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Veľká noc je najväčší a jediný kresťanský sviatok, ktorý
nemá pevný dátum, ale riadi
sa podľa...

Aj žiaci našej školy sa na
chvíľu stanú bankármi, novinármi a architektmi vlastného
mesta...

Chceme touto cestou pozvať
našich občanov na pripravovaný
dvojdňový zájazd v mesiaci septembri do...
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Jar, psi a iné radosti
Jar je obdobie, keď ma pri rannom vstávaní
sprevádza čvirikanie vtáčikov, ktoré je prvým
výrazným signálom niečoho úžasného. Spod
snehovej prikrývky - akoby naschvál - vykúkajú prvosienky a snežienky a oddýchnutá
príroda sa opäť prebúdza. Snehové fľaky sa
roztápajú a slniečko svojimi teplými lúčmi
oživuje premrznutú prírodu. Tráva postupne
zelenie. Predtým som to až tak neregistroval, ale v súčasnosti ma táto farba fascinuje.
A mám dojem, že sa vtedy aj ja prebúdzam...
Akurát alergici si musia vyťahovať vreckovky
a skrývať sa pred nástrahami prírody a peľu, ktorý im znepríjemňuje
život. Pravidelne si spomínam na výrok môjho starého otca: „radšej by
som mal dve r.te, ako jeden nos.“
Prichádza nový život a s ním aj kopec možností, ako stráviť prijemné
chvíle turistikou, alebo trebárs grilovačkou...
Príchod bláznivého apríla nám síce často narúša harmóniu a túžbu
byť vonku a tešiť sa z jari, no po ňom sa môžeme tešiť z mesiaca máj,
kedy prichádza čas zamilovaných ľudí plných očakávaní, zamilovaných
pohľadov, otvorených náručí a vášnivých bozkov...

Dušan Dírer

Nielen nedočkaví ľudia, ale aj zvieratká sa tešia zo sviežej prírody,
v ktorej sa môžu vyšantiť a konečne vyváľať v čerstvej tráve. Často je
týmto zvieratkom v našich domácnostiach psík, často ako jediný, abso-

lútne nesebecký priateľ, ktorého môže človek na našom sebeckom svete
mať... Je celkom ľahké psom porozumieť a naučiť sa čítať jeho myšlienky.
Má rád svojho pána a dokáže mu byť oddaný. No stáva sa, že nepochopí
želanie spoločnosti zdržiavať sa iba „doma“ a niekedy „uteká z dvora.“.
Nehovorím len tak všeobecne, mám možnosť to osobne sledovať. Pes
vraj prekoná čokoľvek, len aby utiekol, ale potrebuje na to dôvod.. Častým dôvodom útekov z dvora je okrem sexuálneho pudu aj pocit izolácie
od svorky. Psík, ktorý dlhodobo nemôže byť vo vašej prítomnosti, alebo
je jeho prostredie nudné, chce utiecť. Na dôvod sa ho netreba pýtať, je
jasný – očakáva od vás viac pozornosti. Že vy ste v práci (a nemáte naň
toľko času ako by on chcel), to nechápe – on si to vynahradí inak. Častým riešením je zabezpečenie dvora, ale nie vždy to pomôže. Sám som
pred časom zobral malého prítulného psíka z útulku. Napriek starostlivosti nám dodnes uteká z dvora. Plot nie je jeho prekážkou, preskočenie
(alebo prelezenie) mu nerobí problém. A potom - od každého okoloidúceho čaká prítulnosť a pohladenie. No tí, ktorí ho nepoznajú, majú
strach – čo je tiež prirodzené. Je pravdou, že útek psa je problémom pre
neho samého, ale i pre pána. Ja osobne hľadám spôsoby, ako vec vyriešiť
tak, aby „pes zostal celý a človek pokojný...“
Aj cez (napríklad) takéto zanedbateľné „zápory jari“ sa teším na dlho
očakávané leto a na zrelaxovanie tela i ducha. Možností bude veľa. Teším
sa z jari, pretože sa sám budem snažiť vrátiť prírode to, čo mi odovzdáva. Radosť – zo života...
Príjemnú jar. .
Zo zasadnutí OZ

Čo je zdrojom šírenia zápachu v spodnej časti obce?
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa 15. 12. 2016.
Prejednané boli skutočnosti:
• Okresný úrad Ružomberok, odbor životného prostredia urobí hĺbkovú kontrolu
na Bioplynovej stanici PD Ludrová za účelom zistenia zdroja šírenia zápachu v obci
a 28.12.2016 sa uskutoční vyhodnotenie
kontroly. (Informáciu o výsledku si prečítajte v článku Postrehy starostu.)
• Žiadosť všetkých právnických osôb so sídlom na ulici Družstevná v Lipt. Štiavnici
o opravu a údržbu miestnej komunikácie

na ulici Družstevná. Poslanci Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) nesúhlasili s investovaním finančných prostriedkov obce pre
údržbu komunikácie, ktorá je účelovou pre
PD Ludrová a podnikateľské subjekty.
• Žiadosť Rastislava Kuru, Ružomberok
o rozdelenie parcely CKN č. 2027 na 6 samostatných pozemkov na účely IBV. OZ
žiadosť schválilo s tým, že obec Liptovská
Štiavnica neposkytne žiadne finančné prostriedky na vybudovanie inžinierských sietí
• Žiadosť Advokátskej kancelárie Zarecky
Zeman, Bratislava o informáciu o pozemku

obce vo výmere 1,5 ha, na ktorej by postavili obaľovačku asfaltových zmesí. Poslanci
OZ nesúhlasili
• Žiadosť Miroslava Kurtulíka, Ružomberok
o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej
komunikácie parc. č. 207/3 na susednú nehnuteľnosť pre predmetnú stavbu rodinného domu parc. č. 211/2 v k. ú. Liptovská
Štiavnica – OZ schválilo.
• Žiadosť Radoslava Hrčku, Ružomberok
k vyjadreniu k stavbe rodinného domu
parc. CKN č. 866/9 v k. ú. Liptovská ŠtiavPokračovanie na str. 2
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Deň obce sa bude konať aj tento rok
Pokračovanie zo str. 1

nica - OZ výstavbu rodinného domu schválilo.
• OZ schválilo výstavbu rodinného domu
pre Petra a Vladislavu Huspenina, Hluk na
parc. č. 212/2 v k. ú. Liptovská Štiavnica.
• OZ schválilo prípravu žiadosti o dotáciu od
15.1. do 28.2.2017 pre tvorbu územného
plánu.
• Žiadosť o umiestnenie retardéra pri bytovke a návrh na svetelné značenie rýchlosti OZ rozhodlo, že problematika bude riešená
v roku 2018.
Ďalšie zasadnutie OZ obce Liptovská Štiavnica sa konalo dňa 16. 2. 2017.
Výstavba MŠ – výberové konanie
Bola vytvorená komisia pre výberové konaniel na výstavbu Materskej školy, ktorej členovia sú: Dušan Lauko, Ing. Hlaváč Pavol,
RNDr. Dušan Dírer, Ing. arch. Ján Potoma,
Miroslav Mušuta, Mgr. Renáta Cagalincová.
OZ schválilo:
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu Prístavba MŠ Liptovská Štiavnica realizovaného v rámci výzvy na predkladanie PZ:
IROP-PO2-SC2.2.1-PZ-2016-1 a výzvy na
predkladanie ŽoNFP: IROP-PO2-SC2.2.1PZ-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce,

