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Vážení občania,
dovoľte mi vysloviť Vám zopár slov k nadchádzajúcim Veľkonočným sviatkom. Prajem nám
všetkým, nech dokážeme vo svojom každodennom živote dokonale oceniť a prežívať prítomnosť šťastia spoločne so svojimi rodinami, priateľmi, blízkymi a pochopiť toho druhého.
Všetci jeme rovnaký chlieb, spoločne stojíme uprostred životných rozhodnutí a prajeme si,
aby naša obec napredovala a zveľaďovala sa. Želám všetkým veľa lásky a spokojnosti v našej spoločnej budúcnosti. K sviatkom jari korbáč, vodu, kraslíc moc, veľa zdravia a radosť.
Nech srdcia blízkych sú naplnené láskou, porozumením a do každej domácnosti nech tento
sviatok Veľkej noci v zdraví a pohode ešte dlho doznieva.
Peter Moravčík – starosta obce

marec 2016

Žiarske noviny

Informácie z obecného úradu
U Z N E S E N I A zo zasadnutia OZ zo dňa 02. 02. 2016
Uznesenie č. 1/1/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari vyhlasuje v zmysle § 18a odst.2 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Žiar.
Uznesenie č. 2/1/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje:
a) S p ô s o b a v y k o n a n i e v o ľ b y h l a v n é h o k o n t r o l ó r a
– starosta obce v súčinnosti s obecným úradom zabezpečí vyhlásenie volieb v súlade s platnou právnou úpravou
tak, aby boli zachované všetky zákonné lehoty – a to na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce;
– voľba hlavného kontrolóra obce Žiar sa vykoná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, a to v rámci samostatného
bodu programu rokovania. Za jeho zaradenie do programu rokovania zodpovedá starosta obce;
– voľba hlavného kontrolóra sa vykoná verejným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva;
– na postup pri voľbe sa v plnom rozsahu vzťahuje ustanovenie § 18a ods. 3 zákona. SNR č. 69/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov;
– pri riešení organizačných otázok súvisiacich s voľbou hlavného kontrolóra bude Obecné zastupiteľstvo postupovať
v súlade s Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva obce Žiar.
b) N á l e ž i t o s t i p r i h l á š k y
– kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr do 29.02. 2016 na
Obecnom úrade v Žiari;
k prihláške je potrebné pripojiť:
– doklady o vzdelaní – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;
– výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace;
– doklady o vykonávanej praxi;
– informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť, či je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť;
– súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Žiari podľa zákona
NR SR č. 122/2013 Z. z . o ochrane osobných údajov v platnom znení;
– prax v oblasti samosprávy.
Uznesenie č. 3/1/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari:
a) schvaľuje termín volieb hlavného kontrolóra obce Žiar na 15.03.2016 o 16.00 hod na Obecnom úrade v Žiari;
b) určuje hlavnému kontrolórovi obce Žiar rozsah pracovného úväzku nasledovne:
– koeficient je 0,2;
– dĺžka dohodnutého pracovného času 1,5 hod. denne;
c) splnomocňuje starostu obce, aby v súčinnosti s Obecným úradom zabezpečil vykonanie prijatého
uznesenia a jeho zverejnenie.
Uznesenie č. 4/1/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2015 podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 5/1/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje poskytovanie opatrovateľskej služby pre pani Trnkovú od 01.02.2016 v rozsahu 7,5 hod. denne do 31.12.2016.
Uznesenie č. 6/1/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie informáciu starostu obce o žiadosti Združenia vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Žiar o vydanie súhlasu na výrub na parcele č. 1064 v k. ú. Žiar a o doručení výpovede zmluvy o nájme.
Uznesenie č. 7/1/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie žiadosť p. Argalášovej a p. Mlynarčíkovej o odkúpenie časti pozemku
parc. č. KN C 1607/4 v k. ú. Žiar. OÚ Žiar žiada predložiť geometrický plán.
Uznesenie č. 8/1/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari určuje p. Dzuroškovi Tomášovi navrhnúť spôsob propagácie športového vyžitia detí
z obce.
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U Z N E S E N I A zo zasadnutia OZ zo dňa 23. 02. 2016
Uznesenie č. 10/2/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje návrh zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
prílohy č. 1.
Uznesenie č. 11/2/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie žiadosť p. Milana Komendáka o odkúpenie pozemku od obce Žiar.
Žiadosť je potrebné doložiť relevantnými dokladmi preukazujúcimi vlastníctvo pozemkov.
Uznesenie č. 12/2/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje poskytnutie opatrovateľskej služby pre p. Lenu Kopilcovú v úväzku 7,5 hod./
deň na dobu do 31.12.2016.
Uznesenie č. 13/2/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari:
a) berie na vedomie žiadosť mesta Liptovský Mikuláš o poskytnutie príspevku pre CVČ na 5 detí z obce Žiar;
b) poveruje Ing. Milana Mikušiaka o kontrolu fungovania uvedených krúžkov s porovnaním príspevku na 1 žiaka
s vybranými okolitými obcami.

Z činnosti obce
Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som na základe odporúčania Obecného zastupiteľstva Žiar reagoval na článok v Smrečanovinách z decembra 2015, č. 4/2015 zo strany 3, kde Obecné zastupiteľstvo obce Smrečany súhlasilo
s návrhom starostu obce Smrečany ohľadom podania žiadosti obce Smrečany Geodetickému a kartografickému ústavu v Bratislave o vrátenie historického názvu z terajšej Žiarskej doliny na názov Smrečianska
dolina. Je zarážajúce, že zákonodarcovia v obci Smrečany – poslanci obecného zastupiteľstva a starosta
obce – takýmito nezákonnými rozhodnutiami – zásahom do katastra susednej obce – narúšajú dobrú atmosféru spolunažívania a spolupráce po predchádzajúcich dlhoročných nevraživostiach.
Chcel by som pripomenúť tým mladšie narodeným, že občania Žiaru boli v minulosti ďaleko aktívnejší ako
občania Smrečian. Dôkazom toho sú odkúpenia pozemkov od zemepánov, o čom svedčí aj rozsiahlosť
Katastra obce Žiar - 2189 ha (obec Smrečany 805 ha).
V Žiarskych novinách z roku 2013 č. 1, s. 22 je zaujímavý článok „Žiar na mapách z roku 1823“( autor – Ivan
Pišút), ako aj článok v uvedených novinách od strany 11 po stranu 16 – „Žiarska lapačka vlkov“, ktoré dávam
do pozornosti, aby sa niekto nechválil tým, čo mu nepatrí, a teda neprisvojoval si to, čo nie je jeho.
Peter Moravčík – starosta obce

