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Koronakríza ako výzva a príležitosť
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Všetko zlé je aj na niečo dobré. Takto sa viacerí z nás pokúšali pozrieť na momentálnu pandémiu. Či to tak skutočne
je a ako situácia zmenila ich život, prácu a podnikanie odpovedali ľudia, ktorí dokázali v tomto neľahkom období
naštartovať nové projekty či priniesť pozitívne zmeny.
Miroslava Znaková
krajčírka, 41 rokov
Po vypuknutí pandémie sa chod
Ilustračné foto / freepik.com
našej dielne radikálne zmenil.
Plánované zákazky sme museli
odložiť a začali sme s výrobou
šitia rúšok, ktorých boli stovky,
nakoľko boli okamžite nevyhnutné, žiadané a dopyt po nich
bol neutíchajúci. Napriek tomu
sme pracovali 12 - 14 hodín
denne a pocit z odvedenej
práce bol úžasný v tom, že sme
odviedli osožnú službu, pomohli
sme viac ako za bežných okolností a spokojnosť bola ako
na strane našej, tak na strane
klientov. V konečnom dôsledku
celú situáciu, na prvý pohľad hrôzostrašnú, hodnotíme ako
pozitívnu skúsenosť. Dalo nám to odvahu a guráž vysporiadať sa
a popasovať s kritickou situáciou v náročnom období.
Jaroslav Alžbetkin
prevádzkovateľ bistra, 48 rokov
Spočiatku obrovský strach a neistota z neznámej choroby, po
zavedení opatrení s čím súviselo aj zatvorenie prevádzky, bezradnosť. Také boli moje pocity. Ako aj mnohí iní, aj ja som občas
absolvoval vychádzky do prírody a upratovanie . Po rokoch som
"oprášil" pec na pizzu, recepty a začal s rozvozom. Pozatvárané
obchody, sklady, problém dostať sa ku krabiciam a jednorázovým
obalom, kúpiť obyčajné droždie? Prvé dva týždne to jednoduché
nebolo, ale milo ma prekvapili odozvy zákazníkov, čo ma dosť motivovalo. Dnes, keď sa už postupne uvolňujú opatrenia a vraciame
sa pomaly do normálu, môžem povedať, že som to obdobie neistoty prežil aj vďaka tomu, že mi dosť pomohli priatelia, za čo
im patrí moja veľká vďaka. A ponaučenie? Život sa nám všetkým
môže zmeniť v priebehu niekoľkých minút, no netreba sa vzdávať,
s pomocou a podporou rodiny a priateľov sa to zvládnuť dá.
Kamila Lopuchová
študentka, 20 rokov
Nám študentom táto situácia zmenila hlavne spôsob výučby. Na
dištančnú (online) formu vzdelávania sme prešli plynule, ihneď
po uzatvorení našej univerzity a utvrdili sme sa v tom, že všetko
sa dá, ak sa chce. Nielen profesori, ale aj študenti hľadali v tomto období všetky možné dostupné prostriedky na to, aby tento semester úspešne ukončili. Väčšina predmetov sa zmenila na
praktickejšie, aby sme na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského rodičom ukázali, že vzdelávanie môže byť zábavné a vedia
ho zrealizovať aj v pohodlí domova. Vytvárali sme videá, ktoré
sme potom uverejňovali na sociálnych sieťach, aby sa dostali k
širokej verejnosti a zároveň sme sa aj my, budúce učiteľky, naučili
modernejšiemu štýlu vyučovania. Potrebovali sme ale splnit všetky kritéria pre úspešné ukončenie tohto ročníka, a tak sme mali
pravidelné videohovory s prednášajúcimi, online testovanie a študentov ešte čakajú online záverečné skúšky. Držme si teda palce.