- zabezPozvánka na brigádu
pečenie
Tak ako po iné roky tak aj tohto roku chceme zorganizovať brigádu na miestnom
realizácie
cintoríne. Brigáda sa uskutoční dňa 22. 4. 2017 so začiatkom o 9,00 hod. Počas
p ro j e kt u
brigády vyčistíme a skrášlime spoločné priestranstvá. Na túto brigádu bude potrebv súlade
ný väčší počet spoluobčanov, preto chceme pozvať mužov, ženy ale aj mládež, aby
s p o d sa brigády zúčastnili v čo najväčšom počte. Prosíme brigádnikov, ktorí sú ochotní
mienkami
poskytnuprísť pomôcť, aby si so sebou priniesli hrabličky, sekeru poprípade metlu a lopatu.
tia pomoO občerstvenie a dobrú náladu sa postará starosta obce. Cintorín je miestom, kde
ci,
skôr alebo neskôr skončíme všetci, preto chcem veriť, že Vás toto pozvanie osloví a
- zabezpebrigády sa zúčastníte v čo najväčšom počte.
čenie finančných
• Chodník na ulici Hlavná - bude vypracovaprostriedkov na spolufinancovanie realizoný výškopis a polohopis, následne sa rozhodvaného projektu vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskyt- ne o ďalšom postupe.
nutého nenávratného finančného príspevku • Boli vydané 3 stavebné povolenia na výsv súlade s podmienkami poskytnutia pomo- tavbu rodinných domov na ulici Nad ihrisci,
kom, podané boli žiadosti na nové elektrické
- zabezpečovanie financovania prípadných pripojenie.
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
• Pre stravovanie dôchodcov v školskej jedálRôzne
ni poslanci OZ schválili rovnakú čiastku ako
Poslanci prerokovali:
doteraz, takže režijné náklady budú 0,50 €.
• Fungovanie miestnej knižnice - z dôvodu • Informácia ohľadom problematiky dotácie
dlhodobého a narastajúceho nezáujmu o čí- pre tvorbu územného plánu obce (prejedtanie OZ zrušilo otváracie hodiny knižnice.
návané na predošlom zasadnutí) - celkové
• Pílenie stromov – začalo sa s pílením nad vypracovanie trvá cca 3 roky, takže výzva sa
ihriskom podľa povolenia, nasledovať bude nedá stihnúť. Na zasadnutie budú prizvaní
5 stromov na cintoríne. Drevo ide do ZŠ.
manželia Gočovci, ktorí poslancomproble• Výmenu umelej trávy na multifunkčnom matiku bližšie vysvetlia.
ihrisku - bude podaný projekt na rekonštruk- • Deň obce sa bude konať 1.7.2017

ciu multifunkčného ihriska, spoluúčasť 25%.

Z matriky obce
V roku 2016 sa narodili

Kotulášová Eliška, Nová 317/83
Maršalová Klára, Na ohrady 58/13
Pavelka Lukáš, Nová 397/95
Mišurová Nela, Nová 298/60
Ondrejka Adrian, Hlavná 18/29
Jablonský Matej, Stará 159/39
Gajdoš Matej, Stará 220/34
Dvorská Tamara, Hlavná 15/9
Kajúch Adam, Hlavná 18/27
Markovič Mário, Hlavná 339/65
Macková Nikola, Nová 303/65
Muríň Peter, Hlavná 20/37
Straka Viliam, Na kúte 463/4
Kuruc Vincent, Nová 318/80

V roku 2016 zomreli:

Kostolná Jana, Stará 180/26, 75 r.
Demko Vladimír, Hlavná 15/9, 18 r.
Mešková Jolana, Na ohrady 102/4,86 r.
Jurík Dušan Mgr., Hlavná 611/25, 62 r.
Balková Anna, Hore bránou 129/2, 80 r.
Ondrejková Matilda, Hore bránou 149/1, 60 r.
Ondrejka Mikuláš, Nová 255/22, 83 r.
Maršalová Anna, Na ohrady 58/13, 69 r.

Z Pretekov gazdovských koní

foto z archívu obce
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Rozpočet obce na rok 2017
Bežné príjmy
Daňové príjmy z majetku (podielové dane a daň z nehnuteľností
Daňové príjmy – za psa, TKO, ubytovanie a verejné priestranstvá
Nedaňové príjmy (prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov)
Nedaňové príjmy (administratívne poplatky, ŠKD, stravné, predaj tovarov a služieb)
Nedaňové príjmy – úrok z vkladov
Bežné granty a transfery – na ZŠ a dotácie na prenesený výkon štát. správy
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie (prevod prostriedkov z rezervného fondu)
Bežné výdavky
Výdavky verejnej správy
-prenesené kompetencie
- mzdy, príplatky a odmeny
- odvody do poisťovní
- tovary a služby
- transfery na nemocenské dávky
Finančná oblasť
Transakcia verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi (energie, materiál, údržba, dopravné a odmeny)
Cestná doprava
Nakladanie s odpadovými vodami
Nakladanie s odpadmi
Verejná zeleň
Rozvoj obce (mzda vodiča, materiál, dopravné traktor, nájom, dohody o prac.
činnosti)
Menšie obecné služby - VPP
Verejné osvetlenie
Dotácie z rozpočtu obce
- TJ Družstevník
- Šachový klub Investspol
- Evanjelická cirkev a. v.
- Rímsko- katolícka cirkev
- Poľovnícke združenie Salatín
- Jednota dôchodcov
Rekreačné a športové služby (oprava siete ihrisko + údržba kosačky)
Knižnica
Kultúrny dom (energie, materiál, údržba budovy a odmena správcovi, akcie obce)
Ostatná kultúra ( údržba MR, tlač To i to, konces. popl.)
Dom smútku a cintorín (energia, materiál, odmena správcovi, členské príspevky)
Základná škola
Mzdy a odvody
Energie, materiál a cestovné
Údržba, služby
Transfery na nemocenské dávky
ŠKD (mzdy, odvody vychovávateľke, materiál a stravovanie)
Školská jedáleň (mzdy, odvody a strava kuchárka a vedúca ŠJ, materiál)
Centrá voľného času, transfery súkromnej základnej umeleckej škole
Opatrovateľská služba (mzdy, odvody opatrovateľke, materiál a stravovanie)
Hmotná núdza (strava a školské pomôcky pre deti v HN)

Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
- Stavebné úpravy ZŠ a prístavba MŠ
- nákup pozemkov
- požiarna ochrana – nákup pracovných strojov
- rekonštrukcia MK
- nákup nehnuteľnosti
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S P O N Z O R I
EUR
1 188 891
23 990
2 200
5 630
1 380
129 440
1 351 531
0
234 666
EUR
107 397
1 430
62 600
23 180
20 137
50
5 404
0
3 375
16 068
1 000
26 000
8 600
19 143
9 908
10 300
31 100
22 000
2 000
500
1 000
4 600
1 000
3 300
0
17 026
7 610
10 177
120 935
66 700
24 815
28 820
600
22 903
18 816
836 658
15 727
0

1 291 447
294 750
200 000
0
4 200
10 550
80 000

Podrobné členenie rozpočtu nájdete na webovej stránke obce.

