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Príhovor k obèanom
Duan Dírer
Zima sa skonèila, je
tu jar. Príroda sa prebúdza, vonku sa zaèína vetko zelenie,
vetko oíva. Mnohí
sme plní elánu, nápadov a chuti robi
ve¾ké veci. Ale aj
obáv, èo bude ïalej, èo nám zajtrajok
prinesie.
Zamyslime sa nad tým, e k tomu, ak
chceme nieèo zmeni, treba neuverite¾ne
málo.
Ma dobrú mylienku, chu ...
Ale aj odvahu, nadenie ...
Kadý deò, ktorý preijeme, na nás nechá
stopu, èi sme ho preili s ambíciami nieèo
dokáza, alebo nie.

Odhoïte preto svoje zábrany, prestaòte
sa obmedzova a nebojte sa premý¾a,
sníva. Jednoducho poèúvajte samých
seba.
Nie, nie je to hlúpos.
Veï sa pozrime len na ten poklad, ktorý
máme okolo seba - nae deti. Tí vo svojej
detskosti dokazujú také ve¾ké veci ...
Neviem ale, kedy prichádza ten okamik,
keï sa aj v nich zrazu mnohé vytráca,
stávajú sa dospelými ... a tak strane strane ványmi.
Buïme aj my stále demi - mladí, nadení, usmievaví, priate¾skí, ...
A majme chu si viacej pomáha ...
Je tu jar. Príroda sa prebúdza. elám Vám
vetkým krásnu jar. Aj vo Vaom ivote ...
<

Zo zasadnutia Obecného
zastupite¾stva
Obecné zastupite¾stvo obce Liptovská
tiavnica zasadalo dòa 20.12.2000 za
prítomnosti 11 poslancov, starostu obce
a hlavná kontrolóra obce. Jedným z bodov
programu bola úprava rozpoètu na rok
2000. Ekonómka úradu predloila návrh
úpravy rozpoètu pod¾a platnej rozpoètovej
skladby na rok 2000 vo výke 280 000 Sk
pre príjmovú aj výdavkovú èas rozpoètu.
V príjmovej èasti rozpoètu dolo
k navýeniu dane z príjmov fyzických osôb
vo výke 100 000 Sk, zo tátneho fondu
ivotného prostredia SR doplatok 10 % po
vydaní kolaudaèného rozhodnutia odkanalizovanie obce úsek súp. è. 22 a 44 vo
výke 150 000 Sk a prevod z rezervného
fondu vo výke 30 000 Sk. Vo výdavkovej

èasti rozpoètu dolo k navýeniu za odkanalizovanie obce úsek od. súp. è. 22 po súp.
è. 44 vo výke 280 000 Sk. Rozpoètové
príjmy a výdavky obce sú vyrovnané vo
výke 2 340 000 Sk. Poslanci OZ predloený
návrh jednohlasne schválili.
Hlavným bodom zasadania bolo prerokovanie návrhu rozpoètu obce na rok 2001,
ktorý predniesla ekonómka obecného
úradu. Po viacerých pripomienkach poslancov bol rozpoèet obce na rok 2001 jednomyse¾ne schválený (súhrnný rozpoèet
uvádzame na inom mieste). Ïalími dôleitými bodmi bolo prerokovanie a schválenie
Veobecne záväzného nariadenia (ïalej len
VZN) obce è. 2/2000 o podmienka urèovania a vyberania dane z nehnute¾ností na

nepredajné
Milí èitatelia,
dnes dríte v rukách u 9-te èíslo náho
a Váho èasopisu "tiavnické to i to".
Prostredníctvom neho sa môete
oboznamova s dianím v obci, èo sa
týka minulosti, ale i budúcnosti.
Môete nazrie do okienka zdravovedy, alebo sa oboznámi, èo sa udialo
v kole. Viem, e vetci spoluobèania
èasopis neèítajú a niektorí majú k nemu
veru i negatívny postoj. Napriek tomu
si myslím, e má pre nau obec význam
a sú v òom publikované skutoènosti,
ktoré sa viac, alebo menej týkajú nás
vetkých.
Nezáujmom nás ¾udí o veci verejné
sa èasto o mnohé ochudobòujeme. Je
dôleité vedie prejavi snahu a prípadne sa podeli o svoje vedomosti,
názory, pocity, alebo nápady napríklad
prispievaním do náho èasopisu. Veï
je tu pre nás - sami si ho tvoríme
a prispôsobujeme tak, aby sa nám páèil
a vyhovoval nám èo najviac. Pomôme
si navzájom.
Prajem Vám príjemné èítanie.
éfredaktor
rok 2001 a VZN obce è. 3/2000 o pouívaní
miestnej kanalizaènej siete a poplatkov za
jej pouívanie za rok 2000. Starosta obce
predniesol návrh VZN o dani z nehnute¾ností, informoval poslancov, e návrh
nepoèíta so zmenou sadzieb za nehnute¾nosti, pretoe sa chystá novela zákona
o daniach. Po diskusii poslancov
k predloenému návrhu bolo VZN obce è.
2/2000 jednomyse¾ne schválené. Pre informáciu obèanov uvádzame, e poplatky za
daò z nehnute¾ností zostávajú na úrovni
roku 2000. Návrh VZN obce o miestnej
kanalizácii predloil na prerokovanie
Pokr. na str. 2
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Zo zasadnutia OZ
Pokr. zo str. 1

starosta obce. Po rozprave
poslanci navrhli, aby poplatok
za pouívanie miestnej kanalizaènej siete bol 3 Sk/m3. VZN
obce è. 3/2000 bolo jednomyse¾ne schválené.
Zasadania OZ sa zúèastnil aj
zástupca mládee Stanislav
Tholt ml. Poslancom OZ bola
uloená povinnos pravidelne
kontrolova èinnos mládee
v miestnom klube mládee.
Napriek niektorým pripomienkam poslancov môeme kontatova, e miestnos slúi svojmu úèelu.
V bode rôzne starosta obce
informoval poslancov o petícii
obèanov zaradi veèerný autobusový spoj s odchodom
o 20,15 h z Ruomberka poèas
celého týdòa. Dnes po rokovaniach s vedením SAD môeme oznámi, e SAD sa poiadavke obèanov nebráni s tým,
e z rozpoètu obce bude financovaná èiastka cca 3 000 Sk za
týdeò. O rozhodnutí SAD
poslanci OZ ete nerokovali,
avak rozpoèet obce na rok 2001
s financovaním SAD nepoèítal.
Na zasadaní OZ bol schválený
aj Plán èinnosti Obecnej kninice Liptovská tiavnica na rok
2001. Na nákup kníh bola vyèlenená z rozpoètu obce èiastka
vo výke 8 000 Sk. Po prijatí
uznesení bolo zasadanie OZ
ukonèené.
Poslanci OZ sa opä stretli na
pravidelnom pracovnom rokovaní dòa 23.2.2001. Zasadania
sa zúèastnili 10 poslancov
(jeden ospravedlnený), hlavná

