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PRÍHOVOR STAROSTU
Vážení spoluobčania,
je čas adventu a očakávania príchodu najkrajších sviatkov
v roku – Vianoc. Je to čas rodiny. Stretávajú sa príbuzní, známi,
aj tí, ktorých sme skoro celý rok nevideli. Sadáme si k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme
rodinné puto. Okrem rôznych príprav a stretnutí je však aj čas
na hodnotenie a bilancovanie – čo nám rok priniesol,
odniesol, čo sme mohli urobiť, pomôcť, no nestalo sa tak.
Aj my hodnotíme a bilancujeme čo sme urobili a ako sme to
urobili, a čo sme mohli urobiť, avšak...
Obecný úrad a Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach
plánovalo jednotlivé akcie v obci. Okrem kultúrnospoločenských podujatí, ktoré majú svoju tradíciu, sme
realizovali samozrejme aj investičné akcie. Urobili sme
revitalizáciu ihriska, jeho trávnatej plochy, revitalizovala sa aj
budova TJ. Urobila sa nová fasáda, práce boli riešené
svojpomocne, formou dobrovoľných brigád, aj touto cestou
sa chcem ešte raz všetkým dobrovoľníkom poďakovať. Ďalej
sa uskutočnila rekonštrukcia mostíka nad kostolom. Pôvodný
poškodený, ktorý mal nevyhovujúcu statiku, bol zbúraný a
zhotovil sa nový – rozšírený. Jedna z najväčších investícií
z obecného rozpočtu bolo vyasfaltovanie jednotlivých úsekov
ciest v obci, kde sa preinvestovalo 87 800 eur. Samozrejme, že
v obci máme ešte veľa nevyhovujúcich komunikácií, ale práce
musia prebiehať postupne, aby sme to zvládli ﬁnančne. Určite
sa všetci tešíme z ukončenia stavby obecnej kanalizácie.
Kanalizácia – stavba bola odovzdaná už v októbri tohto roku,
momentálne sa čaká len na spustenie skúšobnej prevádzky.
V časti „Starý mlyn“ vyrástlo počas roka veľa nových domov a

dalo by sa povedať, že Starý mlyn už je Novým mlynom. Ľudia
chcú bývať, čiže automaticky vznikli požiadavky na inžinierske
siete. V súčasnosti je situácia nasledovná: vodovod a kanalizácia je
zrealizovaná v ľavej časti Starého mlyna, kde je hlavné ťažisko
výstavby. Elektrické siete sú zrealizované v celej časti Starého
mlyna. Obec na výstavbu vody a kanalizácie v uvedenom rozsahu
preinvestovala sumu s rozpočtom 84 237 eur, na ktorú si zobrala
úver. Kolaudačné konanie a odovzdanie stavby by malo
prebehnúť do konca roka. Kanalizácia v tejto časti však nebude
zatiaľ sprevádzkovaná. Na pravú časť Starého mlyna sme dali
vypracovať projektovú dokumentáciu a podali sme žiadosť
o nenávratný ﬁnančný príspevok na envirofond. Zostáva nám
dúfať, že rozhodujúci orgán bude pre nás ústretový a obec
dostane peniaze. Žiadosť o nenávratné ﬁnančné prostriedky
máme podanú aj v rámci cezhraničnej spolupráce a to PL-SK
na rekonštrukciu obecného parku v centre obce. V budúcom
roku plánujeme investovať do úpravy komunikácií, obnovy
detského ihriska, prístavby garáže pri budove TJ, čiastočné
opravy ciest na Starom mlyne, opravy mostíka pri Kamilovi
Buganovi. Predpokladané výdavky sú 35 000 eur.
Na záver by som rád všetkých poprosil, že s prichádzajúcimi
sviatkami prichádzajú aj rôzne prejavy zábavy, jednou z nich je
zábavná pyrotechnika. V súvislosti s ňou vás prosím, (zakázať to
neviem), rešpektujme požiarne opatrenia a hlavne skutočnosť, že
v dedine sú aj starší ľudia, deti a samozrejme aj dospelí, ktorým
tento druh zábavy narúša pokojný spánok. Rovnako s tým majú
problémy aj zvieratá, dochádza k ich dezorientácii. Preto ešte raz
prosím, rešpektujte pokoj spoluobčanov a dobré susedské
vzťahy.
S prianím pokojných a požehnaných Vianoc, všetkým zdravie
a pohodu v Novom roku!
Peter Kružel