Psy v obci
V poslednom období sa vyskytli prípady, kedy bol v našej obci napadnutý občan voľne
behajúcim psom. Chceme Vás, vážení spoluobčania, požiadať a dôrazne upozorniť, aby
ste psov držali v uzavretých priestranstvách svojich nehnuteľností a pri venčení vo voľnej
prírode na vodítku! Mnoho majiteľov tvrdí, že jeho pes je neškodný a neohrozí človeka.
Ale určite ani chovateľom psov, ktorých psy behajú po ulici by sa nepáčilo, keby cudzie
psy napadli ich príbuzných. Preto buďme k sebe ohľaduplní a pochopme, že to, čo sa
nepáči inému, v určitom prípade by sa nepáčilo aj nám.
Za pochopenie ďakujeme.
Doposiaľ boli na obecnom úrade nahlásené voľne behajúce psy majiteľov p. Ondrejku,
p. Cibuľku, p. Dírera, p. Švárnej, p. Lauka a p. Benča.

Pretekov gazdovských koní
4. 2. 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

SZUŠ Dotyk Ružomberok
Mesto Ružomberok
Mgr. Ľubomír Janči
Caffé bar Michal
Ing. Juraj Blanár – predseda ŽSK
firma OZO, a.s.
Hokej shop Ružomberok - Pavol Zigo
Branislav Kajúch
firma DecoGarden
Obec Martinček
Mobil servis Ružomberok, pán Konečný
Kinekus Ružomberok
Vodárenská spoločnosť, a.s. Ružomberok
Jozef Pochyba - DOMINO
Interles - Igor Pudiš
Rado Kmeť
Martin Bartoš Ružomberok
Obec Liptovská Štiavnica
zástupca starostu obce
RNDr. Dušan Dírer
Ing. Rudolf Švantner
Mondi SCP
Domstav Ružomberok
Obec Lisková
Ing. Ján Bednárik, poslanec VUC Žilina
Mestské lesy Ružomberok
Ing. Michal Púček
PaedDr. Stanislav Bella,
poslanec VUC Žilina
Juraj Bobek, starosta obce Martinček
Ing. Michal Slašťan,
1. Zústupca primátora mesta Ružomberok
PD Ludrová
MUDr. Igor Čombor, PhD,
primátor mesta Ružomberok
firma Riline
Obec Ludrová
František Moravčík
MT elektro Ružomberok
firma Dropstav
firma Grenstave
Ing.Peter Caban, poslanec VUC Žilina
Obec Bešeňová
Coop Jednota Liptovský Mikuláš
Viktória Barančíková a Marieta Obertová
Majerčíková Alena
avoncentrum Ružomberok
Baňa Ružomberok spol. s.r.o.
Valéria Tulinská
Chalúpkovo – Róbert Pavelka
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Je problém bioplynky zažehnaný?
Dušan Lauko
Vážení spoluobčania,
opäť sa Vám prihováram pár postrehmi, ktoré som získal počas
končiacej sa zimy. Zima v tomto
roku so svojimi – 30°C teplotami zodpovedá
zime akú si na
Liptove pamätajú naši starí
otcovia. Snehu
však príliš veľa
nebolo, a preto aj údržba
a prejazdnosť
našich
ciest
bola v celku
dobrá. Až na
pár škrabancov, sme nejaké
väčšie problémy na cestách
nezaznamenali. Boli však obdobia, kedy sneh, resp. ľad povolil,
následne zamrzol a obec bola
nútená viackrát posýpať miestne komunikácie a to z dôvodu
bezpečnosti a dostupnosti auta,
ktorá vyváža komunálny odpad.
Dnes, keď píšem tieto riadky,
snehu v obci niet. Avšak po zime
zostal na cestách posypový materiál. Obec určite zabezpečí aj
zametací voz, ktorý pred veľkou
nocou vyzametá naše cesty. Dovtedy je však ešte dlhá doba a
piesku je veľa. Preto Vás chcem
vyzvať a poprosiť, aby ste verejné priestranstvá pred svojimi
domami vyčistili aj svojím pričinením. Niekto povie, v obci je
kopec nezamestnaných aby túto
činnosť robili oni. Musím však
skonštatovať, že zamestnanci
VPP skončili v obci k 28.2.2017
a nových ľudí, resp. nezamestnaných jednoducho v obci niet.
Ako kmeňový zamestnanec
zostáva Bohuš Kačaljak. Avšak
tento pracovník nedokáže obsiahnuť všetku prácu. Preto Vás
chcem poprosiť o spoluprácu
pri udržiavaní verejného priestranstva aspoň pred rodinnými

domami. Ostatné priestranstvá
cintorín, park a rybník budeme
robiť prostredníctvom dodávateľských firiem, za čo však obec
bude musieť zaplatiť vysoké finančné prostriedky.
Druhou témou je téma Pretekov
gazdovských
koní – XI.
ročník, konaný
dňa
4.2.2017
za Lúčnym
Hríbom. Čo
sa týka samotnej akcie nechcem
ju v tomto
príspevku
nijakým
spôsobom
hodnotiť.
Mali ste sa predsa možnosť súťaže zúčastniť a vidieť organizáciu súťaže na vlastné oči. Skôr
chcem vysloviť úprimné poďakovanie všetkým organizátorom
(bolo ich viac ako 20), ktorí sa
podieľali na prípravu a priebehu pretekov. Urobiť takúto akciu
v obci nie je jednoduché a nie
vždy to vyjde na 100%. Možno
aj tu u nás vznikli malé problémy, ale výsledný efekt a konštatovanie viacerých divákov bolo,
že to bola vydarená akcia. Nedá
mi pri tejto príležitosti nespomenúť meno nášho spoluobčana Jána Hrabušu, ktorý tento
pretek v minulosti založil a aj
zorganizoval niekoľko ročníkov.
Pre ozrejmenie poviem, že niekedy na začiatku sme začínali so
4-mi koníkmi a možno 100 divákmi. Toho roku sa nám predstavilo 20 koní a obec navštívilo
viac ako 1 500 divákov z blízkeho, ale aj zo širokého okolia. Bez
hasičov, miestnych pedagógov,
pracovníkov úradu, rôznych
nadšencov by táto akcia nenarástla do takých rozmerov ako
v tomto roku. Samostatne chcem
poďakovať predsedovi miestne-

