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Vianočný príhovor
Milí spoluobčania, dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky
a porozumenia. Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani
všedné. Napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty.
Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu,
aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len radosť. Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Pre každého
z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením, ako i dosahovaním vytúžených cieľov. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale
i srdcom, je príležitosťou zastaviť sa, pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a
želania.  V tento čas pokoja schádza sa rodina a na život za nami spolu sa spomína, pri stole slávnostne prestretom
aj prázdne miesta sú, slzy vtekajú cez slová do hlasu. V tento čas pokoja s jedličkou na stole pre šťastie budúce
zabudni na bôle.
Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech rozžiaria plápolavým plameňom naše srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás
s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie, či len pohľad a svet sa zrazu stáva krajším. Človek sa musí vedieť
tešiť i zo šťastia toho druhého, čas veselosti a radosti nastal svetu. Tíško znejú koledy, tichá noc – svätá noc rozciťuje naše srdcia. V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomíme, že napriek dospelosti v každom z nás drieme
kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás pod ním čakajú. Vianočné sviatky – čas radosti...Vychutnajme si ich so všetkým, čo
k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý večer
nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.
Vo svojom mene i v mene obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu chcem pozdraviť tu trvale bývajúcich občanov, ale i naše deti a mládež, našich rodákov, našich občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť vianočných sviatkov doma. Pozdravujem aj návštevníkov obce, ktorí tu v našej obci prežívajú tieto sviatočné chvíle medzi svojimi najbližšími, zvlášť pozdravujem našich chorých a osamelých občanov, čo sú teraz v nemocniciach, alebo doma sami, či pri svojich najbližších. Pozdravujem našich podnikateľov, našich učiteľov, poslancov
obecného zastupiteľstva.
Milí spoluobčania, chcem Vám všetkým poďakovať za pomoc a podporu pri budovaní našej obce. Prajem Vám všetkým ešte raz požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a Božím požehnaním po celý nový rok.
Peter Moravčík
starosta obce

INFORMÁCIE Z OBECNÉHO ÚRADU
Uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

U Z N E S E N I A zo zasadnutia OZ zo dňa 31.03.2015

Uznesenie č. 9/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje do návrhovej komisie: predsedu – Ing. Milana Mikušiaka, člena – Ľudmilu Kučerovú, overovateľov zápisnice: Tomáša Dzurošku a Juraja Jánošíka.
Uznesenie č. 10/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie správu kontrolórky obce z kontrol č. 4 a č. 5/2014 a
správu o kontrolnej činnosti za rok 2014.
Uznesenie č. 11/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok
2015.
Uznesenie č. 12/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari
I. konštatuje, že:
a)priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 2014 je 858.- EUR;
b)obec Žiar mala k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nasledovný počet obyvateľov - 449;
c)starosta obce Peter Moravčík je v súlade s § 4 ods. 1 zák. NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a pla        tových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
zaradený nasledovne:
platová skupina : 1 - násobok : 1,49;
d)Obecné zastupiteľstvo v Žiari na svojom zasadnutí dňa 11.12.2014 prijalo uznesenie č. 6/12/1/2014,
v súlade s § 4 ods. 2 veta druhá zákona NR SR č.253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorým schválilo zvýšenie platu
starostu obce Žiar o 15 %.
II. prerokovalo
v súlade § 3 a § 4 ods. 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu obce Žiar pre rok 2015.
Uznesenie č. 13/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje žiadosť na zvláštne užívanie komunikácie v k. ú. Žiar na 1.
ročník motoristického podujatia Minirally Tatry 2015, konaného dňa 9. mája 2015.
Uznesenie č. 14/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari odporúča predĺženie nájmu chaty Dolinky pre p. Milana Žembu do
31.5.2015 z dôvodu realizácie výberového konania na obidve obecné chaty.
Uznesenie č. 15/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari odporúča vyhlásiť starostovi obce výberové konanie na prenájom
obidvoch chát – Dolinky a Liptov v termíne do 7.4.2015.
Uznesenie č. 16/3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari zriaďuje komisiu v zložení: Peter Moravčík – predseda komisie, Ing.
Vladimír Margetaj – člen komisie a Ing. Zuzana Milaňáková – člen komisie na verejné obstarávanie
(na otváranie ponúk, na vyhodnotenie/posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na vyhodnotenie ponúk predmetného verejného obstarávania) uskutočnenia stavebných prác predmetu zákazky s názvom ,,Splašková kanalizácia Žiar 4. Etapa – Stoka „C“, prípojky
stoky „C“, Stoka „C“ – vyspravenie krytu, prípojky stoky „C“ – vyspravenie cesty‘‘.

U Z N E S E N I A zo zasadnutia OZ zo dňa 26.05.2015

Uznesenie č. 17/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje formou priameho prenájmu obecné chaty Dolinky a Liptov
p. Milanovi Žembovi v sume 5.510,-EUR/ročne, na dobú určitú od 1.6.2015 do 30.5.2019 s platbou polročného nájomného vopred. Ostatné dojednania budú obsiahnuté v nájomnej zmluve, ktorá
bude predložená na schválenie OZ na najbližšie rokovanie.
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Uznesenie č. 18/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje odmeňovanie poslancov obce Žiar podľa priložených zásad o
odmeňovaní poslancov obce Žiar.
Uznesenie č. 19/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari prijíma smernicu upravujúcu podmienky použitia výdavkov súvisiacich
s reprezentáciou a propagáciou obce Žiar zo dňa 26.05.2015.
Uznesenie č. 20/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2015.
Uznesenie č. 21/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie informáciu o ZaD č. 2 ÚPN obce Žiar.
Uznesenie č. 22/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje príspevok pre Združenie Žiarska dolina vo výške 5.000,- EUR
na zatrávnenie ihriska a vybudovanie zavlažovania.
Uznesenie č. 23/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie menovanie členov krízového štábu starostom obce
podľa menného zoznamu.
Uznesenie č. 24/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje ukončenie všetkých činností v evanjelickej škole v Žiari zo
strany obce k 30.6.2015, vrátane odhlásenia odberu el. energie. Zároveň poveruje predsedu komisie
cestovného ruchu a športu, Tomáša Dzurošku, vytipovať a predložiť návrh na zriadenie posilňovne
v obecnej garáži.
Uznesenie č. 25/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie vzdanie sa funkcie troch členov redakcie obecných
novín: p. Márie Kováčovej, Soni Zvarovej a Miroslavy Jurášovej – šéfredaktorky ku dňu 15.4.2015.
Uznesenie č. 26/4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie informáciu starostu o návrhu nájomnej zmluvy medzi
Združením vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Žiar a obcou Žiar.

U Z N E S E N I A zo zasadnutia OZ zo dňa 09.06.2015

Uznesenie č. 27/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari konštatuje, že dnešným dňom boli prevzaté menovacie dekréty členmi
krízového štábu obce Žiar.
Uznesenie č. 28/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari:
I. schvaľuje Ing. arch. Tatianu Bachtíkovú za odborne spôsobilú osobu, ktorá bude zastupovať obec
Žiar pri obstarávaní zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Žiar;
II. odporúča starostovi obce podpísať zmluvu o obstarávaní zmien a doplnkov č. 2 územného plánu
obce Žiar.
Uznesenie č. 29/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari poveruje Ing. arch. Tatianu Bachtíkovú v zmysle § 2a stavebného zákona č. 50/1976 Zb. na zastupovanie obce Žiar pri obstarávaní zmien a doplnkov č. 2 územného plánu
obce Žiar.
Uznesenie č. 30/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje nájomnú zmluvu s nájomcom Milanom Žembom na prenájom
chát Liptov a Dolinky a odporúča starostovi obce podpísať nájomnú zmluvu podľa prerokovaného a
upraveného textu.
Uznesenie č. 31/5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje štatút krízového štábu obce Žiar.

