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ZVESTI Z

pre obyvateľov, rodákov
a priateľov obce

KOMJATNEJ

Jeseň je už dávno za
nami a s ňou i prvý
štvrťrok školského roku
2016/2017. Počas daného
obdobia sme sa snažili
pozbierať čo najväčšiu
úrodu a chceme sa ňou
pochváliť.
Do výtvarnej súťaže Netradičné jablko sa zapojilo 27 materských a základných škôl Ružomberského okresu. Do súťaže
zaslali 318 prác. V rámci tejto
konkurencie naši žiaci získali
päť ocenení, a tak nám priniesli
pomyselný košík sladkých jabĺčok. Prinášame vám zoznam
ocenených z našej školy.
MAĽBA: 3.miesto Dávid Babic
(Mgr. Zuzana Hlaváčová); POČÍTAČOVÁ GRAFIKA: 1. miesto
Katarína Klavcová (Mgr. Marcela Tulinská), 2. miesto Alexandra
Saloňová (Mgr. Marcela Tulinská), 3.miesto Chiara Vajzerová
(Mgr. Marcela Tulinská); KOMBINOVANÁ TECHNIKA: 1. miesto

Naše deti obstáli
vo veľkej konkurencii
kolektív 3. triedy ZŠ s MŠ Komjatná (Mgr. Zuzana Hlaváčová).
Práce hodnotila porota v zložení: doc. akad. mal. Pavol Rusko,
ArtD., PaedDr. akad. mal. Marta
Bošelová, PhD.
Tretí ročník okresnej literárnej
súťaže Každým slovom krok
k umeniu bol pre žiakov našej
školy možnosťou, ako ukázať
svoje silné stránky pri pasovaní
sa s písaným slovom. Na tému
dospelosti a našej budúcnosti sa
rozpísali desiatky žiakov. Spomedzi všetkých boli v školskom
kole vybraté štyri najlepšie.
A úspech priniesli aj v okresnom kole, kde získali ocenenia.
Za najlepšiu prácu vo svojej kategórii bola ocenená žiačka 3.
ročníka Chiara Vajzerová, ktorá
získala v súťaži prvé miesto.
Druhou najlepšou v rovnakej kategórii bola práca nášho tretiaka
Ferka Gejdoša. Treťou ocenenou prácou bola úvaha Martiny
Ondríkovej zo 7. ročníka, ktorá

sa vo svojej kategórii umiestnila
na treťom mieste.
Začiatkom novembra sa v knižnici vo Veľkom Krtíši uskutočnil
workshop Škultétyho rečňovanky. Okrem besied so spisovateľmi a tvorivých dielní začínajúcich
autorov bolo jeho súčasťou aj
slávnostné vyhodnotenie jubilejného XXV. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej
tvorbe žiakov základných a študentov stredných škôl Škultétyho rečňovanky 2016. Do nášho
batôžka úspechov nám pribudli i
dve ocenenia z tejto súťaže pre
Emily Gejdošovú (2. miesto vo
svojej kategórii) a Jarku Štrbovú
(cena Slniečka) z 5. triedy. Na
odovzdávaní cien sa zúčastnila
Emily so svojou starkou a veľmi
sa im táto akcia páčila. Vyhodnotenie Škultétyho rečňovanky
sa uskutočnilo pod záštitou Dalibora Surkoša, primátora Veľkého Krtíša.
(RED)
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Čas radosti
a veselosti

Milí spoluobčania,
Vianoce sú časom radosti a
veselosti nielen pre deti,
ktoré ich milujú, ale aj pre
nás dospelých. Vône vianočného stola a vianočného stromčeka sú pre
nás nezabudnuteľné, asi
aj preto sa na Vianoce tak
veľmi tešíme. Vianoce by
však nemali byť iba o hojnosti na prestretom vianočnom stole, dobrom jedle a
krásnych darčekoch, ale
aj stretnutiach rodičov so
svojimi deťmi, vnúčatami a
blízkymi, s ktorými sa počas celého roka tak často
nestretávame.
Atmosféra, ktorá patrí k
Vianociam je počas bežného roka neopakovateľná.
Pozastavme sa a v duchu
poďakujme za lásku, porozumenie, pomoc a za prácu, ktorá bola vykonaná
pre nás všetkých. Tešme
sa z maličkostí a z každého
úprimného úsmevu. Prežime túto vzácnu vianočnú
atmosféru so šťastím, láskou a pokojom.
Milí spoluobčania, v mene
celého kolektívu obecného úradu v Komjatnej a v
mene poslancov Obecného
zastupiteľstva Vám želám
príjemné prežitie vianočných sviatkov a do Nového
roka Vám prajem pevné
zdravie, veľa šťastia a veľa
pracovných ako aj osobných úspechov.

Otto Brtko,
starosta obce

ČÍTAJTE
V ČÍSLE

Knižnica
Spomienka
bohatšia o
na Komjatnú
atraktívne tituly po 50 rokoch

Dane a
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v roku 2017
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Seniori si schuti
zatancovali

Jeseň, ročné obdobie plné
farieb je svojou farebnosťou
naozaj prekrásne. Rovnako
krásna je aj cnosť v duši človeka, ktorú si pripomíname
v jednom z jesenných mesiacov. Tou cnosťou je úcta
k starším - k starým rodičom,
otcom, mamám. Úcta k tým,
ktorí v mladostí tvrdo pracovali, aby náš život bol krajší,
lepší. Aj v našej obci sme sa
pokúsili pripomenúť seniorom, ako veľmi si ich vážime.
V spolupráci so základnou
školou sme zorganizovali tradičné stretnutie v sále kultúrneho domu. Žiaci si pre našich starkých pripravili pestrý
kultúrny program a všetkým
sa prihovoril starosta obce.
Po oficiálnom úvode nasledovalo malé občerstvenie
a zábava s ľudovou hudbou.
A keďže hudba bola naozaj
veselá, poniektorí si aj s chuťou zatancovali.
(OcÚ)

Čo nás čaká?

