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Informačný štvrťročník pre občanov obce Pavčina Lehota
Vážení spoluobčania,
podarilo sa nám získať dotáciu na verejné priestranstvá a chodník, čo nám vylepší vzhľad
obce ako aj podmienky pre zlepšenie si fyzickej kondície. Tí, ktorí sa chcú starať o zdravé telo a
zdravého ducha majú k dispozícií vnútorné fitnes pod materskou školou a vonkajšie fitnes nad
cintorínom. Je len otázka času, keď si zvykneme, že cvičenie na náradí je taká samozrejmosť ako
ísť na prechádzku. Aj Handričkový deň s burzou začal s piatimi záujemcami a v súčasnosti nikto
nemá problém si prísť vybrať užitočné veci. Vonkajší fitnes bude slúžiť domácim ako aj hosťom
a turistom.
Prajem príjemné zážitky v novom fitnes.
Starosta

Blahoželáme k významnému životnému jubileu v mesiaci apríl, máj, jún 2018
Dožili sa jubilea:
Nepoznám Tvoje túžby,

neviem, čo k sviatku Ti priať.

Prajem Ti hlavne zdravie,
šťastie a lásku,
to podstatné, čo život
Ti môže dať.

Uzavreli manželstvo:
Prisťahovali sa:
Odsťahovali sa:
Narodili sa:
Opustili nás:

Ján Hadbávny
89 rokov Anna Staroňová č.125
87 rokov
Mária Kupčová č. 43 87 rokov Anna Staroňová č. 29
84 rokov
Emília Puková
82 rokov
Ján Špirec
60 rokov
Kalman Benický
60 rokov Zuzana Staroňová, Ing. č. 16 40 rokov
Ivana Staroňová č. 137 40 rokov
Roman Varga č.137
40 rokov

Marek Klepáč a Lucia Vávrová
Terézia Cehlárová, MVDr. a Miroslav Přikryl, MVDr.
Jozef Pardel , Ing. Lenka Pardelová, Melánia Pardelová
Pavčina Lehota č. 1
Miroslav Laco
Sandra Uličná, Pavčina Lehota č. 68
Juraj Staroň vo veku 56 rokov