U Z N E S E N I A zo zasadnutia OZ zo dňa 30.06.2015

hUznesenie č. 32/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje:
a)záverečný účet obce Žiar za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad;
b)použitie prebytku v sume 23.292,82 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
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a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu vo výške
23.292,82 EUR a berie na vedomie správu audítora za rok 2014.
Uznesenie č. 33/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Žiar za rok 2014.
Uznesenie č. 34/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje upravený návrh štatútu obecnej knižnice v Žiari.
Uznesenie č. 35/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje návrh predloženého knižničného a výpožičného poriadku
obecnej knižnice v Žiari.
Uznesenie č. 36/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje zámer Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Smrečanoch na výstavbu novej farmy dojníc a preloženie súčasných silážnych žľabov v obci Žiar podľa
predloženej projektovej dokumentácie.
Uznesenie č. 37/6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie oznámenie o ukončení poskytovania sociálnej služby
Spišskou katolíckou charitou pre opatrovaných: p. Kopilcová Lenka, p. Trnková Božena, p. Kollárová
Mária k 31.10.2015.

U Z N E S E N I A zo zasadnutia OZ zo dňa 28.07.2015

Uznesenie č. 38/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2015.
Uznesenie č. 39/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje odstúpenie od zmluvy s firmou LIPTARCH a ukončenie zmluvy vzájomnou dohodou v písomnej forme aj s finančným vyrovnaním.
Uznesenie č. 40/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari odporúča starostovi obce uzatvoriť zmluvu na vypracovanie zmien a
doplnkov č. 2 územného plánu obce Žiar s Ing. arch. Jánom Katuščákom, M. Nešpora č. 39, 081 01
Prešov, po ukončení zmluvného vzťahu s firmou LIPTARCH.
Uznesenie č. 41/7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie:
-poskytnutie finančných prostriedkov z Úradu vlády vo výške 13.000,- EUR na výmenu okien na
kultúrnom dome,
-poskytnutie finančných prostriedkov z Ministerstva financií vo výške 2.200,- Eur na dobudovanie
miestneho rozhlasu.

U Z N E S E N I A zo zasadnutia OZ zo dňa 06.10.2015

Uznesenie č. 42/8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje opatrovateľskú službu pre p. Trnkovú Boženu a p. Kollárovú
Máriu v rozsahu 4 hodiny denne, v pracovných dňoch, počas mesiacov november a december roka
2015.
Uznesenie č. 43/8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje pani Ing. Andreu Kováčovú za šéfredaktorku Žiarskych novín.
Uznesenie č. 44/8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie informáciu k vyúčtovaniu nákladov na dieťa v MŠ
Smrečany a poveruje kontrolórku obce preveriť správnosť vyúčtovania za obdobie 9/2014 – 2/2015.
Uznesenie č. 45/8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari prijíma podmienky na odpredaj pozemku pod chatkou súp. číslo 230
o výmere 30 m2 a pozemku okolo chatky o výmere cca 100 m2, ktoré budú bližšie špecifikované
geometrickým plánom. Cena 15,- EUR za m2 pozemku. Všetky náklady spojené s predmetným odpredajom bude hradiť v plnej výške kupujúci.
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U Z N E S E N I A zo zasadnutia OZ zo dňa 24.11.2015

Uznesenie č. 46/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2015.
Uznesenie č. 47/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky
2017 – 2018 a odporúča návrh zverejniť na úradnej tabuli minimálne na dobu 15 dní v obci spôsobom obvyklým.
Uznesenie č. 48/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Žiar č.
1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žiar a odporúča
návrh zverejniť  na úradnej tabuli na dobu minimálne 15 dní v obci spôsobom obvyklým.
Uznesenie č. 49/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie prerokovanie spracovaného dokumentu PHSR do
roku 2022 predkladaný MAS Horný Liptov, ktorý po rokovaní poslancov bude predložený občanom
na verejné prerokovanie.
Uznesenie č. 50/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari odporúča starostovi obce preveriť na prokuratúre, či dodatok č. 2/2014
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Smrečany, schválený obecným zastupiteľstvom 16.12.2009, je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Uznesenie č. 51/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje žiadosť o hrobové miesto pre Vladimíra Čulmana, bytom
Smrečany 221, s podmienkami ako pre občana obce Žiar.
Uznesenie č. 52/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie informáciu o porovnaní miestnych daní a poplatkov
v okolitých obciach.
Uznesenie č. 53/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie oznámenie o nahlasovaní organizovaných športových a kultúrnych akcií v obci na OOPZ v Liptovskom Mikuláši.
Uznesenie č. 54/9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie informáciu o riešení majetkového vysporiadania cesty ku Žiarskej chate a odporúča starostovi obce vyvolať opätovne jednanie so Združením vlastníkov
lesov, pozemkovým  spoločenstvom Žiar a Pozemkovým spoločenstvom Veterná Poruba, kde všetky
strany predložia konečné riešenia problému.

U Z N E S E N I A zo zasadnutia OZ zo dňa 8.12.2015

Uznesenie č. 58/10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018.
Uznesenie č. 59/10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Žiari odporúča starostovi obce prejednať so Spišskou katolíckou charitou
žiadosť p. Boženy Trnkovej na zvýšenie opatrovateľskej služby od 1.1.2016 na 165 hod. mesačne a
v prípade kladného výsledku uzavrieť zmluvu.
tObecné zastupiteľstvo v Žiari prijíma Všeobecne záväzné nariadenie obce Žiar č. 1/2015, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žiar.
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Plnenie rozpočtu obce za obdobie január – október 2015

Bežný rozpočet obce na rok 2015 (mimo finančných operácií) bol schválený ako vyrovnaný vo
výške 123.480.- EUR. Po úpravách v priebehu roka 2015 bol obecným zastupiteľstvom upravený na
výšku 126.680.- EUR. Kapitálový rozpočet bol taktiež schválený ako vyrovnaný vo výške 188.444.EUR (po úprave v priebehu roka na 189.164.- EUR).
V kapitálovom rozpočte sa počítalo s dotáciou z Envirofondu   na výstavbu kanalizácie – ulice na
Dolinky vo výške 176.000.- EUR. Dotácia však v roku 2015 obci nebola schválená. Z tohto dôvodu
neboli čerpané žiadne kapitálové výdavky za prvé tri štvrťroky tohto roka. Žiadosť o dotáciu na túto
akciu bola podaná aj v tomto roku na rok 2016 v tej istej výške. Z tabuľky, uvedenej nižšie vyplýva,
že  príjmová časť bežného rozpočtu je za prvé 3 štvrťroky naplnená už na 97,47 %. Vo výdavkovej
časti bežného rozpočtu je plnenie vo výške 72,39 %, čo poukazuje na veľmi dobré hospodárenie
obce za prvé 3 štvrťroky tohto roku.                
           Ing. Miroslav Červeň
												
redakčná rada
Bežné príjmy obce za 1. - 9. 2015

					
Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej
samospráve (podielová daň z DÚ)
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb a bytov
Daň za ubytovanie
Daň za psa
Daň za komunálne odpady
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a
služieb

Niektoré bežné výdavky obce za 1. - 9. 2015
Rozpočet

Plnenie

66 000

57 311

9 800

9 832

15 240

15 006

11 000
400

Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný plat +
príplatky (starosta, pracovníčka OÚ, kontrolór)
Odmeny - za splnenie mimoriadnych úloh
Odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru
Poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej
poisťovne