SCP

RUOMBEROK

Výrobca papierov
do Vaich tlaèiarní a kopírok.

kontrolórka obce a hostia.
Zasadanie otvoril a viedol
starosta obce, zapisovate¾kou
bola Miroslava Kaèaljaková.
Ekonómka obecného úradu
predniesla Výroènú správu
hospodárenia obce Liptovská
tiavnica za rok 2000. Skutoèné
príjmy obce za rok 2000 predstavujú èiastku 2 507 298,13 Sk,
skutoèné výdavky obce za rok
2000 vo výke 2 507 298,13 Sk,
výsledok hospodárenia 0. Zostatok finanèných prostriedkoch
na úètoch obce k 31.12.2000
predstavuje èiastku 1 794 877,88
Sk. Na sociálnom fonde obce
k 31.12.2000 má obec 9 766,72
Sk. Inventarizáciu majetku obce
Liptovská tiavnica k 31.12.
2000 vykonali inventarizaèné
komisie na to schválené uznesením OZ è. 55/2000 zo dòa
12.10.2000. O vykonanej inventarizácii na úseku obecného
úradu a domu smútku, poiarnej
ochrany a civilnej ochrany,
kultúrneho domu a obecnej kninice boli vypracované správy,
inventárne zoznamy, tabu¾ky
stavu majetku obce s prírastkami a úbytkami. Inventarizaèné
komisie kontatovali, e vetok
majetok evidovaný v inventárnych knihách sa nachádza
v priestoroch na to urèených.
Manká a kody na majetku
zistené neboli. Nebol zistený
rozdiel medzi úètovným a fyzickým stavom majetku. Poslanci
OZ schválili likvidaènú komisiu
na likvidáciu majetku navrhnutého na vyradenie pre opotrebovanos a nepouite¾nos.
Starosta obce uloil stavebnej
komisii splni uznesenia
vyplývajúce z ich èinnosti do

najbliieho zasadania OZ.
Poslanci prerokovali iados
Pozemkového spoloèenstva
majite¾ov lesov (ïalej len
PSML) v Liptovskej tiavnici,
ktorú predniesol predseda
PSML p. Ladislav Slanicay. Ide
o rekontrukciu kancelárie
PSML, ktorú majú v nájme od
obce na základe nájomnej zmluvy do roku 2002. Rekontrukcia
by rieila zníenie stropu, výmenu okien a dverí a celkové
zateplenie miestnosti. Keïe ide
o nároènú finanènú investíciu
cca 100 000 Sk, výbor PSML
iada o predåenie nájmu minimálne na 10 rokov. Poslanci
zobrali predloenú iados na
vedomie a odporuèili starostovi
obce a predsedovi PSML vypracova nájomnú zmluvu,
v ktorej budú zapracované
poiadavky obidvoch strán.
Predåenie elektrickej siete
smerom k p. ¼ubomírovi Kostolnému súp. è. 230 bolo ïalím
bodom rokovania OZ. Nako¾ko
sa jedná o lokalitu, kde t. è. nie
je verejné osvetlenie, starosta
obce navrhol, aby sa aj v tejto
èasti zrealizovala výstavba
predåenia elektrickej siete.
Poslanci návrh odsúhlasili
a predmetná stavba bude realizovaná s SEZ, . p. ilina, závod
Ruomberok v letných mesiacoch. V bode rôzne poslanci
schválili zalesnenie lokality
Vrchhora, ktoré bude realizované v spolupráci s PSML Liptovská tiavnica..
Po vyèerpaní vetkých bodov programu a schválení uznesení bolo zasadanie OZ ukonèené.
<

Poïakovanie

Touto cestou chce Obecné zastupite¾stvo obce
Liptovská. tiavnica poïakova p. RNDr.
Ladislavovi itánimu za sponzorský príspevok na
zaplatenie faktúry za tlaè vianoèného vydania
obecných novín tiavnické to i to.

TIAVNICKÉ TO I TO

Do pozornosti
majite¾om psov
Tieto riadky patria hlavne majite¾om psov v naej
obci. V poslednom období
sa èoraz viac mnoia sanosti obèanov na vo¾ný
pohyb psov po obci. S po¾utovaním musím kontatova, e sanosti sú
opodstatnené. Staèí sa
kadému z nás poprechádza po obci a musíme
prizna, e mnostvo psov
behá po obci tak, ako keby
nikomu nepatrili. Viem pochopi, e raz za èas sa
stane, e sa pes uvo¾ní
z ohrady. Nepochopím
vak majite¾a psa, ktorý ho
jednoducho vypustí na
vo¾ný výbeh a pes behá po
obci celé dni i noci.
Preto musím upozorni
majite¾ov psov, e zaplatením miestneho poplatku za
psa sa ich povinnosti nekonèia. Ïalie povinnosti
majite¾ov psov vyplývajú
z platného Veobecno záväzného nariadenia (ïalej
len VZN) obce è. 2/1996,
v ktorom sa hovorí:
- "Kadý majite¾ psa musí
tohoto na svojom pozemku dra tak, aby bolo
zamedzené obaovaniu
chodcov a jeho doráanie
na nich pri ich pohybe po
verejnej komunikácii."
- "Pohyb psov po komunikáciách a verejných priestranstvách je dovolený iba
v doprovode majite¾a a to
na vodítku."
Za poruenie tohoto VZN
obce môe obec uloi
pokutu vo výke 1 000 Sk
v súlade so zákonom
è. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
zmien a doplnkov.
<
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Sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2001
Na základe zákona è. 165/1998 Z. z. o sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2001 sa sèítanie vykoná na celom území SR.
Rozhodujúcim okamihom sèítania je polnoc z piatku 25. mája 2001 na sobotu 26. mája 2001. Pre tento úèel obec Liptovská tiavnica
vytvorila obecnú komisiu pre sèítania v zloení:
1. Daniela uhajdová
Liptovská tiavnica súp. è. 292
2. Ján Ondrejka
Liptovská tiavnica súp. è. 16
3. Ing. Vladimír Tholt
Liptovská tiavnica súp. è. 4
4. tefan Dírer
Liptovská tiavnica súp. è. 116

