Apríl 2015

Veľká noc prichodí,
príroda sa budí,
slnko teplým bozkom
pozdravuje ľudí.
Srdce nám potešia
prvé jarné kvety
ako vrelý pozdrav,
čo k vám od nás letí.

Ročník XI/číslo 1

Začína sa najkrajšie obdobie roka dlho očakávaná jar, spolu so svojimi neopakovateľnými
krásami, kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami.
Vážení občania!
Nech je slávenie Veľkej noci aj v tomto roku
pre vás prameňom nádeje, radosti a pokoja.
Nech zdravie, šťastie a úsmev žiaria z vašich
tvárí, to zo srdca vám želám k sviatku jari.
Peter Moravčík
starosta obce

Žiarske noviny 1/2015

Informácie
z obecného úradu
U Z N E S E N I A z mimoriadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Žiari, zo dňa
30. 12. 2014
Uznesenie č. 10/12/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na
vedomie žiadosť o správcu chaty Liptov, Jána Dzurošku.
Uznesenie č. 11/12/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na
vedomie žiadosť o správcu chaty Liptov, Jána a Vladimíra Závodného.
Uznesenie č. 12/12/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Žiari odporúča starostovi uzavrieť zmluvu na
správcu chaty Liptov s pánom Jánom
Dzuroškom.
Uznesenie č. 13/12/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na
vedomie žiadosť knihovníka do obecnej knižnice, Jána Juráša.
Uznesenie č. 14/12/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Žiari odporúča starostovi obce uzatvoriť dohodu o
pracovnej činnosti knihovníka obecnej knižnice, p. Jána Juráša.
Uznesenie č. 15/12/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Žiari v zmysle ustanovenia § 13b ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov berie na
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vedomie, že Peter Moravčík, starosta
obce, poveril funkciou zástupcu starostu Ing. Milana Mikušiaka, bytom
Žiar č. 219, 032 05, ako poslanca neuvoľneného na výkon uvedenej funkcie,
určuje mu okruh úkonov a činností,
ktoré je oprávnený zástupca starostu
vykonávať:
1) dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností;
2) v súčinnosti s OcÚ Žiar koordinovanie činností komisií zriadených
pri obecnom zastupiteľstve v Žiari;
3) vypracovanie odborných usmernení a metodických pokynov vo zverenej oblasti;
4) pripomienkovanie všeobecných záväzných noriem, interných predpisov a iných riadiacich aktov;
5) vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu.
Uznesenie č. 16/12/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie
na vedomie návrh zmluvy so ZVL a
U, PS Žiar, odporúča starostovi odpovedať ZVL a U, PS Žiar, že podľa platnej zmluvy najbližšie prehodnotenie
zmluvy môže byť od 1.1.2017.
Uznesenie č. 17/12/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje
predaj pozemku podľa geometrického
plánu č. 45347191-73/2014 vypracovaného ﬁrmou DAGEON, s.r.o. Liptovský Mikuláš pre Jozefa Sališa, bytom
Agátova 485/2, Liptovský Mikuláš, určuje cenu 15 € za 1 m2.
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U Z N E S E N I A zo zasadnutia obdobie rokov 2015 – 2022 ako stredObecného zastupiteľstva v Žiari, nodobého rozvojového dokumentu
regiónu Horný Liptov, v ktorom bude
zo dňa 28. 01. 2015
Uznesenie č. 1/1/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari volí členov do stálych komisií nasledovne:
1. ﬁnančnej komisie, kontroly a správy
obecného majetku: Ing. Miroslav
Červeň, Libuša Moravčíková;
2. komisie výstavby, územného plánovania, ekológie a životného
prostredia: Ing. Ladislav Juráš, Ing.
Ján Jančo, Peter Krasničan;
3. komisie kultúry a vzdelávania: Mária Kováčová, Mgr. Soňa Priechodská, Mgr. Lenka Spišáková, Jana
Balcová, Ing. Alena Antolová, Ján
Smiešny, Eva Smiešna, Ing. Andrea
Kováčová, Katarína Jurášová, Mgr.
Zuzana Kučerová;
4. komisie ochrany verejného poriadku: Ing. Danica Jančová, Mgr. Soňa
Priechodská;
5. komisie cestovného ruchu a športu:
Michal Matejka, Ivana Antošková.
Uznesenie č. 2/1/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 4/2014.
Uznesenie č. 3/1/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje
vyradenie majetku podľa priloženého
zoznamu k 31.12.2014.
Uznesenie č. 4/1/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje zámer obce Žiar spracovať Spoločný
program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horný Liptov na

mať obec Žiar vyčlenenú osobitnú časť
týkajúcu sa strategického plánovania
rozvoja obce pre uvedené obdobie v
zmysle uzatvorenej zmluvy o diele, a
deleguje za člena do komisie Tomáša
Dzurošku.
Uznesenie č. 5/1/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje
odmenu zástupcovi starostu vo výške
100 eur od doby poverenia do najbližšieho zasadnutia, kde bude predložený
nový návrh odmeňovania poslancov.

U Z N E S E N I A zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Žiari,
zo dňa 24. 02. 2015
Uznesenie č. 6/2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari
I.
berie na vedomie výsledky rokovania
so zástupcami ECAV v Smrečanoch
ohľadom problematiky zvonice a školy
nasledovne:
- záujem oboch strán o opravu zvonice,
- vytvorenie pracovnej skupiny z
oboch strán,
- obec Žiar urobí opatrenia smerom
k SSE-D na preloženie el. vedenia a
ku katastru nehnuteľností na vysporiadanie pozemku pod chodníkom
vedľa zvonice.
II.
berie na vedomie, že obec Žiar pripraví
návrh zmluvy na prenájom časti budo3
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vy školy a predloží ju ECAV v Smrečanoch na pripomienkovanie po predchádzajúcej obhliadke na mieste.
Uznesenie č. 7/2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na
vedomie informáciu o procese fosfátovania pitnej vody v našej obci Liptovskou vodárenskou spoločnosťou.

Uznesenie č. 8/2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na
vedomie sťažnosť pani Soni Priechodskej k neupravenej ceste popred jej
dom a prijaté opatrenia zo strany OÚ.
Vážení občania, na webovej stránke
obce nájdete i zápisnice zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva, ktoré sa schádza vždy posledný utorok v mesiaci o
16,00 h. Zasadnutia sú verejné.

Výsledky hlasovania v Referende zo dňa 7. februára 2015 v obci Žiar
Počet okrskov .....................................................................................................1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií ..........................................1
Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % ..................................1
Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie ....371
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky...............72
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov ........................................................72
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov ........................................72
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov ......................................0
Účasť v % ..................................................................................................... 19,40
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Otázka
č.

Znenie otázky

Počet
hlasov
„ÁNO“

Počet
hlasov
„NIE“

1.

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať
žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

64

7

2.

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

65

6

3.

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť
detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či
eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s
obsahom vyučovania?