9 563
365

1 900

1 371

10 782

8 472
1 439

1 880

1 327

4 300

1 335

Všeobecné, právne a špeciálne služby

5 360

4 795

13 840

10 175

4 048

0

5 940

126 680

123 480

Energie (OÚ, chaty, kultúrny dom, cintorín, verejné
osvetlenie)
Opatrovateľská služba vrátane odvodov

176 000

2 200

12 444

11 244

720

75

189 164

13 519

11 820

8 538

Transfery občianskemu združeniu - ihrisko

5 000

5 000

Servis, údržba a opravy

1 930

3 025

Fakturácia za odvoz komunálneho odpadu

9 200

6 782

189 164

0

Splátka istiny a úrokov z úveru

Kapitálové príjmy 1. - 9. 2015

Z činnosti obce

890

2 092

5 680

Príjem z predaja pozemkov

950

Cestovné a PHM

Správne poplatky, príjmy z prenájmu, ostatné

Celkom kapit. príjmy za 1. - 9. 2015

22 851

Poštovné a internet

15 273

Od LVS za odpredaj kanaliz. zberača

30 700

8 855

5 060

Transfery zo štátneho rozpočtu

Plnenie

9 200

Rôzne transfery

Celkom bežné príjmy za 1. - 9. 2015

Rozpočet

Kapitálové výdavky 1. - 9. 2015
Kapitálové výdavky

Dovoľte mi, aby som sa Vám v závere roku 2015 touto cestou prihovoril. Rok 2015 sa nezadržateľne blíži k záveru, prežívame ho v každodenných radostiach, starostiach. Každý z nás sa ho
snažil naplniť čo najlepšie ako vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej. Predsavzal
som si, že sa pousilujeme urobiť pre našu peknú obec čo najviac. Nebolo to ľahké. Keby som mal v
krátkosti zhodnotiť rok v našej obci, tak môžem povedať, že to bol rok úspešný. Keďže v samospráve nie je dostatok finančných prostriedkov, bolo nutné riešiť veľa problémov. Preto sa naše plány
museli často meniť. Naša samospráva dáva možnosti vplývať na dianie v obci a ovplyvňovať ho, a
to v akejkoľvek oblasti, kde je dominantný občan obce. Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho
i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov. Snažím sa pracovať
tak, aby sa aj naša obec naďalej rozrastala, budovala nové stavby, ale zároveň aj skvalitňovala podmienky pre život našich občanov.

V roku 2015 sme v našej obci postupne realizovali nasledovné:
•
•
•

rekonštrukcia miestneho rozhlasu v celkovej sume 2.500 €, (finančné prostriedky zabezpeče
né na základe žiadosti – účelová dotácia – 2.200 €, vlastné zdroje 300 €);
výmena okien v kultúrnom dome v celkovej sume 13.000 € (finančné prostriedky
zabezpečené na základe podanej žiadosti a prijatého uznesenia vlády SR a v súlade s výno
som MF SR);
rekonštrukcia autobusovej čakárne – svojpomocne;
6

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

vybudovanie prístrešku pri obecnom úrade –  svojpomocne, ktorý bude slúžiť pri kultúrnych
podujatiach pre našich občanov;
zabezpečenie a dôstojný priebeh osláv „Memoriálu Vladimíra Kováča“ so zúčastnenými desi
atimi družstvami DHZ;
zabezpečenie rekonštrukcie ČOV Dolinky – nová technológia - v celkovej sume 600 €;
zabezpečenie hasičskej techniky – zásahového hasičského auta s modernou technikou znač
ky IVECO pre Dobrovoľný hasičský zbor v Žiari, vrátane príprav na slávnostné prevzatie ha
sičskej techniky od Ministerstva vnútra SR – JUDr. Róberta Kaliňáka – ministra vnútra SR;
odovzdanie chát Dolinky a Liptov do nájmu a s tým súvisiace administratívne úkony;
podanie už v poradí štvrtej žiadosti na dobudovanie kanalizačného zberača v obci Žiar v cel
kovej sume 176.000 €;
v spolupráci s TJ Družba Smrečany – Žiar a obcou Smrečany, ako jeden z členov
Združenia Žiarska dolina, sme sa podieľali finančne pri zabezpečení zatrávnenia futbalového
ihriska;
vyčistenie chodníkov v obci;
presťahovanie vybavenia posilňovne zo základnej školy do bývalej nocovne SAD pre
našu mládež a príprava prestavby – vybudovanie priestoru na cvičenie – bývalej no
covne SAD;
podieľanie sa na zabezpečení a dôstojnom priebehu kultúrnych a športových podujatí;
príprava a spracovanie vnútorných smerníc, všeobecne záväzných nariadení, príprava a spra
covanie návrhu rozpočtu pre rok 2016 a následne roky 2017 a 2018.

Samozrejme, že v našej obci boli vykonané aj ďalšie drobné práce, či už na úpravách korýt
riek, potokov a odvodňovacích potôčikov a iné drobné práce na úseku ochrany životného prostredia
za účelom zabezpečenia údržby a spokojnosti našich občanov.
Všetky práce, ktoré sa organizovali v oblasti investičnej výstavby, nákupov tovarov a boli v sume nad
1.000 €, museli byť najprv zabezpečené cez administratívny byrokratický proces verejného obstarávania – na realizáciu kanalizačného zberača sa muselo vykonať nové výberové konanie
s verejným obstarávaním na dodávateľa, ktoré prebiehalo v zmysle zákona počas troch mesiacov,
pri rekonštrukcii verejného rozhlasu – výberové konanie – ďalšie tri mesiace, výmena okien
v kultúrnom dome – výberové konanie – ďalšie tri mesiace,  čo sme aj úspešne zvládli.
									
Peter Moravčík
												
starosta

Pripravovaná oprava Žiarskej zvonice

Na základe podnetu od občanov prebehlo v mesiaci február rokovanie
so zástupcami ECAV Smrečany a poslancov OÚ za prítomnosti starostu
ohľadom opravy žiarskej zvonice. Obe zúčastnené strany deklarovali
spoločný záujem na realizácii opravy zvonice. Následne bola zo strany
OÚ Žiar vypracovaná štúdia s rozpočtom, ktorá bola predložená ECAV
Smrečany.
Predstavitelia obce Žiar navrhli na ďalšom stretnutí, ktoré sa konalo
v mesiaci september, založiť občianske združenie, ktoré by získavalo
finančné prostriedky rôznymi spôsobmi, a to napr. vyhlásením verejnej
zbierky, oslovovaním sponzorov z radov právnických a fyzických osôb,
prijímaním darov a dotácií zo súkromných a verejných zdrojov a pod.
Členmi OZ podľa návrhu mala byť obec, ECAV, Urbárske spoločenstvo
Žiar, PD Smrečany a ďalšie právnické a fyzické osoby, ktoré by prejavili
záujem.
Predstavitelia ECAV Smrečany tento návrh zamietli a predložené stanovy OZ neakceptovali s vysvetlením, že celé financovanie opravy zvonice
preberie evanjelická cirkev bez uvedenia konkrétneho termínu.
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Ing. Milan Mikušiak

Spolková činnosť obce
Z činnosti dobrovoľného hasičského zboru
Tradične sme aj tento rok usporiadali Memoriál
Vladimíra Kováča, ktorý sa uskutočnil 12. septembra. Podujatie sa začalo nástupom hasičských družstiev pred hasičskou zbrojnicou v Žiari. Prítomní hasiči a rodinní príslušníci si pripomenuli Vladimíra Kováča položením venca na
jeho miesto posledného odpočinku.
Po tomto akte začala súťaž s medzinárodnou účasťou.
Súťaže sa zúčastnili družstvá z blízkych obcí – Smrečany, Veterná Poruba, Závažná Poruba, Liptovský Ondrej,
Liptovská Ondrašová, naši družobní hasiči zo Bziniec pod
Javorinou a priatelia spoza hraníc – Boršice u Blatnice.
Súťaž bola zaujímavá, súťažiaci po prvom zhodení terčov
museli vymeniť jednu hadicu, takže o výsledku nerozhodoval výkon motorovej striekačky, ale všetci mali rovnaké
šance na úspech. Naše hasičské družstvo štartovalo ako
prvé, a prvé aj skončilo. Na druhom mieste sa umiestnili priatelia z Moravy – Boršice u Blatnice a na 3. mieste skončili hasiči z Liptovskej Ondrašovej. Po vyhlásení
výsledkov prebehlo žrebovanie tomboly. Touto cestou by
sme sa chceli poďakovať všetkým našim sponzorom, ktorí
venovali ceny do tomboly. Taktiež sa chceme poďakovať
spoločnosti TECHLES, ktorá venovala motivačnú cenu saciu hadicu pre súťažné družstvo, ktoré skončí posledné.
V tomto ročníku to boli hasiči zo Smrečian.
										