Svätý Mikuláš medzi deťmi / boli aj dospelí/...
" Mikulášku, dobrý strýčku,
modlím sa ti modlitbičku..." Určite takto
nejako sa modlili všetky deti, len aby ten
Mikuláš doniesol nádielku. A samozrejme, že takto sa modlili aj vavrečské
deti. A Mikuláš nádielku doniesol.
A poriadnu. Najprv napadla kopa snehu,
to aby sme nezabudli, že nielen kožuchy,
ale aj lopaty treba občas vytiahnuť. A keď
už boli všetk y cesty a chodník y
poodhŕňané, Mikuláš prifrčal aj s anjelom
a čertom. Priamo do Kultúrneho domu.
Ako vždy, mal výbornú náladu, všetkých
milo pozdravil a deťom sa ušli aj nejaké
hádanky, ale deti vedeli. Všetko vedeli. Aj
básničky, aj koledy, aj tančeky zvládli na
výbornú a boli aj Betlehemci. Všetci
rodičia boli radi, lebo to znamená, že
máme múdre deti. Niektorí síce na
otázku: " Prečo sa tešíš na Vianoce?"
odpovedali konzumným spôsobom - "
konečne sa dobre najem, budem mať
darčeky, bude veselo", ale boli aj
odpovede, ktoré si treba zapamätať: " celá

rodina budeme na Vianoce spolu, alebo
na Vianoce sme všetci dobrí". Na koniec
jedna celkom malá, ani nie 5-ročná
dievčinka Lilly odpovedala: " teším sa na
Vianoce, lebo ku mne príde Ježiško!"

Povedala pravdu. Príde Ježiško, osobitne
ku každému z nás, všetci to vieme.
Pamätajme však, že Vianoce ale nie sú
o otváraní darčekov, ale o otváraní sŕdc.
Deti, ktoré účinkovali v programe
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• Usmievaj sa, keď môžeš.
• Ospravedlň sa, keď je treba.
• Nerozčuľuj sa pre maličkosti.
• Netráp sa tým, čo sa zmeniť nedá.
• A raduj sa z každého dňa, keď sme spolu.
/i.k./

Vianočné trhy vo Vavrečke
Čo povedať a ako opísať? Nápadité, kreatívne, potešujúce,
plné vianočnej atmosféry a nálady! Deti s pani učiteľkami
sa jednoducho pochlapili a ponúkali krásne a aj chutné
produkty. Škoda len, preškoda, že náš občan to málokedy
ocení a ani sa nepríde pozrieť...a tak podporiť deti k tvorivosti
a šikovnosti. Malá spomienka cez objektív...
/i.h./
to vedia - svätého Mikuláša aj všetkých divákov v Kultúrnom
dome na 2. adventnú nedeľu privítali s otvorenými srdcami,
srdečne, milo a úprimne. Tak nech nám tá srdečná atmosféra
vydrží čo najdlhšie, nielen v Advente a na Vianoce.
/i.h./