ho poľnohospodárskeho družstva Ing. Miroslavovi Štefčekovi
a tiež MUDr. Igorovi Čomborovi, PhD., primátorovi mesta,
ktorí nám túto akciu finančne
podporili. Úplne na záver treba
poďakovať všetkým fyzickým a
právnickým osobám za viac ako
60 cien do tomboly (viď zoznam
sponzorov).
Ďalšou témou, ktorá rezonovala
obcou bol zápach z miestnej bioplynovej stanice, ktorá je umiestnená v areáli PD v Liptovskej
Štiavnici. Na viaceré podnety
občanov na neznesiteľný zápach
obec rozposlala niekoľko sťažností na rôzne štátne organizácie, kde žiadala urýchlene riešiť
zapáchanie bioplynky. Tu chcem
podotknúť, že nebyť akčných
obyvateľov, možno by sa tento
problém vliekol ešte ďalších pár
mesiacov. Na sťažnosti obce reagovali viaceré orgány štátnej
správy, avšak najväčšiu úlohu zohral Okresný úrad Ružomberok,
odbor starostlivosti o životné
prostredie, ktorý celú vec preskúmal a zaujal stanovisko k naplneniu bioplynovej stanice produktami, ktoré nie vždy zodpovedali
predpisom. V tejto chvíli sa zdá
byť problém bioplynky zažehnaný. Žiadam
však občanov,
aby situáciu aj
naďalej monitorovali a v prípade akýchkoľvek problémov
(zápach) kontaktovali obec
Liptovskú
Štiavnicu, resp.
Okresný úrad
Ružomberok,
Odbor starostlivosti o životné prostredie.

ŠTIAVNICKÉ TO I TO
Postrehy starostu obce

gu a spoločenských podujatí konaných v tomto období. Viete,
že na celom Liptove počas celého fašiangu prebieha množstvo
zábav, búrs, chodenie s medveďom po obci a rôzne iné akcie.
V Štiavnici sme mali, „chvála
Bohu“, aspoň jeden požiarnicky
ples, za ktorý miestnym hasičom
ďakujem. (Dopadol vraj veľmi
dobre). Avšak kladiem otázku,
čo s aktivitami v obci ďalej?! Ako
starosta obce som sa pokúsil zorganizovať maškarný ples v našej
obci. Rozmýšľal som, kde začať.
Spomenul som si na rodičov školopovinných detí, s ktorými som
sa aj stretol, no nakoniec som odchádzal znechutený. Jednoducho
niet človeka, ktorý by zobral na
seba zodpovednosť vodcu a napríklad taký karneval za pomoci
iných rodičov a samozrejme aj
obce a školy zorganizoval. Karneval v škole bol síce vydarený,
avšak nepatril všetkým deťom,
ktoré by mali záujem a splnil
funkciu len školského karnevalu.
Preto vyzývam všetkých rodičov,
ale ja priateľov poďme spoločne
zorganizovať v roku 2018 jeden
slušný karneval pre našu obec.
Váš starosta obce Dušan Lauko.


Poslednou témou,
ktorú
chcem nahodiť
Z Pretekov gazdovských koní
je téma fašianfoto z archívu obce

ŠTIAVNICKÉ TO I TO
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Ako vytvoriť milé veľkonočné balíčky pre malých šibačov
Veľkonočné sviatky sú spojené aj s chlapcami obľúbenou a dievčatami nenávidenou šibačkou. Ak aj vás poctia návštevou
šibalskí šibači, pripravte im tento rok nezvyčajné prekvapenie vo vlastnoručne vyrobenom zajačom balení, podľa návodu
kreatívnej Lindy (www.craftaholicsanonymous.net). Ale nikde nie je napísané, že by
darček nemohli dostať aj dievčatká. Užite si
Veľkú noc najviac ako sa dá!

Budete potrebovať:

• hnedú papierovú taštičku (ak ju nezoženiete, môžete si ju vyrobiť z baliaceho
papiera),
• nožnice,
• ozdobnú šnúrku alebo stužku,
• lepidlo,
• kartičku s venovaním,
• plstenú alebo inú chlpatú guličku,

• sladkosti a malé hračky, ktoré vložíte dovnútra.
Čerpané z internetu 

Termín Veľkej noci sa každý rok mení
Medzi jednotlivými rokmi sa dátum Veľkej noci môže odlišovať až o viac ako jeden mesiac. Pohybuje sa od 22. marca do 25. apríla.
Za predchádzajúcich 17 rokov bola Veľkonočná nedeľa v apríli dvanásťkrát a v marci iba päťkrát. Napríklad v roku 2008 pripadla Veľkonočná nedeľa na 23. marca. Pre zaujímavosť, 22. marca Veľká noc (teda Veľkonočná nedeľa) v 21. ani 21. storočí nebude. Na budúci rok
pripadne Veľkonočný piatok na 30. marca, Veľkonočná nedeľa na 1. apríla a Veľkonočný pondelok na 2. apríla.
Veľká noc je najväčší a jediný kresťanský sviatok, ktorý nemá pevný dátum, ale riadi sa podľa prírodných zákonov. Základnou zásadou je,
že kresťanská Veľká noc sa oslavuje v nedeľu, ktorá nasleduje po prvom splne po jarnej rovnodennosti.
Druhou zásadou je, že sa nesmie sláviť vtedy, keď Židia slávia Pesach. Aj pravoslávna cirkev má iný dátum ako rímskokatolícka cirkev.

Úžasný tvarohový koláč na Veľkú noc
Katarína Pastuchová
Milé gazdinky,
keď už budete úplne „odrovnané“ od veľkonočného upratovania
a špajza bude zívať prázdnotou ... a vy si budete vyčítať, že ešte
nemáte napečené, tak vyskúšajte tento úžasný tvarohový koláč.
Myslím, že neobanujete ani Vy a ani Vaši kúpači, ale hlavne jeho
príprava je veľmi rýchla.

Mlieko, Zlaté klasy a cukor uvaríme a do horúceho vmiešame
maslo a 2 tvarohy. Ešte teplé môžeme natrieť na cesto.
Nakoniec rozpustíme čokoládu v 2 kyslých smotanách a natrieme
ju na koláč.
Dáme schladiť do chladničky a ... Dobrú chuť!

Cesto: 2 celé vajcia (netreba osobitne šľahať sneh!), 1 hrnček kryštálového cukru, pol hrnčeka oleja, 2 hrnčeky hladkej múky, 1 prášok do pečiva, 1 vanilkový cukor, 1 hrnček mlieka a 1 polievková
lyžica kakaa.
Krém: pol litra mlieka, 2 Zlaté klasy, 5 polievkových lyžíc kryštálového cukru, 1 maslo a 2 tvarohy (500g).
Poleva: 2 ks – 250 ml kyslej smotany, 1 ks čokolády na varenie.
Postup: Všetky suroviny (okrem kakaa) zmiešame mixérom v jednej nádobe. Rozdelíme na 2 časti a do jednej polovice dáme kakao.
Na vymastený a múkou vysypaný plech vylejeme striedavo (cikcakovite) obe polovice cesta a dáme upiecť.