61

11
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SPOLKOVÁ ČINNOSŤ
Jednota dôchodcov
Nadišiel čas, aby sme na začiatku
nového roka zhodnotili našu prácu za
uplynulý rok 2014. Už dávno múdri ľudia vedeli, že Ničoho sa staroba niesmie
vystríhať väčšmi, ako nečinnosti.
My môžeme teraz konštatovať, že
sme nesedeli v nečinnosti a rok 2014
bol pre nás rokom rôznorodých aktivít.
V oblasti vzdelávania nás pani
lekárnička pani Hubková poučila o
správnom užívaní liekov. Ďalšími,
pre nás prínosnými prednáškami boli
prednášky na tému Bezpečná jeseň života, ktorú predniesla preventivistka
OR PZ SR v Liptovskom Mikuláši pani
kpt. Poliaková a Riziko vzniku požiarov v našich domoch, o ktorom hovorila pani mjr. Krajčiová z OR HaZZ v
Liptovskom Mikuláši. Keď sme nemali
k dispozícii prednášateľa, pomohli sme
si pri vzdelávaní odborným článkom.
Kultúrna činnosť bola tiež pestrá.
Vo februári sme spolu s kultúrnou komisiou pripravili fašiangovú zábavu s
pochovávaním basy. Vyobliekali sme
sa do krojov, napiekli šišiek a zábava
bola ako má byť. V hojnom počte sme
si pozreli divadelné predstavenia 40.
ročníka Belopotockého Mikuláš. Pani
D.Čulmanová zabezpečila lístky na
Šláger parádu a my sme si zaspievali
i zatancovali so spevákom Jakubcom.
Naše speváčky úspešne prezentovali
našu organizáciu v rámci okresnej súťaže speváckych skupín. Pozreli sme si
predstavenia mikulášskych klubov dôchodcov pod názvom Sami sebe.

MDŽ je sviatkom žien, a tak ako nestačí len raz v roku uctiť si prácu žien,
tak darovaný kvietok k sviatku - žltá
sirôtka, tešila kvetmi celé leto. Svojou
účasťou sme vzdali úctu padlým 1. a
2.svetovej vojny, účastníkom SNP a
osloboditeľom. Naše členky piesňou
dali hold padlým hrdinom.
Spestrením našej činnosti bolo
výjazdové zasadnutie na chate LIPTOV, kde sme si zasúťažili, zaspievali
a nechýbal ani tanec. Dobre nám padol
vynikajúci obed, ktorý nám pripravili
na chate SPOJÁR a aj koláčiky našich
členiek. Ďakujeme vedúcemu chaty
Rasťovi Frankovi, že bol ochotný zabezpečiť pre nás občerstvenie, ako aj
obecnému úradu Žiar, ktorý nám bol
sponzorom a poskytol nám chatu LIPTOV.
Úcta k starším je veľmi pekné podujatie, a tak sme spolu s kultúrnou komisiou boli nápomocní pri realizovaní
tohoto podujatia. Po dobre vykonanej práci sme si zatancovali s hudbou
Nemšovanka, naše speváčky spestrili
program piesňou.
Mikulášsky večierok bol ovenčený malými darčekami a básničami a
dobrým občerstvením. Kapustnicou,
koláčikmi a prianím dobrého zdravia
do nového roku. Pár členiek navštívilo
Vianočné trhy v Košiciach.
Pri nemoci sme navštívili našich
členov a malou pozornosťou a svojou
prítomnosťou ich potešili. Vykročte
zvesela na ďalšiu púť, život aj v starobe
má sladkú chuť. A to postretlo aj našich jubilantov. Hanka Matejková – 60
5
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rokov, Tonka Spišáková – 65 rokov,
Milotka Franková – 70 rokov, Edko
Dzuroška – 80 rokov, Hanka Jančová
– 85 rokov.
Pre človeka, ktorý si splnil svoju povinnosť je smrť prirodzená, veď žiadna
pieseň nie je taká dlhá, aby jej nebolo
koniec. V roku 2014 opustili naše rady
Henrich Klečka vo veku 91 rokov a
Ondrej Duran vo veku 84 rokov. Česť
ich pamiatke!
Brigádnická činnosť bola zameraná na čakárne SAD celoročne, čistenie
chodníkov a cesty po zimnom posype. Starali sme sa o kvietky v okolí
kultúrneho domu. Dvakrát sme čistili
chodníky na novom cintoríne, pretože pri daždivom počasí rýchlo rástla
burina. Účasť na brigáde bola vysoká,
na čom majú zásluhu Vierka Jurášová
a Olinka Brádlová. Po rekonštrukcii
chaty LIPTOV sme vyriadili chatu, vyprali všetky závesy, záclony, poumývali
priestory, aby mohlo byť naše výjazdové zasadanie v peknom prostredí.
Všetkým členom prajeme vnútornú
silu, stály zmysel pre radosť z malých i
veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky, potešenia z najbližších
a ľudí blízkych vášmu srdcu. Nech sa
udrží po celý nasledujúci rok.
Výbor JDS v Žiari zvolený na obdobie
2015 - 2017 bude pracovať v zložení:
Eva Kováčová, predsedníčka;
Antónia Spišáková, podpredsedníčka;
Božena Moravčíková, pokladníčka;
Kvetoslava Kováčová, členka;
Irena Lušítková, členka;
Viera Jurášová, členka.
za Jednotu dôchodcov
Eva Kováčová
6

Výročná členská schôdza
COOP Jednota Žiar

Členovia Jednoty COOP SD obce
Žiar sa stretli na výročnej členskej
schôdzi 21.2.2015, na ktorej pani Argalášová prečítala správu o činnosti,
návrh plánu práce a rozpočet na čerpanie združených prostriedkov členov
v roku 2015, Ladislav Trnka predniesol
správu o ekonomike družstva za rok
2014 a predbežné zámery družstva na
rok 2015.
Tento rok prebehli voľby do dozorného výboru na päťročné volebné obdobie (2015- 2020). Ing. Ladislav Trnka bol zvolený ako predseda DV, Táňa
Argalášová ako člen DV a Eva Miláčeková ako kontrolór DV.
Za delegáta na valné zhromaždenie
Jednoty COOP SD bol zvolený Ing.
Ladislav Trnka a ako náhradník Ján
Smiešny.
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Výročná členská schôdza
MS SČK
Dňa 28. februára 2015 sa v kultúrnom
dome našej obce konala výročná členská schôdza miestneho spolku SČK.
Schôdze sa zúčastnilo 40 členov spolku
a pozvaní hostia. Za ÚzS SČK Liptov
jeho riaditeľka Mgr. Marika Kubíková,
za OcÚ starosta obce Peter Moravčík,
za MS SČK Smrečany Vierka Moravčíková. Milým spestrením na úvod boli
recitácie básničiek, ktoré nám prišli
povedať Adam Jánošík a Klaudia Kováčová. Nasledovala obsiahla správa
o našej činnosti v roku 2014, správa o
hospodárení v roku 2014, návrh rozpočtu na rok 2015, správa kontrolnej a
revíznej komisie. Prítomní sa oboznámili s plánom pripravovanej činnosti
na rok 2015, ktorý bol ešte doplnený
v diskusii. Odmenili sme darcov krvi a
zablahoželali jubilantom. Aj tento rok
je prvoradým cieľom získavanie darcov
krvi, organizovanie školenia prvej pomoci a humanitárna práca v našej obci.
Chceli by sme aj tento rok zorganizovať
zbierku plastových vrchnákov, zbierku
potravinovej pomoci, zapojenie sa do
zbierky Červeného kríža, organizovanie prvej pomoci pre deti a návštevu
dlhodobo chorých členov. Na záver by
som chcela poďakovať všetkým darcom
krvi. Menovite: Ing. Martinovi Antoškovi, Michalovi Čujkovi, Róbertovi
Frankovi, Ing. Jánovi Jančovi, Jurajovi
Jančovi, Jurajovi Jánošíkovi, Alene Jánošíkovej, Michalovi Kališovi, Pavlovi
Kováčovi, Márii Kováčovej, Matejovi
Krasničanovi, Mgr. Zuzane Kučerovej,
Petrovi Moravčíkovi, Jane Suskej.
Mária Kováčová

