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INFORMAČNÝ OBČASNÍK

Vážení občania,

Vianočné zvyky

opäť je tu čas čarovný, čas Vianoc, čas iste najkrajších sviatkov v roku.
Čas, keď sa stretávame s príbuznými a v kruhu rodiny si sadáme k sviatočnému stolu. Pre niekoho
sú Vianoce pripomenutím si
narodenia Ježiša, pre iných,
ktorí nevnímajú kresťanstvo
ako pilier svojho duchovného
života, sú Vianoce obdobím
rodinnej pohody a odovzdávania darčekov. Pre všetkých
bez rozdielu je to však obdobie, kedy si môžeme dopriať
čas jeden druhému, pretože
spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú
tým najkrajším darčekom,
ktorý si môžeme dať.
Ďakujem Vám všetkým, ktorí
ste sa spolupodieľali na rozvoji a úprave našej obce, ďakujem Vám za každú aktivitu
a činnosť, ktorú ste v prospech obce vykonali.
Milí spoluobčania, dovoľte,
aby som Vám zaželal nielen
v svojom mene, ale aj v mene
zamestnancov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva radostné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov, nech sa Vám splnia Vaše priania, očakávania a
predsavzatia.

-šupina z kapra, alebo kôpka
peňazí – vložili sa pod obrus na
štedrovečernom stole a mali
zabezpečiť, aby sa peniaze
v rodine počas budúceho roka
rozmnožili a pribudlo ich.
-cesnak – symbol zdravia
a jeden z najúčinnejších prírodných liekov mal zabezpečiť
pevné zdravie celej rodine počas nasledujúceho roka.
-med – tento tradičný sladký
produkt mal v náväznosti na
svoju chuť zabezpečiť dobrotu,
hojnosť, či príjemnosť. Zabezpečovať mal to, aby ste celý
budúci rok boli dobrí a milí.
-jablko – z misy ovocia sa náhodne vybralo jedno jabĺčko,
ktoré sa vždy po večeri rozkrojilo priečne na polovicu. Ak bol
jadrovník v tvare hviezdy,
znamenalo to pre rodinu šťastie
a zdravie, no ak bol jadrovník
v tvare kríža, rodinu podľa
tradície čakala choroba, smrť.
-modlitba – aspoň raz v roku
by ste sa podľa tradície mali
poďakovať za jedlo, ktoré máte
a spoločne sa pomodliť.

Požehnané a pokojné Vianoce! Váš starosta obce

Z histórie obce

Kalendárium

Naša školička

Svätý Kríž a jeho osady

Mikuláš, Vianočný koncert Škola v prírode, Deň Jablka OŠK Svätý Kríž
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Hasiči – DHZO

Z histórie obce
zrejmé, že vznikla za horou. Ležala v blízkosti
susedných Ančikovian. Na konci 16. storočia, podľa
daňového súpisu z roku 1584 stálo v Záhorovisku až
8 obydlí tunajších zemanov.
Hypolitovi pravnuci Ján a Motko (Mothk)
a ich deti Mikov, Mikuláš, Gregor, Tomáš, Niklinus
a Michal, v roku 1360 uskutočnili dohodu so synmi
Petra z Okoličného, na základe ktorej im pripadla
časť majetku Okoličányovcov, nazývaného Črmnô.
Motko a jeho potomkovia si tu založili dedinu a jej
názov používali v prímení (de Cherumpna) spolu
s názvom Svätého Kríža (de Kerestur). Črmnô bolo
aj v nasledujúcom období čisto zemianskou samotou
bez poddanského obyvateľstva. V 15. storočí
zemania Motkovci v susedstve Črmného založili aj
ďalšiu osadu s názvom Motkovisko.
Niekedy koncom 15. storočia patrila časť
územia Svätého Kríža ku kráľovskému majetku
a bola súčasťou hradného panstva Nového hradu
(Novum Castrum), dnešného Liptovského Hrádku a
už v 14. storočí sa zaužíval pre toto územie názov
Kraľovany (Kraloweni, Kyralfalwa). Osada ležala
v blízkosti sídla farnosti Svätého Kríža a tak koncom
16. storočia splynula do jednej obce Zent Kerezt et
Kraloweni.
V chotári obce Svätý Kríž sa pri prechode
cez potok Črmník nachádzala aj malá osada zvaná
Priechod. V polovici 16. storočia na jej území neboli
žiadne domy, spomína sa iba ako opustená osada
Priechod retro fluvium Chrminik. Je preto takmer
isté, že na území tejto dediny stálo sídlo zemanov.
Podľa slov najstarších občanov Svätého Kríža, bola
táto osada vypálená, kôli moru. Ešte v 70.-tych
rokoch minulého storočia tu boli funkčné pivnice
starej kúrie, ktoré využívalo miestne Roľnícke
družstvo.
Dnes najväčšou časťou Svätého Kríža sú
Stráňany, ktoré sa v roku 1596 spomínajú ako
Straneni alias Zenth Kerest. Prvá písomná zmienka
o osade je už z roku 1536, kedy patrila zemanom
z Palúdzky. Žila tu jedna zemianska rodina a štyri
sedliacke domácnosti.
Svätý Kríž ako sídlo stredovekej farnosti sa
v písomnostiach zo 14. – 16. storočia spomína
väčšinou v maďarskej forme – Zentkerezt, Keresztur,
Kerestes. Najstaršia písomná zmienka, ktorá obec
pomenúva Svätý Kríž (...Zwetheokrysa) pochádza
z konca 15. storočia. V období socializmu niesla obec
názov Liptovský Kríž, v 80.-tych rokoch minulého
storočia však došlo k opätovnej zmene, na názov
Svätý Kríž. Osady Záhorovisko a Ančikovany dnes
už neexistujú, v Priechode je benzínka Jurki a linka
na triedenie odpadov a život v ostatných osadách tak
splynul do jednej krásnej obce Svätý Kríž.
-pt-