Práca starostu a obecného úradu v období apríl – jún 2018
V uvedenom období bola administratívna práca zameraná na štatistiku, výrub daní,
štvrťročnú uzávierku 2018, vybavovanie žiadosti s dôrazom na podklady k stavebnému povoleniu,
kolaudácie, pridelenia súpisného čísla a iné. Od 1. 5. 2018 sme prijali Mgr. Soňu Tomáňovú na
obecný úrad na pozíciu samostatný referent miestnej samosprávy.
Priebežne prebiehali konzultácie k obstarávaniu územného plánu obce z dôvodu vyjadrenia
a nesúhlasu Urbáru Pavčina Lehota k časti už schváleného územného plánu a perspektívy rozvoja
strediska Žiarce, a. s.. Konzultácie trvali pomerne dlho z dôvodu stanoviska Urbáru a následnej
nemoci spracovateľa posudku hodnotenia EIA. Objednávku sme dali v decembri 2017, podklady
pre Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie sme dostali posledný
júnový týždeň 2018. Teraz čakáme na záväzné stanovisko Okresného úradu, ktoré spracovateľ
zapracuje do ÚP a proces bude posudzovaný na Krajskom úrade odbor pozemkový, ŽP a stavebný,
čo sa predpokladá do 2-3 mesiacov.
V hodnotenom období sme mali snahu o znovu prejednanie dodávky na amfiteáter a
osvetovú besedu, kde sme nenašli ochotných stavbárov, ktorí by nám urobili cenovú ponuku na
uvedenú stavbu.
Vytýčili sme spoločnú hranicu na komunikácii smerom do chatovej osady, urobili sme výrub
drevín, ktoré boli prekážkou na zhotovenie verejného osvetlenia do a v chatovej osade. Písomne
oslovíme chatárov s prosbou o pomoc pri kopaní dier a osádzaní stĺpov na verejné osvetlenie.
Dúfame, že oslovení chatári priložia ruku k dielu, nakoľko uvedená akcia bude robená
svojpomocne.
Sme členmi Miestnej akčnej skupiny Stredný Liptov (MAS) a je predpoklad, že spolu
zafinancujeme spevnené plochy pri cintoríne (súčasná časť vyplnená frézovaným materiálom).
Začiatkom júna mali nastúpiť Cestné stavby na opravu cesty smerom na Žiarce. Z dôvodu
veľkého záujmu o cestné práce na firmu, je dohodnuté, že uvedené práce vykonajú v 2/2 júla 2018.
Podarilo sa nám zabezpečiť opravu výtlkov na miestnych komunikáciach. Opravy boli
rozšírené z dôvodu uspokojenia požiadaviek od občanov.
Podaná žiadosť o dotáciu na materskú školu bola administratívne preskúmaná a bolo
konštatované, že je v poriadku a postúpila do ďalšieho hodnotenia.
Nakoľko sa starostovi uvoľnil priestor (administratívne úlohy prevzala Mgr. Tomáňová)
povenuje sa neplatičom a podvodníkom k plateniu rekreačných poplatkov a to v spolupráci so
štátnymi orgánmi.
Podieľali sme sa na výlete do Smoleníc. Je predpoklad, že účastníci mali naplnené predstavy
o výlete a spoznávaní krás Slovenska.
Úspešne sme zorganizovali Handričkový deň, s množstvom vyzbieraného šatstva, železného
šrotu a elektroodpadu. Ďakujeme za pochopenie, že v elektroodpade bol iba elektroodpad a nie
farba. Starostu nepotešilo, keď pozrel do kontajnera na kovy a v kontajneri 2 krabice 30 litrové so
starou farbou. Prosíme, kto vie o tom, kto tam farbu vložil, aby nám na obecný úrad dal informáciu.
Handričkový guláš sme zabezpečili aj vďaka sponzorovi, ktorý nám sponzoroval dodávku mäsa.
Ďakujeme.
Spoločne s pani poslankyňou Mgr. Kurekovou sme oslovili odborníka na dopravné značenie
a spoločne s ním dáme žiadosť o dopravné značenie v obci. Je predpoklad, že dôjde ku zmene
organizácie dopravy najmä v centre a v extraviláne (územie mimo obce smerom na Bodice, Lazisko
a Podhorné).
Aj napriek informácii v minulom Hlásniku o poškodzovaní miestnych komunikácií pri ťažbe
dreva Lehotským Urbárom sa nič nezmenilo. K poškodeniu majetku obce dochádza pri ťažbe dreva.
Majiteľ lesa ťažbu neoznámi a náhodou sa zistí stav na pozemkoch, že je do plaču. Priestory sú
zdevastované a znečistené. Tieto veci sa dejú, ako keby sa nič nedialo. S majiteľmi lesa bude
uvedený stav prejednaný v blízkej budúcnosti. Konkrétna situácia bude prejednaná s predsedom
urbáru a celého výboru, nakoľko stav je stále horší a horší.
V máji 2018 sme začali s úpravou verejných priestranstiev a chodníkov. Nepochopenie od