Paulína Orolínová
rodič piatich detí, 38 rokov
Zo začiatku to bolo pre nás
náročné obdobie, hlavne čo
sa týkalo učenia a zabezpečenia chodu domácnosti,
pretože som
intenzívne a
aj súčasne musela zastávať
viacero rolí. Ale našli sme si
systém a výhodou bolo aj to,
že som doma na rodičovskej
dovolenke. Nevnímam túto
situáciu ako negatívnu, práve
naopak, myslím si, že priniesla aj pozitívne veci. Oprášili
sme spoločenské hry, našli
si viac času na seba, na svoje koníčky aj spoločnú prácu.
A ja som sa konečne odhodlala k pečeniu kváskového pečiva a
kúpila som si šijací stroj, ktorého kúpu som roky odkladala.
Dominika Lopušeková
učiteľka v Materskej škole, 35 rokov
Už prvé dni v karanténe som premýšľala nad tým, ako sa priblížiť
80 deťom, ktoré zrazu ostali doma. Nechala som sa inšpirovať
svojimi dcérami. Niekedy ich totiž prichytím, ako bez dychu sledujú rôzne influencerky na internete. Vtedy som dostala nápad, že
jednoducho natočím činnosti, ktoré v bežný pracovný deň plníme
v materskej škole. Prvé video malo pozitívne ohlasy a to ma motivovalo k ďalšej tvorbe. Postupne sa začali pridávať aj ostatné
pani učiteľky a naplno sme rozbehli činnosť na našej facebookovej
stránke. Samozrejme, stále som si uvedomovala, že tieto aktivity sa nezaobídu bez aktívnej pomoci rodičov. Neustále som mala
v hlave myšlienku, ako ich odbremeniť, aby si aspoň na chvíľku
vydýchli. Vznikla tak postava Indiánky „Modré pierko“, ktorá číta
deťom rozprávky na dobrú noc.
Denisa Lopušeková
podnikateľka, 35 rokov
Nečakané vypuknutie pandémie bolo pre nás obrovskou výzvou.
Od samého začiatku nám bolo jasné, že je nevyhnutné zmobilizovať všetky sily a popasovať sa so vzniknutou situáciou. Prvá
veľká výzva prišla v podobe rúšok. V priebehu jediného víkendu
(doslova dňa) sa nám podarilo od miestnych šikovných krajčírok,
ba aj nekrajčírok zohnať aspoň štartovné množstvo rúšok v
počte cca 200ks. V nasledujúcom týždni pre nás šili dielne v Hozelci, Spišskej Novej Vsi, Poprade či dokonca v Leviciach. Bežne
dostupné komodity ako Alpa, Savo, jednorázové rukavice či antibakteriálne mydlo sa odrazu stali nedostatkovým tovarom.
Nepretržite sme obvolávali všetkých dodávateľov a tovar sme
dostávali na prídel. Najsmutnejším bolo zistenie, že nákupné ceny
niektorých produktov stúpli v drvivej väčšine aj o 150%. Prioritou pre nás bolo zabezpečiť hlavne dostatok základných dezinfekčných či iných potrieb pre našich miestnych obyvateľov. Bola
to riadna skúška nervov a vytrvalosti. Teší ma, že sme to nateraz
spolu zvládli. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým našim
zákazníkom za prejavenú dôveru a rešpekt.

ŽIVOT V ŠKOLE
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Začali sme programovať s legom
archív ZŠ

archív ZŠ

Tento školský rok si žiaci našej školy mohli vyskúšať programovanie s lego stavebnicou We
do 2. Najskôr zostrojovali zo stavebnice rôzne
predmety a stroje, potom im prostredníctvom programu „vdychovali dušu“. Vytvorené
predmety sa pohybovali, krútili a blikali rôznymi
farbami. Žiaci programovali rýchlosť, smer pohybu a zastavenie. Mnohé ďalšie neprebádané
funkcie nás ešte čakajú. •Daniela Moravčíková

Život v škole počas prerušenia
vyučovania

Interaktívna podlaha
rozhýbala deti
Naša škola, ako máloktorá v okolí, sa môže pochváliť interaktívnou
podlahou. Žiaci na nej hrajú rôzne hry vhodné na relax, súťaženie, rozvíjanie rýchlosti, hrubej motoriky, či pozornosti. Je vhodná
aj na opakovanie a upevňovanie učiva. Naši tretiaci si na nej zahrali
napríklad futbal s vybranými slovami.
• Daniela Moravčíková
archív ZŠ