		 Juraj Jánošík

Odovzdávanie hasičského vozidla
Krátko po memoriáli Vladimíra Kováča zastihla našich hasičov radostná zvesť. Našu obec navštívil podpredseda vlády SR a minister
vnútra JUDr. Róbert Kaliňák, aby odovzdal hasičské vozidlo Iveco
Daily pre našu obec. Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo v sobotu 19. septembra. Auto doviezol osobne JUDr. Róbert Kaliňák. Aktu
odovzdávania sa osobne zúčastnil aj MUDr. Ladislav Andreánský –
poslanec NR SR, gen. JUDr. Alexander Nejedlý – prezident HaZZ,
PhDr. Ladislav Pethö – prezident DPO SR a ostatní bližšie nemenovaní predstavitelia
Žilinského kraja
a okresu Liptovský Mikuláš.
Minister vnútra
odovzdal kľúče
od auta veliteľovi DHZ. Autu požehnali obaja duchovní, šampanským ho „pokrstil“ minister vnútra,
starosta obce a veliteľ DHZ.
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Na tomto hasičskom aute sme sa zúčastnili na taktickom cvičení v Smrečanoch, ako aj na zásahu pri požiari rúbaniska v ústí Studenej doliny v k.ú. Jakubovany, kde sme dopĺňali automobilové cisterny
Tatra 815-7. Auto si zatiaľ najviac užili naši mladí hasiči, pretože sa na
ňom prepravovali na súťaže v Likavke a vo Svite.
								 Juraj Jánošík
predseda DHZ Žiar

Kurz prvej pomoci pre deti
Milé deti, rodičia a starí rodičia – takýmto oslovením na plagáte
som chcela zaujať a pozvať čo najviac ľudí na kurz prvej pomoci pre
deti, ktorý sa uskutočnil už po druhýkrát v mesiaci august. Aj keď bol
kurz zameraný hlavne pre deti, pozvaní boli všetci, pretože to, čo sa
deti učili, sme si my starší mohli zopakovať.
Ako sa hovorí ,,opakovanie je matkou múdrosti‘‘, a
preto je potrebné už v ranom detstve naučiť naše
deti ako majú predchádzať úrazom a ako sa zachovať, keď sa im už nejaký stane. Určite si každá mamička pamätá na prvé krôčiky svojho dieťatka, na
prvé slová, na pokusy písať prvé písmenká. Nebolo
to jednoduché, všetko išlo postupne. Na to, čo sa
dieťatko naučilo, potrebovalo nejaký čas a sústavným opakovaním určitých činností sa zdokonaľovalo.
Preto je nevyhnutné, aby sa už malé deti učili základné pravidlá prvej pomoci, a tak pomaly a postupne si
osvojovali určité činnosti. Inak tomu nebolo ani na našom
kurze. Našim zámerom bolo ukázať a hravou formou deti
naučiť ako privolať pomoc, obviazať poranenie, utíšiť popáleninu, ale hlavne, čo majú robiť, aby predchádzali úrazom.
Ich figurantmi boli ich obľúbené hračky, preto sme mohli vidieť napr. obviazaného macka alebo pretekárske auto. Úlohy inštruktorky sa veľmi dobre zhostila Hanka Dzurošková,
ktorá deti zaujala veľmi pútavými praktickými ukážkami a
vedomosťami.
Mrzí ma, že kurzu sa zúčastnilo veľmi málo detí. Naučiť
naše deti niečo nové nie je predsa strata času, a raz sa
nám to môže aj vrátiť. Neodradil nás váš nezáujem, a preto
chceme aj v budúcnosti zorganizovať takýto kurz a pevne
verím, že si nájdete čas a prídete medzi nás.

Deň matiek
My všetci pochádzame z lona matky, my všetci ju
máme a my všetci ju ľúbime. Ľúbime láskou dieťaťa, ktorá je úprimná, krásna a dúfam a verím,
že vo veľa prípadoch čestná a úprimná. Dňa 10. 5.
2015 sa v Žiari konal deň, ktorý možno jednoducho
pomenovať: deň venovaný MAME. Každá báseň,
pieseň ukrývala v sebe slovo mama. Naše žiarske
detičky tými najkrajšími básničkami vyjadrili, čo pre
nich mama je a čo pre nich mama znamená. Obrovské ďakujem za takú hojnú účasť,
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        Mária Kováčová
predsedníčka MSČK

tak isto veľké ďakujem mamičkám, že boli trpezlivé a poctivo chodili na každú skúšku a ďakujem aj
p. Vozisovej, ktorá napiekla úžasné medovníkové srdiečka, ktoré boli venované nielen mame, ale každému, kto sa na tomto krásnom dni zúčastnil. Slová – ĎAKUJEM MAMA - nech vyjadria cit každého
z nás a nech sa stanú každodennou súčasťou nášho života!!!   
      Andrea Kováčová
členka kultúrnej komisie

Zhodnotenie práce Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiari

Naša dedina počtom nie je veľká, ale stále sa tu niečo
deje. Konajú sa rôzne výročia, akcie a pri týchto príležitostiach nechýbajú seniori - veď v dôchodkovom veku
sa život nekončí.
Máme viac času porozmýšľať, čo dobré a užitočné môžeme ešte urobiť pre seba a pre naše okolie. Ani rok
2015 nebol nečinný. V našej organizácii je toho času 38
členov, no stav sa mení, niekto odbudne aj pribudne veď taký je kolobeh života.
Klubová činnosť spočíva v stretávaní sa každý mesiac.
Prečítame si odborné články pre spestrenie životosprávy. Zdravotnú prednášku – prvá pomoc pri úrazoch a
rôznych príhodách – sestra Lefremová. Malým darčekom sme si pripomenuli MDŽ. Ženy upiekli koláče, zaspievali, a tak aspoň raz v roku si spomenieme na ženy – matky ochotné pomôcť v každej
situácii. Nezabúdame na jubilantov a malou pozornosťou a vinšom ich pozdravíme. Tohto roku
to boli : Mária Červeňová 85 rokov, Emka Matejková 80 rokov, Marta Antošková 70 rokov, Hanka Dzurošková 80 r., Vierka Jurášová 65 r., Darka
Čulmanová 60 r., Dušan Krasničan 75 r. A nech sú
vaše dni pokojné ako motýlí let, voňavé a slnečné
ako rozkvitnutý kvet. Nech je láska pohladením a
šťastie nech naplní každý Váš deň.
Pri nemoci nezabúdame ani na našich členov a
malým občerstvením a prítomnosťou ich potešíme. V kultúrnej činnosti sme boli nápomocní pri
fašiangovej veselici. V hojnom počte sme pozdravili divadelníkov z Veternej Poruby a samozrejme aj našich ochotníkov, ktorí predviedli divadelné
predstavenie KRUTOHLAVCI. Niektoré členky pomáhali u Váľkov (Čerešniarov) párať perie. Navštívili
sme divadelné predstavenia Belopotockého Mikuláš, ako aj vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty
k starším ,, Sami sebe“ klubov dôchodcov z L. Mikuláša a okolia. Nezabudli sme ani na pietnu spomienku pri príležitosti výročia SNP, ako ani na pietnu spomienku v Žiarskej doline, kde naše členky
– speváčky vzdali úctu padlým hrdinom piesňou.
Prehliadkou speváckych skupín, sólistov a duetom naše speváčky úspešne reprezentovali našu členskú základňu, za čo im patrí veľká vďaka za obetavosť. Spestrením býva výjazdové zasadnutie na
niektorej z chát v našom okolí – tentoraz to bola chata Kožiar. Touto cestou ďakujeme za dobrý
obed, obecnému úradu za finančnú pomoc, ako aj COOP JEDNOTE. Ukončením roka býva mikulášsky večierok pri kapustnici, ktorý sa konal v decembri.
Členovia si pripravili na členskej schôdzi básničky, pesničky, a tak sme si v klube uctili deň úcty
k starším ,, Sami sebe“.
Brigádnická činnosť bola zameraná celoročne na čakárne SAD, čistenie chodníkov a cesty po zimnom posype. Starali sme sa o kvietky v okolí kultúrneho domu, ako i rôzne individuálne aktivity.
Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti a aj bežné starosti. Preto
hľadajme všetci len to, čo nás spája, lebo najväčším bohatstvom človeka je schopnosť pomôcť slabšiemu a ísť za cieľom spoločne.
          