25. 12. 2016 Jasličková
slávnosť | 26. 12. 2016 Vianočný koncert v kostole sv.
Gála | 26. 12. 2016 Štefanská
zábava | 31. 12. 2016 Tradičný silvestrovský ohňostroj
– Koliba pod Skalkou | 1. 1.
2017 Novoročný výstup na Radičinú 1127 m | 14. 1. 2017 - 2.
Školský ples | 27. 1. 2017 Maškarný ples pre dospelých | 29.
1. 2017 Maškarný ples pre
deti | 4. 2. 2017 Obecná zabíjačka | 10. 2. 2017 zasadnutie
obecného zastupiteľstva | 11.
2. 2017 Tradičná bursa | 28.
2. 2017 Pochovávanie basy.
(OcÚ)

Ocenenie od ministra
pre Juraja Ondríka
Zachrániť ľudský život je výzva, ktorú dokáže využiť len naozajstný hrdina. Väčšina z nás
by sa dokázala len prizerať. To,
že medzi sebou máme niekoho,
kto túto príležitosť naplno využije sa nám potvrdilo v lete tohto
roku, keď mladý Juraj Ondrík
zachránil život osemročného
chlapca. Bol to od neho veľký
prejav odvahy a ľudskosti, za
čo ho 14. novembra ocenil aj
minister školstva Peter Plavčan
Cenou sv. Gorazda. Z rúk ministra školstva si prebralo pamätné

listy spolu
79 študentov základných,
stredných
a vysokých škôl.
O c eň o vaní boli
š t u denti,
ktorí
úspešne reprezentovali Slovensko v
medzinárodných vedomostných,
športových a umeleckých súťažiach. Podľa ministra Plavčana sú

takíto mladí ľudia príkladom pre
ostatných vo vytrvalosti na sebe
pracovať a obetovať sa pre iných.
(RED)

Knižnica bohatšia o atraktívne tituly
Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o
bitke, ktorá sa deje vo vnútri každého človeka.
Povedal mu: „Chlapče, tá bitka
v každom z nás je medzi dvoma
vlkmi. Jeden z nich je zlý. Je to
zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok,
sebeckosť, hrubosť, nenávisť,
sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego. Ten druhý je ale
dobrý. Je to radosť, pokoj, láska,
nádej, vyrovnanosť, skromnosť,
láskavosť, empatia, štedrosť,
vernosť, súcit a dôvera.”
Vnuk o tom všetkom premýšľal
a po minúte sa opýtal: “A ktorý
vlk zvíťazí?” Starý Indián odpovedal: „Ten, ktorého kŕmiš.“

V obecnej knižnici sa snažíme ponúknuť čitateľom „potravu pre toho správneho vlka“ aj
prostredníctvom nových kníh,
ktoré tento rok pribudli do nášho
knižničného fondu: Si ako slnko
- Táňa Keleová-Vasilková; Janičiarova žena - Jana Pronská;
Ilúzia šťastia - Katarína Gillerová; Dievča vo vlaku - Paula Hawkins; Kazateľnica život, Maturita
z lásky - Marián Kuffa; Vzácne
dary - Danielle Steel; Šprtka Holly Smale; Skôr než povieš
amen - Max Lucado; Sladké nič

- Jamie McGuire, Teresa Mummert; Mengeleho dievča - Viola
Stern Fischerová, Veronika Homolová Tóthová; Nakresli mi vietor - Eva Urbaníková; Slzy predaných dievčat - Monika Wurm;
Vyznanie - Krista Bendová; Ján
Kalinčiak, Ján Smrek, Pavel Koyš,
Andrej Plávka; Veľká kniha otázok
a odpovedí - Svojtka a co.; Cesta
naprieč dejinami – Slovart; Všetko
naopak - Ivana Furjelová. Zimné
obdobie je ideálny čas na čítanie.
Pozývame vás do našej knižnice
a veríme, že si z nášho knižničného fondu vyberiete dobrého spoločníka na dlhé zimné večery.
(RED)

S odvahou vystúpili na javisko

Komjatná má
1521 obyvateľov

K 12. decembru mala Komjatná 1521 obyvateľom. Najstaršími sú Anna Ondríková
(nar. 1922) a Jozef Krajči
(1924). Do uzávierky tohto
čísla obecných novín sme
tohto roku zaznamenali 18
narodení, 26 úmrtí. Prisťahovalo sa 10 obyvateľov, odsťahovalo z Komjatnej 10.
(OcÚ)
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O štedrosti svätého Mikuláša sme sa určite osobne presvedčili všetci. Ani tento rok zázračný dobrodinec nesklamal a navštívil naše deti. V stredu
7. decembra prišiel medzi našich škôlkárov do
sály kultúrneho domu, kde mu deti pod vedením
pani učiteliek pripravili krásny program. Deti plné

očakávaní s odvahou postupne vystúpili na javisko
a predviedli nacvičené divadielko, zarecitovali a zaspievali. Mikulášov kôš bol naozaj veľký a každému
sa ušla poriadna nádielka sladkostí.
(RED)

Spomienka na družobný pobyt po 50 rokoch
V piatok 12. augusta na obecný úrad zavítala návšteva, ktorú by
len tak niekto nečakal. Pán Ľudvik Pavelek (1947) z Opavy spolu
s ďalšími siedmimi členmi veľkej Pavelekovej rodiny sa zhruba
po päťdesiatich rokoch zastavil v Komjatnej.
Ľudvik Pavelek spomínal:
„Jako malý chlapec školních
let (asi před 50 lety) jsem se
dostal v rámci výměnných školních družebních vztahů do vaší
obce. Přivezli nás autobusem

ke škole, kde si nás místní lidé
odvedli domů k ubytování. Já byl
ubytován v dřevěném domku v
ulici, která vedla do kopce (ještě
s několika spolužáky). Asi v části obce Studničná, odkud byly

vidět skály. Pohostili nás bílým
chlebem a mlékem.“
Ako presne sa rodina u ktorej
bol ubytovaný volala si Ľ. Pavelek nepamätá. Pamätá si však,
že v rodine sa o posteľ s ním podelili deti domácich. „Tato družba se později opakovala a děti
z Komjatné navštívily naší školu v Dolních Životicích v okrese
Opava,“ pokračoval pán Ľudvik,

ktorý našu obec nenavštívil náhodou: „Při našich častých návštěvách Slovenska, jsem si přál
vždy prohlédnout a připomenout
si zážitky z mládí. Jelikož jezdíme na motorkářské srazy dneprů a uralů do vesnice Badín u
Bánské Bystrice, při cestách k
nim, vždy navštěvujeme krásná
místa a turistické zajímavosti.
Letos jsme z termálu Oravice,
při cestě do Badína, udělali zastávku ve vaší obci.“
Nečakaných, ale naozaj milých
hostí sme pozvali na kávu, pri
ktorej sme postupne spoznávali milú, srdečnú a veselú rodinu
Pavelkovcov. Pán Ľudvik má
spolu jedenásť súrodencov. Pri
spomienkach na pobyt v Komjatnej spomínal, ako ho tunajší
ponúkli žinčicou, no vtedy tomuto unikátnemu nápoju vôbec
neprišiel na chuť. Ako sa neskôr
ukázalo najslovenskejší nápoj
zo zásob nášho pána starostu
tentoraz návšteve z družobnej
obce znamenite chutil. Záleží na
nás všetkých, či návšteva našej
obce v ľuďoch zanechá dobré
spomienky a túžbu vrátiť sa do
tohto krásneho kraja zas.
(RED)