... a takto koláč vyzerá...
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Ako spoznávame nepoznané
Renáta Cagalincová
Cestou – necestou je názov vlastivedno
– poznávacieho záujmového útvaru v našej
škole. Už samotný názov krúžku naznačuje, že náplňou je spoznávať krásy Slovenska,
cestovať nielen prstom po mape, ale vidieť
to na vlastné oči, zažiť niečo výnimočné,
nevšedné s kolektívom kamarátov, spolužiakov, bez počítačov a tabletou, bez rodičov a byť chvíľu samostatný, odvážny. Veľkí
malí turisti, 24 žiakov a dve pani učiteľky,
sa nepravidelne (podľa predpovedí a výkyvov počasia) stretávajú soboty a vyrážajú za
novými dobrodružstvami. Tak tomu bolo i
28.januára tohto roku, kedy sme sa vybrali
opäť na cesty – tentoraz do Vysokých Tatier, na Hrebienok, niektorí po prvý raz.
Ráno si bolo síce treba trošku privstať, ale
už nič nebránilo tešiť sa na plánovaný výlet.
Cesta rýchlikom do Štrby, prestup na Štrbské Pleso, odtiaľ do Starého Smokovca a
už po vlastných do cieľa cesty. Počasie ako
na objednávku, v Ružomberku mrazivo,
v Tatrách slnečno a teplo, vetrovky a čiapky odkladáme. Občas sa treba zaradiť do
prúdu ostatných peších, skontrolovať pre-

jazd zubačiek a
pozorovať mechanizmus ich
jazdy, nad hlavou pozorovať
nádherne modrú bezoblačnú
oblohu, občas
zalapať po čistom nesmogovom vzduchu
a dobiť baterky
dobrotami od
maminy, rozdeliť sa s kamošmi,
urobiť si foto.
Na Hrebienku Foto z archívu školy
sme na pravé
poludnie, kocháme sa bezchybným výhľadom na tatranské štíty, obzeráme ľadové
sochy, spúšťame sa a neveriacky počítame
tú masu ľudí. Po dvoch hodinách schádzame do Starého Smokovca (opäť peši), vtla-

číme sa do vozňov električky a vyrážame, stojac niekedy len na jednej nohe,
do Popradu. Posledný pohľad na lúčiace
sa Tatry, zapadajúce slnko a miernym

poklusom vbiehame do rýchliku, smer
domov. Uvelebiť sa v sedačkách, porozprávať si zážitky, privrieť oči a... stanica
Ružomberok. Vrátili sme sa v plnom
počte, bez strát na životoch a končatín,
prišmrhnutí slnkom a tatranským vzduchom. Kde budeme nabudúce? Dočítate
sa (možno) v ďalšom čísle.


Ktorému operencovi patrí titul Vták roka 2016?
Katarína Pastuchová

v hustej tráve. Samička znáša 5 až 6 zelenkavých vajec s jemnými hrdzavými
fľakmi a sama ich zahrieva. Na starost-

Prvý apríl je už tradične spájaný
s Medzinárodným dňom vtáctva a je
úzko spätý s menom jedného z priekopníkov ochrany prírody na Slovensku,
rodákom z Brezna – Otom Hermanom.
Oslavuje sa už od roku 1900 a dátum
bol zámerne vybraný v čase, kedy k nám
prilietava najviac sťahovavých vtákov.
V súčasnosti si už čoraz viac ľudí uvedomuje obrovský význam vtáctva, medzi nimi aj užívatelia pozemkov, poľovníci i samosprávy. Prítomnosť vtáctva
v krajine je ukazovateľom zdravšieho
prostredia.
Slovenská ornitologická spoločnosť
Bird Life Slovensko každoročne vyhlasuje niektorého z množstva našich vtákov
za VTÁKA ROKA. V minulom roku
2016 sa ním stal pŕhľaviar čiernohlavý.
Jedná sa o vtáčika menšieho ako vrabec.
Samček má čiernu hlavu a chrbát, biely prúžok na čiernom krídle a hrdzavo
hnedú hruď. Hniezdo si buduje na zemi Foto z archívu školy

livosti o mláďatá sa podieľa aj samček.
Živí sa drobným hmyzom.
Aj žiaci našej školy sú pravidelne
oboznamovaní v rámci
environmentálnej výchovy o význame a o ochrane
vtáctva. Vďaka p. Dvorskému vyrástla na našom
školskom dvore utešená
vtáčia búdka. Počas „tuhej“
a dlhej tohtoročnej zime
sme pravidelne napĺňali
búdku semienkami a tak
o vtáčie návštevy nebola
núdza. Žiaci našej školy sa
taktiež zúčastnili výtvarnej súťaže a ich práce putovali do spoločnosti Bird
Life v Bratislave. V týchto
dňoch má odborná porota rozhodnúť o víťazoch a
udeliť vecné ceny.Tak nám
držte palce!


ŠKOLA, OBEC
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Zapojili sme sa do Malej finančnej akadémie
Renáta Cagalincová

Do projektu zameraného
na rozvoj finančnej gramotnosti sa na prvom stupni
zapojilo 360 učiteľov s viac
ako 6500 žiakmi. Pôvodne
bol projekt určený pre všetky
ročníky 1.-4., ale pre veľký
záujem prihlásených sa vzdelávací portál Edulab rozhodol dať prednosť tretiakom a
štvrtákom. Boli sme úspešní
a naši štvrtáci sú v projekte.
Žiaci sa na chvíľu stanú
bankármi, novinármi a
architektmi vlastného
mesta. Tento jedinečný
projekt je ukážkou vízie
projektového vyučovania,
ktoré abstrahuje od predmetu a blíži sa k svetovému
trendu tematického vyučovania zameraného na praktické
zručnosti. Každý zapojený
tím získa pre svoju triedu
kompletné metodické materiály vytvorené kolegami
z praxe, podklady pre tvori-

vú hru Naše mesto a prístup
k interaktívnym cvičeniam.
Hra rozvíja vedomosti, kreativitu a naučené zručnosti
v oblasti finančnej
gramotnosti.
A, čo sa žiaci
naučia,
si preveria
v interaktívnych
cviče-

finančnú gramotnosť v praxi. Čo je však najdôležitejšie:
deti sa za bavia a zároveň
sa učia. Všetky aktivity sú
v praxi jednoducho
realizovateľné
a využívajú
inovatívne metódy vo
v ýučb e,
ktor ých

niach.
A nielen to, dbalo sa
aj na rozvoj ďalších zručností, napríklad na čítanie s porozumením. Projekt smeruje
žiakov k tímovej spolupráci,
podporuje ich kreativitu aj

