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Príhovor k obèanom
Ladislav Slanicay
Vinujeme Vám...!
Váení spoluobèania, váení priatelia!
astie, zdravie,
pokoj svätý vinujeme Vám,...
Slovami starej známej koledy prihováram sa Vám v tomto èase, v èase keï viac
ako inokedy pociujeme potrebu by navzájom ku sebe v¾údnejí, milí, pozornejí, keï èastejie ako predtým h¾adáme spôsob ako urobi rados naim blízkym, ako
im urobi poteenie, ba èo viac, ako ich
urobi astnými. V predvianoènom èase
nás oslovujú tieto mylienky o to viac, keï
sa zamý¾ame nad tým, preèo táto hodnota, hodnota vzájomnej lásky, astia a pokoja sa v niektorých konèinách náho malého sveta akoby vytratila zo
spoloèenského ivota, akoby stratila svoj
význam. Vieme, e taký stav, taká situácia
je v niektorých krajinách a èo horie pretrváva u roky.
A preèo?
astie, zdravie i ten pokoj svätý, to sú
hodnoty ktoré sa spolu s ïalími vzájom-

ne podmieòujú a dopåòajú. astný nemôe by ten, komu chýba zdravie. Bez pokoja niet astia, bez pokoja niet zdravia
èi u fyzického alebo duevného. Tieto
i ïalie hodnoty sú akoby reaz tvorená ohnivkami, ktoré do seba zapadajú a svojou
pevnosou zabezpeèujú silu reaze. Pokia¾
jedna hodnota, jedno ohnivko chýba, alebo je slabé, je po reazi, nemá cenu, je nepouite¾ná.
Jedným z takýchto ohniviek reaze, ktoré podmieòujú istotu náho itia v priate¾stve, zhode, v astí a bratskej láske, je
dodriavanie príkazov Toho, ktorý je medzi nami a ktorého príchod sa chystáme
v tieto dni oslávi nielen v slovách, ale i
v skutkoch. Jeho prikázania pozná kadý
kresan, ia¾ nie kadý ich zachováva.
"Miluj blíneho svojho, ako seba samého!"
"Keï a niekto udrie po líci, nastav mu
i druhé!"
"Kto do teba kameòom, ty doòho chlebom!"
Vieme, e ich je viac. Vetky nás nabádajú k itiu v zhode a bratskej láske, bez
zloby a nenávisti. Nikde v nich nenájdeme
ani zmienku o pomste a odplate. A tam,
práve tam, kde sú tieto príkazy zaznávané,
tam sa vytratil zo spoloèenského ivota

Veselé Vianoce
a
astný nový rok 2002

Vám elá

Redakcia

pokoj, tam v kadodennom ivote chýba
bratská lásky, tam chýba porozumenie, tam
chýba odpúanie.
Preto zvlá v tieto dni, keï si vzájomne
prajeme astia, zdravia a pokoja, majme
na mysli i tie ïalie hodnoty, ktoré ich podmieòujú a spolu s nimi vytvárajú predpoklad astného a pokojného ivota nielen
v nadchádzajúce dni Vianoc, ale i ïalie
dni náho ivota.

Zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
obce Liptovská tiavnica, ktoré sa konalo
dòa 12.10.2001. Zasadanie otvoril a viedol
starosta obce Duan Lauko. Prítomných
bolo 9 poslancov obecného zastupite¾stva.
Z programu OZ vyberáme nasledovné
body:
Bod 5: Starosta obce vyzval predsedníèku MO SÈK p. Editu Haluzovú, aby
informovala poslancov OZ o opätovnom
zaèatá èinnosti MO SÈK. Poïakovala za

udelené slovo a informovala, e 26.10.2001
sa uskutoèní prvá schôdza MO SÈK v zasadaèke KD, na ktorú srdeène vetkých
pozvala. Èinnos ÈK bude orientovaná
hlavne na pomoc chorým a starým ¾uïom,
na vzdelávaciu èinnos formou prednáok
z oblasti zdravovedy, na spoluprácu s mladými v obci, na pomoc pri organizovaní
kultúrnych a spoloèenských podujatí. Poiadala poslancov OZ o pomoc a spoluprá-

cu, rozdelenie pod¾a lokalít obce. Po uskutoènení prvej schôdze bude poslancov informova o záujme obèanov obce o prácu
v MO SÈK. Poslanci OZ zobrali na vedomie obnovenie èinnosti MO SÈK s tým,
e ustanovujúca schôdza bude 26.10.2001.
Bod 6: Starosta obce vyzval predsedu
Klubu mládee Stanislav Tholta ml.., aby
zhodnotil doterajiu èinnos mládee. Ten
Pokr. na str. 2
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Zo zasadnutia OZ
Pokr. zo str. 1

sa vyjadril, e mládeníci nemali záujem a nepoèúvali jeho
pripomienky.
Bod 7: V tomto bode hlavné
kontrolórka obce Daniela uhajdová predniesla správu
z kontroly pokladne Obecného
úradu v Liptovskej tiavnici.
Kontroly prebiehali priebene
január - september 2001. Kontrolované boli doklady o príjme a výdaji pokladniènej hotovosti, obsah náleitosti
dokladov a nakladanie s finanènými prostriedkami obce. Správa tvorí prílohu zápisnice. Poslanci OZ správu o hospodárení
pokladne zobrali na vedomie.
Bod 8: Rozírenie intravilánu obce Liptovská tiavnica
bolo po predloení návrhu rozírené o èas nazývanú Kobeliak a parcele PKN è. 757, 758,
650, 651/1, 977/9, 813/1, 813/
2, 813/3, 813/4, 813/5, 813/6,
813/7, 813/9,813/10, 813/11,
813/12, 813/13 a 813/14. Poslanci OZ po opätovnom zhodnotení predmetných parciel sa
zhodli na tom, e obec poiada
Okresný úrad v Ruomberku
odbor pozemkový o ich vyòatie z pôdneho fondu. Starosta
obce dal hlasova o predloenom návrhu na rozírenie intravilánu obce Liptovská tiavni-

ca o uvedené parcele s tým, e
v prvej etape obec nepouije
finanèné prostriedky obce.
Uvedený návrh bol schválený.
Bod 9: Starosta obce informoval poslancov OZ o poznatkoch zo kolenia o zákone
o odpadoch. Predniesol predbený návrh na VZN obce o odpadoch. V spolupráci s poslancami bola urobená kalkulácia
na odvoz komunálneho odpadu
v roku 2002 spolu s ve¾koplonými kontajnermi a malým stavebným odpadom, boli prejednané návrhy na vývozcu
odpadov v obci, prejednali sa
ekvivalenty pre podnikate¾ov,
kolu a iné organizácie. Starosta obce doporuèil poslancom,
aby sa opätovne venovali zákonu o odpadoch, lebo na najbliom zasadaní OZ sa bude musie prija VZN obce o
odpadoch.
Bod 10: V tomto bode ekonómka úradu p. Kaèaljaková
predloila správu o plnení rozpoètu k 30.9.2001. Rozpoètové príjmy a rozpoètové výdavky tvoria èiastku 2 159 874,04
Sk. Výsledok hospodárenia je
0. Obec má k sledovanému obdobiu spolu 1 768 071,03 Sk.
Bod 11 rôzne: V tomto bode
starosta obce informoval poslancov OZ o:

Vo¾by do VÚC
Dòa 1.12.2001 sa konali
vo¾by do VÚC.
Do VÚC ilinského kraja za
okres Ruomberok kandidovalo 19 kandidátov na post predsedu VÚC a 47 kandidátov na
post poslanca VÚC.
Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode okres Ruomberok zvolení za poslancov
v poradí pod¾a poètu získaných
platných hlasov:
1. JUDr. Juraj Èech nezávislý 3 467 hlasov, 2. Ing. Michal
Slaan KDH 2 692 hlasov,
3. Ing. Jozef Rizman KDH
2 395 hlasov, 4. Ján Ondrejka
KDH 2 309 hlasov.