Z histórie
Žiarska lapačka vlkov

Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som zareagoval na viaceré podnety – telefonické, ako aj ústne pripomienky, ktoré v posledných februárových a marcových týždňoch spoluobčania postrehli ohľadom „lapačky
vlkov.“
Folklórna skupina zo Smrečian prezentovala lapačku vlkov v televíznej relácii „Kapura“ (17.3.2013) a predtým v relácii v rádiu Regina. Nič by na celej prezentácii nebolo, ak ju máme chápať ako ukážku histórie z
roku 1880 – uvedenou folklórnou skupinou zo Smrečian, ale ako históriu „obce Žiar.“ Ale problém je v tom,
že realizátori zo Smrečian si privlastňujú lapačku vlkov v obci Žiar. Nakoľko Žiarania lapali vlkov sami a
všetky písomné dôkazy sú zapísané v „Pamätnej knihe“ obce Žiar, v Liptovskom múzeu v Ružomberku, v
archíve v Liptovskom Mikuláši, ako aj v Slovenskom národom múzeu v Martine, odkiaľ sme si vyžiadali aj
fotodokumentáciu, ktorá aj z originálu výpisu Pamätnej knihy obce Žiar pravdivo opisuje „Lapačku vlkov“
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v obci Žiar.
Týmto by som chcel dôrazne upozorniť tých, ktorí dezinformujú a hlavne si privlastňujú to, čo im nepatrí,
nech sa nechvália „cudzím perím“ a prezentujú sa svojou vlastnou históriou. Požiadal by som aj média,
ktoré si pravdivosť nepreveria a týmto spôsobom dráždia občanov Žiaru, čo je v dnešnej dobe bežné. A na
záver – v časti zverejnenej v tomto čísle Žiarskych novín sú nezvratné dôkazy – za kože z ulovených vlkov
boli zakúpené zvony na žiarsku zvonicu.
Peter Moravčík,
starosta obce