Z matriky obce Liptovská
tiavnica - rok 2000

Na vedenie agendy a zodpovednú za plnenie jednotlivých
úloh pri sèítaní bola urèená:
Miroslava Kaèaljaková Liptovská tiavnica súp. è. 260.
V obci Liptovská tiavnica sú vytvorené tri sèítacie obvody.
Èíslo sèítacieho obvodu
1. od súp è. 1
do súp. è. 128
2. od súp. è. 129
do súp. è. 229
3. od súp. è. 230
do súp. è. 372

Sèítací komisár
Marek Jacko
L è. 250
Valéria Tholtová
L è. 191
Katarína Balalová
L è. 137

Náhradník
Ladislav Slanicay
L è. 34
Elvíra Tkáèiková
L è. 35
tefan Belko
L è. 267

Rozpoèet obce Liptovská
tiavnica na rok 2001
Príjmy v tisícoch Sk
Vodné hospodárstvo
Kultúra
Ostatná èinnos v kultúre
Pohrebníctvo
Odstraòovanie TKO
Dane a poplatky od FO
Dane a poplatky od PO
Správa úradu
Transfery zo tátneho rozpoètu
Príjmy spolu:

43
6
2
7
103
1 135
564
140
300
2 300

Výdavky v tisícoch Sk
Investície
Oprava miestnych komunikácii
Poiarna ochrana
Príspevok Z
Stravovanie Z
kolenie, semináre
Príspevok telovýchovnej jednote
Kultúra
Kninica
Ostatná èinnos v kultúre
Verejné osvetlenie
Pohrebníctvo
Verejná zeleò
Èistenie a obsluha verejných komunikácií
Odstraòovanie komunálneho odpadu
Odmeny poslancom
Správa obecného radu
Výdavky spolu:

609
20
50
50
8
4
106
66
21
73
175
49
16
20
103
20
910
2 300

Narodenie
Hrabuová Katarína è. 158,
Lacová Michaela è. 191,
indléry Peter è. 222,
Blanová Michaela è. 187,
Pethová Soòa, è. 282,
Otiepka Richard è. 295,
várny Martin è. 5,
Zmijáková Stanislava è. 242,
Kme Matú è. 18,
Havelka Daniel è. 18,
Hrabua Juraj è. 329,
Capík Tomá è. 227,
Dechtár Dávid è. 314,
Muuta Michal è. 124
Úmrtie
Královenský Vladimír 23 rokov,
Ondrejka Juraj 61 rokov,
Ondrejková Anna 71 rokov,
Hrabua Viliam 66 rokov,
Omasta ¼udovít 49 rokov,
Hollý Peter 58 rokov
Manelstvo uzavreli
Hrabua Juraj a Menderová Jaroslava,
Capík Pavol a Klimová Stanislava,
Dechtár Dalibor a Meková Alena,
Slanicay Miroslav a Muríòová Iveta,
Havelka Marek a ifèáková Miroslava,
Peterec Miroslav a Belková Terézia,
Morava Radko a Kuniaková ¼ubomíra,
várny Peter a Klimová Ema,
Ing. Betu Slavomír a Kunková Monika,
Droppa Mário a Kováèová Zuzana

História a súèasnos obce
Obec Liptovská tiavnica v spolupráci s Videotúdiom
INDEX KL Ruomberok vyrobilo videozáznam "História
a súèasnos obce Liptovská tiavnica" pri príleitosti 700
rokov od prvej písomnej zmienky o obci. Èas videozáznamu je pribline 50 minút. Cena je 230 Sk za kus.
Záujemcovia si videozáznam môu zakúpi na Obecnom
úrade v Liptovskej tiavnici.
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Èo je nae, je aj moje?
Ladislav Slanicay
Predovetkým èlovek, ale aj
vari vetky ivoèíchy, hoci len
podvedome a pudovo vyznávajú navonok pojem osobného
vlastníctva. Usudzujeme tak na
základe ich chovania sa a správania.
Keï v prírode pozorujeme
zvieratá a vtákov, nájdeme na
toto tvrdenie celý rad príkladov.
Èlovek, ten predovetkým,
osobné vlastníctvo nielen
uznáva, ale u od dávnych èias
sa pokúal zavies v spoloèenskom správaní a naívaní také
pravidlá a neskôr zákony, ktoré
by osobné vlastníctvo nielen
uznávali, ale aj ochraòovali.
Náboenstvá, predovetkým
kresanské, majú svoje prikázania. Obsahujú "nepokradne"!
V dávnejích èasoch niektoré
spoloèenstvá, hlavne v severských krajinách, prijímali na
ochranu osobného vlastníctva
èasto kruté a drastické opatrenia. Uplatòovalo sa jednoducho
pravidlo, kto ukradol - odali mu
ruku!

Civilizovaná spoloènos sa
takýmito opatreniami riadi
nemôe. Na ochranu osobného
vlastníctva prijala viaceré zákony, ktoré ale aj keï platia, ve¾mi
málo sa uplatòujú. Sú príli
(resp. boli) tolerantné voèi
previnilcom a z h¾adiska práva,
ako mnohé iné zákony, ve¾mi
"deravé", nedokonalé. Preto
sme svedkami toho, e aj tieto
zákony, konkrétne zákon 140/
1961 Zb. musel by pod tlakom
spoloèensky nerieite¾ných
udalostí a poruovania obèianskeho spoluitia, novelizovaný
a doplnený.
Jeho podstatnou chybou
a nedostatkom bolo, e taxatívne neustanovoval celú kálu
foriem krádeí a bol dokonca
viazaný na ve¾kos previnenia,
ktorá bola vyjadrená v korunách. Vieme ve¾mi dobre, akú
hodnotu dnes predstavuje koruna a akú mala pred pädesiatimi rokmi, alebo sto rokmi. Bola
mzdou, bola odmenou, za viac
ako hodinovú prácu. Preto dnes
aj s prihliadnutím na hodnotu
dnenej koruny, musel by