Náhradníci, ktorí ako kandidáti neboli vo volebnom obvode okresu Ruomberok zvolení za poslancov: 1. Jozef Milan
KDH 2 076 hlasov, 2. Dagmar
Gasperová HZDS 1 873 hlasov,
3. Mgr. Vladimír Struhár HZDS
1 854 hlasov, 4. tefan Blako
HZDS 1 775 hlasov, 5. Magdaléna Jurgoová HZDS 1 539
hlasov, 6. Duan Lauko nezávislý 1 533 hlasov, 7. Ing. arch.
Pavol Fischer ANO, SDKÚ,DS
1 222 hlasov, 8. Zdenka Jaroová nezávislý 935 hlasov,
9. Iveta Keroòová nezávislý
916 hlasov, 16. Ing. Branislav
Mièáry SNS 547 hlasov, 19. Ján

a) Ukonèení plynofikácie
obce v roku 2001, kolaudácia
prebehne, v novembri 2001, 27
plynových prípojok ukonèených.
b) iadosti p. Miloa Kollárika, bytom Ruomberok
o kúpu obecného pozemku
parc. KN è. 20 od koniarky nahor pre individuálnu bytovú
výstavbu. Poslanci OZ posúdili iados p. Kollárika. Starosta obce dal hlasova za odpredaj obecného pozemku parc. KN
è. 20 od koniarky nahor. Odpredaj nebol schválený.
c) iadosti p. Edity Haluzovej, bytom Liptovská tiavnica è. 105 o poskytnutie bezúroènej pôièky na opravu
vodovodného vedenia v rodinnom dome è. 105. Svoju iados odôvodnila tým, e je na
èiastoènom invalidnom dôchodku a nemá dostatok finanèných prostriedkov. Poslanci OZ
posúdili jej iados a vyjadrili
sa, e nedostatok finanèných
prostriedkov u iadate¾ky môe
spôsobi problémy pri splácaní poskytnutej pôièky. Iní vyjadrili názor, e by sa pôièka
mohla poskytnú. Starosta obce
dal hlasova za poskytnutie
pôièky p. Haluzovej è. 105.
Pôièka nebola schválená.
e) Výzve ZMOS, región JE

TIAVNICKÉ TO I TO

Jaslovské Bohunice Vláde SR,
v ktorej obce a mestá SR iadajú Vládu SR:
e1) aby v rámci retrukturalizácie Rozvodných energetických podnikov a ich privatizácie, bolo 49 % akcií týchto
spoloèností bezodplatne prevedených do majetku obcí s tým,
e nové spoloènosti budú zaaené archou na majetok, vráti do 5 rokov obciam finanèné
prostriedky, ktoré obce vynaloili na zhodnotenie tohto majetku do termínu privatizácie,
e2) v rámci privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. previes bezodplatne do majetku obcí Slovenska
15% akcií ako kompenzáciu za
obmedzenie uívania nehnute¾ného majetku zaaeného
umiestnením potrubných podzemných vedení a rozvodných
systémov. Stanovi podmienku
jednorázového vrátenia finanèného príspevku obciam v prípade privatizácie SPP, a. s., inak
najneskôr do 3 rokov v objeme
1/3 finanèných prostriedkov
roène.
Týmto sa zároveò odstráni
vynútený stav vo vecnej a legislatívnej oblasti.
<

Pozvánka

TJ Liptovská tiavnica Vás srdeène pozýva na 2 tefanskú zábavu, ktorá sa uskutoèní 26.12.2001 zo zaèiatkom o 19:00 hodine v kultúrnom dome v Liptovskej
tiavnici. Do tanca bude hra skupina Lego.

Baran ANO,SDKÚ, DS 494
hlasov, 39. Katarína Balalová
SZS 236 hlasov
Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode okres Ruomberok volení za predsedu v poradí pod¾a poètu získaných
platných hlasov: 1. Ing. Jozef
Rizman KDH 3 145 hlasov,
2. PaedDr. Jozef Tarèák HZDS
2 747 hlasov, 3. RNDr. Anna
Malíková SNS 1 789 hlasov,
4. Mgr. Branislav Orava
SDKÚ-DS 621 hlasov.

SCP

RUOMBEROK

Výrobca papierov
do Vaich tlaèiarní
a kopírok.

TIAVNICKÉ TO I TO

AKTUALITY Z OBCE

Váená redakcia "tiavnického to i to."
Úvodom listu Vám chcem poveda, e Vá èasopis sa mi ve¾mi páèi. Je výborný a má èo
poveda kadému, bez rozdielu veku a postavenia. Mám najmenej 3 dôvody, pre ktoré som sa
rozhodla Vám napísa.
Prvým je poïakova sa za záslunú prácu, ktorú si urèite väèina èitate¾ov vysoko vái. Ja
a celá rodina sa na kadé èíslo èasopisu "tiavnické to i to" vdy teíme a nájdeme v òom
kadý nieèo, èo ho zaujme, poteí i povzbudí.
Druhým dôvodom je moje elanie Vám, aby ste mali ve¾a dobrých a nových nápadov, vydrali
na terajej úrovni Vy a vetci tí, ktorí sa akýmko¾vek spôsobom podie¾ajú na tvorbe èasopisu.
A do tretice by som chcela prispie a ja ak je to moné. Posielam Vám príspevok k sviatku
svätého Mikuláa. Vybrala som èlánok z Rodiny è. 12/1995. Po preèítaní tohto èlánku som si
pomyslela, e urèite väèina detí a pravdae aj väèina nás dospelých nevie kto to bol svätý
Mikulá. Mòa ten èlánok ve¾mi zaujal tak si myslím, e by zaujal aj Vaich èitate¾ov.
Ete raz Vám elám vetko najlepie pri zostavovaní Váho - náho výborného èasopisu
"tiavnické to i to."
S pozdravom Vaa èitate¾ka,

Mariana Domiterová

Výsledky volieb v obci Liptovská tiavnica

V obci Liptovská tiavnica sa volieb do VÚC zúèastnilo 333 oprávnených volièov, èo
predstavuje 53 % oprávnených volièov. Platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre vo¾by do
zastupite¾stva 325. Platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre vo¾by predsedu 313.
Kandidáti, ktorí boli vo volebnom okrsku è. 1 v obci Liptovská tiavnica za okres Ruomberok
volení za poslancov v poradí pod¾a poètu získaných platných hlasov:
1. Duan Lauko nezávislý
296 hlasov
2. JUDr.Juraj Èech nezávislý
124 hlasov
3. Katarína Balalová SZS
73 hlasov
4. Zdenka Jaroová nezávislý
43 hlasov
5. Iveta Keroòová nezávislý
43 hlasov
6. Ján Ondrejka KDH
39 hlasov
7. Mgr. Vladimír Struhár HZDS
33 hlasov
8. Dagmar Gasperová HZDS
30 hlasov
9. Ing. Arch. Pavol Fischer ANO,DS,SDKÚ
28 hlasov
10. Ing. Jozef Rizman KDH
24 hlasov
Kandidáti, ktorí boli vo volebnom okrsku è. 1 v obci Liptovská tiavnica za okres Ruomberok
volení za predsedu v poradí pod¾a poètu získaných platných hlasov:
1. PaedDr. Jozef Tarèák HZDS
88 hlasov
2. RNDr. Anna Malíková SNS
63 hlasov
3. Ing. Jozef Rizman KDH
58 hlasov
4. RSDr. Ján Gragor KSS
20 hlasov
5. Ing. Ivan Staòo LDÚ
15 hlasov
6. Mgr. Branislav Orava SDKÚ-DS
13 hlasov
7. Ing. tefan Comorek nezávislý
10 hlasov
8. Ing. Ján Sitek SNS
9 hlasov
9. PhDr. Milan Kubík nezávislý
8 hlasov
10. Ing. Ján Trajèík SZS
8 hlasov
Váení spoluobèania!
Na záver informácií o vo¾bách, mi dovo¾te, poïakova sa vetkým, ktorí sa volieb zúèastnili.
Dnes môeme kontatova, e obec Liptovská tiavnica s priemerom 53 % zúèastnených
oprávnených volièov je na 1. mieste v okrese Ruomberok.
Nebol som zvolený do funkcie poslanca VÚC ilinského samosprávneho kraja, avak ïakujem
vetkým obèanom, ktorí mi prejavili svoju dôveru.
Duan Lauko starosta obce

4/2001
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Kronika obce
rok 2001
Narodili sa
Semanová Simona 159,
Debnárová Natália 132,
áèok Marián 239, Droppová Rebeka 309, ida
Damián 49, Tulinská Lucia
319, Janigová Simona 43,
Sarová Veronika 206, Kajúch Martin 18, Prokopová Júlia 54, Hrabua tefan 134.
Zomreli
idová Jolna 104, Ondraík Miroslav 272, Klimo
Pavol 5, Felcánová Katarína 57, Rázgová Petronela 244, Hrabua Ladislav
102, Ondrejková Libua
199, Ondrejka Alojz 307,
Ondrejková Helena 135,
Uhrinová Judita 26.
Sobá uzatvorili
Ing. Martina Poprac a Ing.
Barbora Kritofovièová,
Rudolf Prekop a Martina
Hatalová, ¼ubo Synak
a Daniela uhajdová, Peter
Capíka a Monika Jacková,
Ing. Igor Klein a Ing. Iveta
Omastová, Peter Janèi
a Eva Kováèová, Viliam
Ondrejka a Jana Kostúriková
Obec Liptovská tiavnica mala k 10. decembru
2001 857 obyvate¾ov. K trvalému pobytu sa prihlásilo 22 obyvate¾ov. Z trvalého pobytu sa odhlásilo 15
obyvate¾ov.