Bilancujeme...
Bilancujeme ...
Príprava na Vianoce, najkrajšie sviatky v roku, môže mať
rôzne podoby. Záleží to len na nás. Necháme sa strhnúť zhonom
predvianočných nákupov, upratovania, alebo zanecháme všetko,
čo nás kamsi ženie a na chvíľu sa zastavíme? Nebolo by na škodu
prehodnotiť zmysel svojho života a svoje životné smerovanie.
December je mesiac, počas ktorého akosi viac rozmýšľame
o svojich úspechoch, ale i neúspechoch aj my v škole. Je to veľmi
potrebné, aby sme vedeli v budúcnosti, čoho sa musíme
vyvarovať a v čom pokračovať. V uplynulom roku našu školu
navštevovalo 77 žiakov, v tomto roku je nás viac - 82. Každá
trieda v ročníkoch má svoju stanovenú minimálnu a maximálnu
kapacitu. Napríklad v prvom ročníku môže byť najviac 22 detí
v triede. To znamená, že ak sa zdvihne demograﬁcká krivka, teda
ak pribudnú deti, bude musieť pribudnúť aj trieda. A na tú
momentálne nemáme priestory. Bolo by nám v našej malej
školičke trochu pritesno. Vyučovanie na smeny - aj popoludní,
ako to niekedy v minulosti fungovalo, je pre mnohých rodičov
a žiakov problematické, nepraktické. Keďže vo Vavrečke nových
domov pribúda, určite pribudnú aj noví obyvatelia. To by sa o pár
rokov mohlo odzrkadliť aj na zvýšenom počte školopovinných
detí vo Vavrečke. Ako to vyriešime potom... Ten istý problém je
aj v školskom klube. Minulý rok ho navštevovalo 47 žiakov. Tento
rok ich v ňom máme 52 a mohlo by ich byť viac, ale veľkosť tried
nám to nedovolí. V školskom klube sme tento rok kompletne
zrekonštruovali priestory WC, pretože hygienicky a kapacitne už
nevyhovovali. Opravili sme aj poškodenú dlažbu na chodbách a
v skladoch školskej jedálne. V telocvični sme trochu rozšírili
priestory zrušením skladu náradia. Žiaci majú aspoň o kúsok
miesta viac na pohybové cvičenia.
Škola je ako rodina, aby dobre fungovala, musí mať svoje
pravidlá:
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k jeho 85-tym narodeninám a pani Viktórii Šimuradíkovej, ktorá
oslávila 80-te narodeniny. Oslávencom gratuloval aj samotný
svätý Mikuláš, ktorý mal podozrivo známy hlas. /Všetci vieme,
komu patril, preto aj touto cestou mu ďakujeme za jeho
dlhoročnú službu/. Darčeky porozdával všetkým dôchodcom,
okrem toho poprial hlavne zdravie, pokoj v rodinách a veselú
myseľ, veď bez humoru sa žije ako? No jednoducho na čierno!
Veď čím viac zdravého humoru - tým viac svetla...
/i.h./

Predvianočné stretnutie
klubu dôchodcov

Predvianočné posedenie
s dôchodcami
Advent je úžasný, lebo veď - Vianoce, stretnutia,
rozhovory, program, návšteva, nádielka... všetko bolo. A bolo
naozaj dobre. Preto má ten predvianočný adventný čas svoj
význam, lebo po celý rok čas beží, uteká, šprintuje. A na nič
nie je čas. Niekedy ani to stretnutie nedožičí. Ale Advent nám
dopraje stretnutia, zamyslenia, polepšenia, nádielky milých
slov, dobrých skutkov. Aj predvianočné posedenie bolo
v adventnej nálade. Začalo tradične svätou omšou, ale bol aj
spoločný obed, kultúrny program, spoločné koledy, dokonca
sa gratulovalo oslávencom, pánovi Karolovi Pepuchovi