DHZ v Žiari
Požiar chaty Baranec
V utorok 10. februára 2015 bol po
17,00 h hodine ohlásený požiar chaty Baranec v katastri obce Konská. K
tomuto zásahu bola prizvaná aj naša
hasičská jednotka, ktorá dorazila na
miesto určenia, odstavnú plochu v
Žiarskej doline. Jej úlohou bolo vytvoriť čerpacie stanovište pre prípadné
dopĺňanie cisternových striekačiek.
Najprv bolo potrebné odhádzať sneh,
aby bolo možné preniesť prenosnú
striekačku PS 12 k potoku Smrečianka, následne bolo zavodnené čerpadlo
a pripravené dopravné vedenie tvorené
hadicou B pre prípadné dopĺňanie cisternových striekačiek.

Časť jednotky, štyria členovia boli prevezení za spolupráce Horskej záchrannej služby k požiarovisku kde napomáhali jednotke OR HaZZ v jej činnosti
podľa pokynov veliteľa zásahu. Jednotka OR HaZZ odovzdala požiarovisko
DHZ Žiar. Naša činnosť za spolupráce dobrovoľných hasičov zo Smrečian
spočívala v kontrolovaní požiaroviska.
Približne o 22,30 h bolo zistené zno7
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vurozhorenie ohniska na konštrukcii
krovu a podhľadu, ktoré sme uhasili
jedným D-prúdom za súčasného rozobratia obkladu trámu a podhľad v
danom mieste. Taktiež bolo ochladené miesto pri krbe, kde sa nachádzalo drevo do krbu a zvyšky zhorenej
konštrukcie stropu. Neskôr už nebolo
spozorované podobné rozhorenie. Dohliadku sme dokončili ráno nasledujúceho dňa o šiestej hodine.

Hasiči upozorňujú
Po zimnom odpočinku sa v týchto
dňoch prebúdza aj príroda. Mnohí jej
chcú pomôcť, a to tak, že začnú vypaľovať starú trávu. No tento spôsob
pomoci nie je vôbec vhodný. Takmer
vždy sa napáchajú škody, ktoré majú
za následok práve poškodenie prírody
vplyvom vzniknutých požiarov. Žiaľ,
tieto požiare neraz končia i s vážnym
poškodením zdravia alebo dokonca i
stratou ľudského života, ako to bolo 23.
marca 2015v Spišskej novej Vsi, kde na
mieste požiaru bolo nájdené nehybné
telo muža. Podľa doterajších zistení
muž zomrel pri neopatrnej manipulácii s otvoreným ohňom. Preto vás

8

chceme pred takýmto konaním vystríhať. V okrese Liptovský Mikuláš došlo
v minulom roku k 23 prípadom požiarov spôsobeným vypaľovaním. Už v
tomto roku ich bolo zaznamenaných 8,
a to zhruba za jeden týždeň. Takéto konanie je v rozpore s ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z. z. O ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov
a je postihované do výšky 331 € pre fyzické osoby, teda bežného občana. Pre
podnikajúce fyzické osoby a právnické
osoby sa výška pokuty môže udeliť až
do výšky 16 596 €.
Ladislav Juráš

Od našich čitateľov
ZIMNÝM LESNÝM
CHODNÍČKOM
5. januára 2015 sme my, tvorivé
maminky – ja, Vierka Jurášová a Bibka Šmollová zorganizovali ďalší krásny
deň v lone prírody. Naše pozvanie prijali dvaja šikovní, ochotní poľovníci z
Poľovníckeho združenia Baníkov.
9 detí, 4 maminy a 2 poľovníci, ktorí sa vydali cestou-necestou, fujavicou-nefujavicou do prírody za krásami,
poznaním, múdrosťou a radosťou.
Ujovia poľovníci nás viedli zasneženou
lesnou cestičkou k diviačej obore. Cestou sme sa dozvedeli, ako vyzerajú stopy srny, diviaka, zajaca, líšky v snehu,
ba veru sme si ich aj kreslili a vytláčali
do snehu. Ujo poľovník nás povzbudzoval, že v lese sa nemáme čoho báť:
,,Veď tie zvieratá sa vás boja viacej ako
vy ich! Sú plaché!‘‘
Prírodu treba CHRÁNIŤ a brať ju
ako DAR! V diviačej obore nás priví-
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tali dvaja diviaci – Mišo a Kata – ,,lanštiaky‘‘. To bolo krochkania a štekania!
Týmto dvom novým kamošom sme
dopriali vianočných medovníkov a
starého chleba. Keď sme vošli do obory, detské žiarivé očká plné očakávania
a radosti ešte viac zažiarili. Deti začali objavovať okolie: loziť po stromoch
(alebo skôr po kriakoch), podliezať
drevá, kriaky, naháňať a špehovať diviaky. No proste NÁDHERA!
Prechrumli sme niečo v obornom
domčeku, sŕkli teplého čaju a šup von
za zaujímavosťami.

Dostatočne vyšantení s diviakmi,
pobrali sme sa ďalej na príkrmy do neďalekého senníka.
,,Jéééj.... skákanie do sena!‘‘ A už
sme frčali – malí, veľkí ...no sranda!
Doplnili sme jasle pre srny a vysokú
zver, dali sme im sladkého jačmeňa.
Senko sme dávali nielen do krmelca, ale aj okolo stromov, pretože to srnky majú rady. Seno sme vláčili po celej
hore, aj za potok sme sa svojpomocne
dostali.
Ako ten čas letí! A už bolo načase
ísť domov, do teplúčka.
Niekto pešo, niekto autobusom.
,,Ďalší plnohodnotne strávený deň!
KRÁSA!‘‘ rozplývali sme sa s kamarátkou Bibkou. Hriala nás pri srdiečku
dobre vykonaná práca.
Zo srdiečka ďakujeme detičkám,
maminám a ujom poľovníkom za skvelý čas strávený spoločne.
Ďalší výlet bude 7. apríla 2015
– JARNÉ FARMÁRČENIE (Bližšie informácie nájdete na Facebooku).
Viera Jurášová alebo
Bibiana Radomila Šmollová