  
   Eva Kováčová
											
predsedníčka JDS
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Mesiac úcty k starším
Mesiac október už neodmysliteľne patrí našim najstarším občanom. Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou
komisiou pripravili pre dôchodcov malé posedenie. S
kultúrnym programom vystúpil folklórny súbor Poludnica zo Závažnej Poruby s pásmom ľudových zvykov.
Pri tejto príležitosti sme oslovili na krátky rozhovor najstaršiu jubilantku v roku 2015 pani Máriu Červeňovú ,
ktorá sa dožila krásnych 85 rokov.
MK - Pani Červeňová, povedzte nám niečo o sebe.
MČ - Som rodáčka zo Smrečian. Pochádzam z piatich
detí. Doma sme boli 4 sestry a 1 brat. Ja som bola najmladšia. Vychodila som obchodnú školu v Liptovskom
Mikuláši a zamestnaná som bola po celý čas v Liptovských konzervárňach a liehovaroch. Vydala som sa
na Žiar a spolu s manželom Ľudomilom sme spoločne
vychovali 2 deti.
MK - Čo považujete za svoj najväčší úspech?
MČ - Za svoj najväčší úspech považujem svoju rodinu
a deti. Mám už aj štyri vnúčatá a päť pravnúčat. Sú
mojou najväčšou radosťou v mojej samote.
MK- Je niečo, čo by ste chcela vo svojom živote zmeniť?
MČ - Ja už veru toho meniť veľa nemôžem... len aby
bol pokoj a zdravie.
MK - Ste taká typická babička alebo sa v niečom líšite
od svojich vrstovníčok?
MČ - Som taká typická babička ako každá iná. Ako
vládzem a môžem pomáham aj teraz. Rada pečiem a
obľúbené sú moje koláčiky z kysnutého cesta, buchty,
rožky, šišky alebo bábovky.
MK - Ste hrdá na Žiar, alebo by ste niečo zmenili, keby
ste mohli?
MČ - No dalo by sa hodne zmeniť, ale financie nestačia. Ale priala by som si, aby ľudia venovali viac pozornosti svojmu okoliu – poriadku. Aby sa viac spoločensky stretávali, lebo sú takí uzavretí a sú len takí sami
pre seba. Aj keď sa koná nejaké kultúrne podujatie,
tak býva prázdna sála.
MK -  Aké sú vaše záľuby?
MČ - Mojou najväčšou záľubou je moja záhradka. Aj
keď už síce nevládzem ako kedysi, rada v nej pracujem. A potom, ako každý dôchodca, rada pozerám
seriály a čítam knihy.
MK - Dlhé roky ste pracovali ako knihovníčka v obecnej knižnici, ako spomínate na toto obdobie?
MČ - Tú prácu som mala rada, ale postupom času sa
stala knižnica málo navštevovaná. Aj keď sme sa vždy
snažili zakúpiť nové knižné tituly, ani toto ľudí neprilákalo do knižnice. To ma potom dosť od tejto práce
odradilo.
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MK - A ako sa cítite na svoj vek?
MČ - Ako to už býva, s rokmi pribúdajú postupne aj choroby. Čo vládzem si porobím a keď nie, mám
na blízku rodinu. Chodím sama na nákupy a občas navštíviť aj sestru do Smrečian. Nájdem si aj čas
na návštevu priateliek, s ktorými v rozhovoroch spomíname na zašlé časy.
Pani Červeňovej prajeme ešte veľa, veľa zdravia do ďalších rokov.
									

zhovárala sa Mária Kováčová

Deň detí
Deň detí sme tento rok pripravili 13. júna
2015. Ráno nás privítala krásna slnečná obloha, a tak sa priestory za kultúrnym domom
mohli zmeniť na čarovné kráľovstvo.
Všetky deti, ktoré „Rozprávkovo“ navštívili,
dostali mapku, podľa ktorej mohli nájsť všetky rozprávkové postavičky. Svoje zručnosti si
vyskúšali najskôr s Flinstonovcami, pri vodníkovi pochytali rybičky a ježibabe pomohli
vymaľovať medovníčky. Popoluške pomohli
popreberať hrach a fazuľu, nuž a červenej čiapočke našli celkom dobrého vlka. Pata a Mata
možno niečo museli naučiť, pri pirátovi objavili
poklad, u dráčika sa možno začala rodiť nová
generácia hasičov a na záver, na gazdovstve
nakŕmili kozičku, kde ich potom čakala krásna
odmena.
Všetky deti spolu s rodičmi prežili krásny deň a
vďaka za to patrí všetkým, ktorí priložili ruku k
dielu a pomohli zorganizovať a pripraviť tento
deň, ktorý bol venovaný len a len našim deťom.
Ľudmila Kučerová
predsedníčka kultúrnej komisie

