve¾a vycíti. Vycíti, e by hodil po tebe kameòom, ak nosti a láske.
sami premôeme vetky svoje by bol tvoj ivot preplnený
nedostatky, e premôeme ne- vrakmi najkrajích nádejí, ak by Nech nikdy nevymizne viapriate¾a, ktorý sedí v nás sa- sa ti nikde na svete nedostalo noèné kúzlo, nech nevyprchá
miesta a odpustenia, zájdi si do sviatoèná atmosféra, nech je
mých.
Nezabúdajme, e oporou pre toho domu, kde býva a èaká a celý rok rovnako tedrý a spokojný ako vianoèné dni.
nás zostáva rodina, domov, tvoj otec, tvoja matka.
V ivote nie je ve¾a udalostí, Nech tento èarovný vianoèný
rodièia. Uvedomme si, èo pre
nás vykonali. Ich poctivá práca ktoré sa nám natrvalo zapisujú èas prinesie do Váho domova
utvorila podmienky na nae do pamäti. Pamätáme si iba to, rados, pokoj a lásku.
materiálne zabezpeèenie, ich
kadodenná
starostlivos
o ná duevný o pohár starostu obce Liptovská tiavnica 2.12.2000
vývoj nás zaväDòa 2. 12. 2000 sa v zasadaèke kultúrneho domu uskutoènil II. roèník
zuje, aby sme
nesklamali ich achového turnaja o putovný pohár starostu obce. Toto podujatie zorganizoval
dôveru a nádej, achový oddiel pri TJ Liptovská tiavnica pod vedením Jána Vulpínyho. Turnaja
sa zúèastnilo 8 muov a 5 dorastencov, ktorí medzi sebou zohrali zápasy systémom
kadý s kadým.
Poradie v jednotlivých kategóriách:

achový turnaj

Deò dôchodcov
Pokr. zo str. 2

lo odmeòovanie a gratulácie oslávencom.
V tomto roku sa pekného jubilea doili títo
obèania Liptovskej tiavnice:
ONDREJKA Emil
POPRACOVÁ Mária
OMASTA Jozef
MÓCIKOVÁ Brigita
HÚLEKOVÁ ¼udmila
PAVELKA Jozef
ONDREJKA Jozef
VULPÍNY Ambróz

è. d. 30
è. d. 22
è. d. 145
è. d. 191
è. d. 105
è. d. 125
è. d. 153
è. d. 268

90 rokov
85 rokov
80 rokov
80 rokov
80 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov

Prajeme im aj touto cestou pevné zdravie
a ve¾a rokov pokojnej jeseni ivota.
Za toto ve¾mi vydarené podujatie, patrí
poïakovanie Obecnému úradu, ktorý sa postaral
o pekné hodnotné darèeky a nezabúda na obèanov, ktorí si uívajú zaslúený odpoèinok.
Nesmieme zabudnú na poïakovanie sponzorom ale aj mamièkám z výboru ZRP, ktoré sa
postarali o vzornú obsluhu.
<

MUI:
1. Ján Vulpíny
10,5 bodu
2. Rudolf Kubovèík 9,5 bodu
3. Vladimír Tholt
9,0 bodu

DORAST:
1. Anton Balala
2. Jozef Debnár
3. Tomá Cibulka

9,0 bodu
4,5 bodu
3,0 bodu

Víazom i umiestneným odovzdal starosta obce Duan Lauko vecné ceny.

TJ LIPTOVSKÁ TIAVNICA
vás srdeène pozýva na
I. TEFANSKÚ ZÁBAVU
ktorá sa bude kona
26. 12.2000 v KD L. tiavnica
zaèiatok o 19.00 hod.
DO TANCA HRÁ
hudobná skupina LEGO
VSTUPNÉ pre jednu osobu je 150,- Sk.
V cene je zahrnutá veèera, káva, 1/2 l vína.
PREDAJ vstupeniek u pána P. Kmea è. d. 18 (bytovky),
alebo u pána starostu D. Lauku è. d. 303
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Nae hory a ivotné prostredie
Ladislav Slanicay
Keï sa zamý¾am nad obsahom èlánku, ktorý by som chcel
na tému o ivotnom prostredí
v naej obci, ale predovetkým

strane aj povinnosti. V súvislosti s návtevou lesov predovetkým v tom, ako sa obèan 
návtevník lesov má správa,
èo v lese môe a èo nesmie
robi. Na toto je vak u potreb-

v dolinách náho lesného pôdneho fondu napísa, nie ponúkajú, ale doslova sa natískajú
na myse¾ slová, èi vere prológu náho velikána, básnika
P. O. Hviezdoslava, ktoré napísal k Hájnikovej ene.

né ma trochu kultúry, svedomia i citu k prírode, k lesu, aby
nás hory znova a znova privítali
a objali, tak ako napísal básnik:

Pozdravujem vás, hory, lesy
z tej due pozdravujem vás!
Èo mrcha svet v nás skvári, zmorí,
vy k itiu privediete zas,
vy vzkriesite, vy zotavíte,
z jatrivých vylieèite rán,
v opravdu priamom bratskom cite
otvoriac lono dokorán...