LÁSKA
.....pri prečítaní všetkých mojich predošlých článkov som sa zamyslela nad
jedným slovom, jedným pocitom, a to
je láska. V každom mojom článku lásku
spomínam ako niečo, čo sa mi splnilo,
ako niečo, čo ma potešilo a obdarilo
zároveň, a ako niečo, čo mi vyčarilo v
srdci pokoj.
14.2. – Deň svätého Valentína
– sviatok všetkých zaľúbených? Alebo
len obyčajný deň, v ktorom si povieme
,,ľúbim ťa, milujem ťa,‘‘ s partnerom,
ktorého sme si vybrali ako svoju životnú oporu, a hlavne ako svoju LÁSKU.
9
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Pri otázke, čo vlastne láska je, sa aspoň
ja pozriem vedľa seba, kde po mojom
boku stojí, chráni ma a pomáha mi človek, s ktorým ma spája nielen rovnaké
priezvisko, ale spája ma s ním aj pocit,
ktorý sa volá LÁSKA.
Zastavte svoj uponáhľaný život a
nielen v deň 14.2., ale aj všetky ostatné dni si so svojím vyvoleným partnerom vyznajte lásku v podobe krásneho
slovného spojenia MILUJEM ŤA, v
podobe výborného obeda, alebo len
tak, pekným dňom, v ktorom sa snaž-

Kultúrna činnosť
Fašiangy, Turice ...
Tento rok sme oslávili posledný fašiang trochu inak, ako po minulé roky.
Pár ľudí z miestnych spolkov a kultúrnej komisie si sadlo za jeden stôl, dali
sme hlavy dokopy a vymysleli sme „batôžkovú zábavu“. Dali sme jej podtitul:
I. ROČNÍK.
Pozháňali sme ceny do tomboly (za
tieto sponzorom ďakujeme), prichystali sálu a dali aj nejaké to občerstvenie
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te spomínať hlavne na to pekné, čo ste
spolu zažili, lebo láska je predovšetkým
o krásnych spoločných zážitkoch, ktoré sa vám vryjú do srdca ako niečo...
. Vetu si každý dokončite sami, lebo
pre každého spoločný zážitok znamená niečo iné. Pre mňa je to konkrétne
jedno slovo – LÁSKA!
Ľúbte a milujte svojich životných
partnerov, a hlavne, predtým ako sme si
povedali svoje spoločné ÁNO, zaznelo:
v dobrom aj v zlom, priatelia moji!
Andrea Kováčová – Dzúriková, Žiar 26

na stoly. Do nálady a do tanca zahrala
hudba ,,NAVISTA“. A verte či nie, aj napriek nie príliš plnej sále, zábava bola
dobrá až do rána. Kto prišiel, doniesol
čo-to do batôžka a dobrú náladu. Seniorky sa tiež nenechali zahanbiť, prišli v
maskách. Prišlo aj pár turistov a tí si
veru tiež pochvaľovali.
Keby nezúrila chrípka a fašiangová
zabíjačka v susedných Smrečanoch,
bola by možno aj plná sála. Snáď o rok,
keď bude II.ročník. Už teraz sa na vás
tešíme!
za kultúrnu komisiu
Ľudmila Kučerová
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MAŠKARÁK
14. február 2015
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Naše divadlo
Dňa 1. 3. 2015 sa premiérovo predstavili divadelní ochotníci zo Žiaru a
na našich nových javiskových doskách uviedli divadelnú hru od Ferka
Urbánka KRUTOHLAVCI, v režijnom naštudovaní p. Evy Štofčíkovej.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí
svojou troškou prispeli k uvedeniu
spomínanej divadelnej hry. Sú to herci spolu s režisérkou a šepkárkami,
ktorí veľa svojho voľného času strávili pri nácviku a bez ktorých by naše
divadlo nebolo. Eve Hubkovej a Eve

12

Štofčíkovej za ušitie kostýmov, ktorými sme sa priblížili dobe, v ktorej
KRUTOHLAVCI žili. Igorovi Jurášovi za realizáciu scény, podľa pokynov
našej režisérky. Pamätala aj na ten
najmenší detail na scéne a na Igorovi
bolo ako jej predstavy dotiahnuť na
javisko. Jožkovi Frémalovi za hudobný doprovod a spestrenie
predstavenia. Evke Kováčovej za fantastické šišky,
na scéne ich bolo veľmi
málo, lebo takej dobrote
sa nedá odolať, pojedli
sme ich skôr, ako išli na
scénu. Veľké ďakujem
patrí aj rodičom našich
malých hercov Adamka Jánošíka a Klaudinky
Kováčovej. O pár rokov
nás nahradia. Rastú nám
noví nasledovníci? Poďakovať treba aj
všetkým žienkam, ktoré nám darovali
staré plátno na zhotovenie kostýmov.
Starostovi a vedeniu obce za ústretovosť .
Vďaka patrí aj Vám, našim divákom, ktorí nám ostávate stále verní
a prídete na nás
pozrieť, povzbudiť nás. Vyjadríte
nám svoje sympatie a podporu v
našej práci. Dávate nám najavo, že
to, čo robíme sa
Vám páči a tým
nás posúvate stále
ďalej.
-SP-
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Vyznanie režisérky
Keď som oznámila ochotníkom v
Žiari, že uvažujem o inscenovaní dvoch
hier, alebo Ženby od Gogoľa alebo
Krutohlavcov od Urbánka, všetci ostali prekvapení, keď som sama rozhodla,
že to budú Krutohlavci. Bola som presvedčená o tom, že hra je blízka naturelu hercov, že umožňuje dať príležitosť
všetkým, ktorí chcú hrať divadlo a že je
absolútne jednoduchá a teda, že nie je
náročná na inscenovanie.
Práve tá tretia príčina najviac odráža žiarskych ochotníkov a hlavne herca
Miška Hrehu, ktorému sa Urbánkove
moralizovanie postáv vôbec nepáčilo a záverečné ,,hapyendové táranie“
babenky Hanky Kropáčky o tom, ako
máme žiť (v súčinnosti s vierou), ho
priam iritovalo.
Nuž, ale keď sa raz režisér rozhodne, ťažko je ho presvedčiť!
Ako sa hovorí, prišiel na psa mráz.
Ako veľmi som sa mýlila! Až také jednoduché to nebolo! Človek sa riadne
pomýli, ak názor väčšiny si osvojí za
svoj, teraz myslím na divadelnú (profesionálnu) obec, bez toho aby mal vlastnú osobnú skúsenosť. Hry F. Urbánka
sú možno veľmi jednoduché tým, že
prosto, bez hlbšieho ponoru do vzťahov a charakterov postáv, vyrozprávajú
príbehy, zväčša z dedinského prostredia. Ale ani netušíte, aký priestor to
dáva inscenátorovi, keď sa s tým začne
len tak prosto pohrávať, či až zahrávať
a klásť si otázku: ,,Či naozaj sú to len
také staré až archaické rozprávky o živote našich predkov, alebo je v nich aj
veľa pravdy a akej pravdy?
13
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V čom to je, že zakaždým nás ju
láka dešifrovať?
Ten vlasatý a bradatý dramatik s
úprimným pohľadom svätca mi učaroval. Aj napriek tomu, že som dosť výrazne zasiahla do jeho textu (podstatne
som skrátila dlhosiahle monológy postáv, niekde doplnila či upravila obrazy
a repliky...), postavila som si pred seba
a celý kolektív ochotníkov jediný cieľ,
aby som odhalila ,,Urbánkovu človečinu“, ktorá je naivne láskavá, priam božia, ale zároveň krutá, až sebecky hlúpa a zaryto tvrdohlavá, ale aj oddane
vrúcna a milujúca.
Ach! ...vy, vy, barani!
Táto replika mi zvoní v hlave ako
výzva.
Priznám sa, a ochotníci v Žiari to
dobre vedia, čítačky textu nemám v
obľube. Pre mňa je to strata času, ak
po úvodnom vysvetlení dramaturgie
hry sa opakujú viac ako trikrát. Chcem
mať herca čím skôr na javisku. Viem,
že tým trpíte, ako kone, lebo chcem,
aby ste okamžite ovládali text naspamäť. A tak po niekoľkých minútach sa
z usmievajúcej Evy, mením na režiséra,
ktorý sa v aranžovačkách mizanscén
stáva besný zurvalec, ktorý kričí, chytí herca za ruku a vedie ho po scéne,
niekedy aj zovrie tak, že herečka zajačí
od bolesti. Vyskakuje na javisko medzi
hercov a predvádza im, ako si prestavuje konanie postavy v konkrétnej
situácii, vytvára neznesiteľné dusno a
stres, ktoré sa dajú len ťažko uniesť.
Nanajvyš ak sa toto všetko ešte deje
na štylizovanej scéne. Na javisku plnom rekvizít, ktoré nemajú kopírovať
len realistický obraz dedinského dvora
(plný sváru, záští, kriku, hádok, bitiek)
14