Čas, keď bola škola prázdna, sme naplno využili na jej skrášlenie. Vzadu za telocvičňou sa aktuálne pracuje na novom tartanovom ihrisku hradeného dotáciou z Úradu vlády SR, začala sa výstavba novej
budovy škôlky z finančných prostriedkov EÚ, čím sa rozšíri kapacita
MŠ pre viac detí, zrekonštruovali sme plynovú kotolňu v škole a podarilo sa vybrúsiť podlahy a vymaľovať steny v prváckych triedach.
Pomaly sa pripravuje aj stavba učebne v záhrade.

•Štefan Luha, riaditeľ ZŠ s MŠ

Rekonštrukcia plynovej kotolne
Naša škola oslavuje tento rok svoje 60. výročie. O kvalite samotnej
stavby hovorí aj to, že takmer bez investícii nám slúži už od roku
1960. Jedným z míľnikov v histórii školy bola aj plynofikácia kotolne
v roku 1997. Odvtedy sme mali v kotolni na svoju dobu moderné
plynové kotly talianskej výroby. Ako však išiel technický vývoj dopredu, časom sa ukázalo, že tieto kotly sú z pohľadu dnešnej doby
energeticky mimoriadne neefektívne a navyše z dvoch kotlov bol
funkčný iba jeden. Preto sme vyhlásili havarijný stav kotolne a žiadali
sme Ministerstvo školstva, vedy a výskumu o neodkladné riešenie.
Dnes môžeme povedať, že sľuby sa vďaka úsiliu zainteresovaných
strán stali skutočnosťou a v kotolni máme štyri nové plynové kondenzačné kotly, ktoré by nám mali usporiť minimálne 30% nákladov.
Ušetrené peniaze tak môžeme znovu použiť na obnovu ďalších priestorov, napríklad aj na zateplenie budovy a zhotovenie novej fasády,
pretože stará už dosluhuje a na mnohých miestach opadáva.

•Štefan Luha, riaditeľ ZŠ s MŠ

archív ZŠ

archív ZŠ

KULTÚRA

Čo mňa osobne dosť zaujíma je aj fungovanie veľkých show v zákulisí, fascinuje ma
príprava. Celé fungovanie je jeden úžasný
kolos . A najzaujímavejšie javiskové momenty? To sú pre mňa haly s tisíckami divákov
– tá energia vám vženie slzy do očí. Milujem spievať s veľkými orchestrami. A nech
je to nahlas! Projekt IMT Smile a Lúčnica asi
spomínať nemusím, ale pre mňa sú špeciálne
všetky, každý vám dá veľmi špecifické
emócie. A ďalej tie moje milované – cestovateľské zážitky. Najvýraznejší je asi New
York vládnym špeciálom a predstavenie
v OSN či Olympiáda v Londýne. No vzácne sú aj tie „malé“, kedy sme hodiny sedeli
a počúvali „deda“ Nosáľa, ako sme ho volali

a nasávali jeho slová a múdrosti nielen o tanci a umení, ktoré boli viac než inšpiratívne.
Sú to aj naše malé kulturáky s najvďačnejšími a srdečnými divákmi, či malé acapella
spevy na rôznych pekných akciách.
Popri práci a Lúčnici “čepčíš” aj nevesty
so súborom Hrdličky. Čomu všetkému sa
ešte venuješ? A v čom je pre teba čepčenie iné?
Čepčenia vznikli z dopytu po kultúre aj v
„súkromnej“ sfére. Naša kultúra je bohatá na
krásne tradície a my sme jej nositeľmi, je to
priam naša zodpovednosť. Chceli sme tomu
dať vysokú úroveň, umelecké spracovanie a
predviesť tradíciu aj laickej verejnosti, ktorá
sa o ňu priamo nezaujíma či ju dokonca ig-
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noruje. A to je výzva. Ak si na Lúčnicu niekto kúpi lístok, chce tam byť. Na svadbe si
vás pozrie, lebo ste súčasť programu. A tam
si diváka musíte získať naozaj. Okrem toho
sa venujem v mojom malom projekte šitiu,
tu koreň nezapriem (handmade náušnice a
doplnky, pozn. redakcie). Tiež si rada zabrnkám na gitare - výlučne sama - a chytilo ma
fotografovanie. Najmä na mojich cestách po
svete, čo je moja obrovská vášeň. Tak sa najnovšie vŕtam vo fototechnike. A priebežne sa
hrabem na všetkých letenkových portáloch
a po malej nútenej prestávke sa už neviem
dočkať, kedy si sadnem do lietadla.