Vianočný čas je obdobím, keď sa ľudia stretávajú, spomínajú a
snažia sa byť ústretovejší, bližší jeden k druhému. Dnešná
uponáhľaná doba, keď nikto nemá na nikoho čas, tlmí plameň
radosti v nás, ktorý bol kedysi v predvianočnom čase taký
prirodzený. „Tlie dokonca aj domáce ohnisko, okolo ktorého
sa stretávali, dnes už tak rozlietané rodiny, nešľahá z neho plameň
radosti, tak ako predtým...“ Takto pekne vystihujú súčasnú dobu
slová básne, ktorú sme si vypočuli na našom dôchodcovskom
predvianočnom stretnutí.
Na 13. decembra 2016 sme mali naplánované stretnutie nášho
klubu dôchodcov vo Vavrečke. Prípravy, nielen tie materiálne, sa
začali podstatne skôr. A že naša snaha nebola márna, dokazuje aj
skutočnosť, že sme sa zišli skoro v kompletnom zložení.
Dvojnásobne nás teší, že sme mohli medzi nami privítať aj naše
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najstaršie členky. 87-ročnú pani Žoﬁu Ilkovú a 80-ročnú pani
Žoﬁu Farskú. Sme radi, že medzi nami nechýbal ani pán
starosta Peter Kružel a naša poslankyňa pani Alena Hvoľková.
Nálada bola výborná aj bez médií a rádia. Pri vlastnom speve
vianočných piesní sa postupne spomínalo... Na tých, čo už nie
sú medzi nami a na naše mladšie roky, kedy sme boli plní síl a
predsavzatí. Dnes, keď už nie jedného z nás trápia zdravotné
problémy, sme radi, že sa môžeme stretnúť v milom kolektíve a
„prebrať“ radosti i starosti nášho neľahkého dôchodcovského
života. A bolo že o čom rozprávať. Vytvorili sa dve skupiny:
mužská a ženská a každá si riešila svoj okruh problémov. Ako
na každom vianočnom stretnutí ani teraz nechýbal vianočný
stromček, pod ktorým sme si vzájomne vymenili drobné
darčeky. Pri rozbaľovaní bolo veľa radosti. Darček vždy poteší,
nech sme akéhokoľvek veku.
Tak, ako sa my vždy tešíme na spoločné stretnutie, tak
na stretnutie s nami sa tešia aj obyvatelia domova sociálnych
služieb v Zubrohlave. Už sa stalo tradíciou, že na druhý deň
skupina našich žien bola navštíviť týchto spoluobčanov.
Nesmierne sa potešili nielen našej účasti, ale aj prineseným
darčekom a ovociu. Nálada bola umocnená spevom
vianočných pesničiek, rozhovormi a obojstrannej spokojnosti
zo stretnutia. Opätovne sme sa utvrdili o potrebe takýchto
stretnutí a už teraz sa tešíme na to budúce.
/Ing.V.Seč/

Októbrový výlet
dôchodcov z Vavrečky
Každý rok už v septembri rozmýšľame: „ kde len tých
našich dôchodcov tento rok vezmeme? Čím ich prekvapiť ?“
Veru, veru, nie je to jednoduché, veď teraz ľudia cestujú často,
pochodia kadejaké mestá, miesta a zákutia a pomaly už nie je
čím prekvapiť. Ale tento rok sme boli prekvapení všetci!
Prekvapil nás náš bohoslovec David. Opäť hovorím náš, lebo
náš znamená: náš – z Vavrečky, náš - každého vavrečana, náš –
robí nám všade dobré meno!!! Hm, keby nerobil dobré meno,