zákon 140/1961 Zb. pojednávajúci o krádei novelizovaný
a doplnený tak, aby zabránil
svojvo¾nému prisvojeniu si
veci, alebo kody, bez oh¾adu
na výku újmy spôsobenej na
vlastníctve.
Pôvodné znenie zákona toti
neumoòovalo postih toho, kto
si neoprávnene prisvojil aj
stokrát, napr. menie mnostvo
po¾nohospodárskych plodín,
kto stokrát odniesol z lesa
menie mnostvo dreva a pod.
Nemohol by zo zákona trestne
stíhaný.
Preto a hlavne preto tu máme
zákon nový, zákon novelizovaný a doplnený.
Keïe máme snahu predís
zbytoèným nedorozumeniam
a konfliktným situáciám, chceme na novelu tohto zákona
upozorni.
Novela citovaného zákona
stanovuje, e: ... rovnako sa
potrestá trestom odòatia slobody a na dva roky, alebo peòaným trestom, páchate¾, ak si
prisvojí cudziu vec tým, e sa
jej zmocní a taký èin spácha na

pozemku, ktorý patrí do:
- po¾nohospodárskeho pôdneho fondu, alebo do
- lesného pôdneho fondu
Je potrebné zdôrazni aj tú
skutoènos, e novelizovaný
zákon 140/1961 Zb. o finanènej
ujme, teda výke zavinenej
kody vlastníkovi, nepojednáva. Aj keï bude koda malá, nie
nepatrná, pôjde v kadom prípade o poruenie citovaného
zákona, teda o kráde, a výka
postihu bude závislá nielen od
preukázanej újmy na majetku
vlastníka.
Tak, ako sme si v predchádzajúcich rokoch zvykli a povaovali sme to takmer za vec samozrejmú, benú, e to èo je nae,
je aj moje a môem s tým
¾ubovo¾ne naklada, tak si
budeme musie osvoji aj novelu toho zákona, ktorá viac,
ako predtým chráni nielen osobné vlastníctvo, ale aj vlastníctvo spoloèné.
Preto, èo je nae - to nie je
moje a nemôem s tým naklada
ako so svojím osobným vlastníctvom.

vá, Pozemkovému spoloèenstvu majite¾ov lesov v Liptovskej tiavnici, OcÚ v Liptovskej
tiavnici, firmám - Emiko,
Boricar, Astax, Prepap, ÖMV,
SCP Ruomberok, pani Z. Kmeovej a . Ondráikovej, pánom
- M. Janigovi, Ing. J. Kaèalkovi,
P. Balkovi, P. Omastovi, ...
Vetci sa prièinili o veselý
úsmev a rados z výhry. Ïakujeme! Poïakovanie patrí aj
obetavým rodièom Janigovcom, pani Svieenej, Murínovej,
I. Uhrinovej, Cevárovej, Kubovèíkovej, Èonkovej, pánovi O.
Ondrejkovi, J. Ondrejkovi, Kubalovi, Uhrinovi, ktorí nám
nezitne pomáhali pri zabezpeèení plynulého chodu karneva-

lu. Rád zlatej vareky si zaslúi
pani E. Ondrejková, ktorá naim
kolákom upiekla výborné roteky. Zábava vak karnevalom
nekonèila. Bleskovo sme upratali sálu KD a pripravili vetko
na veèernú rodièovskú zábavu.
Myslím, e tie bola celkom
vydarená. Hudbu mixovala
skupina MIX z Ruomberka,
tombola bola zaujímavá, bufet
ponúkal dostatok "pitiva i jediva". Výaok z celého dòa bol
pripísaný na konto naej koly.
Ïakujem vetkým, ktorí pomáhali a venovali svoj èas
a prostriedky príprave a organizácii tohto vydareného dòa,
24. februára 2001.
<

Karneval
Jana Duková
... Poïte vetci do kola, na ná
karneval, veselos tá patrí len
na ná karneval ...
Refrén pesnièky sme trénovali u týdeò predtým, ako mal
zaèa ten ná. Aj sme sa doèkali.
Vonku parádne mrzlo, ale princeznám, zvieratkám, klaunom
a supermanom to vôbec neprekáalo. Vyobliekali sa do kostýmov a netrpezlivo èakali na
zaèiatok. Doèkali sa. Technika
nás troku sklamala, ale na
dobrej nálade to neubralo. Sála,
pekne vyzdobená vlastnoruène
vyrobenými reazami a maskami, privítala malých aj ve¾kých.

Masky sa zvàtali v peknom kole,
niektoré, len nesmelo pokukávali. Naastie takých bolo
málo. Kadé diea, ktoré malo
na sebe aspoò náznak karnevalového kostýmu, bolo nakoniec
odmenené sladkosou. Tanec
striedali veselé súae, o ktoré
bol ve¾ký záujem. Mrzelo nás,
e sa vetci nemohli zapoji do
pripravených disciplín. To vak
nebolo vetko. Netrpezlivo sme
èakali na tombolu. Lístky rozloené na stoloch a kadý napäto
èakal, e vyrebujú práve to
jeho èíslo. astlivcov nebolo
málo, veci do tomboly so sedemdesiatimi cenami nám prispeli
viacerí sponzori.
Naa vïaka patrí: PD Ludro-

KOLA
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Ve¾ká noc

Na Ve¾kú noc ve¾a vody,
vôbec ti to neukodí,
aj na teba èaká
nepríjemná mláka.
Na Ve¾kú noc ve¾a vody,
vôbec ti to neukodí,
zo spodu, aj z vrchu,
èakaj chladnú sprchu.
Ak má by Ve¾ká noc
naozaj tedrá,
namiesto striekaèiek
musia by vedrá.
To vajíèko rysované,
kvietoèkami cifrované,
tomu ho darujem,
koho verne milujem.
Ve¾ká noc predo dvermi,
ostaòte, chlapci, verní i napriek dievèat kriku dobrému svojmu zvyku.
Dievèatám ve¾a vody
a chlapcom málo kody!
Mária Grafová