To sa ale nesmú sta a opakova prípady, ktorých sme
svedkami a ktoré ako pozorujeme, sa v naich lesoch zaèínajú
pomaly, ale isto udomácòova.
Na chválu kadému obèanovi slúi, keï má pekne upravený
dvor. Vade èisto, zelený trávnik, skrátka, akoby duu pohladil. Èi ale netrápi nikoho z nás
skutoènos, e túto vzorovú
èistotu a poriadok sme dosiahli
za cenu toho, e sme vetok
nepotrebný materiál, rumoviská,
vyviezli nemilosrdne za dedinu,
poved¾a cesty, prípadne a do
doliny, do lesa, na lesný pôdny
fond? Zamyslime sa nad týmto
konaním, váení spoluobèania!
Zamyslime sa nad tým, èi je
správne, e vetky obaly, sklenené ale i plastové f¾ae po

Tu si teraz treba povzdychnú, e koda, prekoda, e
mnohí z nás sa týmito verami
nadchýname, e vieme básnika
zarecitova, no jeho mylienky
pri návteve naich hôr nedokáeme preíva a pod¾a toho
sa v lesoch správa.
Vstup do lesov je pod¾a
zákona právom kadého obèana i návtevníka naej republiky. Tak hovorí zákon. No ten,
kto má právo, má na druhej

...ramenom láskyplnej matky,
pritúliac verne èloveka.

konzumácii obsahu odhodíme,
namiesto toho, aby sme obal,
keï u sme v lese pobudli a cítili
sa tam dobre, strèili spä do
batoha a doma likvidovali, prípadne hodili do smetných nádob. Budeme ma urèite lepí
pocit, ako keï svojím neuváeným konaním prispievame k devastovaniu prírody, lesov
a zve¾aïovaniu neporiadku.
Chcem vyslovi presvedèenie, e náprava v tomto smere
je moná. Predovetkým je
potrebná dobrá vô¾a a ochota
zmeni nae správanie a postoj
k námu ivotnému prostrediu,
k prírode, k lesom a nebudeme
svedkami takých skutoèností,
aké sa nám naskytujú v týchto
dòoch, keï si vyjdeme za dedinu
a do doliny.
Pod Okrúkami máme
monos vidie pri potoku
takmer kompletnú výbavu pre
nevestu. Periny! Kúsok vyie
 kopa plastových flia z vína
kvalita Èuèo. Vade plasty,
f¾ae, igelitové taky, skrátka
neporiadok, ktorý dokumentujú
aj fotografie.
Nakoniec ete jedna, ve¾mi

zákaz kladenia ohòa. O tom, e
tento zákon sa nedodriava,
svedèia ohniská, ktorých je,
napr. v Zemianskej doline
nieko¾ko. Chceme preto upozorni, e poruenie tohto
zákazu sme povinní hlási
Okresnému úradu odboru
PPLH a PO. Máme záujem predís zbytoèným konfliktným
situáciám, preto aj touto cestou
iadame spoluobyvate¾ov, aby
sa kladenie ohòa na lesnom
pôdnom fonde zdrali. Pozemkové spoloèenstvo majite¾ov
lesov podniká kroky a úpravy,
ktoré umonia legálne kladenie
ohòa v naich dolinách na
miestach, ktoré budú oznaèené
tabu¾ami, pravda, za podmienok, ktoré budú na tabuliach
uvedené.
Chcem vyslovi presvedèenie, e nebude potrebné siahnu k represívnym opatreniam.
Hovorí sa tak, e dobrá vô¾a
hory prenáa a dobrým slovom
dokáeme viac ako palicou.
Záverom preto takáto
iados naim spoluobèanom,
ktorí sa v tomto èlánku nali:
Prehodnome nae konanie

závaná pripomienka, èi skôr
upozornenie pre návtevníkov
naich lesov. Zákon 100/77
umoòuje vstup do lesa obèanom za predpokladu, e v lese
nebudú kona to, èo je zákonom
zakázané. Okrem iného je to aj

s potrebami ekologického správania a ivotného prostredia.
Konajme tak, aby sa okolitá
príroda a lesy stali pre nás
vetkých ve¾kou ancou pre
poznanie krásy.
<
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Uèi mono slovami, vychováva iba príkladom!