Svätý Kríž a jeho osady
Slovenský historik s českými koreňmi, Pavel
Dvořák vyslovil myšlienku, ktorá má svoju
opodstatnenosť aj dnes: „Aby sme sa o sebe vedeli
viac, treba poznať našu históriu“. Poďme teda
spoznávať históriu obce Svätý Kríž, v ktorej žijeme,
konkrétne jej osád z minulosti.
Dnes už nikto nedokáže s určitosťou
povedať, kedy táto liptovská obec vznikla, ale
dokázateľnou a prvou písomnou zmienkou, je tá z
roku 1285. Vtedy kráľ Ladislav IV. daroval
Hypolitovi (Ipoch), synovi Rachla a Stachovi
(Leustach), synovi Aladára z Liptova územie
v rozsahu dvoch popluží, patriacich ku územiu
Paludze (...de terra ville Polugy), za zásluhy pri
sprevádzaní kráľovho posla do Poľska a Ruska.
Tento nie veľký, ale ani nie malý majetok si obaja
vlastníci o 15 rokov aj spravodlivo podelili. Severnú
časť si ponechal Hypolit a južná pripadla Stachovi.
Vybudovali si tu svoje kúrie a zároveň na ich území
vyrástol aj kostol Svätého Kríža. Potomkovia
Hypolita a Stacha, uznávaní zemania v Liptovskej
stolici, Cínovci, Gôtovci, Motkovci a Ančikovci si
toto územie opäť podelili a zároveň si ich podľa seba
aj pomenovali. A tak tu razom vznikli osady
Cínovisko, Motkovisko, Ančikovany.
Vráťme sa však ešte späť do roku 1300.
Jednu časť svätokrížskeho územia, ktorú vtedy získal
Stacho, dostala v 14. storočí pomenovanie podľa
svojho
zakladateľa
Stacha
(Leustacha),
Leustachhaza. Ten na tomto území postavil aj kúriu
a zabýval sa v nej. Čoskoro do kúrie pribudli aj deti a
to: Cín, Stacho, Ivanka a Matej. Tí všetci používali
prímenie z Leustachovho domu (de Leustachhaza).
Najdlhšiu históriu však písal rod prvorodeného Cína,
po ktorom niekedy v 16. storočí pomenovali aj jednu
časť Svätého Kríža, Cínovisko. Cínovci používali
najskôr prímenie de Leustachhaza, neskôr de Szent
Kerszt (zo Svätého Kríža).
Druhú časť svätokrížskeho územia v 14.
storočí získal spomínaný Hypolit a ten si tiež založil
svoju osadu s kúriou, kde splodil svojich potomkov.
Osada niesla názov Ipochhaza.
Časť územia Svätého Kríža patrila na
prelome 14. a 15. storočia zemanovi Ančikovi,
potomkovi Hypolita, ktorý tu postavil taktiež svoju
kúriu a pomenoval toto územie po sebe (Ipoch alias
Ancikhaza). Prvý krát sa táto osada spomína v roku
1473. V 16. storočí v Ančikovanoch aj susednom
Záhorovisku žilo viacero zemianskych rodín. V 70.tych rokoch minulého storočia tu ešte boli na poli pri
orbe viditeľné pozostatky stavebných materiálov.
Osadu Záhorovisko vybudovali tunajší
zemania niekedy v 16. storočí a už podľa názvu je
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Kalendárium
Vo štvrtok 5.12.2019 zavítal aj do
obce Svätý Kríž, Svätý Mikuláš.
Program naštartoval komik, kúzelník, bruchomluvec a zabávač
Sranda Banda. Po vystúpení,
ktoré zaujalo množstvo detí a ich
rodičov prišiel aj dlhoočakávaný
Svätý Mikuláš. Nezostal nič dlžný svojej povesti a viac ako 120
deťom rozdal balíčky plné sladkostí.

„Robme malé veci s veľkou
láskou. Veľké veci prenechajme
iným...“
Peter Zimmermann,
správca farnosti

VEĹKÁ NOC ...
V dedine nám vyrástlo niekoľko
veľkonočných stromov ... úplná
Veľkonočná paráda

TURIČNÝ STROM ...
NOVOROČNÉ DIVADLO ...
Prvý mesiac v roku k nám zavítalo Ľubeľské ochotnícke divadlo
s tragikomédiou „Vrecká plné
peňazí“

Naši hasiči postavili máj pred
obecným úradom. Aj tak náš
dobrovoľný hasičský zbor pomáha udržiavať tradície. Ďakujeme
chalani

"Mám veľmi rád tento predvianočný čas. Je neuveriteľne krásne
vidieť rozžiarené očká detí, ktoré
s napätím čakali Mikuláša." starosta obce Dušan Matejka
VIANOČNÝ KONCERT...
Už po koľký krát, tradične na
Vianoce 26.12., vo Svätom Kríži
v kostole povýšenia Svätého kríža, nám naša rodáčka pôsobiaca v
talianskej Perugii Anička Droppová za sprievodu vynikajúcich
umelcov Martina Socháňa a Metóda Rakára dokreslila Vianoce
tradičnými piesňami a koledami.
Anička,
Martin,
Metod
ĎAKUJEME

FAŠIANGY 2020 s DHZ ...
Dňa 15.2.2020 sa v Svätom Kríži
už tradične konal fašiangový
sprievod masiek. Tento rok sa
organizácie zhostil miestny Dobrovoľný hasičský zbor. Tak ako
každoročne nechýbala dobrá
hudba, spev a veselá nálada.
Dávid Kurcina, veliteľ DHZ Svätý Kríž :)

JÁNSKA VATRA
Na Jána pripravili
DHZ a Šport Bar
parádnu VATRU.
Pochutili sme si na
fazuľovej polievke,
pivku a tiež bola
tombola.
HRDINOVIA SNP
76. výročie SNP sme si pripomenuli kladením venca a zapálením
sviečok pri pamätníku padlých
občanov v našej obci.