Lapanie vlkov do sietí v Žiari
Za ojedinelú formu lapania vlkov na území Slovenska považovali dosiaľ lapanie vlkov do sietí v liptovskej
obci Žiar. V tradícii ju poznáme pod menom „žiarska lapačka vlkov“, a to preto, že jej forma bola od XVI.
storočia praktikovaná v podtatranskej dedinke Žiar, odkiaľ bol tiež publikovaný jej prvý záznam. Nakoľko
sa táto forma sústavne uvádza ako ojedinelá ,,typičnosť‘‘ Žiaru, treba sa s ňou – na základe nových výskumných materiálov – bližšie zoznámiť a súčasne zasadiť ju do širokého slovenského a slovanského prostredia.
Hlboké lesy a drsné klimatické pomery v Liptove mali za následok, že túto oblasť často ohrozovali svorky
vlkov, ktoré pustošili lesnú zver, domáce zvieratá a aj ľudí. Proti týmto škodcom obyvatelia starého Liptova
siahli k svojpomocnej obrane, z ktorej sa na rôznych miestach Liptova postupne vyvinuli určité praktiky
ľudového lapania vlkov.
Poľovanie na vlkov si vyžadovalo neobyčajnú šikovnosť a dôvtip, preto v žiarskej lapačke a po nej aj v iných
miestach Liptova, vyvinul sa do techniky ojedinelý spôsob ľudového lapania vlkov. Táto forma si zasluhuje
pozornosť ako národopisný dokument s celým svojím systémom a s terminológiou tým viac, že žiarski
„vlčiari“ vykonávali pri ničení vlkov platené služby na území celého Liptova. Pre informáciu uvádzame tradičný záznam o žiarskej lapačke vlkov.
Autor Dr. Miroslav Húska robil v našej obci etnografický výskum lapania vlkov v roku 1957. Vo svojej práci
píše: „Ešte pred desaťročím sa najstarší žiarski obyvatelia dosť jasne pamätali, ako ich otcovia chodili poľovať na vlkov v obecnom chotári, dokonca na vyzvanie „vlčou návštevou“ postihnutých obcí aj po celom
Liptove. Poľovali bez pušiek a bez šablí, nie dvaja – štyria, ale štyridsiati – mládenci, chlapi, ženy spolu. V
skutočnosti to nebola poľovačka v dnešnom slova zmysle, ale svojský spôsob lapania vlkov do špeciálnych
sietí, v ktorých lapených dravcov zabíjali kyjakmi zvláštneho druhu – klackami.
K vlčej lapačke
potrebovali:
a) siete
b) kľúče
c) sošky
d) klacky.
Siete boli husto spletené z mocného vošteného motúza a žiniek v dĺžke 30 – 40 m. V pokojnej polohe dosiahli výšky 1 m, ale keď boli vypäté soškami, vtedy ich výška dosahovala až 2 m. Siete plietli ešte v 80.rokoch
19. storočia a o ich opravu sa starali štyri žiarske rodiny, v ktorých ,,sieťárstvo‘‘ bolo dedičným remeslom.
Mimo poľovníckej sezóny každú sieť poskladali a nastokli na kľúč, na ktorom potom visela.
Kľúč bol asi 1 m dlhý drevený hák, ktorým sa spodok siete pri jej rozostretí slabo pritiahol k zemi alebo k
snehu.
Sošky boli asi 2 m vysoké palice, zvyčajne z liesky, v podobe dvojvidlice. Spodok sošky sa oprel o zem tak,
aby sieť pri náraze ľahko padla. Vrchnou vidlicou sa sieť napla dohora.
Klacky (budzogáne) používané pri lapačke, boli jeden a pol metra dlhé, tvrdé, hrčovité palice, ktorými dobíjali v sieti lapeného vlka.
Siete vystierali pod horami, pozdĺž úpätia vrchov. Koniec prvej alebo krajnej siete pri spodku upevnili kľúčom o zem, alebo o sneh. Na jej konci vystreli druhú. Kde sa spájali, tam ich spojili druhým kľúčom. A
tak to išlo ďalej. Do jednej poľovnej čiary nastavali 7 – 8 sietí (dĺžka až 400 m). Na dvoch bodoch, ktorými
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sa rozmer poľovnej čiary delil na rovnaké tri časti (polia), vypustili zo spojených sietí 2 – 3 m dlhú sieťovú
prievorku do poľovného priestoru. Tieto prievorky so sieťou tvorili pravý uhol (kút), a tak každá prievorka
mala po stranách dva kúty (dve prievorky spolu štyri kúty). Do nich nahnali zver. Konce nastavených sietí
boli tiež zahnuté do poľovného priestoru.
Od jednej prievorky po druhú, teda asi na 70 metrovej dĺžke a asi v 5 metrovej vzdialenosti od sietí, sa
ukrývalo 5 – 6 chlapov. Skrývali sa rovnako ďaleko od seba a boli vyzbrojení klackami. Kolmo uprostred
rozostavenej siete, asi 400, 500 až 600 krokov od seba, stáli skrytí za húštinami dvaja, najviac traja popudníci (honci), tiež ozbrojení klackami. Na dvoch koncoch zahnutej siete, ktoré tvorili akoby jej pokračovanie,
boli rozostavaní ľudia. Boli to stráže. Dávali pozor, aby zver neunikla z poľovného priestoru. Ostatná čeľaď
– chlapi, ba aj ženy – vystriehnutú zver obkolesili hodne zďaleka a hnali ju k sieti.
Keď v niektorom chotári zbadali vlkov, poslali na postriežku valachov. Ak títo vystriehli zver, zburcovali
ráno o 2. – 4. hodine dedinu zo spánku volaním „Na zvery! Na zvery!“ Zobudení ľudia, v počte 40 – 50,
bežali valachmi naznačeným smerom a na súcom mieste rozostavili siete a poľovníkov. Ďalšia skupina ich
obkolesila a s ujúkaním durila zver do sietí. Bokom od sietí bolo počuť tlmené velenie vedúceho lapačky:
„Popod – ponad.“ Takto upozorňoval honcov na smer, ktorým sa pustila zver. Honec vyskočil v tú stranu a
mocným ujúkaním plašil zver do siete smerom na druhého honca a ten na ďalšieho, až zver prebehla aj
popri chlapoch, ukrytých pred sieťou. Honci aj chlapi rozostavení pred sieťou boli ukrytí za kriakmi. Kto
nenašiel prirodzený úkryt, spravil si ho sám z haluzia alebo si vyhrabal do snehu jamu.
Vyplašený vlk sa v divom behu slepo búšil do siete, čím ju natiahol. Pretože bola pripevnená kľúčmi, nemohol ju odvliecť, hodila ho nazad a padla na neho. Padla preto, lebo sošky, ktoré ju vystierali dohora
neboli do zeme zabodnuté, ale iba opreté. Vlk sa usiloval spod siete vyslobodiť, ale čím väčšmi sa trepal,
tým viac sa do nej zamotával, až ho chlapi klackami dobili.
Žiarania takýmito lapačkami oslobodzovali seba i cudzie obce Liptova od najväčšej pliagy – od vlkov – a
pritom zarobili slušný peniaz. Z hospodárskych účtov Liptovskej stolice sa pri roku 1712 dozvedáme, že
Žiarania vtedy dostávali za každú vlčiu hlavu 8 zlatých zo stoličnej pokladnice a za každú kožu 8 – 9 zlatých. Tieto peniaze skladali do spoločnej pokladnice. Z peňazí v prvom rade hradili výdavky za pletenie
sietí a za ich opravy, ďalej vyplácali honcov. Z týchto spoločných peňazí usporadúvali každú jar svojskú
zábavu – „vlčiarsku“, na ktorej celá dedina pila „vlčnuo“. Dokonca si Žiarania za „groš vlčiarsky“, totiž za čistý
zisk z lapania vlkov, postavili obecnú zvonicu, do ktorej kúpili až z Nadlaku tri zvony v sume 1400 korún.
Takýto je obraz ľudového lapania vlkov, ako sa zachoval v tradícii liptovskej obce Žiar.
Typický sa stal obradový zvyk, ktorý sa dlho udržal v obci Žiar. Žiarania po období zimného lapania vlkov
každoročne v nedeľu po Veľkej noci usporiadali obecnú zábavu – vlčiarsku, na otvorení ktorej celá dedina
pila „vlčnô“ a ktorej predchádzala zvláštna obradová slávnosť. Táto je v slovenskom zvykoslovnom folklóre ojedinelá, ale tým viac vzácnejšia, lebo pramení v totemistickom obradosloví, ktorého paralely nám
poskytuje v bohatej miere zvykoslovný folklór balkánsky a tiež ruský. V predvečer žiarskej zábavy zišlo sa
päť mužov u toho, kto bol zodpovedný za vedenie zimného lapania vlkov. U neho sa jeden prevliekol za
„vlka“ – mal na sebe dlhý vlčí kožuch a nasadenú vysušenú vlčiu hlavu. Druhý znázorňoval poľovníka –
„vlkobijca“. Tretí bol preoblečený do sviatočného dievčenského kroja, a to bola „vlčia nevesta“, ktorá mala
miesto party čelenku z vlčích zubov a cez ňu prehodenú svadobnú „pôlku“, nie tkanú, ale pletenú. Viedol
si ju poľovník. Štvrtý bol gajdoš a posledný piaty, ktorého volali „Fedor-vlčiar“, bol oblečený do nohavíc a
kožúška z vlčej kože. Tento viedol na retiazke vlka, žartovne sa mu posmieval a vyčíňal s ním rôzne šašovstvá. Okrem nich chodili s nimi aj odrastenejší chlapci, ktorí zbierali dary. Žiarske gazdinky im dávali múku,
slaninu, klobásu, vajcia a tiež peniaze. Keď tento sprievod prešiel pred dom, gajdoš (neskoršie huslista)
začal gajdovať a vlčiari spievali pieseň:
Gazda, gazda náš,
za vráty vlka máš!
Kostrí si zubály
na vaše barany.
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Túto slohu vyspievali dva razy a potom sa pustili do tanca (kolová mrvenička), pričom spievali:
Sedí vĺčko za stodolou,
okáľami metá,
na jahňatká poškuľuje,
zubáľami seká.
A vlčica poskakuje,
labami si prepletá,
kolo chlieva poskakuje,
rada by zas kuratá.
Napokon rozvili koleso a tanec končil spevom:
Gazda náš, gazda náš,
zabili sme vlka.
Za našu námahu,
a za našu cestu,
dajže podarúnok
pre vlčiu nevestu.
S takýmito spevmi a tancom obišli vlčiari celú dedinu, vyberali dary, z ktorých potom na druhý deň vystrojili zábavu.“
Zdroj: Dr.Miroslav Húska:
Tradícia ľudového lapania vlkov v Liptove
prebraté zo Žiarskych novín – marec 2013 – ročník lX/číslo 1.