Inzercia

 Predám v Ruomberku
ve¾ký 3 izbový byt s garáou aj samostatne (v centre).
Tel.: 0903-885 336
 Predám dievèenský (3/4
bicykel) v zachovalom stave. Cena dohodou.
Tel.: 0904-619 257
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Nezabudli!
Ladislav Slanicay
V naej obci sa stalo pekným
zvykom, e Obecné zastupite¾stvo kadoroène organizuje
stretnutie s dôchodcami. Bolo
tak aj 18. novembra tohto roku,
keï, verme e u tradiène zorganizovalo za pomoci sponzorov a spolupráce Z spoloèné
posedenie.
Skutoènos, e túto akciu
v obci si dôchodcovia váia,
dosvedèuje aj nebývalá úèas,
keï boli dokonca obavy, e
miestnos náho Kultúrneho
domu, èi presnejie poèet miest
na sedenie nebude staèi.
Program posedenia, dá sa
poveda, bol tradièný. Ako u
viackrát predtým, tak aj teraz
program stretnutia uvádzala
p. riadite¾ka Z Grafová. Privítala prítomných a v prvom
bode programu dala priestor
vystúpeniu starostovi obce pá-

novi Duanovi Laukovi. V príhovore ku dôchodcom sa zmienil o akciách, ktoré sme v obci

v obci, vyasfaltovanie cesty
v hornej èasti obce, ako aj rozbehnutá plynofikácia, ktorá veríme, bude v budúcom roku
pokraèova, podobne ako asfaltovanie cesty v dolnej èasti

realizovali v roku 2001, ale aj
o zámere a plánoch, zabezpeèi prospené akcie pre obèanov v roku 2002.
Teraz u mono poveda, e
v roku 2001 to bola hlavne realizácia ïalej etapy kanalizácie

obce. Táto èas tak výstavbou
kanalizaèného zberaèa, ale aj
podloením plynového potrubia a hlavne odboèiek, znaène
utrpela.
Program akcie posedenia
s dôchodcami spestrili iaci

TIAVNICKÉ TO I TO
koly, ktorých vystúpenia niekedy úsmevné, sem-tam rozpaèité, no zato milé, sledovali starí
otcovia a mamy pozorne a so
záujmom.
Tradiène vystúpili aj pozvaní hostia. Tentoraz to bola hudobná skupina "Kanianka", ktorá s pouitím súèasnej techniky
neetrila decibelmi a zahrala
dôchodcom do tanca i na poèúvanie. Pochopite¾ne, e pri posedení sa dôchodcom pripomenulo aj ivotné jubileum,
sprevádzané gratuláciou a prianím zdravia, ako aj malou pozornosou z rúk pána starostu
obce.
Také bolo tohtoroèné posedenie tých, ktorí majú es, sedem, osem, dokonca aj devä
kríikov za sebou. Ïakujeme
preto za vetkých, ktorí sa posedenia zúèastnili, ïakujeme
tým, ktorí posedenie zabezpeèili, èi u aktívnou prácou, alebo sponzorsky. Váime si toho,
e Obecné zastupite¾stvo na nás
dôchodcov nezabúda.

Mikulá 2001
Jana Duková
Tohtoroèný Mikulá síce oficiálne chodil vo tvrtok 6. decembra, ale k nám do Liptovskej tiavnice a do Kultúrneho
domu zavítal a v nede¾u 9. decembra o 15:00 hod. popoludní.
Mamièky, oteckov, starkých
aj detièky privítala u tradiène
pekne vyzdobená sála aj s vianoèným stromèekom, ktorý u
nikoho nenechal na pochybách,
e èas vianoèný sa blíi.
Na úvod mikuláskej slávnosti vystúpil pán starosta Duan Lauko, ktorý vetkých privítal a vzápätí sa rozospievali
detské hlásky, ktoré spievali
známu pieseò Vianoce, Vianoce... a po nej nasledoval kultúrny program iakov tunajej Z,
ktorý pripravili pod vedením
svojich uèiteliek a ikovných

mamièiek z výboru ZR.
Nu a èakalo sa na "Zlatý klinec programu." Keï zaznela
pesnièka "Mikuláku, dobrý
strýèku..." do sály pomaly vchádzal sám Mikulá. Azda preto,
e zla je vo svete stále viac
a viac nesprevádzal ho ako obyèajne jeden èert, ale a traja rohatí. Keï vchádzali, detské
oèká sa rozírili úasom, prekvapením aj strachom.
Mikulá vak nesklamal. Bol
milý a pre kadé diea mal pekné slovo a pohladkanie. Deti si
odnáali balíèky, v ktorých boli
dobroty od sponzorov a od
Obecného úradu.
Keïe som bola pri tom, môem poveda, e rohatí èerti tak
dôkladne straili deti, e chví¾ami to vyzeralo nie ako pri
odovzdávaní mikuláskej nádielky, ale ako pri povinnom oèkovaní. Nechýbali slzièky, ale

aj ubezpeèenia "... ja u budem
dobrý!" Starie deti sa vak nedali zastrai a s chuou Mikuláovi zaspievali a zarecitovali.
Myslím, e nakoniec boli
spokojní aj rodièia a deti a je

pekné, e táto tradícia v naej
obci nie je zabudnutá a e sa ju
kadoroène podarí uskutoèni
aj vïaka OcÚ a ïalím "obetavcom."
<
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MIKULÁ a VIANOCE

Mikulá nenosí len
darèeky
Blíi sa Mikulá, èo znamená, e èas Vianoc je predo dverami.
Zároveò prináa do rodín rados a drobné darèeky. Prichádza
v nádhernom èervenom pláti, na hlave èervená èiapka s mäkko
padajúcim zúeným koncom, má dlhú bielu bradu, mohutné biele fúzy a na chrbte ve¾ký kô s darèekmi. Takto ho urèite pozná
väèina z nás.

Kto vlastne bol svätý
Mikulá? Existoval vôbec?
Vo tvrtom storoèí náho letopoètu bol vraj biskupom Myry
v Malej Ázii. Nazývali ho divotvorcom a bol najpopulárnejím
svätým Východu i Západu. Pod svojim patronátom mal toti literátov, väzòov, námorníkov, vydajachtivé panny a dokonca aj
pastierov a ... vlkov!
Povesti o jeho dobrých èinoch nemajú konca. V jednej z nich
sa hovorí, e svätý Mikulá biednym dievèatám pohadzuje vrecúko so zlatom, v inej, e zachraòuje potápajúce sa lode a vyahuje námorníkov z mora, alebo e vyrazí katovi meè z ruky pred
popravou nevinného. Predovetkým vak ve¾mi rád obdarúval
deti dobrotami. Zvyk obdarúva sa v deò sv. Mikuláa sa zachoval dodnes.