Enviro vychádzka
Elena Vlnieková
Jedného novembrového dòa
sme sa s tretiakmi a tvrtákmi
vybrali na pripravovanú EKO
vychádzku, ktorá je súèasou
uèebného plánu environmentálnej výchovy na naej kole.
Úlohou bolo zisovanie zneèistenia náho ivotného prostredia v obci a jej blízkom okolí.
Hneï od koly sme sledovali
èistotu potôèika a cesty. Zistili
sme, e to s tou èistotou nie je
vetko v poriadku. Vdy sa
nadáva, e deti robia neporiadok. Potôèik plný igelitových
sáèkov, plastových flia, prázdnych konzerv, splaky ... .
Cesta, hlavne okolo pohostinstva a autobusovej zastávky,
plná cigaretových ohorkov, èi
odhodených krabièiek z cigariet. Èo s týmto vetkým majú
spoloèné deti? Asi len to, e to
pravidelne chodia upratova.
Kráèali sme ïalej. Ako vzdialenos od stredu dediny narastala, tým to bolo horie. Kým
sme prili k snehovej jame,
mali sme nazbierané plné taky
odpadkov vyzbieraných okolo
cesty a z kríkov. Po krátkom
oddychu pri opekaní, sme sa
pobrali ïalej do Komorníckej
doliny. Èakali sme, e ¾udia si
aspoò túto krásnu dolinu budú
opatrova a chráni. Aké vak
bolo nae sklamanie, keï sme
sa stretli s neporiadkom na
kadom kroku. Pohodené plastové f¾ae od oleja, malinovky,
autoampónov, igelitky, èasti
starých áut, prázdne konzervy...
Znièená dolina od bezoh¾adného brázdenia drevorubaèských
áut. Polámané stromy, konáre.
Pozbierali sme cestou èo sa dalo
a èo sme vládali odnies. Naspä sme sa vracali cez baòu
a ete len tu sme nali kôpky
divokých skládok vakovakého
odpadu. Ve¾mi znechutene sme
sa na to dívali, ale odnies to u
bolo nad nae sily. Nu èo

poviete? Je na vine starosta
obce, deti, turisti, èi samotní
obèania. Veï predsa vetci
(alebo azda nie? ) máme smetné
nádoby. Tak preèo toto vetko?
Preèo si neetríme a nechránime

to, po èom mnohí túia a nemôu
to ma? Nie je to na zamyslenie?
My vae deti vás vetkých
chceme poprosi, aby sme
krásu naej prírody vyuívali
radej na oddych, turistiku, zber

lesných plodín, ako na vytváranie divokých skládok.
Verím, e budete príkladom
nielen pre túto ale aj pre ïalie
generácie vaich potomkov.
<

Z tvorby naich detí - Vianoce
V izbe ve¾ký stromèek stojí
ozdobami ozdobený,
pod ním mnohé darèeky.
Stromèek sa u ligoce,
opä prili vytúené Vianoce.
Pri vianoènom stole
vetci svorne sedia,
zo tedrosti darov
vetci s chuou jedia.
Padá snieik bieluèký
na polia i na lúèky.
Prikryl stromy, kríky tie,
èo len vtáèik bude jes?
Vianoèný èas
Najviac sa teíme na Vianoce,
lebo dostávame darèeky. V sobotu ráno som si myslel, e
napadol sneh. Bola to len rosa.
koda. Bol som ve¾mi sklamaný,

lebo som si chcel spravi v záhrade dráhu na lopár. Nevadí,
keï nie dnes, tak mono zajtra.
Vianoèný stromèek je pekný,
koda, e len raz do roka. Mohlo
by to by stále. Na tedrý veèer
sme vetci doma. Nebol by som
rád, keby sme na Vianoce boli
v kole. Dobre to vymysleli, e
na Vianoce môeme by vetci
spolu.
Luká Prokop 3. roèník
Zimièka
Letí z neba, letí vloèka, je tu opä
sánkovaèka.
Lye, sánky u je èas, poïte deti,
zvezú nás.
Je to veru rados ve¾ká,
keï vybehne vonku Evka.
Bundu, álik vyahuje,
èimièky si naahuje.
Hopsa rýchlo do prírody,