Tento rok to bol v poradí už tretí
vianočný koncert, ktorý je iste iba
malým počinom, ale snáď má
veľké posolstvo, ktoré nachádzame aj v duchovnom odkaze
Matky Terezy z Kalkaty, ktorá
povedala:
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Investičné diela
Inžinierske siete Ohrady

Na jar 2020 bola v našej obci
skolaudovaná akcia investora
Stredoslovenská distribučná a.s.
rozšírenie NNK v časti Ohrady
v dĺžke viac ako 1km, kde je
vybudovaných 15 prípojných
bodov
pre
40-45
nových
stavebných pozemkov.

Učebne Základná škola
Naša základná škola bude mať
nové učebne. Realizujeme projekt
IROP
v
zastúpení
ZŠK,
spolufinancovaný
Európskym
fondom regionálneho rozvoja:
Vybudovanie
polytechnickej
a biologickej
učebne
a modernizácia
jazykovej
učebne v ZŠ Svätý Kríž.
Investičné
náklady
188 438,51Eur.

Po kontrole VO riadiacim
orgánom je vybavenie učební,
ktoré bude dodané do 5 mesiacov
firmou Daffer s.r.o.

Zavlažovanie ihriska
Naše futbalové ihrisko bude mať
moderný automatický závlahový
systém. Dodávateľ Zavlahy s.r.o.
Investícia
13 348,80Eur.
Financovanie SFZ 10 000Eur
a vlastné zdroje.
Realizovali sme stavebnú časť
projektu, ktorá bola ukončená
koncom
októbra.
Náklad
47 501,04Eur. Realizovala firma
Kalorim s.r.o.

Vysadili sme

NAJ Okno, balkón, predzáhradka

Začiatkom novembra zamestnanci Obecného úradu vysadili na
verejných priestranstvách v obci
stovky jarných kvetov. Cibuľovina pochádza od kvalitných holandských pestovateľov - tulipány
Estella Rijnveld, plnokveté narcisy Apotheose a Great.

BOCIAN BIELY
Aj tento rok prileteli do našej
dediny bociany. Je obdivuhodné,
ako tento párik bociana bieleho,
rok čo rok využíva svoju vtáčiu
navigáciu a dlhočiznú, viac ako
dvojmesačnú cestu spoza rovníka
poľahky
trafí
do
svojho
hniezdiska vo Svätom Kríži.

OBEC Svätý Kríž
Jednota dôchodcov Svätý Kríž
Cieľom súťaže je motivovať
občanov obce, aby sa aktívne
zapojili
do
zveľaďovania
životného prostredia.
Poďakovanie: texty p.Víteková,
p.Hujová, p.Tomčík, p.Kurcina,
p.Repa, p.Zimmerman, p.Matejka

foto: p.Hujová,p.Matejka,p.Repa
online - nepredajné
Prispejte článkom k Veľkej noci.
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www.svatykriz.sk
ousvatykriz@alconet.sk
Vaše podnety

Lesy, hory
zaradili iné okolité urbáre, ktoré mali v tej dobe
dravejších zástupcov, alebo jednoducho zástupcov,
ktorí poznali legislatívu tej doby a požiadali lesný
úrad o vydanie problematického majetku. V tej dobe
postačovalo, že sa na daných parcelách nachádzali
podielnici, ktorí mali pôvod v ich obci, napriek tomu,
že ich bolo pomerne oveľa menej ako občanov zo
Svätého Kríža. Zákony sa v tej dobe menili dosť
často a ich poznanie si vyžadovalo plnú sústredenosť
členov Výboru, alebo aspoň niektorých jednotlivcov.
Od 27.6.1995 do 30.4.2013 platil pre urbáre a
pozemkové spoločenstvá zákon č. 181/1995 Z.z.,
ktorý nahradil zákony č. 229 a 330/1191 Z.z. Od
23.4.2013 vstúpil do platnosti zákon č. 97/2013 Z.z.,
ktorý priniesol azda najväčšiu zmenu a to zánik
pozemkových spoločenstiev bez právnej subjektivity
ku 30.6.2014. Takže Pozemkové spoločenstvo Svätý
Kríž bolo 14.6.2014 založené aj s právnou
subjektivitou. Zákon č. 97/2013 bol 1.7.2018
novelizovaný zákonom č. 110/2018 Z.z. a
Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž včas
zareagovalo aj na túto skutočnosť. Na svojom
Valnom zhromaždení 27.6.2019 schválila Zmluvu o
pozemkovom spoločenstve, ktorá bola plne v súlade
s novelizáciou. Zároveň bol na päť rokov zvolený aj
nový Výbor Pozemkového spoločenstva. Predsedom
sa stal Ivan Hollý, podpredsedom Mgr. Pavol Tomčík
a členmi výboru Ing. Mária Skubíková, Ing Štefan
Repa a Pavel Rumanský. Za predsedu Dozornej rady
bol zvolený opäť Ing. Jozef Kasanický.
Pozemkové
spoločenstvo
Svätý
Kríž
hospodári na výmere 144,01 Ha v Katastrálnom
území Svätý Kríž na listoch vlastníctva:
427,737,881,961,1367,1437. Lesné pozemky sú na
ploche 40,58 Ha a nepoľnohospodárske pozemky
tvoria plochu 103,43 Ha. Na 100m2 pripadá 1 hlas a
Identifikovaní spoluvlastníci nakladajú s 10.252
hlasmi a SPF (neznámi vlastníci) s 4.159 hlasmi.

Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž.
Súčasný názov a forma pozemkového
spoločenstva sa datuje od nedele 14. júna 2014.
Vtedy Ustanovujúca Valná hromada podielnikov
rozhodla nielen o názve spoločenstva, ale aj o zložení
Výboru a forme pôsobenia. Výbor Pozemkového
spoločenstva Svätý Kríž začal pracovať pod vedením
predsedu Ing. Štefana Repu, podpredsedu Jaroslava
Španka a jeho členov: Ing. Márie Skubíkovej, Mgr.
Pavla Tomčíka, Jána Kubáňa st., Droppu Zdena a
Rastislava Koša. K tomuto Ustanovujúcemu
zhromaždeniu spolupodielnikov došlo z dôvodu
zániku predošlého Pozemkového spoločenstva obce
Svätý Kríž. To sa rozdelilo na dve pozemkové
spoločenstvá.
Prvé
s
názvom Pozemkové
spoločenstvo
Mošnica,
ktoré
hospodári
v
Katastrálnom území Lazisko a druhé, už spomínané
Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž, ktoré hospodári
v katastrálnom území Svätý Kríž. Netreba zabudnúť,
že história tohto druhu hospodárenia má svoje korene
hlboko v minulosti, no kroniky z toho Krížskeho, sa
nezachovali.
Pozemkové spoločenstvá, alebo urbáre počas
socializmu nepracovali, našťastie väčšina zapísaných
spolupodielnikov riadne svoje podiely dedila a ich
majetkový podiel teda nezanikal. Chybou však bolo,
že bez možnosti odvolania sa takáto pôda
vyvlastňovala a bežne sa na takýchto pozemkoch
stavali napríklad Roľnícke družstvá, školy, Obecné
úrady, ihriská a pod. Chybou socializmu bolo aj
drobenie podielov, kde po rokoch niektorí podielnici
vlastnia doslova centimetre štvorcové. Pri
nevedomosti podielnikov, že vlastnia takéto podiely,
tie prechádzali po neprededení do správy Štátnych
lesov, či Pozemkového fondu. Po zmene režimu v
roku 1989 tak nastalo obdobie naprávania krívd. Do
výborov si ľudia volili svojich zástupcov, ktorí aspoň
poznali hranice pôvodných urbárov, no neraz to bolo
na úkor nepoznania legislatívy a tak sa aj vo Svätom
Kríži stalo, že takmer všetky podiely zanikli
pôvodným urbárnikom z časti Motkovisko a Črmnô a
dnes ich vlastní obec Svätý Kríž. Obec vlastní aj
niektoré parcely, ktoré patrili urbárnikom zo Stráňan,
úplne „zmizli“ parcely podielnikov z Kráľovian. Kus
práce v prospech Pozemkového spoloočenstva obce
Svätý Kríž urobili Štefan Španko a Milan Matejka,
ktorí spolu s ďalšími členmi výboru, množstvo
neznámych vlastníkov zaradených do správy
Slovenského
pozemkového
fondu
(SPF)
identifikovali a tým poskytli dedičom možnosť
dodatočného prededenia si podielov po svojich
predkoch. Niektoré časti pôvodného urbáru Svätého
Kríža si však po roku 1989 do svojich majetkov

-pt-

Sčítanie obyvateľov sa bude konať v dobe
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ
bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.
Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne. Vyplňte sčítací formulár na
www.scitanie.sk, alebo cez mobilnú aplikáciu.

5

Naša školička
Naučia sa rátať, čítať,
správne čítať vety.
A z nich celý príbeh skladať,
správa o tom letí.

Plavecký výcvik
V dňoch 28.9.2020 až 2.10.2020 žiaci 4. ročníka pod
vedením triednej učiteľky Mgr. Ivety Blanárovej
absolvovali plavecký výcvik. Naši štvrtáci sa s vodou

Na začiatku školského roka k nám pribudli nové
usmiate šťastné tváričky našich prváčikov, ktorých
sme ihneď medzi nás s radosťou prijali. Milým prváčikov želáme, aby na ceste k poznaniu zažili veľa
radosti, úspechov, dobré pani učiteľky a skvelých
kamarátov.

Druhácka Hejného matematika
Štvrtok 8.10.2020 prišiel k druhákom na návštevu
Dedo Lesoň - dobrý pán, ktorý sa stará o zvieratká.
Žiakom predstavil a priblížil ich život. Viedli spolu
diskusiu, ktoré zviera koľko váži, meria, odhadovali,
porovnávali napriklad aj to, koľko veveričiek váži tak
ako 1 jazvec, alebo koľko rokov bude mať jeleň o
nejaký čas. Upriamil pozornosť na to, ako sa aj v ich
živote vyskytujú čísla, počty, známe, aj neznáme
pojmy, pravdy, aj nepravdy.
Lesoň sa o zvieratká nielen stará, ale ich aj zabáva,
usporadúva pre ne súťaže. Majú svoju obľúbenú hru
- preťahovanie. Každé zviera je ináč silné.
Pomocou manipulácie so symbolmi zvierat sa matematika stáva hrou.
Sila tohto matematického prostredia vychádza z
množstva dramatizácie - deti sa môžu lepšie vžiť do
myši, mačky, alebo psa, ako do čísel 1, 2 alebo štyri,
ktoré tieto zvieratká prezentujú.
Myšlienkové pochody, ktoré prebehnú, než sa dieťa
rozhodne ktorú veličinu - zvieratko doplní, budujú
štruktúru pre prácu s rovnicami a sústavami rovníc,
ako aj prípravu na prevod jednotiek.