Storoèná tradícia
Nebolo to vak vdy, lebo Mikulá k nám priiel len v minulom storoèí a to z Nemecka. V deò pred jeho meninami, ktoré
pripadajú na 6. decembra, sa ktosi obliekol do rozprávkových
iat a rozdával dobrým deom darèeky. Kto mal èosi na svedomí,
mohol ráta nanajvý s pohrozením mikuláskou palicou. Tým
najmením sa hovorilo, e Mikulá chodí do domu komínom
a napåòa darèekmi vzorne vyèistené topánky èi panèuchy nachystané pri pieckach. V dnených èasoch na oknách alebo pri záhlaví postele, pod¾a zvykov tej - ktorej krajiny.
Kedysi chodieval svätý Mikulá od domu k domu èasto v sprievode anjela (i dvoch) a èerta s reazou. Vypytoval sa mladých
dievèat, èi nezhreili, a detí krèiacich sa v kúte, èi poslúchali.
Skúal ich katechizmus, ba kázal im pomodli sa, odrecitova
krátky verík... Ak skúka dopadla dobre, prili na rad darèeky:
sladkosti, jabåèka, suené ovocie ale i golok (kus uhlia, ktorý
zvyèajne dával èert) èi zemiak, aby deti vedeli, e svätý Mikulá
vie o ich nezbedníctvach.
Na dedinách vnímali kedysi svätého Mikuláa inak ako v mestách.
Tu ho naopak obdarúvali. Konali tak v presvedèení, e ochráni
dobytok i ¾udí pred vlkmi. Ete i zaèiatkom 20. storoèia mu znáali
v niektorých krajoch 6. decembra do kostola dary. Boli to väèinou
vence z ¾anu a konope, kurence, husi a barany.
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Svadobèania sa
premenili na vlkov
Svätého Mikuláa kedysi pokladali aj za ochrancu vlkov. Preèo? Na objasnenie existuje takéto vysvetlenie: V niektorých kultúrach bol vlk symbolom eny ¾ahkých mravov. Preto rímski kòazi
poèas sviatkov luperkálií ¾ahali eny remeòom, èo im malo zabezpeèi úspech a plodnos. (Lupus - znamená vlk).
V slovanskom folklóre je zasa známa legenda o svadobèanoch
premenených na vlkov. Príèinou ich premeny bola nevesta neèistých mravov.
Svätý Mikulá vraj pomohol aj trom dcéram chudobného ¾achtica, ktoré otec nútil nazbiera si na veno tak, e sa budú predáva. Keï sa o tom dozvedel sv. Mikulá, hodil chudobným dievèatám cez okno tri mece zlata a zachránil ich pred hanbou.
V latinèine slovo lupa znamená pobehlicu (lajdáèku) a lunapar dom rozkoe. V ¾udovom poòatí sa pomieali oba pojmy a sv.
Mikulá stal z ochrancu cnosti ochrancom pred vlkmi a pri tej
príleitosti aj ochrancom pastierov.
Zvyk obdarúva sa bol vak v slovanských krajinách rozírený
ete pred príchodom Mikuláa. Deti dostávali darèeky v podobe
sladkostí napríklad v deò Boieho narodenia. Takisto ako tie
dnené deti verili, e ich prináa malý Jeiko. Keïe darèeky
dostáva kadý rád, bolo mnohým aj jedno od ktorého patróna sú.
Dôleité je, aby boli darované s láskou a milé srdcu obdarovaného.
Vybraté z Rodiny è. 12/1955
Mariana Domiterová

Môj príbeh alebo najkrají
vianoèný darèek
Je pomaly polnoc. Sedím
v náruèí noci, nikým a nièím neruená len tak, kvôli sebe, kvôli svojim mylienkam, akoby
nastal ten správny èas vypoveda ich.
Kadý èlovek musí nájs na
tejto zemi svoje miesteèko pre
ivot. Preto aby zapustil korene, aby vytvoril domov sebe aj
svojím deom, preto, aby mohol potom v pokoji umrie
a zanecha po sebe akési svedectvo o sebe samom. Ja som
na tejto ceste h¾adania ve¾akrát
zakopla a padla úplne na kolená, zablatená a unavená som
vstávala z nespoèetného mnostva mlák a dokázala som to len
preto, e mi vdy niekto podal
ruku a pomohol von.
Mono to bol osud a mono

náhoda, ktorá zaviala mòa
a moju rodinku so malebnej dedinky leiacej v lone krásnej
prírody a plnej dobrých ¾udí.
- " Tu chcem i, tu chcem,
aby bol domov mojich detí, " to boli moje slová, keï sme sa
ocitli medzi malými domèekmi,
akoby chalúpkami z rozprávky,
ale aj ve¾kými rodinnými domami s peknými záhradkami.
¼udia sa nám prihovárali, akoby sme boli starí známi. Ulice
plné detí a taký zvlátny pokoj.
Kadý pracoval na svojom dvore, na svojej záhradke. Tu preskoèila maèka z plota na plot,
tam zase zatekal pes. Akoby na
chví¾u v tom uponáh¾anom ivote zastal èas a ja som vedela,
e som doma.
Pokr. na str. 6
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Môj príbeh alebo najkrají
vianoèný darèek
Pokr. zo str. 5

ivot vak nemôe by a
taký jednoduchý aby sa nám
nieèo len tak splnilo. Niekedy
mám pocit, e nás poriadne skúa, èi sme vytrvalí vo svojom
presvedèení alebo to len hráme.
Keï sa nám podarilo kúpi nedostavaný dom, mali sme plnú
hlavu plánov a elánu, lene ako
to u v tomto mojom ivote
chodí, ve¾ké finanèné problémy
nám pomalièky ukrajovali
z náho optimizmu.
Bývali sme viac ako dva
roky v kamenici, ktorá u preila ve¾a generácií a bola svedkom aj náho snaenia postavi
si svoj vlastný dom. V tomto
starom domèeku som sa ve¾a
nauèila. Nielen i v akých
podmienkach, ale aj vái si tie
najprirodzenejie veci, ktoré

nás obklopujú. Pukanie horiacich klátikov, plamienky ohòa
odráajúce sa v noci na stenách,
chu vody - tej zo zeme, chlad
a vzápätí hrejivé teplo, rozkvitnuté jablone a slneènice otáèajúce sa za slnkom, moje deti
dotýkajúce sa bosými nôkami
zarosenej trávy, to vetko a ete
omnoho viac mi dal ivot
v tomto domèeku, v tejto dedinke.
Nepodarilo sa nám postavi
dom, nepodarilo sa nám ete
ve¾a vecí, ale podarilo sa nám
osta doma a to je dobrý základ
na to, aby sme zaèali sníva
a uskutoèòova nové sny.
Z celého srdca sa chcem poïakova pani ofii Svieenej,
ktorá nám umonila býva v jej
domèeku a do vyrieenia naich problémov. Cítili sme sa

naozaj ako doma. Ïakujeme
vetkým dobrým ¾uïom, ktorí
nám podali pomocnú ruku kedyko¾vek sme to potrebovali.
Predovetkým k nim patrí rodina pána Jána Belku. Vili sa
do naich problémov, akoby to
boli ich vlastné.
Ïakujem svojmu manelovi
a deom, e mi boli obrovskou
oporou a ïakujem svojej
mame, e ma nauèila veri svojim snom.
Teím sa z toho, e nestratíme priate¾ov , ktorých sme si
tu nali, e sa ná syn práve tu
nauèil èíta a písa, e tu ostávame i. Snáï budeme pre túto
dedinku aspoò malièkým prínosom.
Pod vianoèný stromèek sme
dostali najkrají dar - domov.
Monika Kubalová

Vianoèné zvyky z Liptova
Vianoèné zvyky zaèínali
Ondrejom. V tento deò, dievky
súce na vydaj, triasli ploty
v domoch, kde mali Ondreja
(niekedy ich aj polámali) a pri
tom vyvolávali:
Plote, plote trasiem a,
svätý Ondrej prosím a,
daj mi znati
s kým ja budem pri oltári státi.
Potom sa z tohto dvora (alebo priamo z plota) ukradlo drevo, z neho sa rozloil oheò a ilo
sa lia olovo cez k¾úèik na lyièku. Tá sa ponorila do studenej vody a keï vychladlo, vetilo sa, pod¾a tvaru odliateho
olova, aké remeslo budem ma
nastávajúci.
Celý Advent sa vyznaèoval
tichom, nekonali sa svadby, zábavy a aj pánty na dverách sa
natierali aby nevàzgali.
Na sv. Barboru sa rezali prú-

tiky zo zlatého daïa, alebo
vine aby boli na Vianoce pekne rozkvitnuté.
Ïalí stridí deò bol na Luciu kedy sa dospelé eny poobliekali do plachiet, behali po
ulici so zvoncami, naháòali
malé deti a vyháòali zlých duchov z domu. Dievky varili haluky, v ktorých boli zabalené
lístky s menami mládencov
a ktorá haluka vyplávala prvá,
zvestovala, menom na lístku
schovaným, kto sa má sta eníchom.
Alebo sa hrýzlo z jablka
(kadý deò z toho istého) a posledný deò, keï sa ilo z polnoènej malo sa jablko dojes
a odkia¾ v tom momente pes zavyl v tú stranu sa dievèa malo
vyda.
Alebo sa pod hlavnicu dalo
11 lístkov s menami chlapcov,

kadý deò sa jeden spálil a posledný èo zostal bol nádejným
eníchom.
Osobitné èaro mal samotný
tedrý deò. Ráno sa vstalo
a zaèalo sa vari. Celý deò bol
pôstny, aby veèer deti videli
anjelikov, pretoe darèeky sa
pod stromèek nedávali.
Gazdiná postavila vianoènú
kapustnicu, ktorá sa skladala
s kapusty, kapustovej vody, suených húb, údenej ryby, suených sliviek a hruiek, zahustená bola ryou, alebo krúpami,
potom sa piekol kapustník, ktorým si obyèajne zahnali hlad na
obed. Chystal sa chlieb, opekance a kysnuté koláèe, hlavne
makovník a lekvárovník. Ïalej
sa varilo mäso, ktoré sa vak
podávalo a na Boie narodenie.