Plnenie rozpočtu obce za obdobie január – december 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
149.364.- EUR. Kapitálový rozpočet bol taktiež schválený ako vyrovnaný vo výške 188.444.- EUR (po úprave
v priebehu roka vo výške 189.164.- EUR).
Skutočné príjmy bežného rozpočtu boli vo výške 154.687.- EUR, čo je plnenie na 103,56%. Skutočné výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 135.187.- EUR, čo je 90,51% výdavkov bežného rozpočtu. V kapitálovom rozpočte sa počítalo s príjmom vo výške 176.000.- EUR z Envirofondu na výstavbu kanalizácie
– ulica na Dolinky. Táto dotácia však v roku 2015 obci schválená nebola, a preto je naplnenie kapitálového
rozpočtu v jeho príjmovej časti len vo výške 14.719.- EUR, čo je 7,78% a čerpanie vo výške 9.056.- EUR, čo je
4,79%. Žiadosť o dotáciu na výstavbu tejto časti kanalizácie bola podaná aj na tento rok v rovnakej výške.
Prehľad plnenia vybraných položiek rozpočtu obce ukazuje nasledujúca tabuľka:
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Výsledky volieb do NR SR konaných 5.3.2016
Na voľbách do NR SR sa zúčastnilo celkom 2.648.184 voličov, z čoho platných hlasov, odovzdaných pre
všetky politické strany bol 2.607.750. Voličská účasť za celú SR bola 59,82 %. V našej obci bola volebná
účasť 81,28 % a volieb sa v obci zúčastnilo 365 ľudí.

Volebná účasť podľa krajov:
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Výsledky volieb za SR a obec Žiar – porovnanie:
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Spolková činnosť obce
Hasiči bilancovali...
Dňa 20. januára 2016 sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej sme zbilancovali rok 2015. Tejto
schôdze sa zúčastnili aj naši družobní hasiči zo Bziniec pod Javorinou. Celková účasť bolo spolu okolo
50 členov aj hostí. Naša činnosť bola bohatá, ako sme Vás informovali v minulých vydaniach našich novín. Venovali sme sa príprave našich členov. Na základnej príprave členov hasičských jednotiek, ktorá sa
uskutočnila v našej obci bolo až 13 hasičov z nášho zboru. Pripravovali sme sa na súťaže, na ktorých sa
nám pomerne darilo. Už po tretíkrát za sebou sme vyhrali okrskové kolo. Na okresnom kole sme skončili
na 7. mieste. Vyhrali sme hasičskú súťaž „Memoriál Vladimíra Kováča“. Zúčastnili sme sa hasičskej výstavy
FIRECO v Trenčíne, na ktorej sa konala celoslovenská súťaž s historickými striekačkami. Tejto súťaže sme sa
zúčastnili prvýkrát a hneď sme získali druhé miesto. Našu historickú striekačku sme prezentovali ešte na
súťaži v Bošáci, okres Nové Mesto nad Váhom, na oslavách 90. založenia dobrovoľných hasičov vo Veternej
Porube a na nedeli rodákov v skanzene Liptovskej dediny v Pribyline.
Čo sa týka zásahov, tak v roku 2015 sme boli povolaní k požiaru na chate Baranec a druhýkrát k haseniu
rúbaniska v Studenej doline nad Jakubovanmi.
V septembri nám prišiel darovať nový hasičský automobil IvecoDaily pán podpredseda vlády a minister
vnútra JUDr. Róbert Kaliňák.
V priebehu roka sme sa zúčastňovali aj niekoľkých brigád pre obec a pre urbár Žiar.
Podarilo sa nám zapojiť do činnosti družstvo mladých hasičov, s ktorými sme sa zúčastnili na brannom
preteku v Liptovskom Petre, Likavke, na halovej súťaži vo Svite a na súťaži v Liptovskom Hrádku. Veľmi nás
teší, že si naši najmladší členovia našli záľubu v tejto činnosti a nesedia len doma za počítačmi. Ich krúžok
by mal bývať každý piatok o 17-tej hodine.
Náš zbor sa zaregistroval pre 2% z našich daní. Ak by mal niekto záujem prispieť, budeme Vám veľmi povďační. Peniaze budú investované na hasičský výstroj a podporu našich najmenších hasičov.
Touto cestou ďakujeme všetkým členom DHZ za ich čas a činnosť v zbore.
DHZ
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Výročná členská schôdza MS SČK
Dňa 20. februára 2016 sa v Kultúrnom dome našej obce konala výročná členská schôdza miestneho spolku
SČK. Za ÚzS SČK Liptov prijala pozvanie jeho riaditeľka Mgr. Marika Kubíková. Milým spestrením na úvod
bola básnička, ktorú nám prišla predniesť Zuzka Kubovičová. Nasledovala obsiahla správa o našej činnosti
v roku 2015, správa o hospodárení v roku 2015, návrh rozpočtu na rok 2016, správa kontrolnej a revíznej
komisie. Prítomní sa oboznámili s plánom pripravovanej činnosti na rok 2016. 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, zapojiť sa do zbierky Červeného kríža a zorganizovať kurzy
prvej pomoci pre deti a seniorov. Na záver boli všetci členovia oboznámení s udalosťami, ktoré nás v roku
2016 čakajú. Považujeme to za predprípravu na rok 2017, kedy si pripomenieme 60. výročie založenia MS
v Žiari. ,,Ale čo je pre nás dôležité - budú sa konať aj voľby do výboru MS ČK. Preto by sme k tomu mali všetci pristúpiť zodpovedne a uvažovať o zložení nového výboru. Uvítame každého dobrovoľníka, ktorý by mal
o túto prácu záujem, lebo by bola veľká škoda, aby po 60-tich rokoch náš miestny spolok zanikol. Opýtajme
sa sami seba: Je stabilita prirodzená? Pokiaľ sa jedná o krvný obeh človeka, tak áno, ale ak je stabilitou MS
robiť aktivity roky bez zmeny a inovácií, tak je to potom stagnácia. Kto nenapreduje, ten zaostáva. Výbor
v takomto zložení už pracuje od roku 2001, čo je 16 rokov. Sami pociťujeme, že zmena je nevyhnutná.
Chceme dať priestor iným, aby priniesli do nášho spolku nové nápady a inšpirovali tak aj iných dobrovoľníkov k činnosti.‘‘ Ešte by sme chceli poďakovať všetkým darcom krvi. Menovite: Jane Ambrózyovej, Ing.
Martinovi Antoškovi, Ing. Jánovi Jančovi, Jánovi Jančovi ml., Jurajovi Jánošíkovi, Alene Jánošíkovej, Michalovi Kališovi, Pavlovi Kováčovi, Márii Kováčovej, Matejovi Krasničanovi, Mgr. Zuzane Kučerovej, Ľudmile
Kučerovej, Petrovi Moravčíkovi ml. a Jane Suskej ml.
Výbor MS SČK