a pohľad do príbytku boháča Podolského a chudobného sedliaka Nováka, ale
kedy sa snažím transformovať realitu
do striedmej štylizácie cez znaky, symboly a skratky k záverečnému výtvarnému obrazu (naslovovzatí odborníci
sa teraz škodoradostne zasmejú).
Nehľadiac na to, či mobiliár na scéne (prekliate ploty) vám ako postavám
pomáhajú pri pohybe na scéne, alebo
naopak všetko len komplikujú a robia
zložitejším.
Nedajbože!, ak herec odmieta spoluprácu, lebo by ma najradšej roztrhol
od jedu a ja jeho. Nekompromisne vyžadujem presnosť v konaní a pripomínam, že pamäť tela je najspoľahlivejšia,
a tak nezostáva nič iné len opakovať
a opakovať a drilovať... každý pohyb,
každú repliku, kým nebude natoľko
vžitá, že ani nezbadáte, ako sa meníte na postavičky a stávate sa súčasťou
Urbánkovho sveta na prelome 19. a 20.
storočia, ktorý si režisérka v roli dramaturga a scénografa vymyslela celkom po svojom.
Nechcem znevažovať samú seba,
ale chcem vám povedať pravdu.
Pravdu o tom, že toto všetko sa dá iba
s vami, drahí moji ochotníci v Žiari, ktorí ustojíte so mnou tú obetu na
divadelnom oltári, aby sme odovzdali
odkaz divákovi, ktorého autor je sám
život. Život, ktorý sa nedá zastaviť.
A na tej ceste nás postretlo či zastihlo všeličo, aj veľmi smutné udalosti, odchody blízkych ľudí, či nádherné
chvíle na Veľkom Borovom, na ktoré
niektorí nezabudnú do smrti. Či menej príjemné chvíle na skúškach, kedy
nastali odchody, ale chvála Bohu aj návraty, ktoré však priniesli dosť náročné
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otázky: Ako ďalej? Kto bude hrať? Ako
Juraj povedal: ,,Všetko sa raz v radosť
obráti.“
Ja viem, že ak niekto tam hore nad
nami bdie a stráži nás, že nás rád vidí
na doskách, ktoré znamenajú svet.
Za tie roky našej divadelnej spolupráce všetci dobre vieme, že iba od

Z histórie
4. apríl 1945 priniesol Liptovu slobodu. V týchto dňoch si pripomíname
70. výročie oslobodenia našej obce a aj
celého Liptova od fašistov. Pán učiteľ
Peter Hubka tieto udalosti zdokumentoval v obecnej kronike nasledovne.
Víťazný postup Červenej armády
a Československej brigády
S radosťou sme počúvali správy o
víťaznom postupe hrdinskej Červenej
armády a našej Československej brigády, neskôr od prekročenia hraníc Poľska na naše územie. Dúfali sme, že to
i u nás všetko ľahko prejde, keď Nemci
u nás na zadržanie víťaznej sovietskej a
československej armády postupujúcej
od Dukelského priesmyku neurobili
nič.
Padli Košice, Prešov, Levoča, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Poprad – nuž
dúfali sme, že to tak pôjde i ďalej, že
padne aj Štrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a tak ďalej. No veľmi sme sa
sklamali.
Príchod nemeckých zákopníkov
Dňa 25. januára 1945 prišli do Smrečian a na Žiar na aute niekoľkí nemeckí
dôstojníci, poprezerali si miestny te-