Rada koly
Elena Vlnieková
Koncom kolského roka
1999/2000 bola aj pri Z v Liptovskej tiavnici ustanovená
Rada koly, pod¾a pokynov M
SR. Rada koly sa riadi
tatútom R pri Z v Liptovskej
tiavnici. Je päèlenná a sú
v nej zástupcovia rodièov,
pracovníkov koly a OcÚ v Liptovskej tiavnici.
Rada koly je iniciatívnym
a poradným orgánom, ktorý
vyjadruje a presadzuje záujmy
miestnej samosprávy, záujmy
rodièov, zamestnancov koly
a iakov v oblasti výchovy
a vzdelávania. Plní tie funkciu
verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov koly.
Vyjadruje sa ku vetkým závaným skutoènostiam, ktoré sa
vzahujú k práci koly. Èlenovia
rady sa schádzajú pravidelne 4x
do roka a mimoriadne, pri závaných problémoch týkajúcich sa
dobrého chodu koly. Je to

medzièlánok medzi rodièmi,
iakmi, zamestnancami koly
a riadite¾kou koly a Okresným
úradom v Ruomberku. Radu
zvoláva predseda rady koly.
Rodièia majú monos obráti
sa na jej èlenov kedyko¾vek
s problémami súvisiacim s ich
demi a kolou. Môu ma
istotu, e ich poiadavky budú
zodpovedne rieené.
Zloenie Rady koly pri Z
v Liptovskej tiavnici:
Predseda:
tefan Belko - za rodièov
Zástupca:
Elena Vlnieková - za pedagogických pracovníkov
Èlenovia:
Anna Marschallová - za prevádzkových pracovníkov
¼ubo Zarevúcky - za rodièov
Peter Omasta - za OcÚ v Liptovskej tiavnici
<

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADÒA
Mgr. Jozef Novák, riadite¾ poradne
Vo februári minulého roka bola v priestoroch bývalej kolskej druiny v Ruomberku - Baniènom
otvorená pedagogicko - psychologická poradòa. Jej zriaïovate¾om je Okresný úrad
v Ruomberku. V poradni poskytujeme odborné psychologické a peciálno - pedagogické sluby
deom predkolského a kolského veku.
U detí predkolského veku spolupracujeme pri posudzovaní kolskej zrelosti. Logopedièka
prevádza diagnostiku a pod¾a poiadaviek i nápravu porúch reèi u detí v materských kolách.
Na prvom stupni Z sa zameriavame na pomoc deom s poruchami uèenia. Vychádzame
z komplexného psychologického vyetrenia, kde sú diagnostikované intelektové schopnosti
dieaa a stanovujú sa príèiny neprospechu. Venujeme sa aj deom, ktoré majú niektoré problémy
s uèením. Najèastejími sú problémy s èítaním (dyslexia), s písaním a pravopisom a problémy
s matematikou. Pod¾a závanosti problému pouèíme rodièov a kolu, ako dieau pomôc.
V aích prípadoch pozývame deti do poradne, kde sa im venuje peciálny pedagóg.
Na druhom stupni Z sú naimi klientmi deti s problémami v správaní. Pri opakovanom vedení
napomáhame dospievajúcim vyrovna sa s problémami puberty. Ïalej spolupracujeme na
budovaní správneho hodnotového systému a usilujeme sa o docielenie takých zmien v správaní,
aby bolo prijate¾né pre rodièov aj pre kolu.
Dospievajúce deti uèíme, ako sa vyrovna s takými problémami v rodine, akými sú alkohol, zlé
vzahy rodièov a detí, rozvod a pod.
V profesijnej orientácii iakov spolupracujeme s výchovnými poradcami Z a poskytujeme
odbornú pomoc pri rozhodovaní o vo¾be ïalieho túdia.
Deti vyetrujeme na základe iadosti rodièov alebo na základe odporúèania koly. Zistené
údaje majú dôverný charakter a nakladá sa s nimi len na základe súhlasu rodièov.
Dodávame, e vyetrenia sú bezplatné. Objednanie je moné telefonicky, (è. tel. 0848/4342634),
písomne v spolupráci s M a Z alebo osobne priamo v poradni.
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Zápis do
prvého roèníka
Na prelome januára a februára sa na vetkých
základných kolách na
Slovensku uskutoènil zápis iakov do prvých roèníkov. Výnimkou nebola
ani naa kola. Zápisu
predchádzal Deò otvorených dverí, poèas ktorého
mohli rodièia, ale aj iní
záujemcovia, nazrie do
kolského ivota priamo
poèas vyuèovania. Tí, ktorí
túto monos vyuili, videli
na vlastné oèi, èo ich
ratolesti v kole robia, ako
sa snaia, ako je o ne
postarané. Je poteujúce,
e medzi nimi boli aj mamièky budúcich prváèikov.
Deò zápisu sme na naej
kole stanovili na 31.január
popoludní. Kadý budúci
prvák bol na zápis osobne
pozvaný listom. Okolo druhej hodiny zaèali prichádza prví odválivci
v sprievode svojich rodièov. Niektorí celkom
odváne, iní s obavami
v oèkách zasadli do
kolských lavíc, aby vypracovali primerane nároèný test. V rozhovore s pani
uèite¾kou preukázali svoje
jazykové schopnosti, tí
smelí sa nebáli zaspieva,
èi zarecitova. Ako odmenu za svoju ikovnos
a odvahu si mohli vybra
z darèekov, ktoré pre nich
pripravili nai koláci.
"Prijímaèky" úspene
absolvovalo 11 budúcich
prvákov. Veríme, e sa na
kolu teia tak, ako sa my
v kole teíme na nich.
Vetci im budeme dra
palce, aby uèenie bolo pre
nich hraèkou.
Mária Grafová
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Kam kráèa, ena?
Ján Belko
ijeme bezpochyby v k¾úèovej dobe. V posledných desaroèiach sa spoloènos výrazne
zmenila a s tým aj postavenie
eny. Rozvány a kontruktívny
poh¾ad na jej dôstojnos a poslanie je dnes preto ve¾mi
naliehavý. Profesor Lekárskej
fakulty v Junej Kalifornii,
svetoznámy pediater a psychológ Dr. James Dobson, prednedávnom zverejnil výsledky
svojho prieskumu, v ktorom sa
bliie zaoberal príèinami depresie u ien dneka. (Depresia je
dlhotrvajúca pochmúrna nálada, pocit menejcennosti a zbytoènosti vlastnej existencie).
Prieskum aplikoval na vzorke
10 000 ien v produktívnom
veku.
Èo prináa enám dneka zrých¾ujúce sa ivotné tempo a rastúci tandard?
Pod¾a spomínanej túdie je
za pomerne najväèí problém
povaovaný pocit nízkej sebadôvery.
Úloha manelky a matky,
ktorá je ene od prírody vlastná,
má v západnej spoloènosti
ve¾mi nízke ohodnotenie a èasto je predmetom neúcty a posmechu. Starostlivos o rodinu
a výchova detí sú dnes povaované za príli zastaralé naopak poèetné feministické
skupiny hlavne v USA enám
odporúèajú, aby zasvätili svoj
ivot práci, èi kariére a tak boli v
spoloènosti uznané. Tehotenstvo sa vo veobecnosti povauje za neiadúce a tak je dobre,
ak si ena pomocou moderných
antikoncepèných metód dokáe
ovláda plodnos sama. Nasleduje tak znièenie hodnôt, ktoré
boli ene vlastné v oblasti
biologickej i psychickej. Odmieta sa kadá predstava o ve¾kolepom poslaní matky ako nosite¾ky ivota.
A ako je to na Slovensku?
I do naej krajiny postupne
a dos rafinovane preniká vplyv
západných ideológii. V médiách