veľmi rýchlo skamarátili, aklimatizovali sa v nej a už
o pár dní sa z nich stali šikovné rýchle rybičky.
Všetci žiaci sa naučili plávať a my sme úspešne
ukončili plavecký kurz.
Privítanie prváčikov
Čo to počuť? Aké reči?
Čo to zvonec zvoní,
že kráčajú do školičky
spolužiaci noví?
Čvirikajú všetky vrabce
a štebocú sýkorky,
vraj tí malí kamaráti
prichádzajú zo škôlky.
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spech pre samotnú prírodu i nás. V budúcnosti by
sme chceli založiť výsadbou medonosný sad alebo
alej, ktorá by prispela k biodiverzite lokality
v Svätom Kríži.

Deň jablka
Dňa 21.októbra sme si aj my v našej škole pripomenuli
jeden z krásnych dní v kalendárnom roku. Pripomínali
sme si ho koláčom, džúsom, bábovkou...bol Deň jabĺk.
Pani učiteľka Kučová, ako každý rok, rozdávala všetkým
žiakom už pri vstupe do školy krásne červené jabĺčka.
Tento rok bol o to výnimočný, že všetky deti mali na
tváričkách rúško, cez ktoré sa nemohli usmiať, ale o to
krajšie všetci poďakovali, lebo vedia, že jabĺčko má
veľmi blahodárne účinky na náš organizmus. Žiaci 3.
ročníka nás bližšie oboznámili s tým, prečo je jabĺčko
tak zdravé, čo obsahuje a ako nám jabĺčko môže pomôcť
pri predchádzaní rôznych chorôb. Aj v triedach to
vyzeralo ako v cukrárni. Mamičky nám napiekli koláčiky, ktoré sa veľmi rýchlo minuli, lebo boli ozaj skvelé.
Srdečne im za to ďakujeme. Veríme, že aj o rok Deň
jabĺk oslávime s úsmevom a dobrou náladou, ktorá nám
ani počas tohtoročného Dňa jabĺk určite nechýbala.

Škola v prírode
V dňoch 21.9.2020 až 25.9.2020 sa žiaci našej školy
zúčastnili v škole v prírode. Konala sa v malebnom
prostredí chatovej oblasti Třinec, na okraji dediny
Žiar. Počasie nám veľmi prialo. Žiaci spoznávali
prírodu, navštívili sme Medvediu štôlňu, nechýbali
nám vychádzky a túry do krásnej prírody, kde sme
dýchali čerstvý zdravý horský vzduch, smiali sme sa,
mali sme dobrú náladu, dobre sme sa bavili, nabrali
kondičku, súťažili sme v rôznych súťažiach, vyskúšali si streľbu, dozvedeli sa mnoho informácií
o zvieratách, ktoré tam žijú v bezprostrednej blízkosti
a získali poznatky, nakoľko sme absolvovali aj niekoľko výučbových hodín. Večer sme sa otestovali
v kvízoch, pozerali nádherný film o múdrom psíkovi,
aj sa zasmiali na komédii z taktiež chatového prostredia. Bývali sme v nádherných drevených chatkách pomenovaných po liečivých bylinkách
v českom jazyku, chata Sasanka, Krokus, Horec
a Protež. A ako bonus sme mali na každej izbe
k dispozícii televízor. Počas celého pobytu sa o nás
starali úžasné pani kuchárky a kuchári, ktorí pre nás
varili a pripravovali vynikajúce dobroty.

Založenie školskej včelnice
Včelársky krúžok pri ZŠ s MŠ v Svätom Kríži funguje už tretí rok. Navštevuje ho 21 žiakov prvého
i druhého stupňa. Svoje vedomosti si otestovali so
svojimi rovesníkmi už po prvom roku na celoslovenskej súťaži Mladý včelár a veľmi úspešne, keď
v súťaži družstiev dosiahli krásne 3. miesto. Včelársky krúžok finančne podporuje SZV a nápomocnú
ruku podal i pán starosta obce Svätý Kríž, Dušan
Matejka. Založili sme obecnú školskú včelnicu , na
ktorej sú momentálne umiestnené 2 rojáčiky, ale
veríme, že sa nám ju starostlivosťou podarí rozšíriť.
Samotné úle maľovali deti a dali do nich nielen kus
svojej fantázie, ale aj radosti z práce, z ktorej je pro-

Prežili sme krásny týždeň v náručí lesov a späť do
školy sa vracali plní zážitkov.
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Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Aj naša ZŠ s MŠ v Svätom Kríži sa tento rok zapojila do nádhernej celoslovenskej myšlienky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.
Táto krásna myšlienka vznikla vďaka Janke Galatovej, ktorá pred pár
rokmi založila skupinu na Facebooku a oslovila svojich známych, aby sa
zapojili do zbierky darčekov pre seniorov v domovoch dôchodcov. Zbierka funguje už tretí rok a môže sa do nej zapojiť každý dobrý človek na
Slovensku. Stačí naplniť krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu
potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Darček od vás môže
byť jediným darčekom, ktorý tento rok dostanú. Potešíme tak čo najviac
starkých, ktorí najmä v týchto časoch potrebujú lásku a pozornosť.
-Janka Hujová, ZŠ Svätý Kríž-

Športujeme - YOGA
Cvičenie staré viac ako päťtisíc rokov , no napriek tomu sa prispôsobilo súčasnej dobe a jeho
popularita zo dňa na deň narastá – JOGA. Čo sa
vám prvé vybaví pod týmto pojmom? Krkolomné
pozície, rovnováha, ohybnosť, meditácia, pokojná
myseľ, dýchane... Áno všetko toto je Joga. Joga
v preklade zo sanskritu znamená spojenie /jednota/
- ide o spojenie duševného s fyzickým, spojenie
človeka s prírodou, dávnych vekov so súčasnosťou... ide o spojenie v tom najširšom ponímaní.