kým tu zima ete tróni.
U je vade snehu ve¾a,
zabára sa nôka celá.
A keï príde jarný èas,
Slnieèko po líèku pohladká nás.
Martin vo (3.roèník)
a súrodenci Juraj a Janka
Padá snieik
Padá snieik striebristý
na polia i na listy.
Zasypáva celý svet
dediny i ve¾a miest.
Vetky kopce, vetky stráne,
chystajte si deti sane.
Bude e to sanica,
vie to celá ulica.
Zili sme sa vetky deti,
zimný èas vak rýchlo letí.
Sánkovaèka to je vec!
Vitaj ak si portovec!
Dominika Cevárová,
3.roèník
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Èo nového v kole? Máme POKOLÁKA!
Mária Grafová
Poviete si, niet sa èím chváli, veï pokolák je iak, ktorý ostáva pokole, lebo si nieèo neurobil, alebo sa nieèo nenauèil, alebo...
POKOLÁK je vak aj ná kolský èasopis, ktorý zaèali tvori, z vlastnej iniciatívy, iaèky tvrtého roèníka Mika Uhrinová a Monika
Svieená. Postupne sa k nim pridali aj ïalí a tak sú, od septembra, na svete u tri èísla. POKOLÁK má skoro vetko, èo má správny
èasopis pre deti ma: rozprávky, básnièky, anketu, kvízy, módnu rubriku, ilustrácie... Deom sa páèi.
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Zdravie - harmónia ivota
Edita Haluzová
Keï som si sadla, e napíem ïalí èlánok do nového
èísla náho èasopisu, mala som
ucelenú predstavu o tom, e
napíem nieèo o bolesti, lebo tú
pozná isto kadý èlovek. Potom
som si uvedomila, e nové èíslo
vyjde tesne pred vianoènými
sviatkami a môj èlánok by
vyznel, vzh¾adom k tomu, ve¾mi
depresívne.
Tak som sa zamyslela a spomenula som si na Vianoce môjho
detstva. Ako diea, ba u aj ako
dospelá, som Vianoce nemala
rada. Preèo? Nebol na vine ani
tak predvianoèný ruch so vetkým tým upratovaním. Neznáala som tedrý veèer, hoci som
sa na darèeky teila. U od rána
sa varilo, vypekalo, ete aj
doupratovalo a na tedroveèernom stole nikdy nesmel chýba
makovník z kysnutého cesta.
Vtedy sme nemali elektrickú
rúru a koláèe sa piekli v rúre
sporáka, na ktorom sa veselo
varila tedroveèerná polievka
a vypráal kapor. Starký prikladal, a hrnce na sporáku poskakovali a mama v tej trme  vrme
akosi vdy na koláè pozabudla
a ten prihorel. Otec jej vdy
vynadal a zaèala nervozita. Po
výdatnej veèeri, ktorá pozostávala aj z klasického kapra a alátu mama dostala lèníkový
záchvat. No a èo doda? tedrý
veèer skonèil ako zaèal 
zhonom a nervozitou.
Dospela som, narodili sa mi
deti, opä boli Vianoce. Ja som
si vak povedala, e moje deti
musia ma krajie Vianoce 
pokojnejie. Peèenie som naplánovala a piekla som koláèiky u
od Lucie. Hlavne suché peèivo,
ktoré potrebuje odlea. Aj ja
upratujem pred sviatkami, ale
postupne od zaèiatku decembra. Koniec  koncov, kde sú
malé deti za dva týdne ktoré
strávia doma, sa musí opä
vetko poupratova. Keï deti
dorástli a zjedli toho viac,

musela som vari vo väèích
hrncoch. Lene pri tej pestrej
zmesi sa uivili aj sliepky,
maèky a pes. To u nehovorím
o zaívacích problémoch a nabratých kilogramoch. Viem, e
èitate¾ky sú vetky skúsené
gazdinky s dlhoroènou praxou.
Ale èo tak si naplánova sviatky tak, aby pre nás boli astné,
bez lèníkových záchvatov,
pokazených alúdkov a stresu.
Nebolo by lepie, miesto vystávania pri sporáku, sa aspoò
cez sviatky venova deom,
alebo aj sebe? Skúste si uvedomi jedno: ¼udia si sami kopú
hrob vidlièkou a noom. Hovorí sa, e neijeme preto, aby
sme jedli, ale jeme preto, aby
sme ili. Aby potrava nebola pre
nás jedom, ale príjemným
záitkom. Vyhýbajme sa hlavne
akým vypráaným jedlám,
múènikom s mastnými plnkami,
sladkým bublinkovým malinovkám a mnostvu alkoholu. Uberme najmä vtedy, keï sa po jedle
uloíme na gauè, alebo do kresla
pred televízor. K televízoru si
neberme drobnosti na zahryznutie. Ak u chceme nieèo
zahryznú, zoberme si radej
ovocie, alebo orieky. Deom
namiesto malinovky ponúknime
dobrý ovocný èajík, alebo èistú
minerálku. Za akým jedlom
padne dobre pohár piva, ale
potom by bolo dobré vybra sa
na prechádzku, aby sme spálili
aspoò èas z toho mnostva
kalórií, ktoré sme do seba
dostali. Teraz si urèite hovoríte,
èo nám to tá tlaèí za kaleráby
do hlavy, veï takéto reèi poznáme. Sú predsa vianoèné sviatky, èlovek sa musí aspoò raz do
roka poriadne napcha a ui
si. Stretne sa rodina, priatelia,
nieèo sa vypije, zaje a na druhý
deò máme opicu ako vyitú.
Ak u do tohoto tádia dospejete, nebolo by vo veci da si
od¾ahèovací deò. iadne mastné vypráané jedlá, iadne
sladkosti, alkohol. Doprajme
telu èas, aby sa spamätalo

a zregenerovalo. Najlepie urobíte, keï si dáte nieèo ¾ahké,
pokia¾ to vá alúdok znesie,
snate sa vypi èo najviac
tekutín, aby ste detoxikovali
organizmus od kodlivín. Dobre
vám urobí harmanèekový alebo
mätový èaj a èistá minerálna
voda. Èím viac, tým lepie. Na
zlepenie trávenia poèas celého
roka pouívajte pri varení bylinky, ktoré pomáhajú zmieròova aj plynnatos a dajú jedlu
originálnu chu. Pouívajte
preto ve¾a mäty, kôpru, rasce,
chrenu, bobkového listu, feniklu, estrogénu, pukovorca,
majoránky, korice, ïumbiera