Koliba Pod Skalkou po prvých testoch

Začiatkom roka sa na pôde Občianskeho združenia Studničná zrodila
myšlienka vytvorenia priestoru pre
spoločenské stretnutia obyvateľov
Studničnej a zároveň priestoru pre deti
a mládež, ktorá sa doteraz nemala
kde stretávať. Najskôr to bola podoba
menšieho altánku, no neskôr za aktívnej podpory starostu vznikla koliba Pod
Skalkou v terajšej podobe. Obdivovali
sme nadšenie a zanietenosť starostu
a aj niektorých obyvateľov Studničnej,
ktorí denne pomáhali pri budovaní tejto stavby počas leta. Touto cestou ešte
raz všetkým ďakujeme. Prvý test koliba podstúpila pri letnej akcii, ktorá sa
uskutočnila koncom augusta. Kolibu zároveň vysvätil pán farár. V súčasnosti
pripravujeme predvianočné stretnutie
spojené s betlehemskou hrou.
OZ Studničná

M

MATRIKA
Z KOMJATNEJ

Jubilanti: 50 r. – Marčeková
Amália, Hromada Štefan, Plešková Irena, Gejdošová Mária,
Mgr. Dubovcová Daniela.
55 r. – Široká Anna, Paciga
Jozef, Pirohová Oľga, Pacigová
Gabriela, Cibulková Elena, Papulová Oľga.
60 r. – Ondríková Helena, Ba-

bic Milan, Papula Jozef, Spišák
Martin, Babic Vendelín, Klavcová Mária, Rožteková Helena,
Babicová Helena.
65 r. – Babic Jozef, Štrba František, Kočibál Dušan, Plešková
Anna, Babicová Ľudmila, Babic
Štefan.
70 r. – Janigová Anna, Vajzer
Štefan, Mikulková Irena.
75 r. – Drobúlová Margita, Babic Róbert, Kubernátová Anna,
Kubernátová Irena, Jurčík Alojz.
80 r. – Švalec Ján, Kuracina
Karol.

85 r. – Mederlyová Anna.
90 r. – Štrbová Mária, Ondríková Helena.
NARODENIA: Lukáš Decker,
Vivien Lacková, Elisa Kubisová,
Dominika Široká, Sabína Jurčíková, Anežka Horváthová, Aurel
Chmúrik, Nicolette Karasková,
Timea Vinceová.
SOBÁŠE: Marek Raclavský a Nikola Kralčáková, Dušan Mrkvica
a Jana Sališová, František Iglarčík
a Katarína Cibulková, Dávid Kubis

a Bc. Katarína Pekárová, Ing. Maroš Omasta a Ing. Katarína Brtková, Ing. arch. Jakub Marek a Ing.
arch. Alexandra. Dubovcová.
ÚMRTIA: Katarína Kuracinová, Alojz Štrba, Ján Hatala, Ľudmila Babicová, Anna Drobúlová,
Gabriel Kubas, Jozef Babic, Bibiána Magová, Anna Horváthová, Anna Kuracinová.
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Upozorňujeme, že obyvatelia si môžu uplatniť nárok na zníženie, alebo odpustenie poplatku za odpad po predložení dokladov do 31. januára 2017.

„

Pozrite sa, aké budú dane a poplatky v roku 2017

S blížiacim sa začiatkom nového roka upozorňujeme na povinnosti daňovníkov.
Daň z nehnuteľnosti. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva do 31. januára
zdaňovacieho obdobia vlastník
nehnuteľnosti, ktorý v minulom
roku - nadobudol nehnuteľnosť
(kúpou, darovaním, dedením v
zdaňovacom období r. 2016 a
vklad do katastra nehnuteľností
sa uskutoční do 31. 12. 2016),
alebo u ktorého nastali zmeny
skutočností rozhodujúcich na
vyrubenie dane (stal sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, predal
nehnuteľnosť, daroval nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu, získal
stavebné povolenie, zmenil sa
druh pozemku, zmenila sa výmera nehnuteľnosti, zmenil sa
účel užívania stavby). Daňová
povinnosť vzniká 1. januára zda-

ňovacieho obdobia (roka) nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal
vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.
Pozor: Fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá nadobudne nehnuteľnosť počas zdaňovacieho obdobia vydražením,
je povinná podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňovník nadobudne počas
zdaňovacieho obdobia nehnuteľnosť dedením, daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni, v
ktorom sa dedič stal vlastníkom
nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve
alebo rozhodnutia o dedičstve.
Ak nehnuteľnosť vlastní viac

spoluvlastníkov, daňové priznanie podáva: každý vlastník
sám za seba vo výške svojho
spoluvlastníckeho podielu alebo jeden vlastník (zástupca) za
všetkých spoluvlastníkov v prípade ak sa všetci spoluvlastníci
dohodnú; v takomto prípade sa
k daňovému priznaniu doloží
dohoda spoluvlastníkov. To sa
nevzťahuje na manželov, ktorí
majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom
dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto
prípade priznanie podáva jeden
z manželov (druhý z manželov
ručí za daň v plnej výške).
Daň za psa. Každej fyzickej
alebo právnickej osobe, ktorá
nadobudla psa, respektíve drží
psa na území obce vzniká daňová povinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho

po mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane. Predmetom
dane za psa je pes starší ako 6
mesiacov. Sadzba dane v roku
2017 zostáva nezmenená vo
výške 7 eur/pes/rok a správca
dane ju vyrubí rozhodnutím.
Miestny poplatok za komunálne odpady. Upozorňujeme, že občania si môžu uplatniť
nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti po predložení dokladov
do 31. januára 2017. Podmienky
na zníženie poplatku určuje platné VZN č. 3/2015. V prípade nejasností kontaktujte v uvedenom
termíne správcu dane. Aktuálne
sadzby poplatkov v roku 2017:
za komunálne odpady vo výške
14,24 eur/osoba/rok; za drobné stavebné odpady vo výške
0,015 eur/kg.
(OcÚ)

Vianoce spestrí jasličková slávnosť a koncert

Biela krajina... Rozprávková...
Všade navôkol sa vinie snehová
perina... Vločky poletujú jedna
za druhou... Každá dopadne na
presne určené miesto a vyšije
vzorku, ktorá patrí iba jej... Sneh
pod nohami nôti zimnú meló-

diu... Melódiu, ktorá možno vaše
kroky zavedie do nášho Kostola
sv. Gála, kde môžeme spoločne
prežiť radosť z onedlho narodeného Mesiáša. Na chvíľu skúsime spomaliť, necháme Lásku
nech rozohreje naše srdcia a my

uvidíme, že nielen tento sviatočný čas prináša čarovné okamihy,
ale že každý deň v našom živote môžeme nájsť kúsok Vianoc.
Stačí, ak budeme vnímaví a rozpoznáme neobyčajné maličkosti
všedných dní. Pozývame vás

teda do Kostola sv. Gála 25.
decembra o 14:00 na Jasličkovú slávnosť a 26. decembra
o 16:00 na Vianočný koncert.