• Monika Sasaráková

Kultúrny dom pomaly dostáva reálnu podobu

Jiří Zámečník
Jiří Zámečník

Jiří Zámečník

Azda tou najvýznamnejšou investíciou,
ktorá je v súčasnosti realizovaná v našej
obci, je projekt: „Kultúrny dom – prestavba
a prístavba budovy č. 395“ v celkovej hodnote 1 082 893,30 EUR. Pôvodná budova
je zložená z dvoch objektov, a to pôvodnej
budovy školy, ktorá bola postavená v roku
1911 a druhou časťou, ktorá bola dostavaná
v roku 1913. Hlavným tvaroslovným prvkom architektonického návrhu sú výrazné fasádne štuky a okenné oblúky, pričom
toto riešenie je inšpirované tvaroslovnými
prvkami pôvodnej budovy. Návrh budovy
jednoznačne poukazuje na verejný charakter objektu a esteticky povyšuje pôvodnú stavbu pre nový účel využitia. Hlavným
cieľom prestavby objektu je jeho prispôsobenie novej funkcii kultúrneho domu s veľkou multifunkčnou sálou. Prízemie kultúrneho domu bude obsahovať foajé so šatňou,
zázemie a kanceláriu. Z foajé sú prístupné

WC pre sály, zázemie a dominantné schodisko do podkrovia s ubytovaním. Celé
podkrovie objektu obsahuje moderné ubytovanie so štyrmi apartmánovými izbami a
piatimi samostatnými izbami so zázemím.
Pre plnohodnotné využitie objektu je k
dispozícii moderná kuchyňa s kompletným zázemím. Objekt spĺňa dnešné prísne
normy, spoločenské priestory sú vybavené
klimatizáciou s rekuperáciou a stavba bude
obsahovať všetky bezpečnostné prvky. V
rámci projektu sa nezabudlo ani na riešenie okolia a v severnej časti pozemku bude
vybudovaný park s oddychovou zónou. V
rámci projektu bolo do dnešného dňa preinvestovaných 468 787,65 EUR a bola zrealizovaná : prístavba k objektu, všetky nosné
oceľové konštrukcie umožňujúce vytvorenie veľkej sály, kompletná dispozičná dostavba obytného podkrovia, časť zemných prác,
hydroizolácia, vnútorné priečky, vnútorné

Jiří Zámečník

rozvody, vnútorná kanalizácia, vodovodná
prípojka, vnútorný vodovod, vzduchotechnika – odvetranie sály, odvetranie kuchyne,
bola zrealizovaná nová strecha spolu s jej
izoláciou, ústredné kúrenie a rozvodové potrubie, vykurovacie telesá, klampiarske práce,
osadené okná a mnoho iných prác. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác
je do konca kalendárneho roka.