spoločným menovateľom je zážitok žiaka:
rovesnícke vzdelávanie, tímová spolupráca, rolové hry,
pojmové mapy, problémové,
obrátené, projektové a outdoorové vyučovanie, gami-

fikácia, dramatizácia, práca
s DVO (digitálnymi vzdelávacími objektami), storytelling. V tomto projekte boli
zúročené viac ako päťročné
skúsenosti z projektov, do
ktorých sa zapojili tisícky
škôl, žiakov a pedagógov.
Hlavným partnerom projektu je spoločnosť Tatra banka
a.s., pre ktorú sú vzdelanie
a inovácie kľúčovou hodnotou. Projekt podporila aj
spoločnosť Agemsoft a.s.,
ktorá je na Slovenku lídrom v oblasti digitálneho vzdelávania. Projekt
začína 13.marca, má 5
fáz, pričom tá posledná
je prezentovať výsledky tímovej práce žiakov v škole
ale i na stránkach vzdelávacieho portálu do 8. apríla.
Držíme štvrtákom palce,
nech zažijú veľa zábavy, poučenia a nech úspešne prezentujú našu „školičku.“ .


Chceme vydať Knihu obce
Poslanci obce odsúhlasili pre rok 2017 prípravu a tvorbu knihy obce. Chceme upozorniť, že sa jedná o druhé vydanie,
ktoré by malo byť obšírnejšie.
Prosíme občanov, aby sa zapojili do tohto tvorivého procesu a pre potreby písania monografie zapožičali fotografie alebo
historické archiválie dokumentujúce každodenný, sviatočný a politický život v obci, ľudské zvyky, výstavbu obce, architektúru, prírodné zaujímavosti v chotári obce a pod.
Môžete priniesť aj staré preukazy, legitimácie, diplomy, vyznamenania, doklady o absolvovaní vzdelania, listy z frontu,
úradné listiny a výmery, svedectvá o štátnom občianstve, novinové články o obci, informácie o osobnostiach narodených
v obci a spomienkové zápisy.
Akékoľvek informácie môžu byť dôležité pri zostavení
monografie obce.
Obec zaručuje, že všetky materiály budú po zoskenovaní
vrátené majiteľovi.
V prípade, že sa obci nepodarí zohnať žiadne materiály a
ľudia sa k tejto veci postaví chrbtom, obec je rozhodnutá,
tak či tak knihu o histórii obce vydať. Potom však príde
fáza, kedy ju dostanete do rúk a mnohí poviete, že tam
malo byť toto, resp. ono. Vtedy však už bude neskoro a my
si budeme môcť povedať, že „skutek utek.“ Mnoho vecí
o obci vieme, máme doma veľa materiálov, avšak ak nám
ich nedoručíte, nevieme ich zverejniť.
Za ochotu vopred ďakujeme!
ilustrácia z kroniky obce - bývalá Základná škola
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Rozumiete tomu?
Ladislav Slanicay
Ja sa hneď na začiatku priznám, že nie.
Preto je na mieste aj otázka, čím to je, že
nie sme si istý, či určité snaženia v našej
spoločnosti sú správne, cieľavedomé, či
budú účinné, aby pretrvávajúce nedostatky odstránili a život v našej republike naviedli správnym smerom. Z rôznych úprav
v oblasti právnych vzťahov, bezpečnosti
občana, už pomaly strácam orientáciu, že
neviem kde je sever a kde juh.
V televízii, rozhlase i tlači, sme boli už
viackrát informovaní, skôr presviedčaní
dokladmi, o správnosti a úspechu nášho
členstva v EU. Nemám v úmysle to obhajovať a už vôbec nie kritizovať. Snažím sa
byť voči sebe dostatočne kritický. Hovorím
si, veď ja nemám “na to”. Postupe sa však
vynárajú isté pravidlá, ktoré prikazujú, zaväzujú, nariaďujú, ba dokonca hrozia sankciami v prípade ich porušenia! Dôvod je
jednoduchý. Boli prijaté väčšinou v EU,

teda demokratickým spôsobom. My sme
ale väčšia bodka na mape Európy, malý národ a z toho vyplýva len poučenie, že pre
nás nemá ani význam ohradiť sa, na veci
nič nezmeníme, teda najlepším riešením
bude “mlčať!” V posledných dňoch, tak
v zime i v lete, často nad našimi hlavami
lietajú vrtuľníky záchrannej služby. Tie
červené stroje neveštia nič dobrého. Prvé
čo nám príde na um je, že asi niekto zas
bojuje o život. Tá služba, letecká záchranná služba, stojí nás daňovníkov tiež nemalé
peniaze, ale akú cenu majú životy o ktoré tu
často ide? Nasvedčujú to posledné udalosti.
Tragédia vrtuľníka na Horehroní, pád vrtuľníka v Slovenskom raji, šľachetná služba
za prácu v noci, v čase i nečase. Veď pri koľkých akciách im nebolo možné vzlietnuť.
Keď nakoniec vždy s rizikom či úlohu splnia a vrátia sa zdraví. “Klobúk dolu!” V tejto práci sa často platí za život životom.
Možno že zatiaľ nerozumiete týmto riad-

kom, prečo som aj ja na začiatku napísal,
že tomu nerozumiem. Ako je možné že my,
prevažne kresťanský národ na Slovensku,
sa musíme “podriadiť” rozhodnutiu európskeho parlamentu, ktorý aj z nášho mala
zriadil fond na podporu potratov! Či v tomto prípade nejde tiež o životy? Nový americký prezident Trump sa “blysol” a zrušil
- odňal finančnú podporu organizáciám
ktoré praktizujú potraty. Na to Európsky
parlament, voľajakým uznesením, ho odsúdil a rozhodol že tieto organizácie ktoré
praktizujú potraty bude dotovať zvláštnym
fondom. Preto celej veci nerozumiem! Nerozumiem tomu, prečo my nemáme možnosť slobodne prejaviť svoju vôľu aj v rámci
členstva EU o zavedení takýchto mimoriadnych rozhodnutí, ale rozhodovať len
o voľbe medzi dostatkom či nedostatkom
banánov a pomarančov na trhu a nie medzi
zachovaním morálnych tradícií vlastného
národa?