Rozpočet obce na budúci rok je schválený
Poslanci obecného zastupiteľstva rokovali v tomto roku osem
krát. Na poslednom tohtoročnom zasadnutí poslanci schválili
rozpočet obce na rok 2017.
Na rok 2017 schválilo OZ dotácie pre Stolnotenisový oddiel vo
výške 1 100 eur, pre ZRŠ vo výške 2 500 eur a TJ Sokol vo výške
8 000 eur. Kapitálové výdavky
schválili poslanci najmä na rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií a miestneho
rozhlasu, na ozvučenie sály kultúrneho domu a na spoluúčasť
obce v projektoch - rozšírenie
vodovodu a rozšírenie kapacity
materskej školy. Poslanci schválili
aj všeobecne záväzné nariadenie
o financovaní školských zariadení, na základe ktorého je rozpočet
obce na materskú školu, školský klub detí a školskú jedáleň
- originálne kompetencie na rok
2017 vo výške 115 015 eur.
Zasadnutia OZ na 1. polrok 2017:
10. februára, 7. apríla, 16. júna.
(OcÚ)
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O zbernom dvore
a problémoch s odpadom
Vážení obyvatelia, v našej
obci už nejaký čas funguje
zberný dvor. Možno niekto ani
nevie, kde ho vlastne máme.
Zberný dvor je pri futbalovom
ihrisku. Hovorím to preto, lebo
medzi nami sú ešte stále takí,
ktorým sa lení merať tú cestu
a rôzny odpad vysýpajú kade
ľahšie. Poriadkumilovní ľudia
mi občas žalujú, že niekto vysypal odpad do doliny smerom
do Švošova. Na starú skládku
už nie, lebo tam je kamera.
Dokedy si budeme znečisťovať našu krásnu prírodu.
Dokonca si niekto dovolil
vysypať odpad zo záhrady ku
Skalke na Studničnej hneď
vedľa cesty. Taktiež sa našiel
“dobrodinec”, ktorý hodil blízko
rodinných domov vnútornosti
a ďalší biologický odpad po
zabíjačke oviec. Často sa
stáva, že odpad z otepľovania
stavieb, odpad napríklad z
kúpy chladničky, televízora
alebo iných činností ako je
polystyrén, tiež spaľujeme. Pre
mňa je nepochopiteľné, ako
sa môže niekto takto správať
voči nám ostatným. Alebo sa
choďte prejsť po hociktorej
ulici, keď sa kúri. Nedokonalé
spaľovanie hnedého uhlia vám
ide vypáliť oči.
A to nie je všetko! Vo vzduchu cítiť aj spaľovanie PET
fliaš a iných umelých odpadov.
Prečo otravujeme samých
seba. Ak máte doma minulé
číslo našich obecných novín,
(ak nie, tak si ho nájdete na
našej webovej stránke), prečítajte si, čo všetko spôsobuje
pálenie rôznych odpadov.
Niektorí z vás sa ma pýtajú,
ako vlastne postupovať v tom
prípade, keď v rodine ostanú
voľné lístky na odvoz odpadu. Postup je ten istý ako
aj po iné roky. V našej obci,
ako aj v ostatných obciach, sa
osvedčil takzvaný paušálny
poplatok za vývozu tuhého
komunálneho odpadu. To znamená, že poplatok je rovnaký
pre každého, čo vyplýva aj zo
zákona o odpadoch.
Červené žetóny slúžia na
to, aby sme mali presnú evidenciu vyvezených smetných
nádob či už sa to týka kontroly
Technických služieb Ružomberok, ktoré odpad vyvážajú,
ako aj jednotlivých domácností. Konštatujem, že sme v
obecnom úrade veľmi prekvapení, že sa počet vyvezených
nádob znížil. Ale na druhej

strane sa ešte stále nájdu
neplatiči a aj takí, ktorí za celý
rok nevyviezli ani jednu nádobu alebo len veľmi málo. Tu
vyvstáva otázka, kde odpad
z takýchto domácností končí.
Určite v peci alebo niekde v
poli či v lese.
Áno, ak domácnosť dobre
triedi odpad, musí sa to prejaviť
znížením počtu vyvezených nádob. Poprosím vás, vážení obyvatelia, poukazujme na takýchto
kvázi spoluobčanov a dohovorte
im, že my ostaní chceme mať v
obci poriadok.
Myslím si, že nevyzerá pekne odpad voľne pohodený pri
zberných hniezdach. Ak sú
nádoby na triedený odpad plné,
nenechávajte PET fľaše ani
sklo vedľa, ale zoberte domov,
a nahláste to na obecný úrad.
V jarných mesiacoch pridáme
ešte zopár zberných hniezd
s kontajnermi do tých lokalít,
kde ešte nie sú. Odpady na
zberný dvor noste len v čase
na to určenom, a nenechávajte ho pred bránou. Všetci
návštevníci Komjatnej sa
zhodujú v názore, že máme
veľmi peknú a malebnú dedinu. Nekazme tento pochvalný
dojem svojím nezodpovedným
prístupom!
Problémy s odpadom máme
aj na cintoríne. Nikto nemôže
povedať, že nemá odpad kde
uložiť. Smetných nádob je tam
dosť. Chcel by som v blízkej
budúcnosti docieliť, aby sa
aj na cintoríne odpad triedil.
Ale ako, keď niektorým z vás
je zaťažko odniesť smeti do
nádob a radšej ho vyhodia
za plot? A ešte pred zrakmi
svojich detí či vnúčat? Ako to
vlastne vychovávame našu
mladú generáciu?
Pokiaľ ide o cintorín, dôrazne
žiadam všetkých majiteľov
áut, aby nejazdili nahor medzi
hroby. Myslím tým cestu od
domu smútku doľava, ktorá je
určená iba pre peších. A ešte
jedno dôrazné upozornenie.
Naši štvornohí miláčikovia majú
niekedy “svoje dni”, keď nemôžu skrotiť svoje pudy. Vtedy
zvlášť dbajte o to, aby voľne
nepobehovali po uliciach!
Vážení obyvatelia Komjatnej,
prajem vám ešte raz príjemné
prežitie vianočných sviatkov.
Otto Brtko, starosta

www.komjatna.sk

Ilustračné foto: MAGIC4WALLS.COM

Čo riešia mladé dievčatá?