(zázvoru), kardamónu. A ako je
to so so¾ou? ¼udia, ktorí sa
lieèia na vysoký krvný tlak
urèite vedia, e sa má pouíva
ako afran  len troku. K. Èapek povedal: Humor je so¾ou
ivota, kto sa ním dobre nasolí,
zostasne dlho èerstvý. Ak si
u máme prisoli, priso¾me si
humorom. Humor neublíi, nestúpne nám z neho krvný tlak
a sviatky preijeme v pohode.
No a nakoniec prikladám pár
receptov, z ktorých by nás
nemali rozbolie alúdky a nemali by ste z nich ma ani ve¾mi
hlboko do vrecka.
<

Labunícke kurèa

Potrebujeme: 1 kurèa, 1 lyica horèice, 1 lyièka karí korenia,
tipka pamajoránu, 2 lyice petrlenovej vòate, 3 lyice oleja,
1 lyica vegety, 1 strúèik cesnaku, 2 lyice citrónovej avy,
so¾, 1 lyièka masla, 3 lyice strúhanky
Postup: Kurèa rozdelíme na dve polovice. Z oleja, horèice, karí
korenia, cesnaku, pamajoránu, petrlenovej vòate, vegety
a citrónovej avy vymieame pastu. Potrieme òou kurèa
a necháme v chladnièke 2 hodiny odlea. Potom ho uloíme
na pekáè, posolíme, posypeme strúhankou a pridáme pár
plátkov masla. Peèieme v rúre 3/4 hodiny. Pod¾a potreby
polievame vývarom. Podávame so zemiakmi.

Suienky z vloèiek a mrkvy

Potrebujeme: 2 álky ovsených vloèiek, 2 álky mrkvy, 1 vajce,
3 lyice Palmarinu, pol álky umytých hrozienok, pod¾a potreby
voda
Postup: Ovsené vloèky pomelieme na mäsovom mlynèeku,
pridáme na jemno postrúhanú mrkvu, posekané hrozienka
a ostatné suroviny. Vypracujeme cesto, ktoré necháme na
chladnom mieste 1 hod. stá. Vyva¾káme placku, z ktorej
vykrajujeme suienky a na suchom plechu do ruova upeèieme.
Peèieme asi 35 min.

Plnené gu¾ky

Potrebujeme: 300 g hladkej múky, 40 g prákového cukru,
200 g masla, 100 g oriekov, 2 åtky, vanilkový cukor
Postup: Zo surovín vypracujeme cesto, ktoré dáme na chladné
miesto 1 hod. postá. Potom urobíme z cesta valèek, ktorý
pokrájame na rovnako ve¾ké kúsky. Do stredu cesta dáme
kúsok kandizovaného ovocia a urobíme gu¾ky. Peèieme
v mierne predhriatej rúre. Ete horúce oba¾ujeme v cukre.
Prajem vám dobrú chu a ve¾a zdravia a spokojnosti nielen
cez sviatky, ale celý nasledujúci rok.
<
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Rozhovor s Vdp. Martinom Mikulcom
Ján Belko
Narodil sa 9.11.1919 v obci
Villa Ludrová ako najmladí
zo tyroch súrodencov. Od malièka mal v srdci túbu sta sa
kòazom aj keï ju verejne neprejavoval, jeho ivotne krédo
je dáva, a sám je rád, e môe
i ako osemdesiatroèný pomáha iným. Je na svoje meno
hrdý, tvrdí, e je to meno gavalierskeho èloveka. Vdp. Martin Mikulec, ako dnený ná
hos.
Z akej rodiny pochádzate?
 Pochádzam z rodiny chudobných ludrovských ro¾níkov. Naa rodina vlastnila 2  3
ha po¾a a otec bol v Amerike
odkia¾ poslal nejaké peniaze.
Keï sa vrátil, zaèínala sa kríza,
sám bol v Amerike rok nezamestnaný. Doma sme gazdovali
ako normálni gazdovia, chovali
sme jednu - dve kravy, teda
nedá sa poveda, e by sme boli
najbiednejí ale neboli sme ani
zámoní. V Ludrovej nebol nikto
obrákom, no ivot na Liptove
bol skromný.
Bolo vaim záujmom sta sa
kòazom odmalièka?
 Najmä moja matka chcela èi
by bola rada keby som sa stal
kòazom. Mne sa náboenské
veci páèili, hoci som nebol ani
nejakým aktívnym minitrantom, lebo boli iní hlavnejí
a napokon po tvrtej triede som
iiel na gymnázium take to ani
nebolo moné. Ale túba ostávala a ja som sa tomu nejako
neprieèil. Doma nebol nejaký
náboenský tlak a náboenský
ivot za pána farára Kodríka do
roku 1935 bol taký pomerne
skromný. Do kostola sa v nede¾u chodilo no moja mama
nebola ani terciárka ako nejaké
iné. Moja závereèná práca na