• Juraj Peťko, prednosta OcÚ

DIANIE

Oceňovaný film
Rozdali sme
Hluché dni natáčali darované rúška
v našej obci
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Kladenie vencov

partizanfilm

František Kováčik

Podľa slov dokumentaristu Pavla Pekarčíka,
ktorý film režíroval, ho k námetu priviedla
náhoda. „Raz som si doma prezeral fotografie z rómskej osady v Spišskom Bystrom a
vtom sa ma moja manželka opýtala, kto je
ten chlapec s nežnými očami na jednej z
fotografií. Tento chlapec bol špeciálny tým,
že nepočul. Začal som teda rozmýšľať nad
tým, ako sa asi cíti: je outsiderom komunity, ktorá je v našej spoločnosti beztak outsiderom. Napadlo mi, že by bolo zaujímavé
pozorovať, ako sa s takýmto hendikepom
vyrovnáva,” povedal pre týždenník Týždeň.
„Tí, čo nepočujú, načúvajú snom,“ znie motto víťazného filmu medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet
2019. Zachytáva štyri príbehy o nepočujúcich rómskych deťoch, ktoré pozorujú
svoje okolie bez toho, aby mu úplne rozumeli a snívajú svoj vlastný svet. Poviedkový
film zobrazuje aj malého Mariána Hlaváča z
osady pod lesom v našej obci, ktorý sa túži
stať rušňovodičom, hoci nikdy nepočul zvuk
húkajúcej lokomotívy či pískania koľajníc.
Jeho vzorom je herec Claude Van Damme
a nacvičuje si scény z filmu Krvavý šport.
„Čoraz menej vieme o ľuďoch, ktorí nežijú v
našej spoločenskej vrstve, štvrti či na našej
úrovni príjmu. Nechápeme ich pohnútky,
starosti a motívy. Bolo preto veľmi zaujímavé nahliadnuť do ich života. Dozvedať
sa o tom, že majú podobné obavy, sny,
radosti ako my,“ dodal Pekarčík pre denník
Pravda.
Film vznikal dlhých sedem rokov. Žánrovo
balansuje na hranici dokumentu a hranej
snímky. Videli ho diváci na filmových festivaloch v Karlových Varoch, Vilniuse a
Bratislave. Ako jeden z troch slovenských
filmov bol nominovaný na Európsku filmovú cenu. Mená víťazov európskych Oscarov budeme poznať 12. decembra. Momentálne je možné si ho pozrieť zdarma na
www.dafilms.sk
• Monika Sasaráková

„Mám dve ruky, jednu pre seba, druhú pre
teba“. Takto začínal odkaz od neznámej
darkyne, ktorá priniesla 1.apríla 2020 na
obecný úrad ušité rúška s odkazom, aby
sme ich rozdali ľuďom. Po zverejnení
tohto krásneho gesta sa pridala k tejto iniciatíve ďalšia pani, ktorá priniesla viac ako
20 rúšok. Sme radi a zároveň ďakujeme,
že sa stále nájdu medzi nami ľudia, ktorí
nečakajú, kto im čo poskytne, ale sami
chcú pomôcť iným, ako tomu bolo v čase
vypuknutia pandémie, kedy bol rapídny
nedostatok rúšok. • František Kováčik

František Kováčik

8. mája 2020 sme si pripomenuli 75. výročie
víťazstva nad fašizmom pietnym aktom kladenia
vencov. Aj napriek obdobiu pandémie sa na tento deň nezabudlo ani u nás v obci. Druhá svetová
vojna, ktorá trvala šesť rokov, bola najrozsiahlejší a najničivejší vojenský konflikt, zomrelo v nej
odhadom až 70 miliónov ľudí. Nezabúdajme na
historické momenty a pravidelne vzdajme hold
všetkým obetiam vojny.

• František Kováčik

Stavanie mája sa mohlo uskutočniť
i tento rok
Anna Šramková

Postupné uvoľnovanie opatrení po vypuknutí epidémie Covid-19 umožnilo FS Rovienka usporiadať stavanie mája. Poslednú májovú sobotu, tradične v predvečer sviatku Zoslania Ducha Svätého, ktorý sa v obci taktiež nazýva Rusadľe, tak chlapi z folklórneho súboru pred
obecným úradom postavili približne 25-metrový máj.
Spolu so ženskou zložkou súboru následne zaspievali niekoľko tématických piesní. Po viac ako
dvoch mesiacoch zákazu zhromažďovania sa si toto podujatie našlo svojich divákov, ktorí na
verejnosti mohli znova vidieť autentickú ukážku domáceho folklóru.
• Anna Šramková