slovíčko náš by sme v súvislosti s Davi-dom tak často nepoužívali. Všetko, čo je dobré, človek má tendenciu si privlast-niť!!!
Teda, k tomu výletu sa vrátime. David nás pozval do Levoče,
do seminára na Spiši, na Levočskú horu, do biskupského
úradu. V Levoči sme už s našimi dôchod-cami boli a mnohí
tam boli viackrát, veď Levoča je pútnické miesto. Ale povedali
sme si, že tento raz to bude trochu ináč, lebo to bude
Davidovými očami. A bolo to iné! Bolo to – také rodinné.
Všade, kde sme prišli, už o nás vedeli a venovali
sa nám. Najprv v chráme sv. Jakuba, ktorý skrýva prekrásne
historické skvosty majstra Pavla z Levoče, ale aj iných umelcov.
Ku každému oltáru, nástennej maľbe a soche sme dostali
historický výklad o jeho hodnote a pôvode. Mnoho vecí
v súvislosti s umeleckými dielami a históriou človek pochopí až
pri odbornom výklade, napr. že naši predchodci to mali ťažké
– nevedeli čítať, tak sa kreslilo na steny kostola. V prípade
chrámu sv. Jakuba sme videli sedem hlavných hriechov a božie
milosrdenstvá. Preto, aby mali veriaci stále pred očami, čomu
sa majú vyhýbať a čo majú spĺňať, aby vošli do Kráľovstva
nebeského. Len tak na okraj: my všetci vieme čítať, ale
v súvislosti s morálkou treba pouvažovať, či sa nevrátime ku
maľbám... Potom sme sa spoločne modlili v bazilike na
Levočskej hore. Aj tam sme mali protekciu, David vybavil
svätú omšu len pre nás. Prešli sme si aj Bránu milosrdenstva,
užili sme si nádherný výhľad z Levočskej hory – počasie totiž
prialo, slnko bolo zvedavé tak ako my. A potom zasa tá
protekcia – spoločný obed priamo v seminári, obsluhoval nás
David s ostatnými diakonmi. Po obede nás David pozval
do katedrály sv. Martina, upozornil na množstvo zaujímavých
faktov, umeleckých diel, na dôležité historické medzníky
a návštevy tohto významného chrámu. Odpovedal
na množstvo našich otázok – všetko vedel, bol nabiﬂený, určite
mal z histórie známku AAA+. Pozreli sme si aj biskupský úrad,
tam sa hocikto nedostane, my sme sa dostali – veď protekcia...
A na záver sa konalo ešte také rodinné posedenie pri krátkom
ﬁlme o pokušení a pomoci, ktorý bol v réžii študentov
seminára. A posedenie bolo aj s pudingom a kávou a čajom.
Jednoducho super! Aj touto cestou chcem poďakovať
všetkým, ktorí pomohli – ženám, že upiekli koláčiky a hlavne
Davidovi, za jeho ochotu a priateľstvo. Pri odchode nás
poprosil o modlitby, tak nezabudnite... /i.h./
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Dane a miestne poplatky na rok 2017
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
Daň z nehnuteľnosti, teda daň
z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov
a nebytových priestorov v bytovom
dome, sa pre rok 2017 nemení. Základ
daní, sadzby daní, ako aj práva a povinnosti daňovníkov sú zverejnené na webovej stránke obce - vo Všeobecne
záväznom nariadení obce Vavrečka
č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Vavrečka. Obecné zastupiteľstvo prijalo na rok 2017 dodatok
k tomuto VZN, podľa ktorého daň
menšia ako 2 € (vrátane) nebude vyrubená. Samotná daň by v tomto prípade
bola totiž nižšia ako náklady spojené
s konaním. Daňovník, ktorému bude
doručené rozhodnutie, daň zaplatiť
musí.
Občanom pripomíname, že akúkoľvek
zmenu, súvisiacu s nehnuteľnosťami, sú
povinní oznámiť správcovi dane, teda
obci Vavrečka. Týka sa to najmä občanov, ktorí v roku 2016 nehnuteľnosť
v obci kúpili, dostali, zdedili alebo inak
nadobudli. Rovnako to platí aj pre
občanov, ktorí dostali stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.
Svoju nehnuteľnosť si musia priznať
a podať daňové priznanie na obecnom
úrade. Daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti je daňovník povinný
podať najneskôr do 31. januára 2017.
Príslušné tlačivá daňového priznania
Vám budú poskytnuté na OcÚ.
MIESTNE DANE
Miestne dane sa v obci Vavrečka
pre rok 2017 nemenia. Podrobné
informácie o miestnych daniach sú
uvedené na webovej stránke našej obce vo Všeo-becne záväznom nariadení obce
Vavrečka č. 2/2015 o miestnych daniach
na území obce Vavrečka.
Jednou z najvýznamnejších miestnych
daní je daň za psa. Sadzba dane za psa
zostáva v roku 2017 nezmenená, t.j. vo
výške 5,- € za jedného psa/kalendárny
rok. Daňová povinnosť vzniká prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane a zaniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom už daňovník nie je vlastníkom
alebo držiteľom psa.