Pokr. na str. 10

Symbolika Vianoc
Slávenie Vianoc je známe u od 4. storoèia. Ako
kresanské sviatky nahradili pohanské slávnosti
zimného slnovratu. Hovorí sa, e prvé jaslièky mal
Frantiek z Assisi v 13. storoèí. O tri storoèia neskorie sa u betlehemy vystavovali v kostoloch a v 18.
storoèí sa presahovali do
domácností.
Vianoce majú úasnú
symboliku:
Stromèek je symbolom ivota, symbolom rajského
stromu.
Ozdoby sú symbolmi darov, ktorými sme po celý
rok obdarovávaní.
Zvonèeky sú zvony dobrej
zvesti.
Reaze symbolizujú súdrnos rodiny.
Hviezdièky ohlasujú narodenie Krá¾a.
Chlieb na stole je plodom
zeme a ¾udských rúk.
Med je symbolom usilovnosti.
Ryba symbolom Jeia, jedlo zázrakov.
Rozkvitnuté vetvièky
znamenajú nádej do budúceho roka.
Vetko je èistuèké
a slávnostné. Veèera sa zaèína pri východe prvej
hviezdy. Kadý si plní úlohu ktorá mu prislúcha.
Modlitba a èítanie z Písma
od otca. Medový kríik od
mamy. Vianoèný vin, aby
sme sa v zdraví na takto rok
zili.
Elena Vlnieková
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Rozprávka o stratenej zelenine
Edita Haluzová
Kde bolo, tam bolo, tak ako
sa to v kadej rozprávke zaèína, bola raz jedna dedina. V tej
dedine bola jedna kola a do tej
koly chodili deti. Boli menie
i väèie, blonïavé aj tmavovlasé, brèkavé aj pehavé, ale vetky mali jednu spoloènú vlastnos - nechutila im zelenina.
Teta kuchárka bola ve¾mi ikovná a snaila sa im tú zeleninku urobi èo najchutnejiu
a na sto rôznych spôsobov. Ale
nech robila, èo robila, zeleninka skonèila vdy v odpade.
Hlavne tá z polievky. Tete kuchárke a srdce pukalo nad tou
ohrdnutou zeleninou. Darmo
pani uèite¾ky vysvet¾ovali deom, e zelenina je zdrojom
vitamínov a deti ich potrebujú
na svoj vývoj. Ale tie tvrdohlavé deti len fujkali a v koi na
odpadky skonèili aj celé desiaty. U ani chlebík so syrom
a paradajkou im nechutil.
"Èo by ste vlastne jedli
deti?" opýtala sa pani kuchárka. A deti vykrikovali jedno cez
druhé - "Palacinky so ¾ahaèkou, em¾ovku s bielkovým
snehom, no aj hranolèeky s vypráaným rezòom..." Len jedlá
zo zeleniny ani nespomenuli.
Keï to poèula ve¾ká okrúhla kapusta, èo sedela na polici
v sklade, povedala svojej susedke brokolici: "Poèula si u nieèo také neslýchané? Vraj zeleninu deti nechcú. Nepotrebujú
nás! Aj mrkva a petrlen sa pohniezdili v debnièke a povedali, e to tak nemôu necha. Veï
tu zvädnú, pohnijú a nebude
z nich iaden osoh.
"Nedá sa niè robi," prehlásila kapusta, "musíme odís
tam, kde o nás ¾udia stoja."
"Dobrí nápad," krièali ostatní. "Ale ako sa dostaneme von?
U je poriadna zima, pomaly sa
blíia Vianoce a vonku zamrzneme. Prídeme o nae vitamíny a výivné látky. Mono z nás
nebude dobrý ani kompost.
"Prestaòte krièa a ¾utova
sa!" - ozvalo sa nieèo spod police.
"Kto si, kde sa skrýva?"
"Som vaa matka - zem ," za-

veholilo to nieèo. "V tom druhom rohu, za ve¾kým hrncom,
je dos ve¾ký otvor, ním sa preuchnete do jamy, kde je pre vás
akurát teplo a vlhko a iadna
plieseò ani myi. Nájde vás iba
ten, kto vás skutoène bude
chcie," ozval sa opä ten tajomný hlas.
"Tak naèo èakáme," skríkla
cibu¾a a zaèala sa gú¾a do kúta
k diere. Za òou trielil zeler, cesnak, kaleráb, mrkva aj pertlen,
biely karfiol, zelená brokolica
a pomaly sa gú¾ala tlaèiac sa
cez dieru v stene zelená kapusta. Na druhý deò, keï prila
pani kuchárka do skladu skamenela od prekvapenia. Zelenina
zmizla. "Èo ja idem vari na
obed?" Zhrozila sa. Potom ju
napadlo, e urobí vajcovú polievku a palacinky a zeleninu
kúpi v obchode na zajtrají
obed. Ale ani v obchode zelenina nebola. Zmizla! Zostali len
kompóty a v mraznièke nanuky, ruská zmrzlina a mrazená
pizza.
Deti sa radovali, e koneène
budú jes to, èo im chutí. A tak
sa kadý deò napchávali palacinkami a parenými buchtami,
peèeným mäsom a hranolèekmi a vetko si to krásne zapíjali
sladkými bublinkovými malinovkami. Týdeò ich to nadenie dralo, ale po týdni zistili,
e sa akosi necítia dobre. O dva
týdne im poriadne nafúklo
bruká. Niektorých zaèali bolie aj zúbky od to¾kých sladkostí a kriabalo ich v krku
z to¾kých studených bublinkových malinoviek. Tretí týdeò
ete pár nadencov ete pchalo
do seba dukátové buchtièky
s krémom, ale v noci ich budili
hrôzostrané sny. Vznáali sa
nad zemou okrúhli ako balóniky. Nemali vlasy ani zuby a zo
zeme sa na nich vykierali ¾ahaèkové trubièky, liala sa na
nich krupicová kaa a kopec zo
¾ahaèky nie a nie preliez.
Vetky deti zachvátila poriadna panika. Aj dospelí, celí zdesení uvaovali nad tým, e treba nieèo urobi, lebo z ich detí
budú, èo nevidie, neforemné
gu¾ky. Pani kuchárka bola
z toho celá chorá a celé noci ne-

spávala. To nové varenie sa jej
akosi nepozdávalo. Ako tak raz
sedela za stolom a miesila cesto na lekvárové buchty, napadlo ju, e musí po lekvár do
skladu. Keï otvorila dvere poèula spoza police tichý hlas.
"Pani kuchárka, poèujete
ma? Baví vás ete vypeka sladkosti, alebo ich u máte vetci
dos?" Pani kuchárka sa z¾akla, vybehla zo skladu a rýchlo
za sebou zavrela dvere. Ale zistila, e bez lekváru lekvárové
buchty nenapeèie a tak opä
pomaly otvorila dvere. A zasa
sa ozval ten tichý hlas.
"Nebojte sa pani kuchárka,
ja vám chcem len pomôc."
"Èo si? Kto si? A ako mi
chce pomôc?" Osmelila sa
pani kuchárka. "Chcem, aby si
dostala opä chu do varenia,
aby si varila jedlá, z ktorých by
deti boli opä èulé a plné energie." "Hovorí mi z due, nech
si u ktoko¾vek," odpovedala
pani kuchárka tajomnému hlasu, "ale kde mám zobra stratenú zeleninu, vetka zmizla."
"Odtiahni ten ve¾ký hrniec
v tom tmavom kúte a strè ruku
do otvoru v stene," radil jej hlas.
Kuchárka dlho neotá¾ala a hna-

la sa k ve¾kému hrncu. "Ak niè
z toho nebude, aspoò ho utriem
z prachu," pomyslela si a strèila ruku do otvoru v stene. Pod
rukou zacítila nieèo ve¾ké
a okrúhle. Poriadne to chytila
vetkými prstami a z otvoru
zaèala vykúka zelená kapusta.
Zaradovala sa teta kuchárka
a strkala ruku opä do otvoru a
kým nepovyberala odtia¾ vetku stratenú zeleninu. A keïe
u bol najvyí èas uvari obed,
rýchlo pokrájala a udusila
a mrkvu a urobila na obed fliaèky s kapustou a mrkvovú polievku. Keï prili deti na obed,
zhíkli od prekvapenia. U dávno im tak nechutilo ako dnes.
Vylízali vetky taniere, take do
odpadu sa nedostala ani omrvinka. Keï v domoch zavoòala kapustnica a roziarili sa vianoèné stromèeky, deti u
pobehovali tíhle a plné energie, teili sa na darèeky a sánkovaèku.
A miesto cukríkov chrúmali
èervené jabåèka a orieky a zo
krupiniek si robili lodièky
a predstavovali si, e na nich
plávajú na Vianoèné ostrovy.
<