sa ena tie èasto stáva objektom reklám komerèných firiem
a výrobkov. Diea je veobecne
povaované za pría, ak si
k tomu ete pridáme neblahú
ekonomickú situáciu mladých
rodín - hlavne otázku bývania
a mieru nezamestnanosti.
Poèas diskusnej relácie Generation X s názvom Interupcia
áno, èi nie (TV Luna 23. 5. 2000)
zaznelo z úst popredného slovenského lekára - gynekológa
veta: Diea je parazit! Naastie
sa do relácie zapojilo dos
odványch ¾udí, ktorí toto
tvrdenie vyvrátili. V októbri
minulého roku agentúra Focus
zverejnila výsledky prieskumu
uskutoèneného na vzorke 1 000
slovenských zamestnávate¾ov.
Títo sa mali vyjadri, aký je ich
postoj k materským dovolenkám ich zamestnankýò. Len
20% opýtaných uviedlo, e
materská dovolenka je pre nich
samozrejmá, zatia¾ èo ostatní ju
u svojich zamestnankýò oznaèili ako neiadúcu, ba prekáajúcu v pracovnom raste.
A èo poveda o tak rozírenom probléme akým je rozrastajúci sa poèet obyvate¾ov
Rómskej meniny?
S preitím súvisí i potreba
získavania financií na základné
potreby èloveka. A tak sa väèina plodných rokov i vzácneho
èasu venuje neúnavnej práci.
Dr. James Dobson v reklame na
jednu zo svojich relácii pod
názvom Zaostrené na rodinu
(Focus On A Family) hovorí:
Zvo¾ni krok, Amerika, kam sa
ponáh¾a?
Ani sa nenazdáme a nae deti
nám odrastú. O chví¾u nám
ostanú na ne len matné spomienky na roky kedy nás potrebovali. Deti sú púèiky, ktoré
aby mohli rozkvitnú v nádherné kvetiny, potrebujú nau
lásku, starostlivos a èas.
Takéto mylienky dnes nezaznievajú príli èasto. Jedni
hovoria enám, aby ili do
práce, urobili kariéru a venovali
sa sebe. Deti nech zveria za-

mestnancom tátnych výchovných zariadení alebo súkromným opatrovate¾kám. Nech ich
ratolesti vedie a vychováva
niekto iný. Keï u takto uvaujeme, musíme dúfa, e ten
niekto iný ich malému dieatku,
ktoré kadé ráno máva svojej
maminke na rozlúèku, odovzdá
posolstvo o ivote, láske
a vlastnej hodnote.
Budúcnos národa závisí
i od toho, s akou úctou h¾adí
na svoje eny, manelky a matky. Spoloèenský systém, ktorý
povauje materstvo za úlohu
nudnú a zastaralú, je u vopred
odsúdený na zánik. Kie by sme
nauèili nae malé dievèatká
radova sa z toho, e budú raz
nosite¾kami ivota.
Na záver mi ako muovi do-

vo¾te vyjadri úctu i obdiv
vetkým enám a matkám tejto
obce. By nosite¾kou ivota
a stá po boku mua, je úloha
nenahradite¾ná a ve¾ká. eny,
v mene vetkých muov, Vám
vyjadrujem obdiv za to, e ste
porodili vae diea, za noci
prebdené pri postie¾ke, za tisíce
chutných obedov, za vypranú
bielizeò a upravenú záhradku.
Vlastne za to, e existuje vaa
starostlivos a láska. Prajem
vám, aby ste po boku svojich
manelov denne preívali ocenenie a rados z toho, e pre
túto úlohu ste boli vyvolené
Stvorite¾om.
Manelia Petercovci z Bratislavi(autori sú èlenmi organizácie Pro life na Slovensku)

Èo nám treba vedie?

Pre beného obèana, nezaoberajúceho sa príli rôznymi
zákonmi, vyhlákami, èi nariadeniami, je urèite neraz ve¾mi
obtiane orientova sa v spleti rôznorodých právnych
predpisov. A tak nebýva ojedinelá tá skutoènos, e obèan
èasto nepozná nielen svoje povinnosti, ale ani práva, ktoré mu
z týchto právnych predpisov vyplývajú. Informácie, ktoré nám
poskytujú v tejto oblasti masmédiá, sú takpovediac "z rýchlika"
a pre poslucháèov, alebo divákov majú malú výpovednú
hodnotu èo do uplatnenia v praxi. Skúsme si preto na tomto
priestore nieèo poveda o zákone, ktorého prijatie verejnos
u ve¾mi dlho oèakávala. Ide o zákon o slobodnom prístupe
k informáciám, ktorý nadobudol úèinnos od 1. januára 2001.
Pre obèanov je potrebné vedie, e tento zákon je postavený
na zásade - èo nie je tajné, je verejné. Na základe tohto zákona
môe ktorýko¾vek obèan iada na úradoch verejnej správy
poskytnutie informácie, ktorá spadá do pôsobnosti tohto
úradu. Pracovník úradu verejnej správy je takúto iados
povinný vybavi najneskôr do 10 dní. iadate¾ za poskytnuté
informácie neplatí správne poplatky, ale len poplatky, ktoré
súvisia s materiálovými nákladmi, potrebnými na vyhotovenie
poadovanej informácie (napríklad pouitý kancelársky papier,
obálky, kopírovanie a pod.) Úrad môe zamietnu poskytnutie
informácie len v tom prípade, ak jej zverejnenie nedovo¾ujú
peciálne právne predpisy, alebo sú predmetom tátneho,
sluobného, bankového, daòového alebo obchodného
tajomstva. Aj v tomto prípade musí by iadate¾ upovedomený
písomne a zamietnutie poskytnutia informácií musí by
jednoznaène zdôvodnené.
Pre obèana, ktorý príde na úrad poiada o nejakú informáciu a nevie na koho by sa mal obráti, je dobré vedie, e vo
verejne prístupných priestoroch úradu (napr. chodby) je
povinnos zverejni údaje o tom, kto a kedy poskytuje
Pokr. na str. 7