nás závisí, či sa nám dielo vydarí. A my
vieme, že sa nám určite vydarí!
(Iba herci chápu, aké príznačné
vety používam vo svojom vyznaní.)
Že to, čo chceme a musíme vypovedať práve teraz v tejto chvíli, je pre nás
slastným naplnením a zadosťučinením
nášho ,,ochotníckeho utrpenia“.
Vaša Eva Štofčíková
rén, pozameriavali na mapách, a odišli.
Hneď však na druhý deň došiel ubytovateľ nemeckého vojska a v ten istý deň
prišli na Žiar i nemeckí zákopníci. Cez
27., 28. a 29. januára 1945 vodne kopali
zákopy a to vo smere od Liptovských hôľ
západne od obce Žiar podnad Jalovec
smerom na ,,Nicovô“ (Háj) cez „Chraste“ a do ,,Hája“ nad Mikulášom. I naších
ľudí prinútili ísť kopať, ba v posledný
deň musely ísť kopať i dievčatá. Títo
zákopníci od nás odišli dňa 30. januára
1945 do Jalovca, Trsteného a Bobrovca.
Vzali z obce niekoľko koní a vozov. Nerabovali, ani mužov nevzali so sebou.
Pri odchode hovorili, ,,Ivan“ (sovietska
armáda) tu (v Žiari) už zajtra, pozajtra
môže byť, a že sa oni – ich frontoví vojaci, ktorí mali prísť do nimi pripravených
zákopov (a aj prišli) – tu dlho nezdržia
– deň, dva dni, - a že ustúpia ďalej: Tešili sme sa, že to takto ľahko prechodí,
hoci v deň ich odchodu od obeda stále
po celú noc doliehali k nám výbuchy
detonácií z Mikuláša. (Nemci ničili trať
a stanicu), - a v dobrej nádeji očakávali
sme príchod našich.
Príchod oslobodzovacieho vojska
Prvé hliadky osloboditeľov prišli
do obce 31. januára 1945. Potom bol
Žiar 9 týždňov vo frontovom pásme.
V starej škole (dnešný urbársky dom)
15
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bolo umiestnené veliteľstvo 3. brigády
Prvého čs.armádneho zboru v ZSSR.
Obyvateľstvo evakuovalo do Horného
Liptova (Konská, Svätý Ondrej, Jakubovany, Pribylina, Kokava, Hybe, Kráľova Lehota).
Ján Červeň (Macoučekovie) si v
knihe Červené Jarabiny spomína na
toto obdobie takto:
,,Ja som bol s celou rodinou evakuovaný v Liptovskom Ondreji. V Pribyline
sme mali 2 kravy, v Kokave 2 kone, moja
mama tam poodnášala aj sliepky. Bolo
treba jesť, a to všetko boli naši živitelia.
No zásoby pre statok sa míňali, musel
som sa vybrať na Žiar pre obživu. Sneh
sa topil a bola veľká člapkanica. Kráčal
som pod úpätím hôr po blativom teréne. Ale v Konskej som natraﬁl na prísnu
kontrolu. Nepustili ma ďalej ani na krok.
Bol práve 4. apríl. Asi o pol deviatej ráno
nastalo božie dopustenie. Kanóny začali
chŕliť strely, zem sa triasla od sálv.“
Ukončenie fronty
Konečne dňa 5. apríla 1945 dovolené bolo našim občanom vrátiť sa domov, lebo deň predtým a to 4. apríla
1945 naše vojsko premohlo a vyhnalo
nepriateľa zo zákopov nad Jalovcom a
prenasledujúc ustupujúceho nepriateľa
naše vojsko opustilo i našu obec Žiar.
Návrat občanov
S veľkou radosťou, že je už koniec
tomu utrpeni, koniec biede, neistote,
koniec almužien, na ktoré boli odkázaní naši občania, - každý sa vracal do
svojho, i keď skoro všade viac-menej
rozbitého, zničného, prípadne úplne
zrúcaného príbytku.
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Obete počas frontu a obete po fronte
Počas trvania fronty nebol z miestnych občanov nikto zabitý. Len po
fronte, keď sa začínalo už obrábať
pole, v trstianskom chotári bol mínou
pri očisťovacích prácach zabitý Peter
Matejka a na svätodušné sviatky nešťastnou náhodou a náslekom veľkej
neopatrnosti a neznalosti predpisov v
zachádzaní s puškou pri výkone služby
v miestnej milícii zastrelený bol Ján Juráš Kaplán.
Vojaci padlí v našej obci
V chotári obce padlo 84 vojakov.
Vojnové škody
Vojnovými udalosťami bolo zničených 6 stavebných objektov, 10 bolo
veľmi ťažko, 19 ťažko, 68 ľahko poškodených.
Naši padlí vojaci – občania
V boji proti Nemcom ako riadni
príslušníci čsl.brigády padli z našej
obce nasledovní:
1. des.Vladimír Rakyta, syn Jána Rakytu a to v hrdinskom boji ako príslušník 1.čsl.samostatnej brigády
na hranichach ČSR pri Dukle.
2. slob.Viliam Dzuroška, syn Jána
Dzurošku a to tiež v hrdinskom
boji ako príslušník Čsl.samostatnej
birgády tankovej v obci Štítina u
Opavy v Sliezku dňa 20.IV.1945. Za
svoje zásluhy v boji dostal od MNO
„Čsl.válečný kríž 1939“ in memoriam. Telesné jeho pozostatky boly
trúchliacou jeho rodinou prevezené a k odpočinku uložené v jeho
rodnej obci Žiar dňa 11. novembra
1945.
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Nech im je zem na ktrorú v hrdinskom boji svoju krv vyliali ľahká a česť
ich pamiatke nech ostane navždy v živej pamäti nás všetkých!
Život v obci po fronte a jej vzhľad
I keď sa naši občania v prvej polovici apríla 1945 s veľkou radosťou vracali
z evakuácie domov, život po fronte bol
u nás veľmi biedny. Domy i hospodárske staviská boli hodne rozbité, zväčša
bez striech, bez okien, bez zásob pokrmu ako pre seba, tak i pre statok. Po
obci na ulici i v jej okolí válali sa ešte
zdochliny koní, rozbité sane, korby,
vozíky. Všetko to bolo potrebné dať
do poriadku, aby sa predišlo epidemickým chorobám. V každom dome, dvore, stavisku bolo plno nečistoty, slamy,
odpadkov jedla, špiny, výkalov, všade
veľké množstvo rozhádzaného streliva,
ako to už vo frontovom pásme býva.
Škoda, že nebolo fotograﬁckého aparátu, aby sa zvečnili tieto obrazy.
Od obce smerom na západ boli polia i lúky (najmä na Hubáni a Chrasti
smerom k Jalovcu) ešte zamínované.
Nikto si však nezúfal a ani nečakal so
založenými rukami, ale sa s chuťou
pustil do práce. Predovšetkým sa čis-

tili obývacie miestnosti, dvory a ulice.
Z najväčšej špiny dala obec – vtedajší
Miestny národný výbor vyčistiť urbársky dom (v ktorom bola úradovňa
MNV) a miestnu novú, vojnou veľmi
poškodenú školu (dostala 14 zásahov).
Cudzie veci boli na rozkaz MNV z
každého domu povynášané na ulicu,
aby si každý čo je jeho vzal, lebo vojsko
poprenášalo z domu do domu všetko
možné ako a čo sa mu páčilo ako pece,
stoličky, stoly, postele, otomany, skrine, obrazy, kuchynský riad atď., atď.,
tak podobne aj hygienické zariadenie.
Naše žienky urobili pri zvonici celý
výkladný jarmok z celej obce poznášaného cudzieho kuchynského riadu i
iného domáceho zariadenia, aby si tam
každá osobitne poznávala a skladávala
svoje veci.
Niekoľko dní to veru potrvalo, dokiaľ si ľudia ponachodili, alebo vypožičali lyžicu, misku, tanier, aby mali z
čoho a čím jesť. Nebolo však skoro ani
čo jesť.
I v bunkroch a zákopoch na Dolinkách a pri Vrbičke ponachodili ľudia
mnoho zavlečených tam vojakmi vecí.
z obecnej kroniky
V texte z kroniky je použitý vtedajší pravopis.