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY
ODPAD
Poplatok za komunálny odpad na
rok 2017 ostáva rovnaký, teda vo výške
15,60 € za jednu osobu/na kalendárny
rok. Vzhľadom na vysoké náklady
spojené s odpadmi v obci, Obecné
zastupiteľstvo vo Vavrečke prijalo dňa
02.12.2016 nasledovné opatrenia:
Komunálny odpad sa bude vyvážať
každý týždeň v mesiacoch december až
marec (z dôvodu vykurovacieho obdobia) a každý druhý týždeň v mesiacoch
apríl až november.
Obec môže znížiť poplatok za komunálny odpad na 50% (t.j. na sumu 7,80 €)
v prípade ak sa poplatník nezdržiava
alebo sa nezdržiaval na území obce viac
ako 90 dní v zdaňovacom období – t.j.
študenti, ktorí študujú mimo obce a
nezdržiavajú sa na území našej obce
väčšiu časť roka. V takom prípade je však
potrebné obci poskytnúť potvrdenie
o návšteve školy, prípadne doklad
z ubytovacieho zariadenia – internátu.
Pokiaľ má študent doklad o tom, že platí
komunálny odpad na internáte, správca
dane mu môže poplatok v našej obci
úplne odpustiť. Právo na zníženie
poplatku za komunálny odpad na 50%
má aj držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím
a držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom. Takýto občan musí obci
predložiť platný preukaz fyzickej osoby
s ŤZP alebo ŤZP so sprievodcom.
Daňovník je povinný nahlásiť vznik,
z á n i k a l e b o z m e nu p o p l a t kove j
povinnosti najneskôr do jedného
mesiaca odkedy nastala rozhodujúca
skutočnosť pre vznik, zánik alebo
zmenu poplatkovej povinnosti.
Úplné odpustenie poplatku za komunálny odpad v našej obci je možné uplatniť
v prípade, že občan zaplatí poplatok
za komunálny odpad v inej obci/meste
a na Obecný úrad vo Vavrečke predloží
potvrdenie alebo písomné oznámenie
príslušného obecného/mestského
úradu, alebo kópiu dokladu o úhrade.
Pokiaľ občan predloží potvrdenie
spoločenstva bytového domu o tom, že
sa nezdržiava v mieste svojho trvalého
pobytu spolu s predpisom mesačných
záloh alebo predloží nájomnú zmluvu,
v ktorej je uvedené, že určitá čiastka
nájomného pokrýva náklady na odvoz
komunálneho odpadu, obec poplatok
nevyrubí. Úplne odpustiť poplatok
môže obec aj v prípade nezvestnej osoby

a osoby vo výkone trestu odňatia
slobody. Správcovi dane je potrebné
predložiť čestné prehlásenie člena
domácnosti alebo rozhodnutie súdu.
Podrobnejšie informácie o poplatku
za komunálny odpad môžu občania
nájsť vo Všeobecne záväznom nariadení
obce Vavrečka č. 4/2016 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré je zverejnené
na webovej stránke našej obce alebo
osobne na obecnom úrade. (mk)

ORAVSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOCNOST, a.s.
Oznámenie o postupe a podmienkach zriadenia napojenia domovej
časti kanalizačnej prípojk y na
verejnú kanalizáciu.
Vážený producent odpadových vôd,
boli Vám doručené tlačivá, v ktorých je
popísaný postup a podmienky pripojenia
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
vybudovanú v obci. Dovoľujeme si Vás
upozorniť na skutočnosť, že pred
samotným zhotovením pripojenia je
nutné doručiť vyplnenú a potvrdenú
prihlášku, ktorá je súčasťou žiadosti.
Samotné pripojenie môžete realizovať
následne v ľubovoľnom teermíne podľa
vlastných možností. Nie je určená žiadna
lehota na uskutočnenie pripojenia od
termínu doručenia prihlášky. Ešte raz si
dovoľujeme pripomenúť, že pre
podmienky fakturácie stočného, ako aj
využívania zliav pri likvidácii odpadu
zo žumpy, je dôležitý termín uvedený
v prihláške a nie terrmín samotného
pripojenia. Každý producent má právo
na jednorazovú likvidáciu odpadu zo
žumpy prostriedkami OVS, a.s. pri
zohľadnení zliav uvedených v žiadosti
podľa dátumu uvedeného
v prihláške.
Nakoľko boli zistené neodborne
vykonané pripojenia a zaústenie
balastných vôd, musíme pripomenúť, že
pripojenie do revíznej šachty je možné
len do pripraveného otvor u. Do
kanalizačnej prípojky je možné
odvádzať len splaškové odpadové vody.
Nesmie byť zaústená voda zo spevnených plôch, oddrenážovania pozemkov,
prípadne z iných zdrojov. V prípade
výskytu nejasností môžete kontaktovať
zamestnancov OVS, a.s. uvedených
v žiadosti.
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Alžbeta Vošková, Rudolf Holub, Lukáš Čiernik,
Monika Čierniková, Barbora Rentková, Barbora
Hutirová, Alžbeta Farbáková, Martin Mišek,
Simeon Minárik
Franco Koroscik
Zosobášili sa
Mgr. Katarína Košťálová a Patrik Jagelka
Peter Matkulčík a Bibiana Adamcová
Opustili nás
Helena Melišíková
starých rodičov. Mnohí sme s nimi strávili časť detstva
a zážitky, ktoré si aj vďaka nim uchovávame a v spomienkach nás budú hriať pri srdci ešte dlhé roky. Preto
práve v októbri - “Mesiaci úcty k starším”, sme sa snažili
aj naše detičky viesť k tomu, aby nezabúdali na starých
rodičov.
Želáme im v mene celého kolektívu veľa zdravia,
radosti a životného optimizmu, buďte ešte dlhé roky
šťastní a v pokoji si užívajte život v kruhu svojich
blízkych. /b.r./