TIAVNICKÉ TO I TO

ZDRAVIE, ZÁKONY

1/2001 7

Telesné zdravie a duevná hygiena
Edita Haluzová
Väèina ¾udí v prvej polovici
svojho ivota zruinuje svoje
zdravie v honbe za peniazmi,
aby ich v druhej polovici ivota
vydala na jeho znovuzískanie.
Silou svojho ducha môeme
zvíazi nad kadou chorobou.
Základným predpokladom je
vak pozitívne vnútorne naladenie. Negatívne city ako egoizmus, hnev, závis, strach, nám
niekedy nedovolia dosiahnu
trvalý stav zdravia. Mnohí ¾udia
majú taký strach zo samotného
ivota, e z toho ochorejú
a predèasne starnú.
Pozitívny postoj, vnútorný
pokoj a veselá myse¾ nám
pomáhajú, aby sme aj v tých
najzloitejích ivotných situáciách obstáli a zachovali si
zdravie a ivotnú energiu.
Nae mylienky majú nesmiernu moc. Záleí len na nás,
èi ju vyuijeme vo svoj prospech, alebo na svoju kodu.
Silou svojich mylienok rozhodujeme nielen o svojom zdraví,
èi chorobe. Nae mylienky sú
naím osudom. Je to zákonitos, ktorej nemôe ujs nikto,
no táto zákonitos je súèasne
naou ve¾kou ancou: máme
monos utvára pod¾a vlastných túob. Ná osud závisí
predovetkým od náho zdravotného stavu. Najväèí objav
naej generácie je, e èlovek je
schopný meni svoj ivot tým,
e zmení svoje myslenie, napr.
narkoman si uvedomí svoju
závislos na droge a snaí sa
zmeni svoj osud pomocou
pozitívnej mylienky - chce sa
dosta zo svojej závislosti.
Nae telo, ná organizmus, celý
ná ivot je akýmsi zrkadlovým
odrazom náho duevného
stavu. Je to toti ná duch,
ktorý nás formuje a urèuje ná
osud. Ani tá najväèia lekárska
kapacita, ani tie najlepie lieky
nás nemôu vylieèi, môu iba
aktivizova lieèivé sily, ktoré
v nás driemu. Preto terapia,
ktorá vyuíva ná vlastný psy-

chický potenciál je nielen zásadnou, ale aj jedineènou cestou k duevnému a telesnému
zdraviu. Okrem pozitívnych
mylienok musíme sa vak aj
riadi zásadou správnej
ivotosprávy. Myslíte na to, e
kadá cigareta skracuje ná
ivot o 7 minút a pokúste sa
obmedzi aj konzumáciu alkoholických nápojov. Uvedomte
si, e nadmerná záa kodí
vámu organizmu.
Povedzme si dnes nieèo o poruche látkovej premeny v organizme.
Ide o poruchu metabolizmu
tukov, ktorý má za následok
zvýenie ich hladiny v krvi. Patrí
medzi rizikové faktory ochorení
srdca a ciev, cukrovky, vysokého krvného tlaku, obezity,
nedostatku pohybových aktivít. Vie sa, e rizikové èinitele
vzájomne umocòujú svoj vplyv
na zdravie èloveka. Take diabetik, ktorý je navye obézny,
s vysokým krvným tlakom,
ktorý pravidelne necvièí, ba ani
rekreaène, prehreuje sa proti
stanovenej diéte, je ohrozený
viacnásobne. Problémom je, e
ve¾a ¾udí postihnutých poruchou metabolizmu tukov sa
necítia chorí a problémy sa
u nich nemusia prejavi aj celé
roky. Poruchu metabolizmu
tukov má aj pomerne ve¾ký
poèet diabetikov III. typu,
najmä obéznych. Medzi neiadúce komplikácie ktoré im hrozia, je zúenie a upchatie ciev
dolných konèatín. Vysoká hladina tukov v krvi vak podporuje aj rozvoj ochorenia peèene,
lèových ciest, slinivky brunej,
zhorenie zraku a podobne.
Pri lieèení poruchy metabolizmu tukov je dôleité zmeni
skladbu stravy, aby boli aspoò
podstatne obmedzené jedlá,
ktoré zmnoujú tukové èastice
v krvi. Je treba jes èastejie,
v malých dávkach, aby sa telesná hmotnos nezvyovala.
Nestaèí, aby sa starí obézny
diabetik uspokojil s tým, e
nesladí cukrom, neje sladené

cestoviny a múèniky a pritom
konzumuje ve¾a chleba, tuku,
vajec, mastného a údeného
mäsa, údených mäsových výrobkov, èi kvariek. Diétna
lieèba diabetika - hlavne s vysokou hladinou tukov v krvi by
mala zaruèi pouívanie rastlinných tukov a olejov, ve¾a
èerstvej zeleniny, prípadne
dusenej v pare, zeleninové
aláty, celozrnné cestoviny, rya
natural, do jedálnièka treba
èastejie zaradi konzumáciu
rybacieho mäsa. Pouíva koreninu podporujúcu trávenie
ako sú: rasca, majoránka, koriander, paprika, aníz, saturejka,
bazalka, kôpor, paítka, medovka a pod..
No a nakoniec som si pre vás
pripravila peciálny recept.
Keïe sa blíi jar, prebúdza sa
príroda a zaènú klíèi a rás
lieèivé rastliny, ktoré nám pomôu oèisti organizmus odo
odpadových látok, pomáhajú
upravi zdravotný stav a zvýi
obranyschopnos organizmu,
skúste si pripravi a ochutna
"Zelený nápoj".
Zelený nápoj sa skladá: z 3
hrstí mladej ih¾avy, 1 hrsti
mladých listov púpavy lekárskej, 1 hrsti rebríèka obyèajného
a 3 hrsti ïateliny lúènej.
Príprava: natrhané listy sa
poriadne umyjú pod teèúcou
vodou, do mixéra sa naleje pol