gymnáziu sa týkala práve práce
v náboenskej oblasti a cie¾om
bola moja práca s mladými.
Kde ste tudovali a kedy ste
boli vysvätený?
 Do seminára som sa prihlásil
hneï po maturite v roku 1938
a to na Spiskú Kapitulu. Na
skúku ma pán farár imièák
odviezol autom, èo bolo tak
trochu mimoriadne. Neskôr to
vyzeralo e budem poslaný do
Ríma no napokon tam bol poslaný Nahálka a ete jeden iný
bohoslovec ktorý u mal túdiá
v Ríme. kolu som ukonèil
13. júna 1943 kedy som bol aj
vysvätený za kòaza.
Aké boli túdiá poèas II. svetovej vojny?
 Úplne normálne. Keï sme
konèili, u nás ete front nehrozil,
no vedelo sa, e Nemci prehrávajú. Kadopádne v seminári
bola obava, èo bude, èo sa
stane. U v 1943 sne vak vedeli
e príde bo¾evizmus a e to
bude ma negatívny dopad.
Z náho roèníka ale nikto
neodskoèil. Mal som skromné
primície, mama zomrela u v roku 1938 keï som iiel do seminára.
Vae pôsobenie a pôsobiská?
 Mojim prvým pôsobiskom
boli Letanovce, priiel som tam
po kòazovi ktorý tam bol sedem
rokov kaplánom. Volal sa Martin tevèek alebo Maro Madaèov  fotografoval, hral na
harmonike, pracoval s mládeou
(bolo tam Zdruenie kresanskej mládee), bol spisovate¾
a odtia¾to iiel na biskupský
úrad za tajomníka. No a po
takomto kòazovi príde do farnosti kaplán, ktorý vie ako tak
slúi omu a niè viac (smiech).
Tam som pôsobil tri roky, a cítil
som sa tam ve¾mi dobre, myslím e aj iní to vnímali pozitívne.
Zaèínal som tam ete cez vojnu.

Potom sme zaloili potravinové
drustvo, ktoré dobre fungovalo. Odtia¾ ma preloili do Spiského Podhradia, kde som bol
rok (1946-47), potom ma poslali
do Smiian s tým e pôjdem
za expozita do I¾aoviec, no to
sa nakoniec nekonalo. Mòa
poslali do Spiského Bystrého
 Kubach, take som si nosil
kufre hore dole (mal som perinu,
a aj rádio a bicykel). Tam som
bol tri mesiace a odtia¾ som iiel
do Popradu  Ve¾kej. Tam som
il s kòazom ve¾kého sociálneho ducha, ktorý sa prièinil o to
aby v Svite predali lúky Baovi
a aby katolíci boli zamestnaní
a ako sa povedalo aby mohli
dzeci hovac. Tam sa zaèínali
prejavova zárodky blíiaceho
sa bo¾evizmu, vytváraním
velijakých spolkov a zdruení.
Od roku 1952 som vedel e mi
hrozí zavretie, lebo som mal
styky s kòazmi ktorí sa skrývali.
Objavili sa aj monosti ís do
zahranièia, a to cestou cez
Petralku ale ja som sa ete
necítil tak ohrozený aby som to
tu mohol necha. Koniec 
koncov bol to aj ve¾ký risk.
Vá kontakt s TB?
 V lete 1952 ma po prvý krát
oslovila TB, e kde je Nahálka.
Pravdae som odmietol. Naiel
som ho dva týdne predtým
u Hanky Tholtovej. U ma aj
brali do iliny, ale od auta
povedali, e si po mòa prídu
domov. Napokon ma formálne
preloili do Zakamenného, èo
vak potom zruili a nasledujúceho pol roka som mal taký
pocit, e ma niekto sleduje. Pred
desiatym februárom ma preloili
do Tatier, kde som len za týdeò
ostal. Potom si po mòa prili,
odtia¾ sme ili do Popradu na
výsluch, a do Koíc, kde som
bol rok vo vyetrovacej väzbe.
Dostal som ponuku, za prezra-