občanov si odniesol bagrista rôznymi pripomienkami a inými slovami. Práce sa vykonávajú na
základe dotácie a projektovej dokumentácie, čo musí byť v súlade s projektom. Pôvodne dohodnutý
termín ukončenia k 1. 6. sa z rôznych dôvodov presúva na júl 2018. V termíne od 2. do 13. 7. by
mali byť práce ukončené. Neukončenie je spôsobené chýbajúcou dlažbou cca 67 m2, z dôvodu
nesprávneho rozpočtu v projektovej dokumentácii. Je vybavený preklenovací úver, administratívne
vyhodnotenie dotácie. Termín nie je určený, nič nie je ohrozené. Po dokončení projektu bude
geodetické zameranie a žiadosť o zápis do katastra. Je pripravená zmluva na poistenie diela.
K rekonštrukcie chodníka sme poskytli pomoc dodávateľovi s povolením zvláštneho užívania
štátnej cesty. K niektorým prácam k dodávke stavby bolo potrebné dohodnúť spoluprácu ako aj
spolufinancovanie. Termín ukončenia bude rozhodujúci na čerpanie preklenovacieho úveru, ktorý
bol schválený v zastupiteľstve.
Podieľali sme sa na príprave valného zhromaždenia ZCR Pavčina Lehota – Jasná.
Kúpili sme nový krovinorez na údržbu zelene, nakoľko oprava starého krovinorezu bola
nerentabilná.
V rámci obhliadky po povodňovej situácii po jarných povodniach, zvolal Okresný úrad
obhliadku miestných potokov a to Demänovky a Dedinského potoka. Na Demänovke boli upravené
úseky, ktoré ohrozovali štátnu cestu, vstup do Demänovskej Doliny (teda aj do Pavčinej Lehoty).
Na Dedinskom potoku v Pavčinej Lehote bola obhliadka s požiadavkou opravy vodného toku.
Podali sme žiadosť o stavebné povolenie na spevnené plochy pri cintoríne. K uvedenému
bolo potrebné zmeniť časť parcele administratívne nad cintorínom, nakoľko okrem iného bola
parcela vedená ako kultúrna pamiatka.
Máme spracovanú projektovú dokumentáciu (PD) na chodník od MŠ po poľnohospodársky
dvor, spracováva sa PD na chodník cez poľnohospodársky dvor, pripravuje sa podklad pre PD na
chodník v ulici od č. domu 96 (rodina Chudobová) po č. domu 58 (rodina Urbanová) smerom po č.
domu 1 (rodina Pardelová). Horeuvedená PD bude podkladom pre podanie žiadosti na dobudovanie
chodníkov v obci. K projektu musí byť ešte doplnková zeleň a drobná architektúra. Prosím občanov,
ktorí majú návrh, aby tak urobili do 10 dní t. j., do 13. 7. 2018. Uvažujeme o tom, že drobná
architektúra by bola vybudovaná popri Dedinskom potoku s dôrazom na Výtok pri Gôtových na
nižnom konci.
Starosta sa zúčastnil snemu ZMOS v Bratislave, kde prejednal aj možnosť opravy poľnej
cesty z Bodíc do Pavčinej Lehoty za účelom cyklochodníka. Jednalo by sa o opravu v dĺžke cca 250
– 300m v katastri Bodice. Požiadavka bude aj s možnosťou vylúčenia motorovej dopravy v
uvedenej trase.
Podali sme požiadavku na SAD Liptovský Mikuláš k zachádzaniu autobusu o 07:15 hod. s
odchodom z Pavčinej Lehoty ku základnej škole Demänová. SAD bude akceptovať požiadavku k
1. 10. 2018.
Priepust – mostík na melioračnom kanáli urobíme do konca októbra 2018, kde je potrebné
dodať dodávateľa stavby a potvrdenia do 31. 7. 2018
Pre budúce obdobie po voľbách pripravujeme žiadosti na opravu:
Zvonica – keď bude vyhlásená výzva a budeme spĺňať podmienky bude podaná. Je pripravený
projekt, vyjadrenie od Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Žilina, bude spracované ohlásenie
drobnej stavby (ODS ) k povolenej práci na stavbe.
Chodníky a verejná zeleň – Máme spracovanú projektovú dokumentáciu (PD) na chodník od MŠ
po poľnohospodársky dvor, spracováva sa PD na chodník cez poľnohospodársky dvor, pripravuje sa
podklad pre PD na chodník v ulici od č. domu 96 (rodina Chudobová) po č. domu 58 (rodina
Urbanová) smerom po č. domu 1 (rodina Pardelová). Horeuvedená PD bude podkladom pre
podanie žiadosti na dobudovanie chodníkov v obci. K projektu musí byť ešte doplnková zeleň a
drobná architektúra. Prosím občanov, ktorí majú návrh, aby tak urobili do 10 dní t. j., do 13. 7.
2018. Uvažujeme o tom, že drobná architektúra by bola vybudovaná popri Dedinskom potoku s
dôrazom na Výtok pri Gôtových na nižnom konci.

Obecné zastupiteľstvo apríl – jún 2018
Schválilo:
• VZN č. 1/2018 o vodení a držaní psov na území obce Pavčina Lehota ( zverejnené na web),
• preklenovací úver vo výške 89 148,96 € od Prima banky Slovensko, a. s. pre financovanie
projektu „Stavebné úpravy – rekonštrukcia chodníka a verejných priestranstiev podporené
z EŠIF, Opatrenie 7.2.3 – zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev,
námestí, parkov a pod.“,
• sumu 350,00 € na montáž prvkov pyramídovej veže v objekte ihriska materskej školy,
• záverečný účet hospodárenia obce Pavčina Lehota.
Prejednalo:
• záverečný účet hospodárenia obce Pavčina Lehota.
Berie na vedomie:
• vzdanie sa mandátu poslankyne Mgr. Soni Tomáňovej a zloženie poslaneckého sľubu Bc.
Petra Pethö.