Čo pripravuje JDS na Žiari
Iba nedávno sme si priali pokojné, príjemné, porozumením a radosťou naplnené vianočné sviatky. Potom
prišiel fašiangový čas. Každý si užíval čas rôznym spôsobom. Inak sme ich prežívali ako deti, inak sa nám
javili v našom staršom veku – zo zorného uhla všetkých našich ,,krížikov.‘‘
Áno, sme starší...Spomalilo sa naše životné tempo, ale na druhej strane sme schopní a ochotní poskytnúť
našu pomoc pri rôznych príležitostiach, ktoré sa konajú v našej dedine.
Február bol veselý pri pochovávaní basy. Pomáhali sme zabezpečiť program pri tejto akcii. Deťom sme
napiekli šišky a dospelým účastníkom navarili kapustnice. Členky speváckej skupiny boli akčné pri pochovávaní basy, ako aj primeraných masiek.
Život je šanca, využi ju! Každú šancu, ktorú nám život ponúka využime naplno, lebo nevieme koľko šancí
nám ešte ponúkne.
Sviatok MDŽ bol zaznávaný a ide stále do popredia – veď žena je predsa dar pre nás všetkých, od malých
detí po seniorov. JDS si zachovala túto oslavu ženy, spolu s predstaviteľmi mesta Lipt. Mikuláš, Lipt. Hrádok, a tak naša organizácia vysiela dve členky, Katku Jurášovú a Vierku Krásničanovú na kultúrny program.
V našom klube poctíme naše členky malým darčekom a kvietkom.
Máme v pláne navštíviť soľnú jaskyňu a Múzeum slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši. Členky speváckeho súboru sa pripravujú na spevácku súťaž organizovanú OV – JDS dňa 27.4 2016, ako aj na uctenie si
pamiatky hrdinom padlým počas II. svetovej vojny.
Naše krédo: Život je život – ži si ho! Život je dar, ktorý sme dostali a každý z nás ho prežil podľa svojich
najlepších predstáv. Žime ho naďalej pre seba, žime ho pre iných, užívajme si každú sekundu tohto neuveriteľného a vzácneho daru.
Predsedníčka JDS Eva Kováčová
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Kultúrna komisia - Náš Fašiang
Tento Fašiang bol poriadne krátky, takže to naozaj chcelo kvalitnú párty, teda v takom našom, dedinskom,
rodinnom štýle.
Toto popoludnie sme otvorili detským karnevalom. Teší ma, že sa rodičia vždy rozhodnú podporiť akcie pripravované Kultúrnou komisiou v Žiari a dúfam, že ani po
tejto akcii neboli sklamaní. Deti boli vďaka
šikovnosti (a sponzorom) odmenené kopou darčekov. Je vhodné poďakovať aj
chalanom, ktorí zabezpečili deťom balónovú šou a susede Evičke a Katke Jurášovej za
to, že sa podujali uvariť kapustnicu, ktorá

ideálne doplnila popoludňajší až
večerný program.
Po karnevale sme mali len máličko času, aby sme dali dokopy sálu a pripravili sa na pohreb
basy Rózy. Tu sme sa ako divadelníci dohodli, že niečo vymyslíme a pozvali sme všetky zložky tejto obce, aby sa zúčastnili.

V tejto chvíli veľmi pekne ďakujeme členkám
Spevokolu, ktoré bez akýchkoľvek problémov
nacvičili piesne a zúčastnili sa nácviku. Tety
boli ochotné zaspievať aj piesne, ktoré ,,rejža‘‘
vybrala na túto príležitosť a. Okrem toho, ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili programu
a oplakali našu basenku. Myslím, že vrcholom
bola posledná odobierka, ktorej sa zhostila

Ľubka Marková. A spoločne sme tak vytvorili super atmosféru na pohrebe, nech
to znie akokoľvek. Ja som sa tento rok
zhostila (nasilu a) hudobnej zložky celého programu. Mala som veľké obavy, či
sa ľudia dobre zabavia, ale odchod z KD
o 4 ráno je asi dobrým znamením. A som
rada, že po minulom roku, (nemôžeme
povedať, že neúspešnom, ale bola menšia
účasť) sa nám tento rok riadne rozbehol
a ľudia, ĎAKUJEME, že ste prišli. Verím, že toto nebol posledný ročník a opäť sa nám podarí niečo vymyslieť,
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ale ,,vo väčšom štýle‘‘, a zároveň by som chcela vyzvať kohokoľvek, kto ma nejaký nápad na čokoľvek, čo
by sa v dedine mohlo realizovať, aby sa ozval a spoločne niečo už vymyslíme. A táto akcia by sa mohla stať
tradíciou.
A na záver by som vás možno chcela povzbudiť, aby ste mysleli na to, že práve tvorením spoločenstva
nadobúdame nové kontakty a utužujeme aj medziľudské vzťahy. Urobme niečo, čo nás poteší a človek si,
aj keď organizuje takéto akcie, oddýchne a povie, že to stálo za to.
Eva Smiešna