Vysoký krvný tlak
MUDr. Marián Boèek
Vysoký krvný tlak je v naej
populácii ve¾mi rozírený. Skoro kadý tvrtý dospelý èlovek
trpí týmto ochorením. Mnohí
¾udia mu nevenujú pozornos,
lebo nemajú iadne príznaky.
Len polovica ¾udí s vysokým
tlakom má nejaké akosti, ako
boles hlavy, poruchy rovnováhy, búchanie srdca, huèanie
v uiach. Správne hodnoty tlaku krvi sú 140/90 torrov a menej. Neplatí uívaná zásada, e
dobrý tlak je súèet veku + 100.
Hodnoty do 160/95 sa povaujú za hranièné. Vtedy staèia len
úpravy ivotosprávy, ako dostatok spánku, väèia fyzická aktivita, obmedzenie príjmu kuchynskej soli a alkoholu. Tie
pokles hmotnosti môe upravi

tlak. Je dokázané, e kadé
schudnutie o 1 kg zníi hodnotu tlaku o 2 torr. Napr. pokles
hmotnosti o 10 kg zníi tlak
o 20 torrov a tým sa hodnoty
znormalizujú. Starostlivos
o svoj tlak krvi je ivotne dôleitá. Spolu s poruchou metabolizmu tukov a fajèením je hlavným
rizikom
vzniku
artériosklerózy. Ide o hrubnutie cievnej steny s postupným
zuovaním prietoku a jej úplné uzavretie. To je princíp infarktu srdca a mozgovej màtvice Toto je hlavnou príèinou
náhlych úmrtí èasto aj mladých
¾udí. Udriava si tlak krvi
v normálnych hodnotách ivotosprávou a prípadne aj liekmi
je kadod3nná nutnos. Zlepíme si tak kvalitu ivota a predåenie veku.
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Enviro okienko
Elena Vlnieková
Práca ekohliadok, pozostávajúcich zo iakov tretieho
a tvrtého roèníka, pokraèuje aj
v tomto kolskom roku. Neverili by ste ako zodpovedne deti
pristupujú k svojim povinnostiam a èo vetko zistili. Je zaráajúce a smutné, e stále nachádzajú divoké skládky v blízkej
prírode. Nepáèi sa im, e hoci

vetci ¾udia v naej obci majú
smetné nádoby, predsa vyváajú èas odpadu von do prírody
a zneèisujú tak nae lúky
a lesy. Zaráa ich, e odpad,
ktorý by sa dal spáli alebo by
mal skonèi v kontajneri, pláva
dolu naím, tak vzácnym teplým potôèikom. Mnohí nadávajú, e deti sú zlé. Pod¾a mòa to
nie je pravda, veï my dospelí
by sme im mali by príkladom.

Okrem toho rieime otázky
"korepondenènej koly" zameranej na odpady a energie.
Máme za sebou tri kolá. Hoci
sú to otázky nároèné a aké
deti sú usilovné a snaia sa poradi si s nimi. Siahajú pri tom
po encyklopédiách, radia sa
s dospelými. Sú vynaliezaví.
Verím, e tento vzah k prírode
im vydrí i vtedy, keï opustia
brány naej koly.

Netradièné rodièovské zdruenie
Elena Vlnieková
Úlohou uèite¾a je nielen uèi
a vychováva novú mladú generáciu ale neustále vzdeláva
aj seba samého, oboznamova
sa s novými smermi, metódami,
formami výchovno-vzdelávacej
práce, aby neskåzol do rutiny,
stereotypu, aby dokázal lepie
pripravi iakov na ivot v demokratickej spoloènosti . Ná
malièký pedagogický kolektív
sa pravidelne zúèastòuje ponúkaných vzdelávacích akcií
a cyklických kolení. Získavame na nich nové poznatky
a skúsenosti, ktoré sa potom
snaíme realizova aj pri práci
v naej kole. Na jednom
z týchto sedení nás zaujali nové
monosti spolupráce koly s rodinou.

A tak sa v jedno novembrové popoludnie stretli na rodièovskom zdruení rodièia spolu s demi. Tretiaci a tvrtáci
pripravili pre svojich najbliích aj obèerstvenie, upravili
triedu. Kadý mal za úlohu
svojho rodièa privíta, ponúknu ho kávou, èajom, keksíkmi
a odvies ho na miesto. Potom
sa u striedali jednotlivé aktivity, pri ktorých si rodièia i deti
uvedomili nako¾ko sa navzájom poznajú. S najväèím ohlasom sa stretli tzv. brainstorming
a "bingo" astného rodièa.
V závere spoloèného stretnutia
obdrali rodièia i deti po 8 uitoèných rád ako sa sta lepími.
Rodièia prvákov a druhákov
prili tie v sprievode svojich
ratolestí. Pre nich vak bolo

Poèítaèový krúok
Mária Grafová
Tým ktorí sledujú dianie na
naej kole urèite neuniklo, e
sa snaíme dra krok s dobou
a v rámci svojich moností ponúkame naim zákazníkom iakom monosti èo najviac
rozvinú svoje nadanie a schopnosti. U dávnejie sme z peòazí získaných za zbery zakú-

pili poèítaè a tlaèiareò. Prístup
k nim i keï len sporadicky, mali
aj nai iaci, najmä pri výuèbe
jazykov. Ale jeden poèítaè na
serióznu prácu nestaèí a tak sme
podnikli kroky na získanie ïalích. Prvou lastovièkou bola
radostná správa o schválení
projektu Poèítaèový krúok
a pridelení grantu v hodnote
30 000 Sk na zakúpenie ïalie-

pripravených nieko¾ko literárnych hier, ktoré si vyskúali rodièia spolu s demi. Pripomenuli si, aké je príjemné
zaspáva poèúvajúc milovaný
hlas, ktorý èíta ob¾úbenú rozprávku, alebo spieva nenú
uspávanku. Deti dostali nových
kamarátov, plyového psíka
Bielka a maèièku Micku. Zvieratká sa postupne vystriedajú na
návteve u kadého z nich a iaci majú za úlohu zreferova èo
pekné za ten èas spolu zaili.
Chví¾u nám trvalo, kým sme
sa definitívne rozhodli, vyskúa tieto nové formy spolupráce s rodièmi. Nae obavy sa
vak definitívne rozplynuli po
preèítaní ohlasov ankety, ktoré
nás presvedèili, e rodièom sa
to páèilo.
<
ho poèítaèa v rámci programu
Tvoja Zem, ktorý zabezpeèuje
Nadácia Ekopolis a ETP Slovensko a financuje United states Agency for Internacional
Development
(Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj) spolu s ïalími súkromnými i verejnými
darcami.
Ïalie iadosti o dovybavenie poèítaèovej uèebne smerovali do podnikov a intitúcií
ktoré mali v pláne výmenu starej výpoètovej techniky za
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Z tvorby naich iakov
Vianoèný vin
Èoe sa to vonku belie,
èoe je to za páperie?
To sa vonku snieik belie.
u je plná ulica
Aj naa kolská sanica.
Cez previerku snieik sneí,
iak sa v okne ve¾mi teí.
Len èo skonèí uèenie,
sánkova sa budeme.
tyri týdne do Vianoc,
nie je to u èasu moc.
Mikuláa privítame,
pesnièky mu zaspievame.
Vianoce má kadý rád,
na kadého príde rad,
aby svojim najbliím
nejaký ten darèek dal.
Prajeme vám vetci spolu,
ve¾a lásky Vámu domu,
preite ich v láske spolu,
keï si zasadnete
k tedroveèernému stolu.
iaci 4. roèníka