V piatok večer si mládež
naplno užíva čas pred voľným
víkendom. Hlúčiky mladých
chlapcov a dievčat sa veselo
zabávajú. Na tom by nebolo
nič zlé, keby im spoločnosť
nerobil alkohol či cigarety, pod
vplyvom ktorých sa správajú
vulgárne a často ničia všetko
okolo seba. Náhodou si vypočujete rozhovor mladých dievčat,
ktoré riešia svoju závislosť na
alkohole, nedostatok finančných
prostriedkov naň a možnosti
liečenia svojej závislosti. Toto
nie sú témy, ktoré by mali riešiť pätnásť – šestnásťročné
dievčatá. Sú to alarmujúce
signály, ktoré nás nemôžu nechať ľahostajnými. Štatistiky
na Slovensku poukazujú na
obrovský problém mladých
ľudí s alkoholom. Dostávajú sa
k nemu čoraz mladšie deti. Úrad
verejného zdravotníctva SR
upozorňuje na skutočnosť, že
v dospievaní vzniká závislosť na
alkohole oveľa rýchlejšie, ako
v dospelom veku. A čo robíme
my dospelí? Často ponúkneme
dieťa alkoholom my sami. Pripomeňme si napríklad Veľkonočný pondelok, kedy môžeme
vidieť opitých chlapcov, ktorým
mamičky okúpaných dievčat
veľmi radi nalejú ďalší pohárik.
Je na mieste aj otázka, ako sa
naše deti a mládež dostane
k alkoholu? Kto im ho kúpi či
predá? Keby sme sa my dospelí
správali zodpovednejšie, znížili
by sme percento tohto problému
na minimum.
Mládež často príde domov pod
vplyvom alkoholu a rodičia si nič
nevšimnú alebo si povedia, že
dieťa to len skúša – veď aj my
sme skúšali. No treba si uvedomiť, že skúša sa raz, nie päť
či desaťkrát. To už je problém,
ktorý treba riešiť. Mládeži, ktorej
nastáva obdobie adolescencie,
musíme venovať mimoriadnu
pozornosť. Ako to však robiť,

aby dieťa nemalo pocit, že rodič
je len policajt a aby sme nestratili jeho dôveru?
Odpoveďou je informovať ich
o tom, aký vplyv má alkohol na
ľudský organizmus, ako alkohol
ničí zdravie aj ľudské životy, aké
sú následky z požívania alkoholu nielen pre jednotlivca, ale
aj pre jeho najbližších, ktorým
takto tiež ubližuje. Veľa sa s našimi deťmi rozprávajme, učme
ich premýšľať, rozhodovať sa
a ceniť samých seba. Dávajme
im osobný príklad. Rešpektujme legislatívu, ktorá zabraňuje
predávať alkohol maloletým,
nesadajme za volant pod vplyvom alkoholu. Keď vidíme mladých popíjať, upozornime ich
na nevhodnosť tohto správania
a upovedomme o tom ich rodičov.
Rodičia zas musia prijať upozornenie ako fakt a s dieťaťom to
bezodkladne riešiť. Nepostaviť
sa k tomu vylúčením, že moje
dieťa určite nepije, určite to
nebol môj syn či moja dcéra.
Starodávna bájka hovorí: „Malá
ovca objavila dieru v plote a utiekla. Bola šťastná, že odišla. Vzdialila sa a stratila. Vtedy zbadala,
že ju prenasleduje vlk. Bežala
a bežala, ale vlk ju stále sledoval,
kým ju pastier nezachránil. S láskou ju priniesol do ovčinca. No
pastier, aj napriek upozorneniam,
dieru v ohrade neopravil.“
Nebuďme aj my rodičia takýmito pastiermi. Diera v plote je stále
väčšia a väčšia, no my akoby
sme boli slepí a hluchí. Kto môže
lepšie ochrániť naše deti, ako my
samotní? Môžeme ich chrániť
výchovou, prevenciou, a tak im
pomôcť stať sa pánmi vlastného
života. Až vtedy už budú schopné
robiť to samé.
A.D.
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Z TVORBY
NAŠICH DETÍ

Uverejňujeme tri zaujímavé príbehy, ktoré sú dielom našich detí,
žiakov ZŠ Komjatná. Ich názory boli napísané na tému: Ako bude
vyzerať tento svet o 50 rokov?

„

Šťastný život si musí každý z nás budovať postupne

V súčasnosti často rozmýšľam,
čo ľudia robia preto, aby zanechali pre voje generácie niečo
užitočné, čo ovplyvní ďalší vývoj
spoločnosti. V mysli sa mi vynára otázka: „Ako bude tento svet
vyzerať o 50 rokov?“
Prítomnosťou môžeme ovplyvniť aj našu budúcnosť len vtedy,
keď sa budeme zamýšľať, čo je
pre našu spoločnosť prospešné,
dôležité, čo všetko chceme aby
aj naše deti, tak isto ako sme aj
my „získali“ od svojich rodičov,
prípadne od starších a skúsenejších ľudí. Spočiatku, keď som
uvažovala o budúcnosti, napadla mi myšlienka, že svet budúcnosti by bol krajší, keby boli
všetci ľudia bohatí. Keď sa však

lepšie zadívam v prítomnosti na
smotánku, kde bohatstvo a sláva prevláda ich životom, vidím,
že to nie je víťazstvo. Koľko ľudí
sa pripútalo k peniazom, k majetku, k moci, k sláve a úspechu.
Mnohí z nich sa stali chladnými
a lakomými voči iným ľuďom
i voči sebe. Nie je pravda, že čím
viac máš, tým viac dáš“ ale skôr
naopak.
Preto by som nechcela, aby
svet vyzeral o 50 rokov takto.
Neskôr som uvažovala, že budúcnosť by mohla vyzerať lepšie,
keby vládla sloboda. Každý by si
robil, čo chce. No pri zamyslení,
či to bude pre našu spoločnosť
prospešné, ma zmrazilo. Ľudia
by nerešpektovali iných a ani