-

-

Zdravo sa stravujte a cvičte. Robte to však
zo správnych dôvodov. Najprv svoje telo
milujte, až potom sa ho snažte meniť.
Nebojte sa! Ak žijete v strachu, vytvárate
napäté vybrácie, ktoré len odpudia to, po
čom v živote túžite. Sústreďte sa na to, čo
chcete a nie na to čoho sa bojíte!
Nasávajte múdrosť z lekcií, ktorými počas
života prechádzate.

V čom je joga taká úžasná?
Cvičením jogy nielenže dokonale precvičíte celé
telo, budete pohyblivejší a ohybnejší - vyformuje
sa vám postava a zbavíte sa vnútorného tuku, ale
aj upokojíte myseľ, naučíte sa pracovať s dychom /
Pranajama – dýchacie techniky, vedomé dýchanie,
práca s energiami/ a tým zvýšite kapacitu pľúc,
prestanete sa hrbiť, pri cvičení asán precvičíte aj
svoju trpezlivosť a posilníte si imunitu. Pravidelné
cvičenie jogy vám zrýchli metabolizmus, zníži hladinu stresového hormónu /kortizolu/ a zvýši hladinu
hormónu šťastia /endorfínu/, zlepší kvalitu spánku.
Vek je len číslo – s jogou môžete začať v každom
veku, dodá vám energiu . Joga vám zmení život
k lepšiemu.

Cvičte jogu, zdravo sa stravujte, buďte k sebe
láskaví. Telo, myseľ a duša sa vám poďakujú.
Máme tu posledný mesiac roka. Aj keď to bol pre
nás všetkých ťažký rok. Treba si z neho zobrať to
dobré a to čo nás posunie ďalej.
Chcem sa poďakovať Vlaďke Šimkovej, že ma
v januári oslovila a požiadala o precvičovanie jogy
v našej obci, pánovi starostovi a pani riaditeľke , že
nám umožnili cvičiť v školskej telocvični a na multifunkčnom ihrisku a samozrejme všetkým joginkám, ktoré chodili na moje hodiny. Teším sa na
ďalšie spoločné cvičenia aj v budúcom roku
a budem rada, keď sa rozrastie naša „jogova rodina“.

Môj odkaz pre vás.
-

-

Majte trpezlivosť so svojim telom. Telo súvisí
s emóciami.
Emócie
súvisia
s myšlienkami. Myšlienky súvisia so
schopnosťou sústrediť sa na prítomnosť.
Schopnosť sústrediť sa na prítomnosť súvisí s telom.
Sústreďte sa na všetko, čo pre vás telo robí,
nie na to ako vyzerá.

Namaste
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-Inga-

Športujeme – OŠK Svätý Kríž
Jarná časť ročníka 2019/2020

o zrušení jarnej časti ročníka 2019/2020 a výsledky
z jesennej časti boli anulované.

Prípravu na jarnú časť sme začali v telocvični so
všetkými mládežníckymi kategóriami.

Jesenná časť ročníka 2020/2021

Nakoľko bolo detí príliš veľa, museli sme ich rozdeliť na dve skupiny U9+U11 a U13+U15, ktoré sa po
týždni striedali pri využití telocvične.

Tak, ako mnoho klubov aj náš klub ovplyvnila Korona kríza finančne. Aj v názve máme „Obecný“ športový klub a sme odkázaní na dotácie od obce, ktoré
nám boli ešte pred Koronou schválené vo výške 70%
a neskôr úplne pozastavené, preto sme museli prehodnotiť prihlásenie mládežníckych kategórií. Oproti
minulej sezóne, kde účinkovali všetky kat. od U9 po
U19, v novej sezóne máme len U15. Aby mládež
nestratila chuť hrať futbal, uzavreli sme dohodu
o spoločných družstvách s FC34 Palúdzka.
U9 (klub FC34 Palúdzka) Naši hráči v kategórii pre
zhoršujúci stav s vírusom neodohrali žiadny plánovaný majstrovský zápas. Raz v týždni sa stretávali
najmenší aj na našom ihrisku a pod vedením Dušana
Matejku ml. si zmerali sily v prípravnom zápase
s rovesníkmi z Dúbravy.

S deťmi v prípravke nám bol pomôcť aj tréner z Kids Fun Academy, ktorý sa hravou formou venoval pohybovej aktivite a práci
s loptou.

U11 (klub FC34 Palúdzka) po piatich zápasoch bez
remízy a prehry sú na 2.mieste len preto, že majú
o dva zápasy menej ako OŠK Havran Ľubochňa.
Hráči: Matúš Šimko(3.góly), Patrik Gorecký(7.gólov), Šimon Kubo(6.gólov), Adam Dorniak,
Ľuboš Krčah
U13 (klub FC34 Palúdzka) po piatich odohratých
zápasoch sú momentálne na 4. mieste.
Hráči: Matej Milan, Dávid Hollý, Jakub Dorniak(2.góly), Filip Prončák(1.gól), Šimon Kubo,
Michal Hric, Matúš Šimko, Radoslav Mrázik(11.gólov), Lukáš Krčah, Patrik Gorecký, Adam
Dorniak.

Dňa 8.2.2020 sa žiaci U13 a 9.2.2020 žiaci U15 zúčastnili turnajov organizovaných LFZ v Ľubochni.