noviu. Prís¾uby boli, dúfajme,
e v doh¾adnej dobe budú splnené. Poèítaèový krúok teda
môe zaèa svoju èinnos. Verím, e postupne sa nám podarí
nájs aj spôsob financovania
internetu, èo by bolo prínosom
nielen pre kolu, ale aj pre iriu verejnos, ktorá nemá monos prístupu k tejto modernej
komunikaènej technike a naa
snaha bude smerova k sprístupneniu poèítaèov aj pre
ostatných obyvate¾ov obce.
<
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Nieèo o lieèivých rastlinách...
Cesnak kuchynský je
uznávaný u najmenej
5000 rokov a dlho je známa aj jeho schopnos zniova hladinu cholesterolu v krvi. Dokonca aj konzervatívna medicína uznáva, e u pacientov chorých
na srdce rastlina zniuje
riziko opakovania srdcových infarktov. Zároveò
podporuje aj imunitný systém a má antibiotické úèinky.
¼ubovník bodkovaný
dostal meno pod¾a rytierov
sv.Jána jeruzalemského,
ktorí ju pouívali ako rastlinu na lieèenie rán na kriiackych bojiskách. Po stároèia
sa
pouíva
v ¾udovom lieèite¾stve pri
¾ahích depresívnych stavoch, pri stavoch nepokoja, podrádenosti, pri poruchách spánku, pri neschopnosti sústredi sa, èi pri
slabnúcej pamäti. Existujú
prípravky vo forme tabliet,
ale èastejie sa pouíva ako
èajovina. Aby sa prejavil
úèinok, mal by sa pouíva
minimálne tyri a es týdòov. Pri dlhodobom pouívaní si treba dopria prestávky.
tefan Dírer

Vianoce

Vianoce sú pre deti astné a veselé.
Sadnime si vetci spolu,
k tedroveèernému stolu.
Pomodli sa vetci vieme,
potom dobre sa najeme,
darèeky si rozdelíme
a spevom sa rozlúèime.
O¾ga Prekopová,
3. roèník
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Aktivity MS SÈK v naej obci
Dòa 12. 11. 2001 sa nám po
dlhom èase podarilo obnovi
èinnos Èerveného kría v naej obci. Na schôdzi bol zvolený trojèlenný výbor, ktorého
predsedníèkou sa stala pani
E. Haluzová, zapisovate¾kou
pani I. Jacková a pokladníèkou
pani M. Kaèaljaková. Do revíznej komisie bol zvolený pán
. Dírer.
Èo je vlastne Èervený krí?
Je to mimovládna právnická
osoba s humanitným poslaním.
Pridàa sa enevských dohovorov v duchu humanitnej pomoci doma i v zahranièí. Spolupráca s vládou, jednotlivými
ministerstvami a NR SR je zakotvená v ustanovení zákona è.
84/1994 Z. z. o SÈK a ochrane
názvu a znaku Èerveného kría pod¾a par. 6 ods. 1. Okrem
humanitárnej a sociálnej pomoci zastreuje aj úsek dobrovo¾ného darcovstva krvi na Slovensku.
Ná územný spolok zaèal
spolupracova so Z a obecným úradom ete pred oficiálnym ustanovením a zaèal napåòa svoje zámery pre pomoc

obèanov v rámci sociálnej sféry.
Miestny spolok SÈK má zatia¾ 11 èlenov a rád by získal aj
dobrovo¾ných prispievate¾ov,
lebo bez finanèných príspevkov
nemôe v plnej miere rozvíja
svoju èinnos.
Do konca r. 200l sa podie¾al
na týchto akciách:
1. Pomoc pri posedení s dôchodcami.
2. Pomoc s prípravami Mikuláa.
3. Pomoc pri príprave II. tefanskej zábavy.
4. Príprava iakov Z na súa
Mladých zdravotníkov.
5. Pravidelné príspevky do èasopisu tiavnické to i to so
zdravotníckou tematikou.
Program MS SÈK na rok
2002 sa bude odvíja od viacerých skutoèností. V prvom
rade to bude záujem obèanov.
Ten sme sa pokúali zisti
prostredníctvom mini - ankety,
ktorú medzi vás poroznáali
iaci naej koly. Z dvesto rozdaných listov sa vak vrátilo len
11 a na tých ste neuviedli svoje
meno, take ani netuíme, komu

by sme poadovanú pomoc
mohli poskytnú. Napriek tomu
Vás opä vyzývame, milí obèania, aby ste nám svoje poiadavky a pripomienky vyjadrili,
najlepie písomnou formou
a nechali ich na obecnom úrade u pani M. Kaèaljakovej.
Výbor MS SÈK sa nimi bude
zaobera aby vám èo najviac
mohol vyjs v ústrety.
Druhoradé nie sú ani financie. OcÚ na svojom poslednom
zasadnutí schválil urèitú èiastku na èinnos MS SÈK a na
sociálny program obci, ale napriek tomu je kadý dobrovo¾ný príspevok vítaný. V súvislosti s tým sa chcem poïakova
pani J. Ondráikovej, ktorá poskytla suroviny na výrobu medovníkových Mikuláov pre
nae deti do mikuláskej nádielky.
Keïe sa konèí rok 2001,
prajem Vám za ná spolok SÈK
ve¾a zdravia, spokojnosti, aby
ste èo najdlhie zostali samostatní a pohybliví a zvykli si
obraca sa na nás s dôverou.
Edita Haluzová
predsedníèka MS SÈK

Vianoèné zvyky z Liptova
Pokr. zo str. 6

tedrý veèer sa zaèínal zapálením svieèky a vinom, ktorý sa nauèilo diea:
V tie Vianoèné sviatky,
poviem vám vin krátky.
Kristus Pán je narodený
nebuïme my zarmútený,
ale sa my radujme, sláva Bohu
prespevujme
to mu bude premilé
dá nám sviatky astlivé.
Na tedroveèernom stole
nesmel chýba okrem kapustnice chlieb, cesnak, oblátky, med,
opekance, ovocie, hriatô.
Vetci si postavali okolo pre-

stretého stola a pomodlili sa,
potom domáca gazdiná podávala oblátky s medom s a deom
robila aj kríiky na èelo s medom aby deti boli dobré a sladké po celý rok. kapustnica,
a nakoniec sa rozkrojilo jablko,
gazda sa pozrel èi je zdravé , èi
má hviezdièku alebo kríik (kríik znamenal smr v rodine,
hviezdièka zdravie) a jablko sa
rozdelilo na to¾ko èastí, ko¾ko
¾udí sedelo okolo stola.. Jablko zjedla svorne celá rodina,
aby drali po celý rok spolu ako
to jablko.
Mláde koledovala a hospodár iiel do matale nachova

statok, ktorý tie dostal po strúèiku cesnaku a kúsku chleba,
aby zostal po celý rok zdravý.
O polnoci sa vetci vybrali
do kostola na polnoènú.
Ráno, na Boie narodenie s a
ilo najprv nabra do potoka
vody. Pri vstupe do domu sa
takto vinovalo:
Prv voda ne oheò, narodil
sa Kristus Pán v tento deò.
Vin sa trikrát opakoval. Potom sa pozdravilo Pán Boh daj
dobrý deò, voda sa naliala do
lavóra, vetci si v nej museli
opláchnu tvár a a potom sa
zakúrilo v peci a raòajkovalo sa.
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Postrehy zo
ivota ...
 Kde sa zodpovednos
pustí k vode, tam vetko
pláva dolu vodou.
 Kým predtým jedni chodili do úradu a druhí do
práce, teraz mnohí chodia
u len do - úradu práce.
 Demokracia je ako nejedno manelstvo: tie tam panuje peklo i raj.
 Keï sa jeden druhého najedli, potom sa zaèali ra.
 Kto si zoberie rozum do
hrsti, tomu je hlava asi zbytoèná.
 Nemono chyti za slovo
len toho, kto ustaviène
mlèí.
 Lo má krátke nohy, ale
má ich mnoho.
 Hovorí sa, e starci sú ako
deti. Na rozdiel od nich neèakajú na darèeky, ale skôr
príjmu láskavý poh¾ad,
milé slová a poïakovanie
za to, èo deom dali.
 Vianoce sú sviatkami pokoja a mieru. Ak niekto
¾úbi, miluje druhého, preèo chce závidie a nenávidie?
tefan Dírer
Do vody dala gazdiná pre kadého po korunke, ktorú si vytiahli pri umývaní. To bol vlastne aj vianoèný darèek. Na
Boie narodenie vládol pokoj
a ticho, nevarilo sa, neupratovalo, jedlo sa jedlo pripravené
na tedrý deò. Ani návtevy
k príbuzným, èi susedom neboli
dovolené. Bol to "rodinný" deò.
A na tefana vetko oilo,
konali sa zábavy, návtevy
a jedlo a pilo sa z toho, èo si
¾udia pri skromnosti mohli dovoli. Dôleité bolo, e to boli
sviatky pokoja a rodinnej pohody.
<
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Dostal som darèek
Katarína Kaèalková
Èas predvianoèný
Èo
vetko to v sebe skrýva! Iste
nebudete namieta, e mnohí
z nás si a teraz vydýchnu, keï
stopercentne doupratovali svoje domy, doplnili zásoby
v chladnièkách a dôsledne prekontrolovali darèeky pre svojich blízkych. Istee, Vianoce
sú o "nieèom inom", ako o spomínaných, takpovediac nutných
sprievodných javoch, ale priznajme si, e v èase predvianoènom väèina z nás chtiacnechtiac pod¾ahla nákupnej
horúèke, vadeprítomným reklamám, èi bezkonkurenèným
akciovým cenám. Akési "vytriezvenie" príde a neskôr, keï
s racionálnejím poh¾adom
zbadáme, e nie vetko bolo tak
nevyhnutne potrebné a e sme
v tej nákupnej eufórii obèas
pozabudli na prekontrolovanie