O divadle / II. Prebuď sa Katarína
Už si pripadám ako stála dopisovateľka do vašich novín. Ale nech! Veď je to dobre, ak si máme čo povedať
a prostredníctvom stránok obecných novín môžeme spoločne zdieľať to, čo život v obci prináša, udalosti, ktoré nás tešia, alebo aj trápia a v našom prípade nazrieť do činnosti domácich divadelníkov. Ani tak
veľa času neubehlo od premiéry inscenácie hry Milana GrgićaPrebuď sa, Katarína! (26. 12. 2015, KD Žiar),
a predsa je toho dosť, čo sa udialo vo vašom žiarskom divadle. Vaši ochotníci majú za sebou už nejednu
reprízu predstavenia v okolitých obciach. Dokonca pochovali basu a kadečo ich ešte čaká, vo výhľade sú
ďalšie pohostinné vystúpenia.
Kde začať? Z ktorého konca? Hádam sa predsa len vrátim celkom na začiatok, lebo mi nedá nespomenúť
skutočnosť, o ktorej som napísala na záver v predchádzajúcom príspevku v novinách 2/2015, že mojím
cieľom je pripraviť premiéru novej inscenácie v čase sviatkov na Štefana. Ako je známe, s nacvičovaním hry
Katarína, (volajme ju už len
v skrátenej verzii), sme začali
pomerne dosť
neskoro - 4. novembra 2015,
kedy som doniesla na skúšku scenár hry.
Keďže som si
uvedomovala,
že máme „šialene“ málo času,
museli
sme
nasadiť veľmi
rýchle tempo.
Boli iba dve skúšky, takzvané
čítačky. Na nich
si herci nielen
čítali texty postáv, ale si museli „za jazdy“
urobiť aj úpravu textov, jednoducho povedané, škrtať nepodstatné alebo zdĺhavé repliky a dialógy. V piatok 13. novembra sa herci postavili na javisko. Samozrejme, že ešte nemohli vedieť texty naspamäť. Ale jeden ich vedel!
Janko Smiešny, ktorý má výnimočný dar zodpovednosti. Mali sme len 13 skúšok na javisku. Trvali aj do
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neskorých nočných hodín a bol aj taký týždeň, kedy boli štyri skúšky po sebe každý deň. A boli aj také, že
sme nemohli byť na javisku, lebo v kultúrnom dome zakladali nové okná. Prečo o tom píšem? Bolo to veľmi
náročné. Žiada si to celého človeka, ktorý si nespochybní ani jediný krok na javisku, aj v prípade, že presne
nevie, aká náročná bude cesta a či ju zvládne. A musím podotknúť, že dosky na javisku sú poriadne tvrdé.
Niektorí ich vyskúšali na vlastnom tele. Dnes sa už z toho smejeme, ale nebolo nám všetko jedno, keď Janko s Igorom váľali kotrmelce z gauča rovno na zem. Tí, ktorí ste predstavenie videli, určite si spomeniete
na to množstvo vody, ktoré Katarína - Zuzka Kučerová musela zvládnuť, zvlášť vtedy, keď jej strčia nohy
do lavóra s vodou, aby ju zobudili. Je prirodzené, že patričné ústrojenstvo môže zareagovať, ale herečka sa
musí tváriť, že spí ako mŕtvola. Spí aj vtedy, keď s ňou kadejako natriasajú, vláčia ju na chrbte, v náručí, či
visí dolu hlavou. Všetci sa v hľadisku smejú a ona musí vydržať. Ach! Tá spiaca „mŕtvolka“ má však zopár kíl,
ktoré dali poriadne zabrať našim hercom. Keď predstavenie beží, zrejme si to divák ani neuvedomuje, že
to nie je také ľahké, ako sa to zdá. Chvalabohu, že herci sú poriadni chlapi a majú výdrž! Nuž a striptíz? To
je poriadny oriešok, ak ho chceme predvádzať na javisku v obci, v ktorej žijeme. A všetky aranžmány musia
presne fungovať a zapadnúť do seba, aby neočakávané situácie diváka prekvapili a dobre zabavili. Bola to
drina a dril, kde nielen herci, ale aj šepkárky dostali poriadne „do tela“.
Náročná príprava a rovnako tak aj predstavenie - no som absolútne presvedčená, že bolo a stále je zmysluplným úsilím, ktoré vašich hercov napĺňa pocitom radosti a šťastia.
Drahí herci, ťažké je nacvičiť dobrú komédiu
a vy už o tom čosi viete. A čo je podstatné,
viete aj to, že čaro divadelného úspechu priamo na scéne sa odhalí až vtedy, keď herec
prestáva byť iba hercom a stane sa plnokrvnou živou postavou na javisku. Viem, že ste sa
dosť natrápili, kým sa tak stalo.
Prvé tri reprízy predstavenia boli ešte stále
pod tlakom textov a mali ste obavy, či vaše
pohyby na javisku a konanie bude také, ako
sme ho nacvičili, báli ste sa, že niekto niečo zabudne a čo sa potom stane, či vás to
nepomýli a ako potom zvládnete situáciu.
Nuž a tak, ako sa tomu medzi divadelníkmi
hovorí, tlačili ste do textov a hrali v takom
rýchlom tempe, že ste prevalcovali divákov.
To však je celkom prirodzený jav aj na profesionálnej scéne. Uvoľnili ste sa a skutočný oslobodzujúci zážitok na javisku ste mali
až pred obecenstvom v Hybiach a potom
v Kvačanoch. Chcem napraviť to, čo som vtedy urobila. Po predstavení som poďakovala
divákom za to, že sa spontánne zabávali, že
vám „drukovali“, ale nebola to iba ich zásluha. Tú najväčšiu ste mali vy! Vám patrí moja
vďaka a poklona.
Aj keď ešte divadelná sezóna neskončila,
v podstate sa len rozbieha, urobíme si malú
rekapituláciu, kde všade už diváci videli „Katarínu“, prvá repríza bola v Malatínach (3.1.), druhá - doma v Žiari (6. januára 2016), tretia repríza bola vo Veternej Porube (16.1.), potom v Kúpeľoch Lúčky (30.1.), v Hybiach
(31.1.), v Kvačanoch (13.2.) a 15. marca 2016 máme sme odohrali predstavenie študentom v L. Hrádku.
Eva Štofčíková
hosťujúca režisérka v súbore
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V predchádzajúcom článku od hosťujúcej režisérky p. Evky Štofčíkovej sme sa dozvedeli o tom, ako prebiehali skúšky pri nacvičovaní hry Prebuď sa, Katarína! Popri všetkých prekážkach, ktoré museli divadelníci
prekonať, vyzdvihla aj ich snahu vložiť do svojich úloh čo najviac zo seba. Za veľmi zodpovedného naučiť
sa texty, pritom označila Janka Smiešneho. Nedalo mi preto, aby som mu nepoložila pár otázok.