Muži: Po jesennej časti ročníka 2019/2020 sme
uzatvárali prvú polovicu tabuľky a v jarnej časti sme
sa chceli posunúť ešte o pár miest k najlepším. Hráčsky káder zostal nezmenený a v jarnej časti nám mal
pomôcť hráč V. Oško z Ľubele. Zimnú prípravu sme
mali spestrenú zápasom 9.2. s Beňadikovou v pohári
LFZ, ktorý sme prehrali 1:3. Neskôr sme si zmerali
sily s Kvačanmi a Uhorskou Vsou.

U15(klub OŠK Svätý Kríž) po 7.zápasoch a to
všetkých víťazných so skóre 64:3 im patrí krásne
1.miesto. Po Jozefovi Harandzovi prebral trénerskú
štafetu Patrik Václavínek, ktorému sa jeho vynaložené úsilie vracia v zápasových výsledkoch.
Pokračovanie str. 10

Na základe negatívneho vývoja šírenia pandémie
Výkonný výbor LFZ dňa 20.03.2020 rozhodol
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Hráči U15: Martin Majdiš, Tomáš Jurík(19.gólov),
Jakub Dorniak, Jakub Harandza(1.gól), Adam Kalinay(2.góly), Matúš Tomčík(16.gólov), Radoslav
Mrázik(6.gólov), Filip Prončák(2.góly), Šimon Šimko(5.gólov), Jakub Holiga(1.gól), Ľuboš Veščičík(11.gólov)

Záložníci: Štefan Dorniak, Zdenko Húlek, Lukáš
Košo, Andrej Mäsiar, Dominik Javurek(1.gól), Marek Šátek, Vladimír Oško, Tomáš Jurík
Útočníci: Filip Medzihradský(2.góly), Pavol Mäsiar(1.gól), František Mrázik, Milan Papaj(6.gólov),
Filip Tomčík, Roman Španko(1.gól), Zdenko Droppa, Ján Kubáň, Michal Javorek
Pár slov na záver:
Po niekoľkoročnom pôsobení ako vedúci družstva,
tréner a posledné 3. roky aj ako predseda klubu, som
sa rozhodol pre abdikáciu z tejto funkcie. Verím, že
nové vedenie klubu bude pokračovať s prácou pre
mládež.

U15 jeseň 2020

Aj touto formou by som sa rád poďakoval všetkým,
ktorí boli ochotní venovať svoj čas pre fungovanie
športu v našej obci: R. Skubík-pokladník, rod. P.
Rumanského-hospodárska činnosť, P. Mäsiar-hlavný
usporiadateľ, P. Tomčík- ISSF manažér a trénerská
činnosť: P. Václavínek, D. Repa, D. Matejka

U19 (klub FC34 Palúdzka) aj v tejto vekovej kategórii hrávajú naši hráči a veríme, že budú posilami
A-mužstva. Po 10.zápasoch im patrí v tabuľke
5.miesto.
Hráči: Martin Toman, Matúš Medzihradský(2.góly),
Andrej Mäsiar(1.gól), Roman Tomčík, Filip Medzihradský(2.góly)

-Ing. Roman Repa, predseda OŠK Svätý Kríž-

Muži: Káder hráčov pre novú sezónu bol bez väčších
zmien, práca s mládežou priniesla prvé ovocie a do
zápasov sa zapojili ďalší šikovní hráči z dorastu,
ktorí po ostaršení mohli nastúpiť na zápasy. Po dlhšej
prestávke sme začali s prípravou proti našim „starým
pánom“, neskôr sme si zmerali sily s Ondrašovou
a Gôtovanmi. Do novej sezóny sme si nekládli žiadne prehnané ciele, dôležitejšie bolo v zdraví odohrať
jesennú časť a čo najlepšie reprezentovať našu
obec. Neustále meniaca sa hráčska zostava a pribúdajúce zranenia sa podpísali pod bodový stav
a umiestnenie v tabuľke. Po 10.zápasoch z ktorých
len tri boli víťazné, nám po jesennej časti patrí
9.miesto.
Brankári: Mário Mäsiar, Pavel Jurkovič, Patrik
Španko, Martin Dudáš
Obrancovia: Richard Skubík, Patrik Václavínek,
Vladimír Háčik, Tomáš Košo, Tomáš Flóro, Eduard
Repa, Tomáš Baďo
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Hasiči - DHZO
HASIČI pre niekoho iba slovo pre
iných rodina.

Postavili sme niekoľko protipovodňových bariér,
plnili piesok do vriec, čerpali vodu z pivníc. Bola to
pre nás prvá skúška pripravenosti a zvládli sme ju.

Fungujúce dobrovoľné hasičské zbory sú popri napríklad futbalových kluboch, jednou z vizitiek obcí
už od nepamäti. Podľa našich zistení ten v Svätom
Kríži fungoval už pred druhou svetovou vojnou. V
jednotlivých obdobiach si plnil svoju úlohu niekedy
viac, inokedy menej. Vždy je to o
ľuďoch a ich ochote pomáhať ostatným.

Počas minuloročného dňa detí sme pre žiakov našej
školy pripravili program spojený s ukážkou techniky.
Záujem detí nás milo prekvapil. Vedomí si toho, aké
dôležité je vychovávať si nástupcov sme minulý rok
na základnej škole viedli krúžok mladých hasičov.
Deťom sme sa v ňom snažili odovzdať čo to zo svojich skúseností a
kým to bolo možné naši mladí hasiči
sa zúčastnili dvoch súťaží. Počas
jarných prázdnin sa nám pre nich
podarilo zorganizovať výlet do hasičského múzea v Martine. Všetci
dúfame že čoskoro v tom budeme
môcť pokračovať a ponúkneme našim deťom zmysluplné trávenie
času, pri ktorom sa niečo užitočné
naučia.