pravidlá spoločnosti. To tiež nie
je pre svet a ľudí výhra, aby tu
žili sebci a bezcharakterní ľudia,
ktorí pozerajú len na svoje dobro
a na iných nemyslia.
A nakoniec som na to prišla.
Svet budúcnosti bude krajší,
ak bude mať človek šťastný život. Ale ako tento šťastný život
dosiahnuť? Aká cesta k nemu
vedie? Nie je to ľahká cesta, ale
skôr hrboľatá, s malými i veľkými
prekážkami, s ktorými sa človek
musí popasovať. Šťastný život si
musí každý z nás budovať postupne. Aby sa nám to do budúcna podarilo, a aby v tomto svete
o 50 rokov vládol šťastný život,
musíme sa o to snažiť aj my. Aby
sa nám podarilo vybudovať pre

naše generácie šťastný život,
musíme byť k sebe tolerantní,
taktiež musíme brať ohľad aj
na potreby druhých a nie len na
svoje. Vtedy bude svet bez nenávisti a bez vojny.
Teda, ako bude tento svet vyzerať o 50 rokov? Neviem, ako
sa svet bude vyvíjať. Jedno však
isto viem. Ako si ho my jednotlivci vybudujeme, tak bude vyzerať
celá naša spoločnosť. Mali by
sme žiť tak, aby sme sa za to nikdy nemuseli hanbiť. Ani my, ani
naše deti, ani naša spoločnosť.
Chiara Vajzerová,
3. trieda

Keď nastáva začarovaný kruh dospeláckych túžob...

„Uprac si tú izbu, vysyp smeti,
nachystaj sa do školy a potom
sa choď umyť!“ kričí na mňa
mama. Pýtam sa sám seba, na
čo je to dobré? Veď aj tak tam
bude o chvíľu zase neporiadok!
A opäť téma školy! Opakovane
otázky na tému učenia. Škola?
Na čo mi je? Veď aj tak zmaturujem a do školy už nebudem
chodiť! A umývať sa mi nechce,
veď som sa predvčerom!
Prečo si na mňa taká zlá? myslím si. Možno fungovala telepatia, ale ja som sa ani neopýtal
a mama zasa: „Ja nie som na
teba zlá! To sú tvoje povinnosti
len ty si ich neplníš!“ „Si tá najhoršia mama na svete!“ „Choď
hore a zamysli sa nad sebou!
Keď budeš starší, potom to pochopíš! Budeš to mať len ty na
starosti a vtedy sa márne budeš
pýtať, ako sa to robí! Vtedy pochopíš, že byť dospelým je veľmi ťažké!“ A vtedy som sa tak
zamyslel: Čo keby som bol dospelý? To by bolo fajn, neupratoval by som, neumýval by som

sa, býval by som v New Yorku
v krásnej prepychovej vile, mal
by som najdrahšie auto, pekné
slúžky, kúpil by som si všetky
najnovšie hračky, v obchode by
som si kúpil to čo chcem ja, nie
to, čo mi kúpia iní a ja sa musím
tváriť, že sa mi to náramne páči,
nechodil by som do školy...
Počkať! A začo by som si kúpil auto, vilu, hračky a iné veci?
Samozrejme, že za peniaze.
Ale kde tie peniaze zoberiem?
Budem chodiť do roboty a tam
budem zarábať toľko – koľko len
chcem. Veď aj iní to tak robia.
A dokonca niektorí ani nepracujú a sú bohatí. Ja budem napríklad doktorom! Ten zarába veľa
a niekedy sa ani tak nenadrie.
Ale keď nepôjdem do školy tak
nebudem doktorom a asi žiadnu inú dobrú prácu nenájdem!
A keď nenájdem, tak nebudem
mať veľa peňazí a nebudem
si môcť kúpiť to, čo chcem ja.
Hm… Nastáva začarovaný kruh
mojich dospeláckych túžob...
Tak budem smetiarom, na-

rábať so smradľavými odpadkami a budem bývať v malom,
nudnom, obyčajnom dome, kde
možno nebude ani elektrina, po
dome budú chodiť hlodavce a
možno bude chýbať polovica
strechy. Nič moc, ale na prežitie
to snáď bude stačiť. Však, posteľ možno nejaká bude, a keď si
dobre usteliem, budem aj dobre
spať. Ale ak sa neumyjem a pôjde zo mňa pach, tak je možné,
že ma nezoberú ani za smetiara.
Hnusná predstava. A nebudem
si môcť objednať ani upratovaciu službu, aby mi poupratovala,
navarila a vyprala!
Ak nebudem mať prácu, nebudem mať peniaze, strechu
nad hlavou, jedlo a nebudem
mať ani len dôchodok! Dôchodok majú len poctiví ľudia. Vtedy
ma už ani mama nezoberie pod
ochranné krídla a vyhodí ma na
ulicu, preto že som si neporiadil a neučil som sa do školy. Ak
samozrejme ešte budem mať to
šťastie a mama, ktorá ma aspoň
vypočuje, bude stále medzi ži-

vými. Potom zomriem od hladu
a od zimy ako starý, smradľavý,
špinavý, hlúpy žobrák bez rodiny
a priateľov na ulici. Možno nebude ani toho, kto by ma pochoval.
A keby aj, tak nikto by na pohreb
neprišiel. Nie! To nie je možné!
To sa v žiadnom prípade nemôže stať!
Bum! Nočná mora! V momente pôjdem radšej vysypať smeti,
vymeniť si knihy, poučiť sa do
školy, poupratovať svoju izbu
a umyť sa. No svedomie stále nebolo čisté. Zabudol som
na mamu! Prišiel som za ňou a
povedal jej: „Odpusť mi mami,
ale bez chýb to nie je možné!“
Objal som ju a pustili sa mi slzy.
„Ja viem synček...“ Opäť som
sa zamyslel nad tým, aké ťažké
je byť dospelým. Pozrel som sa
na ňu a ona sa na mňa usmiala: „Mami, ja nikdy nechcem byť
dospelý!“     
Martina Ondríková,
7.trieda