kvality, funkènosti, alebo iných
dôleitých vlastností tovaru.
Plaka nad rozliatym mliekom je vak celkom zbytoèné
a tak si aspoò v krátkosti povedzme, ako postupova v prípadoch, keï zistíme, e hoci
dobre mieneným darèekom sme
"netrafili do èierneho", prípadne sme na òom objavili úitkové alebo estetické vady.
Z poh¾adu platných zákonov
je nutné jednoznaène skontatova, e neexistuje nijaký
právny dôvod na to, aby sme od
predávajúceho poadovali vymeni bezchybný tovar za iný,
alebo iadali za tovar vráti
peniaze. Okamihom zaplatenia
a prevzatia výrobku prechádza
na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci. Vybraný tovar mono vráti na pôvodné miesto len
do okamihu zaplatenia. Z týchto skutoèností vyplýva, e ak
sme niekoho obdarovali naprí-

klad pekným svetrom, ale bohuia¾ o nieèo mením, záleí
len na ¾udskosti a ústretovosti
predávajúceho, èi nám ho vymení za väèí.
Iná situácia vznikne, ak zistíme, e kúpený tovar nie je
bezchybný, ale má úitkové alebo estetické vady. V takomto
prípade máme monos reklamácie. Ak vec ete nebola pouitá, je moné namiesto odstránenia vady poadova výmenu
veci, alebo ak sa týka vada len
niektorej súèiastky, výmenu súèiastky. Ak sme u kúpenú vec
pouili a zistíme na nej vadu,
ktorú je moné odstráni, máme
právo, aby bola bezplatne, riadne a vèas odstránená. Ak ide
o vadu výrobku, ktorú nie je
moné odstráni a ktorá bráni
tomu, aby sme kúpený výrobok
mohli riadne uíva, zákon nám
priznáva právo na výmenu veci
alebo právo odstúpi od kúpnej

zmluvy, teda vrátenie finanènej
sumy zaplatenej za chybný výrobok. Tu by som chcela pripomenú, e v prípade, e reklamácia výrobku je uznaná
a predávajúci nám vymení
chybný tovar za nový, záruèná
doba na nový výrobok zaèína
plynú znovu od prevzatia novej veci.
Chyby, nefunkènosti, alebo
iné závady na výrobkoch, nás
mrzia o to viac, keï ich kupujeme s krásnym úmyslom - darova. Mono by pomohlo,
keby sme si na nákup a výber
darèekov urobili trochu viac
èasu. Nedajme sa zláka lacnými reklamami. Veï darèek, ktorý èlovek skutoène potrebuje
a nielen v èase Vianoc, nebýva
nároèný, nedá sa reklamova
a nemáva záruènú dobu. Volá sa
porozumenie, tolerancia, ¾udskos a láska.
<

Vykurovacie obdobie
Zimné vykurovacie obdobie
je sprevádzané aj zvýeným
nebezpeèenstvom vzniku poiarov, rovnako od samotných
systémov vykurovania, ako aj
od ich nesprávnej obsluhy,
o èom nás kadoroène presvedèuje tatistika poiarovosti. Aby
sme prechádzali týmto neiadúcim javom, chceme Vás aspoò
struène informova o tom, ako
im predís.
Najèastejie zisované nedostatky sú: nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna
intalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohòom a hor¾avými
kvapalinami,
ponechanie detí bez dozoru,
odkladanie eravého popola na
nebezpeèných miestach a do
hor¾avých nádob a pod. V po-

slednom období, ia¾, sme museli registrova aj úmyselné
podpa¾aèstvo.
Poiarnici Vám ponúkajú
nieko¾ko dobre myslených rád,
najmä:
 Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesute v ich
blízkosti hor¾avé materiály
a neponechávajte ich bez dozoru,
 Nepouívajte k rozkurovaniu
hor¾avé kvapaliny, najmä benzín, petrolej èi denaturovaný
lieh,
 Intaláciu vykurovacích telies
zverte vdy odborníkom pri plnom repektovaní pokynov výrobcu,
 Dbajte na to, aby vykurovacie telesá - poráky, pece a pod.
boli umiestnené na nehor¾avej
podloke predpismi urèených

rozmerov a odborne zaústené
do komínových prieduchov,
 Popol z vykurovacích telies
vysýpajte zásadne do nehor¾avých a uzavierate¾ných nádob,
 V zimnom období najmä na
dedine vytvárajú poiarne nebezpeèenstvo primitívne drevené udiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornos, aby Vau
prácu neznièil poiar,
 Nezabúdajte, e aj vianoèný
stromèek, pôsobiaci neopísate¾nú rodos najmä deom, u
mnohokrát naruil èaro Vianoc
vznikom poiaru od zapálených
svieèok. Toto nebezpeèenstvo
zvyuje hra detí pri stromèeku
ponechaných bez dozoru,
 Dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebièe, ktorých
technické parametre a vyhoto-

venie vyadujú trvalý dozor,
ako napr. tepelné spotrebièe bez
automatickej regulácie,
 Dodrujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a pouívanie hor¾avých kvapalín,
kovových tlakových nádob na
propán-bután, tuhé palivá a iné
materiály.
Váení spoluobèania!
Len dôsledným dodriavaním týchto rád predídete monému vzniku poiarov vo Vaich domovoch. Zamyslite sa
nad nimi. Pripomíname Vám,
e poiarnici sú pripravení odborne Vám poradi v otázkach,
ktoré Vám robia problémy. Vyuite preto túto monos, aby
ste Vy a celá Vaa rodina preili zimné obdobie spokojne
a bez obáv z poiarov.

ZÁBAVA
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Osemsmerovka
V osemsmerovke je ukrytý ná vin na tieto VIANOCE.
(poznámka: Zvýraznené slovo VIANOCE nie je súèasou tajnièky. Osemsmerovku iba dopåòa)
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darèek, hlavátka, Honda,
holiè, Ibiza, kakao, kino,
koláèe, komoda, lyiar,
Mrázik,
nadenie,
nálada, Ondava, opona,
osoba, ozdoby, rados,
rybári, ryby, Silvester,
slíe, sneh, snehuliak,
spánok,
stojanèek,
stromèek, taliani, víno,
zvony, ienka

Duan Dírer

Rieenia z èísla 3/2001:
Osemsmerovka: Najlepie veci v ivote sú zadarmo.
Výhercovia:
Cviè si postreh: Prili 3 rieenia, 2 správne. 50 Sk získava: Mária Strelková, L; Alena Prokopová, L.
Osemsmerovka: Prilo 6 rieení, 5 správne. 100 Sk získava: Mária Strelková, L; Monika Meková, Ruomberok
Rieenie postrehu a osemsmerovku odovzdávajte v kancelárii Obecného úradu. Dvoch vylosovaných rieite¾ov
odmeníme sumou 100 Sk za osemsmerovku a dvoch vylosovaných rieite¾ov sumou 50 Sk za vyrieenie postrehu.
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