Malý návrat k MDŽ
Katarína Kačalková

Viem, že už bolo . Aktuálnejšie by
bolo písať skôr k sviatkom Veľkej noci...
ale to prenechám iným. Chcela by som sa
s vami podeliť o malý postreh, ktorý súvisí so sviatkom Medzinárodného dňa žien.
Iste, každý má právo vnímať ho po svojom.
Je zásluhou komunistickej propagandy,
že sa nám s MDŽ neodmysliteľne spájajú
spoločenské posedenia žien, na ktorých
každá dostala do ruky červený karafiát.
Áno, bolo veľkou chybou zvelebovať a preferovať tento sviatok na úkor Dňa matiek,
ktorý vtedajšej mocenskej ideológii nevyhovoval. Myslím si, že úvahy tohto typu už
má každý z nás nejakým spôsobom v sebe
spracované a jasnou, reálnou a pravdivou
optikou sa dokážeme pozrieť na plusy a
prínosy, ktoré nám sviatok MDŽ prináša dnes.
V súčasnosti sme svedkami nového fenoménu – snahy o
absolútnu rovnosť pohlaví, absolútne vo všetkom. Dosiahnuť
rovnosť medzi mužmi a ženami je dokonca jeden z cieľov Európskej únie, ktorému podriaďuje právne predpisy, judikatúru
i zmluvy. Samozrejme, nenamietam... Oblasť ekonomiky, postavenia na trhu práce, rozdiely v odmeňovaní, zárobkoch, dôchodkoch. To všetko sú dôležité témy dňa. Ale dnes sa tak málo
hovorí práve o tej rozdielnosti medzi mužmi a ženami, ktorú
nikdy nemôže zmeniť žiadna teória rovnosti. Milé dámy, nie

je vám sympatické, keď už hádam len v starých
filmoch vidíte, ako muži vstanú zo stoličky, keď
od stola odchádza dáma? Nie je vám sympatické,
keď muž nazve ženu krajšou polovičkou ľudstva?
Nepáči sa vám byť krajším a nežnejším pohlavím?
Nezdá sa vám, milé dámy, že muži o trochu viac
držia na uzde svoje vyjadrovacie schopnosti, keď
je v spoločnosti žena? Prečo je tomu všetkému
tak?
Nie je možné, aby sa žena vo svojej podstate
zbavila toho, čo do jej duše vložil Stvoriteľ –byť
nežnou, jemnou, láskavou, milou, krásnou, očarujúcou, vnímavou, chápajúcou, citlivou, starostlivou, milosrdnou, obetujúcou sa... A muži
vo svojej podstate túžia po tom, aby všetko toto
u žien našli. Ak žena takou vedome prestane byť,
neexistuje nik a nič, čo by to nahradilo. Je večnou
úlohou nás, žien, robiť tento svet krásnym, pestrým a očarujúcim... Veru, milé dámy, neľahkú
úlohu máme .
Verím, že mnoho mužov, aj keď o tom nerozprávajú, si to
uvedomujú. A práve preto cítim a vidím aj v dnešnej dobe význam sviatku MDŽ a vážim si všetkých gentlemanov, ktorí tento sviatok nepovažujú za prežitok a zbytočnú trápnosť. Myslím,
že Medzinárodný deň žien je práve o tom... jediným kvietkom
vyjadriť to uvedomenie si všetkého, čím tento svet môže obohatiť len žena. Už je len na nás, milé dámy, aby sme takými
naozaj boli...
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Rok 2016 je za nami a my bilancujeme
Edita Haluzová
Je všeobecne zvykom na začiatku nového
roku prehodnotiť ten starý – čo nám priniesol, ako sme ho prežívali, čím sa nás dotkol.
Musím sa priznať, že tentoraz som aj ja prehodnocovala celý minulý rok, lebo rečou našich tínedžerov bol rok 2016 po zdravotnej
stránke pre mňa „celé zle“. Pobyty v nemocnici sa striedali s posedávaním na lavičkách
pred odbornými ambulanciami a pravidelnými návštevami rehabilitačných zariadení.
Zlatým klincom bola nútená hospitalizácia
na nervovom oddelení počas vianočných
sviatkov. Keď sa mi stav stabilizoval a z JISky som sa dostala na bežnú pacientsku izbu,
mala som zrazu kopu času na premýšľanie
a vyhodnocovanie mojej aktuálnej situácie.
Otázka prečo sa to stalo mne, veď žijem zdravým životným štýlom, žiadne návykové látky
a pečené bôčiky a pod. Vychádzalo mi z toho
len jedno riešenie, príčinou bol asi dlhodobý
stres a jeho neblahé účinky na moju telesnú
konštitúciu.
Keď tak bezmocne ležíte na tej nemocničnej posteli zrazu vás zasiahne strach. Strach
zo smrti a veľký pocit bezmocnosti. A potom
myšlienky typu: „ čo by bolo, keby... sa niečo urobilo, vyvrbilo inak, čo predchádzalo
danej situácii, môj podiel na tom, čo sa stalo
a ako to zmení, prípadne ohrozí moju budúcnosť, moje plány. Potom sa začnete báť,
vyjsť pred dvere, stretnúť sa s inými ľuďmi,

neviete sa vrátiť do reálu, máte obavy, zakopávate, pri pohľade dolu zo schodov sa vám
krúti hlava a vy cúvate späť ku dverám a do
bezpečia bytu. Za chvíľu zistíte, že sa pomaly
odstrihávate od okolitého sveta a čakáte... Na
čo? Na smrť, veď tá príde aj bez vášho vyčkávania, ale čo zatiaľ? Rozhodnete sa správne a
začnete bojovať? So strachom, s obavami a so
všetkými tými prízrakmi, ktoré vás držia vo
svojich pazúroch? Moje šťastie je to, že aj keď
bývam sama, mám na starosti vnuka druháka, pre ktorého musím chodiť do družiny
a robiť si s ním úlohy a učiť sa, lebo rodičia
pracujú do večera. Moje zdráhanie nemohlo trvať dlho, lebo chod domácnosti mojej
dcéry závisel od mojej ochoty premôcť sa,
vyjsť na ulicu, zájsť do neďalekej školy, urobiť si prvú domácu úlohu s vnukom v novom
roku. Po týždni som sa dostávala pomaly do
reality, postavila som sa ku sporáku a uvarila som si jednoduchý obed, veď človek musí
jesť, aby mohol existovať. Uvedomila som si
ďalšiu vec, je koniec januára a začnú sa výročné členské schôdze JDS a SZTP a keďže
som funkcionárka v oboch okresných organizáciách, musím sa na ne pripraviť. Ako
hospodárka OO JDS musím pripraviť správu o hospodárení a ako predsedníčka OC
SZTP musím urobiť štatistiku a zúčastniť sa
výročných schôdzí základných organizácií.
Tak sme teda koncom januára bilancovali
uplynulý rok v OO JDS Ružomberok, potom 13.2.v ZO JDS v Ružomberku, spolu