Možno už potom autá nebudú jazdiť po ceste

Niekedy, keď zaspávam, rozmýšľam, ako bude vyzerať tento
svet o 50 rokov. Myslím si, že
všetko bude moderné. Aj teraz
je veľa moderného. Počítače,
telefóny, fotoaparáty a ďalšie
prístroje. Všetky prístroje sa
zmenšujú a sú rýchlejšie. O 50
rokov budú roboty, ktoré budú
rozumieť aj nám ľuďom. Všetko,
čo im prikážeme nám pomôžu
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urobiť. Napríklad ich pošleme na
nákup a oni nám ho donesú. Pokosia nám trávnik alebo poupratujú. Neposlúchnu nás, keby
sme im kázali urobiť niečo zlé
– napríklad podpáliť dom. Budú
vedieť rozmýšľať ako ľudia, ale
na rozdiel od ľudí sa nebudú mýliť a medzi sebou hádať. S deťmi
sa budú hrať, keď rodičia nebudú mať čas.
Ale to už nebude tak dobre,
lebo moju mamu a otca by som
nevymenil ani za najlepšieho robota. V budúcnosti, o 50 rokov,

nebudeme šoférovať. Povieme
autu, kam chceme ísť a samé
nás tam bezpečne dovezie.
Myslím si, že autá už nebudú
jazdiť iba po ceste, ale budú lietať aj vo vzduchu. Cestovať nebudeme len po našej zemi, ale
aj na iné planéty a galaxie. Na
koncoročný výlet by mohli žiaci
letieť napríklad na Mars a prestávku si urobiť na Mesiaci. Žiadne počítače nebudú s klávesnicou a myškou a ani obrazovkou.
Počítač o 50 rokov uhádne naše
myšlienky a sám sa s nami bude

rozprávať a vykonávať naše príkazy.
Verím, že v budúcnosti nebude
v každej krajine iný jazyk. Ľudia
na celom svete budú rozprávať
rovnakou rečou, všade bude pokoj, mier a ľudia nebudú utekať
do iných krajín pred vojnami.
Nielen ľudia si budú všetci rozumieť, ale budeme rozumieť
aj zvieratám, rastlinkám a veciam. Napríklad nám povie náš
psík: „Ferko ešte si nebol dnes
so mnou na vychádzke a ani si
mi nedal papať. Prosím ťa, daj

mi niečo dobré pod zub.” Alebo
nám povie kvietok: „Ferko, prečo
nepozeráš kam šliapeš? Vieš, že
si po mne postúpal? A ešte si aj
odhodil ku mne tú použitú vreckovku! Zodvihni ju a poupratuj po
sebe.“ Možno nám o 50 rokov
naše hračky povedia: „Ferko, už
sa dlho hráš na tablete, poď sa
radšej pohrať so mnou.“ A aby
som nezabudol, určite, a to som
si istý, o 50 rokov nebudú deti
chodiť do školy a ani písať domáce úlohy. Pani učiteľka im na
diaľku pošle všetko učenie rovno
do hlavy. Škoda, že o 50 rokov
ja už nebudem tretiak. A viete
aké cukríky budú v budúcnosti?
Také, aby sme ich mohli pojesť,
koľko len budeme chcieť. Na raňajky cukríky, na obed dobošky
a na večeru čokoláda.
Takto to veru bude fungovať.
Takisto si myslím, že o 50 rokov
ľudia nebudú starí, lebo niekto
(možno aj ja) vymyslí stroj času a
ten im pomôže, aby boli stále mladí
a neumreli. Čo poviete, nechceli
by ste aby už teraz bolo o 50 rokov viac? No tak dobre, možno sa
niektoré veci nesplnia a možno
to bude všetko ešte lepšie.
Budúcnosť môže byť pre nás
všetkých aj lepšia, ale môže byť
aj horšia. Záleží len na nás, akú
si ju urobíme.
Ferko Gejdoš,
3. trieda    

Načúvaj šum hviezd

Polnočná

Zahĺb sa do ticha,
zavri myseľ a načúvaj šum hviezd.
Na nebi uvidíš zázrak – najväčší súboj hviezd,
čo bojujú o právo víťaza.
Ktorá z vás povedie Troch mudrcov od východu
privítať v žiari jasieľnarodeného Spasiteľa?
Hviezda, čo počala v nevinnosti,
naše bytie zažiari a znova zhasne,
zmiešané s plačom neviniatka,
s posledným vzdychom starca,
v zúfalom čine stroskotanca.
Ten ľudský kolobeh žitia
v útrobách víťaznej hviezdy striehne,
akoby nebeskí anjeli už o víťazovi – Spasiteľovi
noviny ohlasovať celému ľudstvu chceli.
Zahĺb sa ešte raz do ticha
a precitneš ten zázračný jas.
Všetko sa to deje na nebi o polnoci,
keď narodený Mesiáš celé preťažené ľudstvo
božou žiarou spojí,
a každého rovnakou láskou pod stromčekom
nás obdarí.
Veselé a požehnané sviatky prajem

Vôňa ihličia zmiešaná s vôňou medu.
V belavom páperí krajina odetá, bez túžby skrehnúť,
len do ticha
jasná hviezda dýcha
a stromček žiari nádejami.
Vo svetle sviece
zomrie pýcha,
čas Vianoc čarom mámi,
v príbytkoch láska vzplanie,
modlitba čistá,
ako prameň v nás.
Pre okamih,
pre odovzdanie.
Do noci zúri metelica,
svet čaká, bdie a nespí...
A v moment polnočného ticha
prichádza malý Ježiš.

Miriam Mikulková

Anna Babicová

TJ Sokol Komjatná: Do tímu sme dotiahli nových hráčov
Futbalisti TJ Sokol Komjatná momentálne po jesennej časti sezóny 2016/2017 zimujú na 12. mieste tabuľky II. triedy, čo
ovplyvnilo niekoľko faktorov. Do sezóny sme vstúpili v oklieštenej zostave, keďže sa nám zranilo niekoľko hráčov.
V úvode nenastupoval náš
kapitán Tomáš Bernolák, čo
bolo evidentne cítiť v obrane.
Postupne nám vypadávali ďalší
hráči ako Mário Brnoliak, Martin Junka a napokon aj Michal
Maťokár, ktorý mal nalomenú
ihlicu v nohe. Napriek tomu sme
odohrali vyrovnané zápasy s
každým súperom a podarilo sa

nám vyhrať aj nad lídrom súťaže
z Važca.
Do tímu sme dotiahli nových
hráčov ako Tomáša Kubisa, Tomáša Krajčiho, Erika Kuracinu a
hlavne mladého Martina Daudu,
ktorému sa aj gólovo veľmi darilo a je našim najlepším strelcom. Dobré meno nám robia
aj naši žiaci, ktorí pod vedením