Kladenie vencov k 71. výročiu SNP
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Derniéra Krutohlavcov v Žiari
Všetko má svoj začiatok a svoj koniec. A tak sa zákonite muselo stať, že dňa 24. októbra 2015 ochotníci odohrali na domácej divadelnej scéne v Kultúrnom dome v Žiari derniéru inscenácie hry Ferka Urbánka KRUTOHLAVCI. Mne ako hosťujúcej režisérke pripadla milá povinnosť niečo o tom napísať. Musím sa však priznať,
že sa mi o tom nepíše ľahko. Skôr mi je smutno na duši. Skončila sa ďalšia etapa, či ďalšia divadelná sezóna v činnosti a živote súboru, s ktorým už tri roky spolupracujem. Ak sa vrátim na začiatok a teda, ak si spomínate, začali sme Záborského Najdúchom, pokračovali srbskou hrou Nikolića Kováči, a potom už spomínaní Krutohlavci uzatvárajú akúsi pomyselnú triádu inscenácií, o ktorých si dovolím povedať, že celkom úspešne prezentovaných na verejnosti.
Nuž, kde všade tento rok videli diváci žiarskych ochotníkov? Krutohlavcov, ktorí mali premiéru 1. marca t.r.
sme v repríze odohrali vo Veternej Porube (15.3.), v Liptovských Sliačoch (5.4.), v Liptovskom Trnovci (30.4.),
v Demänovej (23.5.) a vo Veľkom Borovom (29.8.). Je zjavné, že to zámerne uvádzam aj s termínom, lebo
tajne dúfam, že tieto údaje sa dostanú aj do obecnej kroniky, za čo už vopred ďakujem.
Tých ponúk na hosťujúce vystúpenia po okolitých obciach bolo viac. Ibaže, ako sa vraví, ,,režisér mieni a
ochotník mení“. Tým ako starnem, veď to už celá obec vie, čo sa mi tento rok prihodilo, tak mi ubúdajú sily
na tele aj na duchu. Viac rešpektujem názor divadelníka, teda nič iné mi už nezostáva. A mením svoje skalopevné rozhodnutia a názory, že treba čo najviac hrať mimo vlastnej obce, aby ste prišli a hlavne získali kumšt dobrého herca. Lebo, aj keď vám Boh nadelil nadanie a talent, len tvrdou a poctivou prácou na tých tvrdých divadelných doskách budete majstrami vo svojom obore.
Ale nie je všetkým dňom koniec! Ochotníci sa rozhodli pripraviť do novej divadelnej sezóny novú inscenáciu.
Prípravy sú v plnom prúde. Skôr ako prezradím iba máličko informácií o novej hre, aby ste vy, naši diváci, boli
na nás zvedaví, potrebujem sa podeliť ešte s niekoľkými myšlienkami. Či skôr s vyznaním mojej vďaky. Aj
keď som to už verejne urobila na začiatku spomínanej derniéry pred prítomným publikom.
Za všetky tie krásne a sem-tam aj ťažké chvíle v súbore, lebo nič na tejto zemi sa nerodí ľahko, chcem a
musím tak učiniť ešte raz. Mohla by som spomenúť každého z členov súboru, za čo som mu povďačná, ibaže tento krátky príspevok mi to neumožňuje a ešte nie je čas, aby som písala romány. V tejto inscenácii sme
mali medzi sebou aj detských ochotníkov Adama a Klaudiu. A práve o nich sa zmienim. Tieto dve deti mi dali
v jednej chvíli na skúške toľko sily a energie, že všetky problémy sa vám zdajú bezvýznamné, aby ste sa nimi
trápili. Aj keď nikdy neuverím, že pri domácej príprave im nepomáhala maminka Alenka. Naša prvá skúška
bola veľmi stresujúca a uplakaná. Už som si myslela, že z toho nič nebude, že Adam nebude hrať, lebo sa ma
veľmi zľakol. Veru aj mne bolo do plaču, ibaže my, starí harcovníci, vieme zakryť všetky duševné poryvy. A
napriek ťaživej atmosfére som sa snažila nacvičiť s nimi ich scény, a potom obaja odišli domov. Keď prišli na
nasledujúcu skúšku, boli napodiv celkom veselí. Keď hrali svoj výstup, udial sa ten zázračný moment a ako
sa hovorí, ,,išla som do kolien“. Ich prejav bol strhujúci. Okrem toho, že ovládali text, hovorili nahlas, boli prirodzení, pamätali si všetky pohyby na scéne a pôsobili tak, ako keby to hrávali roky, mali takú veľkú radosť
a vysielali takú obrovskú dávku čistej a žiarivej energie, že vám duša zaspieva od šťastia. Nuž v tom je skrytá celá záhada, prečo tak neskonale ľúbim ľudí pri divadle, ktorí sú ochotní podstúpiť čokoľvek, len aby posunuli hranice svojich možností.
A teraz sa vrátim k spomínanej novej hre, o ktorej vám poviem iba toľko, že chystáme komédiu. Radi by sme
vás pobaviť, riadne rozveseliť, a to už čo najskôr. Premiéru plánujeme na Štefana, a tak ako to bývalo dobrým zvykom v minulosti, po divadle bude nasledovať divadelná zábava. Bude nám potešením, keď v čase sviatkov nezostanete doma v spoločnosti televíznych prijímačov a prijmete naše pozvanie ako do hľadiska, tak
aj na tanečný parket.
Eva Štofčíková
hosťujúca režisérka v súbore
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Športová rubrika
Vysokohorský duatlon o cenu Žiarskej chaty
Južné svahy Západných Tatier hostili druhú augustovú sobotu jubilejný 20. ročník vysokohorského duatlonu o cenu Žiarskej chaty. Tak ako nohy pretekárov pamätajú ročníky, keď ich
posledné metre pod Žiarskym sedlom chladil ľadový vietor a
členky skrýval čerstvý sneh, tak na tento ročník budú spomínať
ako po nich steká pot a lepí sa zvírený prach. Túto sobotu bolo
jasno, možno až príliš teplo na prekonávanie rekordov, či už
vlastných alebo celkových.
Predchádzajúcim ročníkom sa natiahla cyklistická časť o 3 km
a o cca 150 výškových metrov, čím sa časovo približne vyrovnala bežeckej trati, a tým sa stali obe disciplíny rovnocennými.
Súčasne sa štart premiestnil do centra obce Žiar a zlepšilo sa
celkové zázemie preteku aj v prípade nepriaznivého počasia.
Tým duatlon dostal novú a zrejme aj trvalú tvár (bicykel 8,3 km
s prevýšením 560 m a beh cca 3 km s prevýšením 620 m). Sme
radi, že aj tento rok sa na štart postavilo až 277 pretekárov
napriek tomu, že v ten istý deň sa konali na Slovensku ďalšie
3 veľké športové podujatia. Tento duatlon sa stal pre mnohých
už pravidelnou súčasťou augusta. Pre niektorých je prípravou
pred iným vrcholným podujatím, pre iných samotným vrcholom sezóny či jediným pretekom po roku, aby sa opäť mohli
porovnať ako na tom sú, či starnú alebo zrejú. Aj tento ročník
bola jedna novinka. Doteraz boli MTB bicykle podmienkou, dokonca bola určená aj minimálna šírka plášťa kolesa. Organizátor tentokrát ponechal voľbu bicykla na každého súťažiaceho.
Spodná tretina cyklistickej časti síce vedie po dobrom asfalte,
kde je cestný bicykel výhodou, no v hornej rozbitej časti sa
tenké kolesá stávajú rizikovejšie na prepichnutie, viac padajú
do jám, čím sa jazda stáva menej plynulou. Navyše pribúdajú
aj pasáže, kde by bol potrebný nejaký ten zúbok na kazete
zadného kolesa navyše. Tak voľba bicykla ostávala na taktike
pretekára.
Najrýchlejší čas v jednotlivcoch dosiahol Ján Ďurmek (56:54),
medzi ženami dominovala Zuzana Paleníková (1:12:18). Z dvojíc vyhrali Andrej Škovrán a Jozef Hlavčo
(54:56), medzi domácimi žiarsko-smrečianska dvojica Michal Honko a Jakub Šiarnik (55:39). Najrýchlejšie
ženy boli Katarína Garajová a Aneta Smerčiaková (1:09:44).
Ďakujeme vám pretekári, že ste prišli, pre vás to robíme. Ďakujeme vám sponzori, že nám zachováte spoju
priazeň, vďaka vám to robíme. A ďakujeme vám, čo ste to celé spískali, že to robíte nielen zo zotrvačnosti,
ale aj z lásky a už teraz rozmýšľate nad tým, ako urobiť ten 21. ročník ešte lepším.     Michal Honko

Príprava lyžiarov na novú lyžiarsku sezónu
Teplé a slnečné leto doprialo lyžiarom naplno trénovať. Starší pretekári absolvovali trikrát v týždni
dopoludňajšie tréningy na umelom ihrisku, vytrvalosť trénovali na kolieskových korčuliach a cyklistických túrach (Jasná-Biela púť, Čierny Váh, sedlo Svidovo). Mladšie deti mali tréning dvakrát do
týždňa. Počas leta sme usporiadali sústredenie v Zuberci a veľmi obľúbené sústredenie na vodných
lyžiach v Piešťanoch, kde nás potrápili teplotné maximá, a preto sme počas trénovania skončili
niekoľkokrát vo Váhu. Letnú tréningovú činnosť sme ukončili turistickým týždňom – vystúpili sme
na Plačlivô, Baníkov a Ostrý Roháč. Keďže chceme napredovať, pokračujeme jesennou tréningovou
činnosťou – tréningami v telocvičniach, posilňovni. Pripravili sme dva výjazdy na rakúsky ľadovec,
ktoré sa uskutočnili v novembri a začiatkom decembra. Práve na ľadovci sme otestovali nové spoločné klubové oblečenie. Konali sa aj brigády na Dolinkách, aby stredisko bolo pripravené na novú
zimnú sezónu.
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Teší nás narastajúci záujem rodičov a ich detí o náš klub. Privítame predovšetkým deti z domácich
obcí, aby lyžovanie v našej doline malo svojich pokračovateľov.