MK - Hrával si divadlo už aj predtým, alebo len keď si prišiel na Žiar?
JS - Divadlo som hrával aj predtým vo svojom rodisku. Okrem väčších diel sme pripravovali aj kratšie scénky, napríklad na Silvestra, atď. Som rád, že som mohol aj teraz s kolegami - hercami navštíviť Veľké Borové,
kde sme už dvakrát odohrali predstavenie, ako ochotníci zo Žiaru.
MK - Vedel by si povedať, v koľkých divadelných hrách si už hral?
JS - Myslím, že súčasná hra je mojou štrnástou tu v Žiari.
MK - Aké postavy a hry sa ti hrajú lepšie? Sú to komédie alebo drámy?
JS - Musím sa priznať, že drámu som ešte nehral. Režisérka vyberá skôr zábavnejšie formáty, keďže naším
cieľom je najmä odpútanie od každodenných starostí.
MK - V komédii Prebuď sa, Katarína si divákov ohromil veľkým množstvom zapamätaného textu. Ako dlho
sa učíš texty?
JS - Veľmi dlho (a). V posledných hrách bolo textu naozaj dosť, takže si cvičím aspoň pamäť a snažím sa ich
opakovať pravidelne každý deň, keď si nájdem trošku času, či už cez obed, alebo večer pred spaním. Keď
,,prihára‘‘, učím sa aj dve hodiny vkuse.
MK - Máš nejaké finty ako si text ľahšie zapamätať?
JS - Finty ani nie, skôr opakujem (a opakujem a) menšie celky, až kým som si istý, že to viem.
MK - Niekoľkokrát ste boli hrať aj mimo Žiaru. Kde sa Ti hralo najlepšie a prečo?
JS - Na túto otázku sa nedá odpovedať jednoznačne, pretože aj keď ideme znova do rovnakej obce, zakaždým sú iní diváci, iná hra a iná atmosféra. Ale človek, keď to robí s radosťou, tak sa mu musí hrať všade
dobre.
MK - Akého diváka by si si prial?
JS - Takého, ktorý odíde spokojný z predstavenia a potešený tým, že tam bol
...a nakoniec...preto to aj robím – pre ľudí.
MK – Ďakujem veľmi pekne za odpovede a za Tvoj čas. Prajem Ti ešte veľa pekných hereckých postáv
a chuti rozdávať prostredníctvom divadla radosť druhým.
Mária Kováčová
Redakčná rada
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Športová rubrika
Lyžiarsky klub
Tohtoročná lyžiarska sezóna trvala na Dolinkách dva mesiace, začala 6. januára a stredisko pre nevyhovujúce snehové podmienky bolo uzatvorené druhý marcový týždeň. Aj napriek tomu sezóna nebola tou
najslabšou. Podarilo sa nám zorganizovať na veľmi dobrej úrovni Slovenský pohár veteránov s večerným
slalomom, dve kolá Pohára Liptova, preteky učiteľov, celoslovenské preteky športovcov so zdravotným
postihnutím a atraktívny karneval na lyžiach pre členov TJDSŽ – najlepšie masky boli zúčastnenou porotou
ocenené. Náš klub usporiadal aj finále Slovenského pohára žiakov 19.3. – 20.3. 2016 v stredisku Jasná.
Okrem týchto akcií sa niekoľko našich členov zúčastnilo na Svetovom pohári žien v Jasnej ako sťahovači, pomocní časomerači, bránkoví rozhodcovia. A tak šírili dobré meno našej TJ-čke.
Najlepšie výsledky v pretekárskej sezóne dosahovali mladší predžiaci, ktorí sa pravidelne umiestňovali v prvej pätnástke – Zuzka Antošková a Laura Lukášiková skončili celkovo v prvej desiatke a Jakub Garabáš
celkovo obsadil 12. miesto. Dievčatá sa za odmenu zúčastnili na žrebovaní čísel pretekárok na svetovom
pohári v Jasnej. Naša Laura bola číslo 14, ktoré si vybrala Petra Vlhová. V žiakoch nás na medzinárodných
pretekoch vo Vrátnej reprezentoval Tomáš Noris. Do popredia sa dostáva nastupujúca generácia lyžiarov
(r.n. 2008) na čele s Lenkou Stromkovou a Jurkom Mlynarčíkom, ktorí sa umiestnili na stupni víťazov na
celoslovenských pretekoch v kategórii superbaby.
Za úspechmi nášho klubu stojí systematická práca trénerov – hlavného trénera Zbyňa Poddaného
a ďalších 6 trénerov, ktorí sa každodenne venovali deťom počas lyžiarskych tréningov.
Zimná sezóna sa končí, ďakujeme za podporu rodičom, sponzorom a priateľom nášho lyžiarskeho
klubu.
Milan Mlynarčík
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Príspevky od našich čitateľov
JAR
Jar, sťa vykupiteľ všemocný,
opäť zimu porazila
a tam, kde človek býva bezmocný,
akoby čarovná víla...
Jar – tri písmenká spojené do dní upradených zo slnka, zelene, úsmevu a jarných prác na poli. Či hukot
traktorov, skorší ranný svit nás bude prebúdzať do veselšej prírody, kde každá stonka, tráva alebo puk bude
predzvesť toho, že do našej prírody opäť zavítala jar.
Kladieme si otázku, aká bude tohto roku: teplá, daždivá, alebo práve naopak slniečko svojím pohladením
nebude skúpe a bude žiariť v každej svojej chvíli? Nechajme sa prekvapiť, na bilancovanie jari je ešte príliš
skoro. A v podstate to, čo nám príroda prinesie, my musíme prijať a akceptovať.
Skúsme si tak na chvíľku sadnúť a zamyslieť sa nad tým, čo pre človeka toto ročné obdobie znamená. Pre
mňa je to určite otvorenie mysle a svojich myšlienok do prírody, lebo či chceme, či nechceme, príroda nás
donúti ísť von, kochať sa jej krásami, čerpať energiu z jarného tepla a očami vnímať tú jednoduchosť v podobe zelenej trávy, prvých tulipánov, snežienok. Pre niekoho je jar spojená s prácou v záhrade, ale aj to má
svoje čaro. Pýtate sa, v čom... No hlavne v tom, že to, čo si vypestujete si potom na jeseň uskladníte, lebo
to, čo si vypestujete, v zime budete jesť a ešte aj to, že to, čo si vypestujete bude dar Vašej zeme a Vašej
vynaloženej práce. Myslím, že je tu dosť kladných myšlienok, ktoré nám jar prinesie.
Tak skúste si aj Vy
premyslieť a nájsť si svoj zmysel jari, vedzte jednému, budete spokojní, lebo ten zmysel si nájde miesto vo
Vašej mysli a bude Vás hnať k tomu, aby ste ho, či už manuálnou alebo duševnou prácou, dosiahli.
A na záver moje prianie: nech Vaša chuť po jari je čestná, láskavá a hlavne naplnená dobrom, láskou, milým
slovom a úsmevom.
Veď predsa zima končí,
počuješ tiež bľabot ovčí.
Jar povedala zime nie,
príroda v plnej kráse žije!