denie toho kde je Nahálka, ís
hneï na slobodu. Som rád, e
som to ani nevedel, a ani nechcel, lebo viete, to bolo silné pokuenie. Nakoniec ma odsúdili
na desa rokov, urobili z nás
skupinu (plus jedna dievèina
a Michal Oká¾). Rozsudok znel:
za velezradu a pioná. Odvolali
sme sa do Prahy. Mne sadzbu
nezvýili, tomu dievèau dali
o rok viacej. Obhajova sme sa
nemohli - skratka komédia.
Kde ste vykonávali trest?
 Poslali nás na dva roky do
Jachymovska, kde sme pracovali na sovietskej atómovej
bombe (smiech). Bola to fyzicky
nároèná práca, ale mali sme tam
dobrú stravu. Bolo nás tam asi
sto kòazov, pracovali sme bez
ochrany a vetko bolo rádioaktívne. Potom nás rozloili, jednu
partiu do Mírova, inú do Èeského raja (Valdice) a tretiu èas
poslali do Leopoldova. Tam som
sa dostal aj ja. Bývali sme tam
v niekdajích bacharských
ubytovniach a tam sme opravovali múène vrecia. Spoloènos
bola vynikajúca: biskupi, kòazi,
odborníci... to bol akoby klátor,
naozaj dobre. Kadý deò niekto
z nás mohol celebrova neskôr
aj viacerí denne. Koncelebrova
sa nemohlo, to bolo ete pred
koncilom. Tu sme boli dva roky,
a odtia¾to nás poslali do Valdíc,
kde sme robili ovesky na lustre.
To boli galeje. Boli sme tam pä
rokov. Roku 1960 prila amnestia z ktorej ma ráèili vynecha,
e vraj nie som dostatoène
pripravený. Napokon prila
druhá tak neèakane v roku 1962,
do ktorej som bol zaradený aj
ja. Teda bol som vo väzení
devä rokov a dva mesiace.
Oèakávali ste od roku 1968
nejakú zmenu?
 Mne sa tento rok podarilo
Pokr. na str. 9
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aj nejako dosta do Ríma. Kadopádne, nejaké uvo¾nenie
prilo, mnohí kòazi z výroby boli
zadelení do farností, zaèalo sa
vyuèova náboenstvo. Ja
osobne som bol ale skeptický.
Dubèek bol ¾udský, ale socializmus s ¾udskou tvárou je
nemoný. Marxistický socializmus to sa nedá napravi. To
napokon priznal aj Gorbaèov.
Èo dalo podnet na ukonèenie
komunizmu v tej forme v akej
bol?
 Po smrti Stalina èi Chruèova boli podmienky väzenia
a tresty zmiernené no po roku
1968 sa komunizmus vrátil, aj
keï nie taký ostrý. Myslím, e
hospodársky to naozaj nelo,
a komunistom bola ve¾mi vyèítaná nesloboda. Hovorí sa, e
komunisti to u nevládali udra
tak to pustili. Ja myslím skôr na
slová Panny Márie ktorá povedala: Moje nepokvrnené srdce zvíazí. V tejto dobe bol
ve¾kou osobnosou biskup
Tomáek ktorý podporil celotátnu podpisovú akciu za slobodu biskupov. Ïalej priiel
Bratislavský ve¾ký piatok. No
pád komunizmu bol neèakaný,
bolo to prekvapenie.
Postoj kòazov, hlavne takých
ako vy voèi komunistom po
páde?
 Povedalo sa: My nie sme
takí ako oni teda my to nebudeme ako oni zakazova vetko
a prenasledova. Prila mylienka aby boli rozumne súdení,
nikto ich nechcel vradi, no
cie¾om bolo, aby neboli pustení
do vedúcich funkcií. Na to mal
slúi lustraèný zákon. Zákon
bol odhlasovaný, v Èechách
bol ako tak uplatòovaný, u nás
Meèiarova vláda zakázala jeho
plnenie. Nikto nebol odsúdený.
Niektorý ¾udia sa obrátili, to je
v poriadku. Uznali chybu a konali nápravu. Mnohí vak neprejavili ani náznaky nápravy.

ROZHOVOR
Vá postoj k Slovenskej republike a k deleniu?
 Ako tudent v seminári som
vyskakoval od radosti, keï bol
vyhlásený Slovenský tát.
V Ruomberku sme ako hlinkovci - autonomisti vítali odovzdávanie Pittsburskej dohody
Hlinkovi. Èo sa týka osobností
ako Èarnogurský, èi Mikloko,
nie sú to anjeli, ale majú za

ovplyvòovanie celého vývoja
zo strany niektorých vplyvných èeských katolíckych kruhov.
Ako hodnotíte katolícku cirkev po páde komunizmu?
 Celkovo je to pozitívne,
hlavne po stránke organizovania cirkvi, nové semináre, vymenovanie biskupov, tlaè atï.
Kvantita alebo kvalita?

sebou prácu v ktorej sa osvedèili. Èarnogurský sám hovoril
o osobitnej stolièke a hviezdièke pre Slovensko. To èo robil
pred prevratom, keï obhajoval
perzekvovaných, to robil z presvedèenia nie s víziou ministerského kresla. Ja som rád existencii Slovenského tátu, ale
myslím, e na to vtedy nebol
vhodný èas. Ako sa hovorí:
rozdelenie bolo z vôle Klausa
a Meèiara. Myslím, e ¾udia by
v referende neboli podporili
rozdelenie. Zazlievam ale aj