28. ročník turistického výstupu na Plačlivô

Mirka Mlynarčíková

V poradí 28.výstup na Plačlivô, ktorý pravidelne každoročne organizuje Turistický klub TJ,
sa uskutočnil dňa 4. októbra. Po nádherných slnečných dňoch si príroda pre účastníkov výstupu
pripravila silný vietor a nízku oblačnosť. Napriek tomu vrchol zdolala väčšia polovička z takmer 40
účastníkov.
RNDr. Viera Kacerová
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Príspevky od našich čitateľov
Pietna spomienka na obete hôr v Žiarskej doline
Slovami piesne ,,Zaspievalo vtáča na kosodrevine, čo komu súdené, to ho neminie‘‘ sa 11. 10.
2015 začala pietna spomienka v Žiarskej doline venovaná obetiam, ktoré zahynuli v Západných
Tatrách, Nízkych Tatrách, ale aj v Slovenskom raji. Pod Barancom sa stretli členovia HZS, primátor
mesta L. Mikuláš Ján Blcháč, milovníci hôr zo Slovenska a Poľska.
V lone prekrásnej prírody zneli piesne a básne našich susedov z Poľska a folklórnej skupiny zo
Smrečian. Za všetky obete Tatier sa účastníci spomienky pomodlili. Duchovným slovom a modlitbami nás sprevádzali farári evanjelickej a katolíckej cirkvi. Emotívna spomienka bola zdokumentovaná aj v televíznom prenose.
        Irena Luštiková
redakčná rada

Jeseň
...zas je tu Jeseň, plytvá farbami,
hrá nám svoju pieseň, suchými listami.
Zas je tu Jeseň, noc vyhráva nad dňom,
skôr než padne sneh,
vyzlečie sa každý strom...
Jeseň - či slovo, životná etapa, alebo jednoducho povedané ročné obdobie, ktoré strieda leto,
v tomto roku horúce, suché a pre človeka dosť
náročné. Preto možné vykúpenie a očakávané
ochladenie prinieslo úľavu. Úroda uložená v komorách a my sa pomaly chystáme na zimný odpočinok, tak ako zvieratá, tak aj obyčajný človek.
Dym valiaci sa z komínov je predzvesťou
toho, že sa ochladilo a letné teplo vystriedalo teplo z kozuba alebo pece.
Jesenná inovať, jesenné pavučinky a jesenné farby sú tým najkrajším očným sústom celého
roka, veď farba – oranžová, červená, žltá, kde tu sa vyskytujúca ešte aj zelená = JESEŇ, alebo pokoj
na duši, pokoj v živote ako takom. Jeseň sa spája aj so sviatkom Všetkých svätých, tzv. Dušičiek, kde
si minútou ticha pri hrobe svojich blízkych zaspomíname na život, keď tu boli s nami, keď sa s nami
smiali, radovali...jednoducho povedané, boli TU. Život však funguje tak ako je dané a stanovené.
Niekto sa rodí a niekto umiera a jeseň je čas na pripomenutie si tých, ktorí tu nie sú medzi nami
zapálením sviečky, ktorej plamene ohrejú celé nebo a tá láska, vyžarujúca z plameňa, predstavuje
naše spomienky a zážitky, ktoré vietor odveje do neba, kde náš pozostalý má svoje miesto.
Jeseň však pripomína aj obdobie dlhých večerov, kde tma je dlhšia ako svetlo, kde noc prevláda nad
dňom - napríklad ručné práce, čítanie kníh sú tou najvhodnejšou prácou v tomto čase. Preto Vám
všetkým prajem, aby práce vyrobené v jesennom a zimnom čase predstavovali a odzrkadľovali spomienky, zážitky, a tak isto aj pocity z Vášho života a tak, ako rýchlo prešlo leto, prejde aj jeseň, potom zima a začne jar. Ľudia sa začnú prebúdzať a začnú opäť rozkvitať ako jabloň, krásnymi kvetmi,
ktorá bude šíriť vôňu domova a rodinnej lásky.
... zas je tu Jeseň zemi mrzne každý ár obliekame svetre a tešíme sa na Jar.
Andrea Kováčová
šéfredaktor Žiarskych novín
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Detský biblický týždeň
Milí kamaráti, druhý júlový týždeň sa na našej evanjelickej
fare niesol v duchu desiatich Božích prikázaní. Počas detského biblického týždňa, ktorého témou bolo putovanie po
púšti, sme si v pondelok postavili svätostánok a naši konfirmandi šli napodobňujúc biblického Mojžiša na „horu Sinaj“,
čo v našich geografických šírkach predstavovali Babky. Prenocovali na chate v Jalovci a potom pokračovali ďalej, aby
nám na druhý deň priniesli desať Božích prikázaní. Menšie
deti ich celý deň očakávali a zatiaľ sa učili desiatim Božím
ranám, ktoré s veľkou ochotou skúšali i starších. Na tretí
deň nášho bádania a putovania sme šli hľadať Mojžiša do
artikulárneho kostola v Svätom Kríži. Deti zistili, že Mojžiš
je v kostole zobrazený dvakrát, raz ako plastika na oltári a
druhýkrát namaľovaný na chóre. Navštívili sme aj synagógu v Liptovskom Mikuláši, kde sme Desatoro videli napísané aj hebrejským písmom. Ďalší deň sme mali exkurziu na
družstve, lebo sme „zbierali Mannu na púšti“ a vysvetľovali
sme si, ako je dôležité ďakovať za úrodu, ďakovať za to, že
máme čo jesť. Juj! Deťom sa veľmi páčilo, že si môžu vyskúšať kombajn, posadiť sa do traktora,
vidieť pílu. Bol to ďalší deň plný zážitkov. Už sme skoro na konci nášho bádania a skúmania, prišiel
piatok a s ním i spojený výlet do Liptovského Jána. Tam sme sa z rozhľadne kochali výhľadom na
náš milovaný Liptov. V podzemí sme sa oboznámili s výrobou mincí a na fare pre nás boli pripravené
súťaže, tvorivá dielňa a na záver bolo maľovanie na tvár. Boli to krásne slnečné dni plné zážitkov,
skúmaní, poznávaní, každý deň sme sa tešili na niečo nové. Každé ráno deti s pánom farárom pozerali biblický príbeh a neskôr sa s ním zaoberali. Potom sme my starší pripravovali pre mladších
zaujímavý program. Dokonca nás dvakrát navštívili i pani učiteľky Mašurová a Kořínková a rozprávali
nám rozprávky.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa snažili pripraviť pre deti zaujímavý program a nezabudnuteľné zážitky.
Tešíme sa zas o rok na vás všetkých. Deti