Dávida Lacka, Michala Švalca
a vedúceho mužstva Františka
Kubernáta aktuálne figurujú na
5. mieste tabuľky. Dobrou hrou
sa im podarilo vyhrať aj niekoľko
zápasov s dvojciferným rozdielom a vidno, že našich žiakov to
baví a majú z hry radosť.
Ďalšou tvárou v štruktúre TJ
Sokol je Daniel Pleško, ktorý
nemalou mierou prispel k zabezpečeniu a prevádzke mužstva. Do jarnej časti by sme už
chceli vstúpiť v plnej zostave,
vyhrať čo najviac zápasov a na-

zbierať čo najviac bodov. Máme
naplánované prípravné zápasy
na umelom ihrisku v Ružomberku proti Liptovským Sliačom
a Oravskému Podzámku. To by
malo na začiatok preveriť hráčov
a kondíciu mužstva. TJ Sokol
Komjatná želá všetkým krásne
a požehnané Vianoce a šťastný
nový rok 2017.
V jesennej časti súťaže dosiahli muži 3 víťazstvá, 1 remízu
a osem prehier, dali 18 gólov,
dostali 32. Na stred tabuľky strácajú sedem bodov.
Marek Kubo

TABUĽKA II. TRIEDY

1. Važec
12 9
2. Prosiek
12 7
3. Liptovská Lúžna 12 7
4. Iľanovo
12 7
5. Svätý Kríž
12 7
6. Hrboltová
12 6
7. Kvačany
12 5
8. Východná
12 5
9. Vavrišovo
12 4
10. Partiz. Ľupča 12 3
11. Jamník
12 3
12. Komjatná
12 3
13. Lipt. Trnovec 12 1
14. Ľubochňa (odstúpila)
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2 1
3 2
2 3
2 3
0 5
2 4
2 5
2 5
2 6
3 6
1 8
1 8
0 11

39:12
40:21
36:17
25:21
30:27
22:24
26:22
18:26
20:30
24:32
20:33
18:32
14:35

29
24
23
23
21
20
17
17
14
12
10
10
3
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Chcem osloviť hlavne našu mládež, aby tí, ktorí začali, neskončili so stolným tenisom, a naďalej na tréningoch a turnajoch naberali skúsenosti.

Zelený stôl učaroval našim žiakom
Stolný tenis sa v Komjatnej rozrastá. Hra za zeleným stolom
učarila niekoľkým žiakom našej školy. Začali navštevovať stolnotenisový krúžok, ktorý vedie stálica a nadšenec stolného tenisu Zdenko Cibulka st.
Pod jeho vedením sa začali už v minulom roku stretávať
a skúšať čaro hry na tréningoch
v sále kultúrneho domu naši žiaci základnej školy. Výsledkom
ich snaženia je skutočnosť, že
v súťažnom ročníku 2016/2017
sme prihlásili do žiackej ligy až
dve družstvá žiakov. V družstve
Komjatnej A hrajú Dávid Jánošík, Oliver a Alexander Babic.
V družstve Komjatnej B hrajú Richard Kubernát a Matej Remeň.
Okrem týchto jednotlivcov chodia na tréning a spoznávajú kúzlo stolného tenisu i ďalší žiaci,
z ktorých na rok plánujeme postaviť ďalšie žiacke družstvá. Tie
hrajú zápasy turnajovým spôsobom vždy v inej obci,
ktorá je účastníkom
žiackej ligy. V Komjatnej sa už odohralo prvé
kolo v polovici októbra s
účasťou žiakov SCP Ružomberok A, Černovej
A, Ľubochne A a dvoch
našich mužstiev. Hráči
hrajú systémom každý s každým. Družstvá
Ružomberka, Černovej
a Ľubochne už hrali aj
v minulom ročníku, takže boli skúsenejší, vedeli ako to na turnaji funguje, a keďže hrajú dlhšie
ako naši žiaci, postupne
vyhrávali zápasy aj nad
našimi zverencami. Na
týchto turnajoch nezáleží na výsledku, aj keď
je to pre nich motivujúce
uhrať čo najlepší výsledok, skúsenosti a tréning robia svoje.
Naši hráči vydali zo
seba maximum a treba
ich pochváliť za bojovnosť a túžbu strhnúť víťazstvo na svoju stranu.
Je to vyčerpajúci turnaj,
veď každý z nich musel odohrať viac ako 10
zápasov, a potom ešte
štvorhry. Ďalšie turnaje
žiackej ligy sa odohrajú v nasledovných termínoch: 14. 1. 2017
v SCP Ružomberok, 18.

www.komjatna.sk
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2. 2017 v Černovej a 4. 3. 2017
opäť v Komjatnej. Samozrejme,
organizátor súťaže Okresný
Stolnotenisový zväz Ružomberok odmení na konci sezóny
najlepšie družstva a jednotlivcov
pohármi.
Družstvo dospelých postúpilo
vlani do terajšej 7. ligy. Pre rôzne príčiny ako maródky členov
Stolnotenisového klubu Komjatná a práca našich hráčov mimo
okresu Ružomberok, sme tento
ročník prihlásili len jedno mužstvo do okresnej súťaže. V lige
si naše družstvo vytýčilo cieľ
udržať sa na pozícii v strede
tabuľky. Pretože v tejto súťaži
je úroveň stolného tenisu vyš-

šia ako v 8. lige, je to pomerne
smelý cieľ, ale verím, že sa nám
ho podarí docieliť. Samozrejme,
na budúci ročník žiaci dovŕšia
vek, kedy už nebudú môcť hrať
za žiacke mužstvá, preto plánujeme prihlásiť opäť dve družstvá
do okresnej súťaže. Verím, že
maródi sa zotavia a pokiaľ im
to zdravie dovolí, nie je problém
prihlásiť aj tri družstvá do súťaže, dve z dospelých a jedno
z terajších žiakov. Záleží od budúcich okolností, ako sa situácia
vyvinie.
Som presvedčený, že žiaci,
ktorí začali so stolným tenisom
v terajšom mladom veku a pokiaľ ich odhodlanie hrať stolný
tenis vydrží, je vytvorený dobrý
základ pre reprezentáciu Komjatnej aj vo vyšších súťažiach.
Veď podmienky na tento druh
športu sa v našej obci počas 11

„

rokov pôsobenia STK Komjatná
v okresných súťažiach dostali na
veľmi dobrú úroveň. V sále kultúrneho domu sú po rekonštrukcii a zateplení sály ideálne podmienky pre tento šport. Je len
na jednotlivcoch či vedia stráviť
voľný čas za zeleným stolom
alebo niekde v bare či doma za
počítačom.
Záverom chcem touto cestou
osloviť hlavne našu mládež, aby
tí čo začali neskočili so stolným
tenisom a naďalej na tréningoch
a turnajoch naberali skúsenosti.
Tí, ktorí sa rozhodujú medzi stolným tenisom a inou zábavou,
aby dali prednosť športu ako
je stolný tenis. Ak ešte váhate,
uvádzam, že tréning žiakov aj
dospelých je vždy v pondelok od
17:00 do 18:30.
Vladimír Kováčik,
predseda STK Komjatná
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