V podobe ako ho poznáme dnes sa
jeho činnosť podarilo opäť naštartovať v roku 2019, kedy sa na výročnej schôdzi rozšírili jeho rady o
nových členov, ktorí boli ochotní
priložiť ruku k dielu a investovať do
toho podstatnú časť voľného času a
tak sme sa mohli po dlhšej dobe
zúčastniť okrskového kola hasičskej
súťaže. Lenže dnes byť dobrovoľným hasičom už
neznamená len ísť raz za rok na súťaž ale vyžaduje si
to veľa síl a času, nie len pri samotných akciách pri
ktorých naši hasiči zasahujú, ale aj prípravami na ne,
či už školeniami, spracovaním administratívy, údržbou techniky alebo preventívnymi opatreniami.

Aj v roku 2020 bolo napriek korona kríze čo robiť.
Asistovali sme pri dvoch požiaroch, kontrolovali
hydrantovú sieť, čistili upchaté priepusty, a spolu s
ďalšími hasičskými zbormi z okolia sme sa zúčastnili
taktického cvičenia v obci Vlachy, na ktorom sme si
precvičili spoluprácu pri stavaní protipovodňových
bariér . Aj pri celoplošnom testovaní na COVID-19
pomáhali naši členovia pri dezinfekcii odberového
miesta
Byť dobrovoľným hasičom je síce náročný ale krásny koníček a každý, kto má dobrý pocit z toho, že
pomáha obci, v ktorej žije, je u nás vítaný a určite si
medzi nami nájde svoje miesto.

Už v roku 2019 tak bol náš dobrovoľný hasičský
zbor obce, v ktorom pôsobí podstatná časť našich
členov zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a
prostriedkov v kategórii "C". A ešte v tom roku vykonal niekoľko, hlavne technických zásahov. Asi
najviac DHZO preveril zásah počas pôvodne v novembri 2019 kde bol nasadený prakticky 24 hodín
nepretržite.
10.10.2020 sa DHZO Svätý
Kríž zúčastnil okrskového previerkového cvičenia v obci
Vlachy. Spolu s ďalšími zbormi
sme nacvičovali stavbu protipovodňových bariér. Ďakujeme

-Dávid Kurcina, veliteľ DHZO-.

25.4.2020 bola naša jednotka DHZO privolaná operačným strediskom k
požiaru sena v obci Svätý Kríž. Ohlásenie udalosti operačným strediskom 16:19, výjazd jednotky 16:37. Návrat na
základňu 19:30
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Vo Svätom Kríži šijú rúška aj ženy na materskej
Zodpovedné je nosiť rúško.
Ja chcem brať ohľad na toho druhého.
„Aj napriek zložitej situácii, veľmi ma teší, že občania vo veľkej
miere nosia rúška a dokážu sa mobilizovať“ starosta obce
Obec Svätý Kríž nečaká na dodávku rúšok zo štátnych hmotných
rezerv. V nedeľu na výzvu reagovalo niekoľko miestnych žien
a začali šiť rúška pre obyvateľov. Pridali sa aj žienky na materskej
Alexandra Milanová a Kamila Pukajová. Poďakovať treba tiež
p. Líškovej, p. Socháňovej, p. Krčulovej a p. Sokolovskej. Začíname
distribuovať rúška miestnym seniorom
Vo Svätom Kríži sa samospráva po uzatvorení základnej a materskej
školy v obci v súvislosti s pandemickým stavom šírenia nového koronavírusu COVID-19 rozhodla venovať potraviny, ktoré boli zadovážené pre
školskú jedáleň.
"Dňa 23.4.2020 zamestnankyne kuchyne pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž odovzdali občanom obce potravinové balíčky. Sme radi, že i takouto formou
sme mohli v tomto náročnom období pomôcť." Katarína Forgáčová,
hlavná kuchárka

Dušičky sme si predstavovali inak - TESTOVANIE
Cez víkend 31.10. - 01.11.2020 prebehlo v našej obci plošné testovanie obyvateľov na pandemický vírus COVID-19. Zúčastnilo sa ho celkom 746 osôb. Miesto testovania Kultúrny dom vo Svätom Kríži Testovanie
začalo v sobotu o 7 hodine, na ktorom fantasticky spolupracoval tím: veliteľ – príslušník OS SR major
Martin Ivan, 6 zdravotníkov, 3 administratívni pracovníci, 3 členovia DHZ a 1 príslušník polície. „To, čo
ma nemilo prekvapilo a zároveň utvrdilo o potrebe testovania je množstvo pozitívnych osôb. V našom testovacom mieste bolo 40 infekčných osôb, čo je z počtu 746 testovaných osôb 5,36 %.
V II. kole testovania 7.11.-8.11.2020 boli z 688 testovaných 2 pozitívni, čo predstavuje pozitivitu 0.29%.
Všetkých poprosím, aby predchádzali vírusovému ochoreniu základným spôsobom R-O-R (rúško,
odstup, ruky). Matejka Dušan, starosta obce
Pekný deň, na zamyslenie, aká je
silná príroda a v akom nehostinnom prostredí rastie toľká krása.
Územie zaliate po havárii kalom
z ťažby antimónu a šafránový
kvet.

NESPRÁVNE PARKUJETE
Dopúšťate sa priestupku
Zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej
premávke. §25 písm.s) – vodič
nesmie zastaviť a stáť na cestnej
a verejnej zeleni, na ostrovčekoch
a deliacich pásoch, ak to nie je
dovolené dopravnou značkou.
V obci platí Zóna – Státie povolené len na vyznačených parkovacích miestach.
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