Ing. Andrea Kováčová

Orálna vakcinácia líšok proti besnote – jarná kampaň – oznámenie a poučenie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš príslušná podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.
z. o veterinárnej starostlivosti Vám oznamuje, že v čase od 4.4. – 18.4.2016 (posun je možný podľa počasia)
bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcína bude pokladaná
letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania – 25 vakcinačných dávok na 1 km2, z výšky 50 metrov nad
terénom pri rýchlosti 150 km/hod., v dvoch letových líniách navzájom vzdialených 500 m. Pri leteckom pokladaní sa vynechajú územia s nadmorskou výškou nad 1200 metrov, vodné plochy, cestné komunikácie,
mestá, osady.
Poučenie o vakcinačnej návnade – LYSVULPEN por. a. u. v.: obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný
kmeň besnoty SAD Bern. Zmes je naplnená do plastikových toboliek, ktoré sú obalené návnadnou hmotou s tetracyklínom. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie.
Vo vnútri návnady je uložená plastiková tobolka s viacjazyčnou potlačou „Pozor – vakcína proti besnote“.
Obsah tobolky je načervenalej farby.
Manipulácia s vakcinačnými návnadami a bezpečnostné opatrenia: Pre človeka je vakcinačná návnada pri
bežnom zaobchádzaní neškodná. Z bezpečnostného hľadiska a z dôvodu zabránenia prenosu ľudského
pachu na vakcinačnú návnadu doporučujeme nedotýkať sa jej a obmedziť voľný pohyb psov po dobu
14 dní od ukončenia leteckej pokládky. Ak sa obsah blistra dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť
vodou a mydlom. Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite
vyhľadať lekárske ošetrenie.
Riaditeľ RVPS LM
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Duchovný príhovor k Veľkej noci
Boh je na strane života
V človeku je prítomná silná túžba žiť. Aj napriek chorobe, bolesti, utrpeniu, sklamaniam a neúspechom,
smäd po živote je silný. Niekedy sa však mnohí ocitajú akoby na dne priepasti. Túžba po živote ustupuje
čiernym myšlienkam. Ale aj človek prežívajúci nie práve najšťastnejšie obdobie života, potrebuje vidieť
svetlo na konci tunela, a najmä potrebuje silu tunelom prejsť.
Odkiaľ tú silu vziať? O čo sa môžeme oprieť? Skúsme chvíľu spoločne hľadať odpoveď.
Francúzsky kňaz Abbé Pierre hovorí, že život ho naučil trom istotám: že Boh je Láska, že sme milovaní a že
sme slobodní.
Tieto tri istoty môžeme naplno prežiť práve počas veľkonočných sviatkov. Boh sa z lásky obetoval za nás.
Obetoval sa úplne, lebo láska nerobí veci polovičato. Jeho láska k nám je taká veľká, že neváhal ponúknuť
život vlastného Syna, aby sme sa mohli vymaniť z okov smrti.
Z tohto poznania pramení druhá istota, že Bohu na nás záleží, preto neváhal zaplatiť tak vysokú cenu. Každý si môže byť istý, že nie je nepotrebný ani opovrhnutý. Každého život má svoju hodnotu.
Tretia istota je už hlavne o našom prístupe k životu. Náš život má hodnotu, no my mu potrebujeme dať
zmysel. Môžeme sa slobodne rozhodnúť kde a v čom spomínaný zmysel budeme hľadať. Je neskutočne
veľa možností. Samozrejme nie je možnosť ako možnosť.
Tri vyššie uvedené istoty majú spoločnú črtu. Je ňou láska. V prvých dvoch je vyslovene spomenutá, no
nachádza sa aj v tretej. Sloboda sa uskutočňuje v láske. Láska dá životu zmysel. Láskajejedným zozákladnýchrysov, na ktorýchsazakladápodobnosťčlovekaaBoha. VBohujevplnosti, vkaždom človekusa ešte lenrozvíja. Rozvíjanie lásky je najkrajším zmyslom života.
Veľkonočné sviatky sú niekedy označované ako sviatky jari. Najmä tými, ktorí neslávia ich kresťanský obsah. Je pravdou, že na jar sa príroda prebúdza a prekypuje životom, teda je tam dôvod na oslavu. Radi
oslavujeme život, jeho zrod, jeho krásu. Čo však vtedy, keď život nie je taký, aký by sme ho chceli mať? Čo
keď príde nešťastie, choroba, nezdary? Je aj vtedy dôvod na oslavu?
Aj pre kresťanov sú veľkonočné sviatky sviatkami života. No najskôr je tu krutá smrť. Potom však na rad
prichádza život. Nie však život, ktorý na jar prepuká, no na jeseň hynie. Prichádza život bez konca, ktorý má
hodnotu aj vtedy, keď nie je podľa našich predstáv. Boh nám ukázal, že na životné katastrofy sa treba dívať
inak. Boha nemôžeme hľadať iba na kríži alebo v hrobe, kde bol uložený. Tam nie je. Radosť Veľkej noci je
práve v tom, že podporuje našu túžbu po živote. Nie je o smrti, ale o živote. Hrob ostal prázdny. Boh je na
strane života.
Túžba po živote je našou najvlastnejšou túžbou. Oprávnene. Posolstvo Veľkej noci nás v našich túžbach
posúva o krok ďalej.
Milan Prídavok rímskokatolícky kňaz
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Spoločenská kronika

Naši jubilanti v roku 2015
Pavel Kováč
Jela Rakytová
Mária Červeňová
Ľubica Kubovičová
MUDr. Henrich Klečka

Žiar 211
Žiar 22
Žiar 11
Žiar 204
Žiar 168

75 rokov
65 rokov
65 rokov
60 rokov
60 rokov

Prišli na svet
Dieťa je naplnením života, jediná skutočná hodnota, čo po ňom zostane...

Sebastián Fašanok
šanok
k

Žiar 245
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! Zber obnoseného šatstva !
Zapojte sa do zberu obnoseného a
nepotrebného šatstva,
ktorý sa bude konať v našej obci
v termíne od 25.04.2016 – 06.05.2016.

Šatstvo môžete priniesť pred vchod Kultúrneho domu v Žiari.
Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu tak,
aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.
ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné
obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané
koberce, periny,
hlavnice.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.

Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky zabalili osobitne a označili.
NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem
tkaných)
a veľmi znečistené veci.
Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom,
ktorí ho môžu potrebovať.
V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu
šetríte aj životné prostredie.

! Zber obnoseného šatstva !
19

ZÁVER
Druhé číslo v našom podaní. Opäť plné zaujímavých okamihov, plné štylizácie a plné niečoho, čo nezažívame každý deň. Sme vďační, že sa nám opäť život v našej obci Žiar podarilo položiť na papier, aby ste si to
prečítali Vy všetci, ktorým naša dedinka svojou krásou, nielen v podobe prírody, ale aj v podobe dobrých
ľudí akokoľvek prirástla k srdcu.
Žiaľ, mrzí ma jedno, že sme sa nedočkali žiadneho príspevku od Vás. Ale som optimista a verím, že tým
budúcim číslom to začne, a tak ako ja som poctená tým, že moje články sú uverejňované v novinách, tak
budete na to hrdí aj vy. Moje prianie znie jednoducho: pero, papier a téma. Tri slová, ktorých výsledkom
bude Váš článok, ktorým sa pred nami všetkými predstavíte a budete sa tešiť, že článok nečítajú len ľudia
v Žiari, ale po celom svete, lebo jedna klišé veta: „svet je malý, priatelia!“
Veľká noc – tak ako prvé číslo v našom podaní bolo nazvané Vianočným, tak druhé je možné nazvať Veľkonočným.
Priatelia, čitatelia! Krásne veľkonočné sviatky, nech vo Vašom dome, srdci, žije a prebýva životný pokoj,
nech vzájomná ľudská oddanosť je Vašou vlastnosťou a nech Veľká noc je skutočne veľká, nielen slovom,
ale aj žitím a úsmevom.

Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári,
Bystré nohy, svižný korbáč,
šunku, chlebík, ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc,
skrátka krásnu Veľkú noc.
Ing. Andrea Kováčová
šéfredaktorka Žiarskych novín
a redakčná rada

Príspevky sú v pôvodnej podobe bez úprav!
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