O

d konca druhej svetovej vojny v Európe uplynulo 70 rokov. Za ten čas sa vymenili generácie. Naše poznatky sa rozšírili, hodnoty sa posunuli, niektoré
hodnotenia udalostí sa zmenili. Dejiny je síce možné prepisovať, no história sa
tým nemení – základné fakty zostanú rovnaké.
K základným historickým faktom patrí, že boje pri Liptovskom Mikuláši boli
po bojoch na Dukle druhou najväčšou bojovou akciou 1. československého armádneho zboru v ZSSR. Boli veľmi dramatické, plné obetí, striedali sa v nich
úspechy so situáciami, v ktorých sa veleniu či sovietskych, alebo československých jednotiek nie vždy podarilo realizovať svoje zámery. Napriek množstvu
ťažkostí a niektorých chybných rozhodnutí, význam týchto bojov spočíva nielen
v tom, že Liptovu priniesli slobodu a v konečnom dôsledku pomohli poraziť fašizmus, ale že sú tiež zdrojom vojenských skúseností a historických poučení.
17
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Československí a sovietsky vojaci pri Liptovskom Mikuláši bojovali tak, ako to
zodpovedalo ich silám a možnostiam. No hlavne bojovali za oslobodenie vlasti
od fašistickej poroby. A za to boli ochotní obetovať to najcennejšie – vlastný život. Niektoré obete boli hrdinské, iné zbytočné; nikto však nechcel zahynúť.
O víťazstvo sa zaslúžili najmä tí pre svet bezmenní, v čate či rote však mal svoje
meno každý. Mali rodičov, súrodencov, manželky, deti, snúbenice či dievčatá. Pre
nich a za nás všetkých bojovali. Je na súčasnej generácii, aby tieto obete nezostali
anonymné a zabudnuté. Preto ani jeden z nich – živých či mŕtvych – nesmie byť
zabudnutý ani po sedemdesiatich rokoch.
doc. PhDr. Oldřich Vaněk, Csc., vojenský historik
predslov knihy Oslobodenie Liptovského Mikuláša 1945
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Oslobodenie Liptovského Mikuláša
1945 bolo vydané pri príležistosti 70.
výročia oslobodenia Liptova. Kniha
bola uvedená do života 27. marca 2015
o 17,00 h v Múzeu Janka Kráľa. Redakcia Žiarskych novín dostala povolenie,
uverejniť pár slov z tejto knihy. Knihu
si môžete zakúpiť v múzeu.
spracovala Miroslava Jurášová
Použité fotograﬁe sú z rekonštrukcie
bojov na Háji 28. 3. 2015.


Modlitba za mier
Milan Rúfus

Napomeň našich otcov,
Bože nad hviezdami.
Nech trocha myslia,
čo sa stane s nami,
keď začnú vojnu
a všetky svoje hnevy
vylejú na seba.
Tie hnevy ako plevy
pokazia zem,
i nebo bude choré.
Napomeň našich otcov
Ty, tam hore.
Že sa to nesmie.
Že ako Ty svätý,
aj zem je svätá.
Veď chodia po nej deti.

Duchovné slovo
Pôstom bližšie k Bohu
Obdobie pôstu je obdobím, ktoré nás
chce pripraviť na slávenie veľkonočných
sviatkov. V dnešnej dobe nám slovo pôst
znie ako niečo archaické, prekonané,
niečo, čo k životu moderného človeka už
jednoducho nepatrí. A to zvlášť v čase,
keď nás reklama a bohatý výber všetkého
presviedča o tom, čo všetko môžeme, ba
musíme mať, alebo, čo všetko si môžeme
užívať. Pôst má však hlboký význam aj
pre ľudí 21. storočia. Sme totiž pozvaní
k tomu, aby sme hľadali nové formy pokánia. To znamená: dať našim pôstnym
predsavzatiam hlbší význam, aby neboli
samoúčelné. Čo tak napríklad, namiesto
ničnedávajúceho seriálu v televízii siahnuť po sv. Písme alebo inej duchovnej
knižke? Alebo namiesto nekonečného
vysedávania pri počítači ísť navštíviť suseda, na ktorého nikto nepamätá? Ak si
dám predsavzatie, že cez pôst nebudem
chodiť na internet, tak to urobím preto,
aby som posvätil čas a nasýtil si dušu.
A ten čas potom využijem pre seba, pre
Boha, či pre svoju rodinu. Alebo, ak si
dám predsavzatie, že cez pôst nebudem
jesť sladkosti, tak to urobím nie preto,
že chcem schudnúť alebo mi to prikázal
lekár, ale preto, lebo chcem Bohu niečo
obetovať, chcem mu aj takýmto spôsobom dať najavo, že je pre mňa dôležitý.
A takýmto spôsobom tiež môžem vnútorne budovať samého seba. Teda moje
predsavzatie má vtedy význam, ak ma
približuje k Bohu a k blížnym. Ak na
konci pôstneho obdobia budem bližšie
k nemu a k ľuďom ako na jeho začiatku,
tak toto pôstne obdobie nebolo pre mňa
zbytočné.
Mgr. Peter Križian
19
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Marec mesiac knihy
KNIHA
Zakopni o tú starú knihu,
no o tú čo je celkom dole.
Kopni takou silou až vyletia z nej mole.
A potom listuj list za listom
a čítaj čo bolo už dávno pred Kristom.
V tom zistíš s pohľadom tupým,
že si nevzdelancom hlúpym.
Lebo to, čo k dobru ducha láme,
je už tisícročia známe.
Tak len čítaj, čítaj ďalej a do hlavy
rozum nalej!
Ján Frniak
V marci si pripomíname Mesiac
kníh. O knihe by sa dalo povedať veľa,
ale ja som sa rozhodol, že uverejním
zoznam kníh, kde sa spomína naša
obec Žiar alebo jej osobnosti.
Prvá kniha je kniha o našej obci s
názvom Žiar, vydaná pri 650. výročí
prvej písomnej zmienky, ďalšia je kniha Smrečany (prvé a druhé vydanie).
Z Buzuluku do Prahy od Ludvíka Svobodu; Vlastivedné zborníky Liptova;
Rodové erby; Osídlenie severného Slovenska; Encyklopédia Slovenska; Slovenský biograﬁcký slovník; Liptovskí
murári; Zborník dejín Považia VII, v
ktorom sa píše o lapačke vlkov; Liptovský Mikuláš Čriepky a príbehy života
od Jaroslava Šoučíka; Služba národu I,
II; Z temného údolia od nášho rodáka Jozefa Juráša; Protifašistický odboj
a oslobodenie Liptova; Horný Liptov v
odboji; Slovensko-Poľské Tatry; Ottova praktická encyklopédia Slovenska a
Ottov historický atlas Slovensko; Ma20

tej Bell Liptovská stollica; John Pálka
Moja rodina; Ivan Stodola Smutné
časy, smutný dom a Náš strýko Aurel,
Peter Vítek Erby miest a obcí Liptova,
Oldřich Vaněk Ľud Liptova v boji proti
fašismu; Liptov (turistický sprievodca);
Z dejín ochotníckeho divadla a ďalšie.
Toto je len malý výber, k dnešnému
dňu som napočítal okolo 100 kníh, kde
sa spomína naša obec alebo osobnosti
v nej narodené.
Ján Juráš

Spoločenská rubrika
Životné jubileá
Eva Matejková
Zuzana Matejková
Ján Juráš
Ružena Dzurošková
Vladimír Janotka
Ján Matejko

70 rokov
102 rokov
75 rokov
80 rokov
70 rokov
60 rokov

Prajeme všetkým jubilantom do ďalších rokov veľa zdravia a šťastných
chvíl v kruhu svojej rodiny.