 Viete, v seminári sme hovorili: Radej kòaz nijaký ako kòaz
nejaký. Ja som starí kòaz,
a tak by týmto mohlo ís o generaèný problém. Ale myslím,
e v seminári je prive¾ká vo¾nos. Teraz sú povolené mobilné telefóny a iné veci. Myslím,
e sme tam mali tvrdie podmienky. Správanie kòaza by
malo by na vysokej úrovni. Èo
sa týka áut myslím, e mnohí
mladí kòazi sú v tejto otázke
nároèní. Ducha chudoby by
bolo asi viac treba udriava.
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Aké je vae ivotné krédo,
veï máte osemdesiat a optimizmus je stále bada?
 Verím v Boha Otca (smiech).
Vade som sa správal ako kòaz.
Èi v krimináli alebo vo výrobe.
Kòaz má hlavné poslanie slúi
a dáva sa. Ja som si nikdy
neodpájal telefón, bol som vdy
k dispozícii. Rozhodoval som sa
preto aj vtedy keï som mal
monos emigrova. Chcem sa
stále zdokona¾ova. Zaujímam
sa o vetko, èi mám k tomu
pozitívny alebo kritický postoj.
Som vïaèný za dobré zdravie
aj keï menie problémy sa
objavia.
A èo susedské vzahy?
 Viete, tie prekáraèky medzi
Ludrovcami i tiavnièanmi vdy
boli. Ja si myslím, e zo tiavnice
pochádzali mnohí vynikajúci
¾udia. Vaa obec bola náboensky mieaná, no myslím e ¾udia
ktorí boli veriaci, boli naozaj
kvalitní. Bolo tam hodne osobností, ako napríklad Félix a iní,
ako aj viacero kòazov. V Ludrovej síce boli vetci veriaci, ale
to ich pôsobenie nebolo také
výrazne. Toto som tak trochu
tiavnièanom závidel.
Vá odkaz do tretieho tisícroèia a k týmto Vianociam?
 Som vïaèný Bohu za to, e
preívam rok 2000. Tak ako ja
mám teraz 81 aj svätý Martin
mal to¾ko keï zomrel. Som na
to meno hrdý, veï je to meno
gavalierskeho èloveka. Niekedy
som tomu nechcel veri, e by
som sa mohol doi tohto
milénia. Èo sa týka konkrétne
tejto obce prajem si aby sme
zozbierali vetky potrebné
prostriedky na dostavbu kostola. Nie som tu farárom, ale èo
môem urobi v záujme tejto
veci, to urobím. Vetkým prajem
radostné preitie Vianoc. Taktie
prajem hodne optimizmu a pokoja v Novom roku. Najmä keï
ijeme v tejto dobe.
<
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Legenda:

Tajnièka

VODOROVNE: A. Prvá èas tajnièky - B. Skypril
motykou - Druhá èas mesta Alma - Porob toporom
- C. Chemická znaèka Kurèatovia - Ten èo èítal Rieka v Rusku - Rímskych 500 - Skratka antigariaku
- D. Získava vedomosti - Kniha islámu - nemá
vedomosti - E. Muské meno - enské meno - F.
Prudký tok - Domáce zviera - Chemická zn. Dusíka
- G. Výrobok na predaj - tvrtá posledná èas tajnièky
- H. enské nemo - Slabo ofúkal - I. Rímskych 1100
- Polomer - Skr. Mladá Boleslav - Zapojil - J.
Chemická zn. oxidu iodnatého - Zámeno - Posledné
písmeno abecedy - Spojka - K. Druhá èas tajnièky
- L. Lebo básnicky - Biblické mesto znièené ohòom
a sírou - M. Citoslovce - Mäkké T - Pl - Popolnica
- Chodia do koly - N. Tretia èas tajnièky - Poíval
vodu.
ZVISLE: 1. Èasový úsek - Znaèka uránu - Grécka
bohyòa lovu - Utekaj - 2. Podmienková spojka iaci remesla - Patriaci otcovi - rï na voze - 3.
Ráta - Opak nevery - Rímskych 50 - 4. Robil opis Týkajúci sa mája - 5. Èert - Èlen arabského národa
- Politik bývalého slovenského tátu - 6. Tlaèenie Èas oceánu - 7. Vojenský pakt - Dym - Èad - 8.
Prchavá látka - Silný jas a teplo - Valéria domácky
- Obrnené vozidlo - 10. Druh výaztva v zápasde Chemická zn. striebra a aktíria - 11. Spojka - O
mojej osobe - Muské meno - Preto - Buï ivý - 12.
Znaèka dusíka - Kam - Mesto v Po¾sku - Spojka Moja po taliansky - 13. Obyvate¾ Oravy - Rímskych
1 - Rieka na Slovensku - Bývalá skr. Oddielu
Armádnych Pretekárov - 14. Cenina - Tona Znaèka ruského lietadla - portovci, závodníci - 15.
Èastica - Súhlas po èesky - Skr. Leonarda - Pota po
anglicky.

Ján Vulpíny
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Duan Dírer

Rieenia z èísla 3/2000:
Tajnièka: ...tátnej samostatnosti, kde o tom vetkom bude si rozhodova sám.
Rébusy: 1. jeseò, 2. trieda, 3. príklad, 4. veta, 5. kola, 6. zoit
Výhercovia:
Tajnièka: Prilo 6 rieení, 5 správne. 100 Sk získava: Jozef Omasta, Liptovská tiavnica; Monika Meková, Ruomberok
Rébusy: Prilo 6 rieení, 1 správne. 50 Sk získava: Jozef Omasta, Liptovská tiavnica
Rieenie rébusov a vylútenú tajnièku odovzdávajte v kancelárii Obecného úradu. Dvoch vylosovaných rieite¾ov odmeníme sumou 100 Sk za vylútenú tajnièku a dvoch vylosovaných rieite¾ov sumou 50 Sk za vyrieené rébusy.
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