litra vlanej vody. Za chodu, pri
pustenom mixéri, pridávame po
trokách rastliny a mixujeme asi
5 minút. Najlepie je keï sa
byliny mixujú po jednotlivých
druhoch. Potom sa dá do mixéra
1 dcl vody - rozmixuje sa jeden
druh, vleje sa do väèej porcelánovej alebo sklenej nádoby.
Potom sa vetky druhy ete
premieajú a nechajú sa postá
2 hodiny. Potom ich precedíme
cez èisté plátno a vlané popíjame. Pozor neprichucujeme!
Ak nám zo zeleného nápoja
zostalo, môeme ho na druhý
deò dopi. Dlhie ho neuskladòujeme, ale môeme si ho vlia
do kúpe¾a. Zelený nápoj je
moné pi od apríla do novembra. Je to ve¾mi výhodný nápoj,
pretoe zadarmo získate suroviny, ktoré máte vdy po ruke.
Staèí zájs na lúku (pozor na
exhaláty a prákovanie), tam si
nazbierame potrebné byliny. No
a "zabijeme aj dve muchy jednou ranou". Doprajeme si pobyt
na èerstvom vzduchu, pri h¾adaní tých správnych lieèiviek si
aj trochu zacvièíme, take to
doporuèujem vetkým, hlavne
diabetikom.
Tým, ktorí si moje slová vzali
k srdcu a budú sa aspoò trocha
snai urobi nieèo pre svoje
zdravie elám pevnú vô¾u a vytrvalos.
<

Pokr. zo str. 6 Èo nám treba vedie?

informácie pod¾a tohto zákona, na základe ktorých zákonov
úrad rozhoduje a taktie aké tlaèivá alebo formuláre pouíva.
Netreba sa pritom bá oslovi úradníka a poiada o pomoc.
V tejto súvislosti je nutné spomenú, e pracovníci úradov
verejnej správy sú na druhej strane povinní pri poskytovaní
informácií riadi sa aj ustanoveniami zákona o ochrane
osobných údajov a tieto zverejni len v prípadoch, ktoré sú
zákonom dovolené, aby sa zamedzilo ich prípadnému zneuitiu.
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je v naej
legislatíve ve¾kým krokom vpred, nako¾ko kadý obèan má
v právnom poriadku Slovenskej republiky zakotvené právo
prístupu k informáciám, ktoré svojim charakterom nie sú
utajené. Je v záujme nás vetkých, aby sme toto právo poznali
a v prípade potreby ho plne vyuili.
Katarína Kaèalková
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Legenda:

Tajnièka

Blízko naej obce je známy vàok. Medzi archeologickými pamiatkami sa tam nala, medzi
iným sponka z dôb Ve¾komoravskej ríe (jediná v Liptove). Názov kopca PRVÁ ÈAS TAJNIÈKY.
Od toho kopca na juhovýchod je známa skala z pod ktorej sa vracali obyvatelia naej obce po
tatárskom vpáde r. 1242 domov. Názov skaly DRUHÁ ÈAS TAJNIÈKY. Od tej skaly na juh je
ïalia majestátna skala pod ktorou je jaskyòa a v jej portály sú dva tzv. prípecky v ktorých sú
vyhåbené kadluby v ktorých je stále voda a tak pod¾a toho má skala meno. Názov skaly: TRETIA
ÈAS TAJNIÈKY sa datuje od nepamäti ústnym poddaním.
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VODOROVNE: A. Prvá èas tajnièky - B. Chýrne, známe
- Lepidlo - Pozývala - C. Krikom privolávaj - Nezúèastni sa
volieb - Potreba na valcovanie - D. Muské meno - Nechce
pracova - Rybník po anglicky - E. Dávaj do balíka - Mleté
obilie - Tretia krátka samohláska - Jeden z rodièov - Znak
rasistickej organizácie v USA - F. Znak ruského lietadla Preèo - Somár po anglicky - Ten - Skratka a pod. - G. Druhá
èas tajnièky - Muské meno - H. Opak prehier - Stíi Malý spevavý vták - I. Znaèka Uránu - Potreba oráèa Pracuje hrablami - Ostrov patriaci panielsku - J. Predloka
- Rybie vajíèko - Adela domácky - Pracovník za pluhom Po¾nohospodárske drustvo - K. Otec - Verdiho opera Vetko okolo nás - Zbytok po ohni - L. Druhá èas názvu
mesta San Remo - Plod buka - Kuchynský riad - M. Patriaci
Jánovi - Predmety na slnku vrhajú - Súca na pitie N. Intitúcia - ¼ad po anglicky - Nie mladá.

ZVISLE: 1. Skratka svätého - Len - Vo výslube - Upraví
varením - 2. Prísluník slovanského národa - Vàtaj do nieèoho
- Èistia praním - 3. Valil, gú¾al - Neèakaní, súrni - Jedno
z mien Komenského - 4. Muské meno - Koniec achovej
partie - Horná konèatina - Okresný výbor - 5. Skratka ENJ
- Prvá èas tajnièky - Kancelárska skratka - 6. Spojka Chemické znaèky Neónu, Draslíka a kyslíka - Popol po
anglicky - tromf v kartách - Chem. zn. Vanádu - Helena ináè
- Hviezda - Podmienka - Rímskych dva - 8. Nemá vedomosti
- Depo - Predmet - 9. Patriace Ápovi - Juhoamerický tanec
- Jestvuje - Zápor - 10. Skratka slobodných volieb - Èas
roka - Severské meno - Domáce zvieratá - Chem. zm. síry 11. Kujný nerast - Cena gréckeho mesta - Skratka na adrese
- 12. Cudzokrajný vták - Neitie v manelstve - Mária
domácky - 13. Tuèný podbradok - Nekaz - Sýkorka po
anglicky - Polomer - 14. Alena domácky - Súhlas, v poriadku
- Predloka - Nie dobrá - 15. Atletic Club - Dlhodobé
a krátkodobé predmety - Chem. zm. sodíka - Splní dodávku.
PÔMOCKY: Ash, Ass, Ibiza, Ice, Líe, Pond, Tit.
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Ján Vulpíny
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Duan Dírer

Rieenia z èísla 4/2000:
Tajnièka: Radostné Vianoce svojim èitate¾om elá redakcia.
Rébusy: 1. zásoby, 2. pohoda, 3. káva, 4. vloèka, 5. koleda, 6. zima
Výhercovia:
Tajnièka: Prilo 11 rieení, 11 správne. 100 Sk získava: Anna Tholtová, Liptovská tiavnica; Júlia Guráòová, Ruomberok
Rébusy: Prilo 9 rieení, 4 správne. 50 Sk získava: Martin Macko, Pietany; Július Janiga, Ruomberok
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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