s ôsmimi členmi zo ZO JDS z Lipt. Štiavnice sme sa zúčastnili fašiangového posedenia
v novozaloženej organizácii v Lipt. Lúžnej a
oni ako nováčikovia svoju úlohu zvládli pomerne dobre a my sme sa parádne zabavili
spolu s asi 200 inými členmi z celého okresu. A v takomto tempe som pokračovala aj
ďalej, lebo 11.3. mala výročnú schôdzu ZO
SZTP Ružomberok, ktorej priebeh nakrúcala
aj Mestská televízia Ruža. Jej účasť na našej
schôdzi ma celkom potešila, lebo naša činnosť sa takýmto spôsobom môže dostať do
povedomia našich potenciálnych členov. MO
JDS A MO SZTP šéfuje jedna a tá istá osoba- pán Ján Binder, ktorý pre prácu v oboch
organizáciách vynakladá veľa úsilia a venuje
jej veľa osobného času. Už druhý rok urobil
v priestoroch KD veľkú výstavu gombíkov a
počtom- vyše 30000 sa zapísal do Slovenskej
knihy rekordov. Toho roku sa zameral na
zbierku kravát, ktoré tiež chce sprístupniť verejnosti a ja vás, čitateľov To i To chcem veľmi pekne poprosiť, aby ak máte doma nepotrebné kravaty po starých otcoch, alebo iných
mužských príbuzných, prípadne vám niekde
v krabici zavadzajú nepotrebné gombíky,
podeľte sa prosím s nami o ne a zaneste ich
k p. Anke Debnárovej, ktorá ich od vás veľmi
rada prijme. Vopred vám veľmi pekne ďakujem a prajem príjemné prežitie veľkonočných
sviatkov v zdraví a v rodinnej pohode.



Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
hodnotila svoju činnosť
Anna Klimčíková
ZO JDS v našej obci hodnotila svoju činnosť za uplynulý rok na členskej schôdzi,
konanej dňa 18. februára 2017 v Kultúrnom
dome. Výbor ZO vyhodnotil splnenie plánu
aktivít na rok 2016, ktorý sa podarilo z väčšej časti splniť. Zúčastnili sme sa brigády na
cintoríne, ktorú každoročne organizuje náš
Obecný úrad. Po dohode so starostom obce
sme vyčistili priestor popri ceste za dedinou
smerom do doliny, kde bol nahromadený
odpad z ostrihaných kríkov a iný drevený
odpad. Tiež sme vyčistili priekopu, ktorou
preteká voda do potoka.
V júni sme pripravili pre členov aj ostatných občanov obce zájazd na Kysuce – do
Starej Bystrice s prehliadkou orloja, ktorý
je jediný na Slovensku a patrí medzi svetové
unikáty.
Navštívili sme aj skanzen vo Vychylovke,

previezli sme
sa lesnou úvraťovou železnicou s dĺžkou
11 km, ktorá
je národnou
technickou pamiatkou. Tento
systém je jeden
z dvoch zachovaných v celej
Európe. Ani
v tomto roku
sa nám nepodarilo naplniť
autobus našimi členmi a Foto z archívu JDS LŠ
občanmi z obce a tak sme museli osloviť známych aj priateľov z iných organizácií, čo nás dosť mrzí.
V auguste sme pripravili pre našich členov už

tradičné posedenie pri guláši v altánku v Zemianskej doline. Potešili sme sa, keď nás priPokračovanie na str. 10
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V dňoch 19.3.2017 do 23.3.2017 sa v kultúrnom dome v Ludrovej
uskutočnila poľovnícka výstava ulovenej zvery v poľovníckej sezóne
2016-2017.
Mnoho trofejí na výstave získali aj naši spoluobčania a to konkrétne
Branislav Muríň, Marek Haríň, Radoslav Poprac.
Foto - starosta obce s predsedom PZ Jaroslavom Mišurom a vedúcim výstavy Jurajom Švošom.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
hodnotila svoju činnosť
Pokračovanie zo str. 9

šiel pozdraviť náš pán starosta s manželkou a
zároveň mohli ochutnať dobrý guláš.
V novembri sme pripravili pre našich členov Katarínske posedenie v zasadačke kultúrneho domu s malým občerstvením a príjemným posedením pri speve s hudobným
doprovodom našich harmonikárov. Predsedníčka ZO vo svojej správe vyzdvihla aktivitu
niektorých členov, ktorí napĺňajú jeden z bodov nášho plánu aktivít, ktorým sú pravidelné vychádzky do okolia našej obce – najmä
do našich krásnych dolín. Je to určite prospešné pre zdravie nás starších a taktiež dobré
v tom, že si všímajú okolie a dávajú podnety, čo by bolo potrebné urobiť alebo vylepšiť
v okolí obce a k čomu by sme mohli prispieť
aj my. Účastníci týchto vychádzok by uvítali,
keby sa k nim pripojili aj ďalší členovia.
Boli sme aktívni aj pri akciách, ktoré organizovala Okresná organizácia JDS. V mesiaci septembri sme sa zúčastnili turistického
výletu v Čutkovskej doline, ktorú sme prešli
až ku vodopádom, čo bola poriadna trojhodinová túra. Niektorí členovia sa zúčast-
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nili Ružomberskej lýry v kultúrnom dome
v Hubovej, na ktorej účinkovali nielen súbory z nášho okresu, ale aj zo vzdialenejších
okresov a miest. Vystúpenia boli na vysokej
úrovni a všetci prítomní mali z tejto kultúrnej akcie krásny zážitok.
Naši športovo zdatní členovia boli úspešní na okresných športových hrách seniorov,
ktoré poriadala OO JDS na ihrisku v Liskovej. Súťažili v behu na 50m, 200 m, v hode
granátom, v hode válkom aj v strelbe. Niektorým sa podarilo umiestniť sa na popredných medajlových miestach.

V októbri sa uskutočnil v Kúpeloch Lúčky slávnostný aktív k 20. výročiu založenia
Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska. Pozvaní boli krajskí funkcionári, viceprimátor mesta Ružomberok Ing.
Michal Slašťan, poslanec NR SR Ing. Mojš,
ako aj starostovia obcí. Kultúrny program
pripravila ZO JDS Lúčky so svojím súborom
aj sólistami, jedným z nich bol aj náš rodák
Ervín Ondrejka.
V závere hodnotenia činnosti predsedníčka ZO JDS poďakovala starostovi obce

Dušanovi Laukovi aj poslancom Obecného
zastupiteľstva za finančnú podporu, ako aj za
poskytovanie priestorov v kultúrnom dome
a miestnosti šachového klubu na zasadnutia
výboru.
Činnosť ZO JDS je pestrá, mnohí členovia
sa veľmi aktívne podieľajú na príprave akcií,
venujú tomu dosť svojho voľného času. Robia to však radi, lebo vedia, že na nich prežívame pekné spoločné chvíle, na ktoré budú
po niekoľkých rokoch spomínať.
Našim veľkým prianím je, aby sa naša organizácia rozšírila o ďalších členov, mladších
dôchodcov, pretože v uplynulom roku sa
nám stav členskej základne podstatne znížil.
V závere chcem touto cestou pozvať našich členov, nečlenov, aj ostatných občanov
obce na pripravovaný dvojdňový zájazd spolu s našim Obecným úradom v mesiaci septembri do Rakúska – s návštevou Kláštora
v Melku, ktorý je jeden z najväčších klenotov
barokovej architektúry na svete. S prenocovaním sa plánuje v okolí Bratislavy.
Tešíme sa na Vašu účasť !
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