Školská knižnica
Nezabúdajme, mesiac október
je mesiac úcty k starším.
V mesiaci októbri sa už celé desaťročia, častejšie ako inokedy,
skloňujú slová – babka, dedko, starká a starký. Úcta, pochopenie a milé
slovo k starším, by však mali byť sústavné a stále nielen v tomto
mesiaci. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti,
ktoré môžu odovzdávať mladším. Naše deti z materskej školy si počas
mesiaca október našli čas a spolu s pani učiteľkami navštívili
niektorých starších občanov v našej obci. V ich očiach sa objavila
radosť a prekvapenie. Sme radi, že sme spolu s deťmi mohli navštíviť

„Kniha je ako človek. Dôležité je to, čo je v jej vnútri
a nie jej obal.“ Aj takto znie jedna z myšlienok, s ktorými
sa stretávame pri našej školskej knižnici. Knihy sú pre
náš život neuveriteľne dôležité. Prostredníctvom nich
sa prenášame do sveta fantázie, kde sa z nás stávajú králi
a kráľovné, spanilé princezné, škriatkovia, odvážni
dobrodruhovia, či udatní rytieri. Stotožňujeme
sa s postavami v knihe a s napätím prežívame ich príbeh.
Dieťa potrebuje knihy na to, aby mohlo vnútorne rásť.
Stretáva sa v nich so statočnosťou, priateľstvom,
dobrom a zlom, či ľudskými múdrosťami. Školský rok
2016/2017 je vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti.
Aj z tohto dôvodu sa snažíme nabádať deti k tomu, aby
viac čítali knihy. Hneď v úvode školského roka sme
sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy:
Čítam, čítaš, čítame. Našou úlohou bolo vyrobiť záložky
do knihy pre žiakov zo ZŠ Veľké Uherce. Žiaci celej
školy s radosťou vyrábali záložky, pričom sa motivovali
prečítanými knihami. Ešte väčšiu radosť mali, keď
otvorili balík so záložkami, ktorý bol určený pre nich od
žiakov z partnerskej školy. 24. októbra si pripomíname
Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sme
nemohli stráviť nikde inde ako v školskej knižnici.
Najstarší žiaci nám prečítali rozprávku a pripravili si aj
rôzne hádanky. Spoločne sme si otvorili tajuplnú
škatuľu, v ktorej sa nachádzali nové knihy do knižnice.
Školská knižnica bola v tento deň stále otvorená pre
všetkých žiakov, ktorí so záujmom listovali v knihách
a strávili tu nemalé chvíle. Dňa 15.novembra sme mali
možnosť prezrieť si knižnicu v Námestove, kde žiaci
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videli ako vyzerá taká ozajstná, veľká knižnica. Žiaľ naša
škola nemá priestor na vytvorenie osobitnej miestnosti
pre knižnicu, prípadne čitateľský kútik. Knižnica
sa nachádza iba v dvoch skriniach na chodbe. Aj napriek
tomu ju žiaci radi navštevujú a vždy sa tešia či už
z nových, alebo starších kníh, ktoré si môžu požičať
domov. (NK)

Women Institute Slovakia Občianske združenie pomáhajúce
ženám a deťom zažívajúcim násilie.
,,Slovensko bez násilia páchaného na ženách“
Program SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie

Predvianočný čas v našej škole
Zdá sa mi, ako keby to bolo len pred pár dňami, čo si
naši žiaci sadali po dvojmesačnej „prestávke“ do
školských lavíc. A v kalendári už svieti december najkrajšie obdobie v roku, s ktorým sú neodmysliteľne
späté Vianoce. Pre žiakov a pani učiteľky to nie je len
koniec kalendárneho roka, ale aj veľa práce, príprav,
nácvik programu, výroba darčekov a rôzne tvorivé
aktivity na krúžkoch. Tento rok Mikuláš navštívil aj našu
základnú školu, kde si na žiakov poriadne posvietil.
Nielen on, ale aj dvaja nezbední čertíci. Skontrolovali
knihu dobrých a zlých skutkov - žiacku knižku a
každému podľa zásluh rozdávali za odmenu sladkosti
alebo uhlie a cibuľu . A možno by ste ani neverili, ale
niektoré očká našich školákov boli pri pohľade na čerta
celkom vystrašené. Mikuláš bol štedrý a žiakom
podaroval aj pekné nové knihy do školskej knižnice a
veľký balík s učebnými pomôckami. Tie budú školáci
používať na vyučovaní. Okrem príprav na Mikuláša,
vianočných trhov, posedenia pri stromčeku a pečenia
medovníčkov sme si zasúťažili vo vedomostnej súťaži
Všetkovedko, matematickej Pytagoriáde a v recitovaní
povestí Šaliansky Maťko. (DK)

WOMEN INSTITUTE SLOVAKIA o.z.
Poskytujeme odborné sociálne, psychologické a právne poradenstvo
ženám – obetiam domáceho násilia, na vysokej odbornej úrovni, bezplatne
a diskrétne, dlhodobo ambulantnou formou osobne, aj telefonicky na
krízovej linke. Samozrejmosťou je úplná diskrétnosť a mlčanlivosť.
Našimi odbornými partnerkami v oblasti poskytovania sociálnych služieb v
projekte Slovensko bez násilia páchaného na ženách sú MyMamy OZ z
Prešova a Norasenteret z Kirkenes, Nórsko, aj nezisková organizácia
Centrum Slniečko z Nitry, ktorá je aj našim odborným garantom. Okrem
toho máme partnerov aj Prešovskú rozvojovú agentúru a obec Medzany.
Projekt je ﬁnancovaný z Nórskeho ﬁnančného mechanizmu a štátneho
rozpočtu a doba realizácie je do 30.4.2017. Násilie páchané na ženách je
akýkoľvek prejav fyzickej alebo verbálnej sily, donucovanie alebo deprivácia
ohrozujúca život zameraná na ženu a ktorá spôsobuje fyzické a psychické
utrpenie, ujmu, poníženie, obmedzenie slobody a udržuje ženu v
podriadenosti. V násilnom vzťahu netrpia iba ženy, ale aj deti. Nemusia byť
týrané priamo násilníkom. Preberajú podvedome vzorce správania a násilie
sa pre ne stáva normou na riešenie konﬂiktov. Dá sa hovoriť aj o takzvanom
začarovanom kruhu násilia, kedy sa zo syna násilníka stáva tyran a dcéra má
tendenciu stať sa obeťou. Mnoho žien svoju situáciu chce riešiť, ale nevie
ako. Rodina a ani priatelia často pomôcť nemôžu alebo nechcú. Práve kvôli
takýmto prípadom vznikli organizácie poskytujúce pomoc na odbornej
úrovni. Je dôležité, aby pomoc bola profesionálna a dostupná. Domáce
násilie bolo v našej spoločnosti dlho tabuizované a podceňované. Po zmene
systému na Slovensku vznikli organizácie zamerané na pomoc ženám
obetiam domáceho násilia a ich deťom. Medzi tieto inštitúcie patrí aj naša
organizácia. Financovaní sme z projektových ﬁnančných prostriedkov +
spoluﬁnancovanie, pomáhajú nám dobrovoľníci a veľmi potrebná a
užitočná je spolupráca s mestom a zamestnávateľmi, tiež s políciou a
lekármi. Naša pôsobnosť je v celom Žilinskom samosprávnom kraji, ale
samozrejme kontaktovať nás môžu aj ženy z iných samosprávnych krajov,
prípadne ak Vy poznáte niekoho, kto takúto pomoc a podporu potrebuje,
neváhajte nás kontaktovať. Nebuďme ľahostajní k utrpeniu iných a násilie
prestaňme tolerovať.
Náš kontakt : 0919 200 302,info@beznasilia.sk
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