Zostanete navždy v našich
spomienkach
Ondrej Duran, Žiar 9
Branislav Závodný, Žiar 169
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Žil medzi nami
Ondrej Duran

(27.2.1930–2.12.2014)
sa narodil v podtatranskej obci Važec.
Do Žiaru sa prisťahoval v roku 1963,
kde spolu s manželkou Ľudmilou, rodenou Matejkovou, postavili rodinný dom. A tak sa mu malá
dedinka pod Barancom stala novým
domovom.
Počas celého svojho života si popri
svojej práci v zamestnaní aj okolo
domu vždy našiel čas pre svoje obľúbené aktivity. V mladosti tancoval vo
folklórnom súbore, hrával futbal, s
priateľmi rád chodil na turistiku. Stal
sa dobrovoľným členom Horskej služby, kde mu za dlhoročné členstvo a
obetavú prácu boli udelené ocenenia.
Taktiež bol členom TJ Družba, v ktorej
pracoval ako tajomník vo výbore.
Na dôchodku pracoval ako vlekár
na Dolinkách, doma sa venoval stolárčine a tesárčine, vždy ochotne pomáhal ľuďom so stolárskymi prácami.
Rád trávil čas so svojimi vnúčatami,
pokiaľ mu zdravie a čas dovoľovali, rád
sa stretal so svojimi priateľmi.
Nadovšetko miloval hory, boli pre
neho chrámom aj lekárňou, v nich
vždy načerpal silu pre telo aj dušu.
Túto lásku k horám si vypestoval v kraji pod Kriváňom, kde boli jeho korene,
na ktoré bol nesmierne hrdý...

TEN ĽUD

Ján Iľavský-Podkrivánsky
Či viete, kde ten Kriváň
svetochýrny stojí,
či poznáte dobrý ľud
v maľovanom kroji,
či viete, kde bystrý Váh
svoju púť začína?
Tam moje rodisko – ľúbezná dedina.
Tam smelí, bystrí chlapci
bučky preskakujú
a okolo koliby krásne hajdukujú.
Ukazovák zohne a do úst si vloží,
keby ste len počuli, dobrí ľudia boží,
tak strašne zahvízda, že o pol hodiny
počujete hvizd letieť ponad tie doliny.
Či poznáte Tatry, tie velebné Tatry,
kde večer v tíšine horia bujné vatry,
gajdy nocou hučia, spev letí húšťavou,
mesiačik hľadí dolu
svojou bledou tvárou,
počúva spev ľúbezný, gájd hlas
mohutný,
musí sa rozveseliť,
čo je aký smutný.
Ten ľud, čo prežil toľko žiaľov, bôľov
a všetky premohol so železnou vôľou,
nad pánmi zvíťazil, slobodne si žije,
veselou pesničkou si život spestruje.
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ŠPORT
Ukončená lyžiarska
sezóna
Lyžiarska sezóna v Ski centre Dolinky trvala presne tri mesiace. Počas tohto
obdobia usporiadal lyžiarsky klub TJDSŽ
4. kolá pretekov Pohára Liptova, jeden
víkendový pretek Slovenského pohára
veteránov v slalome, s atraktívnym večerným slalomom, a záverečné klubové
preteky dvojíc. Preteky boli zorganizované na výbornej úrovni a zúčastnilo sa ich
priemerne 100 pretekárov. V posledných
klubových pretekoch mali možnosť súťažiť aj rodičia so svojimi ratolesťami v
dvoch kolách obrovského slalomu.
Náš klub je najväčším klubom na
Liptove s viac ako štyridsiatimi aktívnymi pretekármi. V kategórii začiatočníkov
sa začínajú rysovať nové lyžiarske talenty. Vďaka zodpovednej práci trénerov sa
zlepšili aj predžiaci a žiaci.V mladších
predžiačkach obsadila Zuzka Antošková
celkovo 11. miesto v SP a Pohári Liptova 2. miesto. Viky Norisová dosahovala
v starších predžiačkach výsledky do 20.
miesta v SP a v Pohári Liptova skončila
na 3. mieste. Tomáš Noris zabojoval v

žiackej kategórii, stal sa víťazom Pohára
Liptova. V juniorských kategóriách nás
reprezentovala Janka Dudová na FIS pretekoch. Naši pretekári sa zúčastnili pretekov o Pohár Červenca, kde sa Andrej
Antoška stal celkovým víťazom obrovského slalomu. Zamestnanci strediska sa
zúčastnili pretekov vlekárov a lanovkárov
v Spálenej, z ktorých si odniesol Vlado
Moravčík 1. miesto a Tomáš Dzuroška 3.
miesto.
Celkovo absolvovali žiaci a juniori
75 tréningových dní na snehu v domovskom stredisku na Dolinkách, ale aj na
Štrbskom plese a počas prázdninového
sústredenia na Racibore. Zimná sezóna
sa skončila, tá letná začne už tretí aprílový týždeň.
Ďakujeme všetkým sponzorom za
podporu v sezóne 2014/2015. -mm-

OZNAM
V našej obci sa uskutoční
ZBER ELEKTROODPADU!
Zbierať sa budú: veľké domáce spotrebiče (chladničky, práčky, mikrovlnné rúry), malé domáce spotrebiče (vysávače, žehličky, mlynčeky,
fritézy), informačné technológie a
telekomunikačné zariadenia (počítače, monitory, tlačiarne, telefónne
prístroje, mobilné telefóny, písacie
stroje), spotrebná elektronika (rádiá, televízory, HI-FI zariadenia,
DVD), olovené batérie, lineárne a
kompaktné žiarivky.
Vývoz odpadu sa začne z horného
konca obce – 29. 04. 2015 (streda)
okolo 8.00 hod. Elektroodpad je
potrebné vyložiť pred bránu.
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!

Zber obnoseného šatstva

!

Zapojte sa do
zberu obnoseného a nepotrebného šatstva,
ktorý sa bude kona� v obci Žiar!
Veci môžete prinies� ku vchodu do bývalej MŠ
v Žiari každý ŠTVRTOK
Veci je potrebné zabali� do igelit. vreca alebo iného
vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri
prevoze.
ZBIERA SA: dámske, pánske, detské, letné a zimné
oble�enie, poste�né oblie�ky, uteráky, záclony, závesy,
prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny,
vankúše
Nezáleží na tom, �i je to posledná móda alebo už majú veci,
možno, i desiatky rokov. Veci môžu by� aj mierne
zne�istené, nie však úplne špinavé.
Prosíme ob�anov, aby poste�nú bielize�, uteráky a utierky
zabalili osobitne a ozna�ili.
NEZBIERA SA: hra�ky, obuv, domáce potreby, matrace,
koberce (okrem tkaných) a ve�mi zne�istené veci.
Nenoseným alebo obnoseným šatstvom a textíliami môžete
pomôc� �u�om, ktorí to potrebujú.
V neposlednom rade, takouto likvidáciou pre Vás
nepotrebného textilu, šetríte aj životné prostredie.

!

Zber obnoseného šatstva

!
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Milí čitatelia,
prajeme Vám krásne sviatky Veľkej noci,
zdravia, radosti, šťastia. Prežite krásnu jar.
Redakčná rada

Príspevky sú v pôvodnej podobe bez úprav!
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