Letné výlety
Tohtoročné leto sme si spríjemnili viacerými výletmi s pánom farárom a jeho manželkou. Okrem stretnutí na fare v
Smrečanoch sme mali naplánované aj dlhšie výlety. Jedným z nich bola cesta
do Kežmarku. Tu sme navštívili evanjelické kostoly a knižnicu, prezreli sme si aj
Kežmarský hrad. K našim stretnutiam nepatrilo len poznávanie pamiatok. Jeden deň
sme strávili na brehu Liptovskej Mary, kde sme sa dosýta
vyšantili aj s malou Emmkou.
Je veľmi príjemné, že sa
nestretávame len počas školského roka pri povinnostiach
na príprave na konfirmáciu, ale môžeme sa
stretávať a zažiť veľa zaujímavého aj vo voľnom čase.
Ema Zemková
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Záchranná operácia
Biblické dejiny nás presviedčajú o tom, že Boh sa neustále zaujíma o človeka. Na počiatku človek
zlyhal, no Boh na neho nezanevrel. V priebehu dejín sa ukázal ako milujúci, odpúšťajúci a naklonený k človeku. Mnohým však padne zaťažko hovoriť o milujúcom a blízkom Bohu, keď sa vezmú do
úvahy všetky hrôzy, ktorými svet prešiel napríklad len v 20. storočí (komunistické gulagy, nacistické
koncentračné tábory, vojny). Koniec koncov ani vyhliadky na 21. storočie nemôžu byť priveľmi optimistické (terorizmus, utečenci, prenasledovania). Kde je ten dobrý Boh, prečo toto všetko dopúšťa?
Nespravodlivé utrpenie zvykne bývať najsilnejším argumentom proti existencii všemohúceho a dobrého Boha. Na koreň problému utrpenia nevinných sa pokúšali dostať mnohí myslitelia. Ľudský
rozum však vyčerpávajúcu odpoveď podať nedokáže. Skúsme preto hľadať v Biblii. Nachádza sa
v nej veľa textov, ktoré napriek rôznym životným otrasom zainteresovaných, vyjadrujú presvedčenie o Božej blízkosti a dobrote. Nie je možné teraz ísť v problematike do hĺbky, preto len môžeme
ponúknuť výrok apoštola Pavla, vychádzajúci z dôkladného poznania biblických udalostí, ,,že tým,
čo milujú Boha, všetko slúži na dobré... Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna
neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“ (Rim 8, 28 - 32)
Hneď po prvom páde človeka Boh pripravil plán záchrannej operácie. Finálna fáza záchrany odštartovala príchodom Božieho syna na tento svet v ľudskom tele. Práve vo svojom Synovi nám Boh
daroval všetko.
Bohu zvykneme pripisovať rôzne vlastnosti. Rehoľná sestra Faustína Kowalská
za najvýznamnejšiu a najvznešenejšiu Božiu vlastnosť označila Božie milosrdenstvo. Milosrdenstvo
by sa podľa pôvodného významu slova dalo preložiť ako „mať srdce pri chudobných“. Znamená
prekročiť sám seba a byť pri iných, najmä chudobných a núdznych každého druhu. A Boh je presne
taký. Môžeme to pocítiť zvlášť teraz cez Vianoce, keď jeho milosrdná Láska leží v jasliach, netušiac,
čo všetko bude musieť kvôli človeku vytrpieť.
V Bohu musíme vidieť aj svoj vzor. Aj my máme konať milosrdenstvo. Walter Kasper vo svojej publikácii venovanej práve Božiemu milosrdenstvu hovorí, že je to jediná presvedčivá odpoveď, ktorú
môžeme ponúknuť ľuďom prechádzajúcim ťažkými obdobiami života. Každý v určitom okamihu
potrebuje podporu, súcit, sprevádzanie, pomoc a blízkosť človeka.
Boh nám vo svojom Synovi toto všetko daroval. Každé Vianoce si treba hlbšie uvedomiť, že Boh je
s nami. Majme spoluúčasť na jeho záchrannej operácii.
Milan Prídavok
rímskokatolícky kňaz farnosti Oravské Veselé, v minulosti pôsobiaci aj vo farnosti Okoličné (2008 2011)
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Spoločenská kronika
Naši jubilanti v roku 2015
Ján Matejko
Darina Čulmanová
Viera Krasničanová
Katarína Jurášová
Pavel Mandák
Jelena Honková MUDr.
Peter Hubka Ing.
Jana Jančová
Juraj Vaľko
Viera Jurášová
Vladimír Janotka
Vladimír Juráš
Marta Antošková
Viera Krátká
Ján Juráš
Dušan Krasničan
Ján Dzuroška
Ružena Dzurošková
Anna Dzurošková
Ema Matejková
Mária Červeňová

Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar
Žiar

63
   60 rokov
132
   60 rokov
107
   60 rokov
27
   60 rokov
90
   60 rokov
156
   60 rokov
4
   60 rokov   
195          60 rokov   
57
   65 rokov
115
   65 rokov
25
   70 rokov
116
   70 rokov
37
   70 rokov
207
   70 rokov
114
   75 rokov
146
   75 rokov
169
   75 rokov
7
   80 rokov
52
   80 rokov
49
   80 rokov
125
   85 rokov

Prišli na svet
Dieťa je naplnením života, jediná skutočná hodnota, čo po ňom zostane...
Michaela Marcinčinová
         Žiar 266
Dorota Mária Moravčíková          Žiar 106
Zuzana Kubínová
         Žiar 248

Opustili nás
Aj keď zhasla sviečka Tvojho života, neodišiel si, zostávaš v srdciach blízkych...
Emília Kováčová
Patrik Čulman

         Žiar 173
         Žiar 66
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Záver
Tak ako keď sa narodí človek, tak ako keď v živote dieťaťa začne škola, tak ako keď sa obyčajný
človek musí učiť niečo nové, tak aj my sme dostali úlohu, ktorú nazývame - Žiarske noviny. Štylizácia viet, pravopis, koncepcia...nové veci, s ktorými sa bežný človek nestretáva každý deň. Dokázali
sme to a môžeme sa pýšiť novým vydaním Žiarskych novín, ktoré predstavuje súhrn toho, čo sa v
našej obci udialo od vydania posledného čísla v apríli tohto roka do konca novembra 2015. Preto v
mene redakčnej rady Žiarskych novín Vás chcem poprosiť, aby ste sa aj vy zapojili do tvorby našich
novín a aby ste nám pomohli tvoriť Žiarske noviny, na ktoré budeme právom hrdí. Upozorňujem na
zmenu e-mailovej adresy, kde môžete posielať Vaše príspevky: ziarskenoviny@gmail.com, prípadne
osobne na obecnom úrade.
Takisto môžeme toto číslo Žiarskych novín nazvať aj vianočné vydanie, lebo opätovné naštartovanie
nebolo vôbec ľahké. Takže darček od nás pre Vás.
Vážení a milí naši občania! V mene redakčnej rady Žiarskych novín a v mene svojom Vám prajem,
aby sa Vaše oči smiali, aby Vaše srdce bilo zvonom zdravia, a aby Vaše telo prekypovalo šťastím
a láskou. Tak ako Vianoce sú sviatkami krásy, nehy, šťastných a farebných okamihov, tak nech aj
Nový rok pod poradovým číslom 2016 predstavuje niečo nové, čo sa uloží vo Vašej mysli ako zážitok pre ktorý sa oplatilo žiť!

Na Vianoce je všetko krásne,
V srdciach ľudí zastal čas,
Vianočná sviečka nech nevyhasne
Kým bude láska v každom z nás...

Andrea Kováčová
šéfredaktorka Žiarskych novín
redakčná rada Žiarskych novín

Príspevky sú v pôvodnej podobe bez úprav!
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