Vysvedčenie

Aj v tomto roku sa tešíme na obecnom úrade na vysvedčenie žiakov základnej školy.
Najviac sa tešíme na vysvedčenie, ktoré má priemer maximálne 2, ale nesmie byť na vysvedčení
známka 4.
Kto nám prinesie ukázať vysvedčenie, ktoré má horeuvedené parametre a je občan Pavčinej Lehoty
odmení ho starosta a spoločnosť Žiarce a. s., poukazom na 5 jázd na bobovej dráhe, ktorý si vymení
v pokladni za lístok.

Kultúrne leto Pavčina Lehota

V tomto roku sa nám podarilo zabezpečiť v rámci kultúrneho leta v Pavčinej Lehote
vystúpenie obľúbenej dvojice z televízie Šláger TV DUO JAMAHA a to 8. 7. 2018 o 13.00 hod. na
novovybudovanom multifunkčnom ihrisku za požiarnou zbrojnicou č. 74. Viď priložený plagát.
Vzhľadom k tomu, že sa predpokladá väčšie množstvo ľudí ako aj pohyb v okolí, po dohode s pani
farárkou ako aj presbyterkou, služby božie dňa 8. 7. 2018 nebudú. V mesiaci júl večiereň nebude aj
z dôvodu čerpania dovolenky pani farárkou.
V mesiaci august bude vystúpenie PLOŠTIN PUNK dňa 12. 8. 2018 o 17.00 hod. na
novovybudovanom multifunkčnom ihrisku za požiarnou zbrojnicou č. 74.
Všetkých Vás srdečne pozývame, príďte si užiť kultúru. Prajeme bohatý kultúrny zážitok.

Osvetlenie ku chatovej osade

V 1. kvartály sme vytýčili hranicu miestnej komunikácie do chatovej osady, kde
predpokladáme vybudovanie verejného osvetlenia. Máme kúpené svietidla, dokúpime materiál k
zabudovaniu stĺpov a budeme písať chatárom s prosbou o účasť na vybudovaní osvetlenia. Bude sa
jednať o výkop cca 13 až 15 jám pre stĺpy. Technologický sa vykopú jamy s hĺbkou 1,00-1,20 m,
kde zabetónujeme PVC rúry o priemere 150 mm. K tejto činnosti budeme potrebovať pomoc od
chatárov. Rúry, betón a štrk dodá obec, práce chatári. Po vytvrdnutí betónu budú osadené stĺpy,
kábel a svietidlá, ktoré namontuje pán Vladimír Staroň Pavčina Lehota č. 48. Očakávame účasť
jednotlivcov z každej chaty. Chatárov vyzveme osobne s určením dátumu akcie.

Oznam obecného úradu pre občanov obce a majiteľov nehnuteľností

V zmysle zákona o daniach je obec správcom daní z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za
komunálny odpad ako aj výber dane z prechodného ubytovania.
V tejto súvislosti pripomíname občanom a majiteľom nehnuteľností a súvislosti k
horeuvedeným poplatkom povinnosť nahlásiť akékoľvek zmeny k výberu daní na obecný úrad do
30 dní po ich vzniku. Zmeny k vlastníctvu nehnuteľností je potrebné podať do 31. 1. v roku, kde
obecný úrad začína s výrubom daní.

Vo vzťahu k odvedeniu dane z prechodného ubytovania Všeobecne záväzné nariadenie obce
Pavčina Lehota ukladá povinnosť vyplniť tlačivo k výberu dane k 15. 1., 15. 4. 15. 7., 15. 9., a
odviesť poplatok do pokladne obce resp. platba na účet. Pokiaľ uvedená povinnosť nie je splnená,
obec vyrúbi penále.
V pôsobnosti obce je aj evidencia občanov, kde je občan povinný nahlásiť zmeny ako je aj získanie
titulu, tzn. predložiť hodnoverný doklad.

Multifunkčné ihrisko

V predchádzajúcom období sa podarilo vybudovať multifunkčné ihrisko za požiarnou
zbrojnicou a to na základe aktivity mladých otcov a mládencov z Pavčinej Lehoty. Je potrebné
povedať, že väčšina resp., skoro všetci zúčastnení odrobili brigády zadarmo až na jednotlivcov, čo
si dali zaplatiť. Myšlienku vybudovania podporili poslanci, ktorí odsúhlasili financovanie
myšlienky. Je potrebné povedať, že práce sú pomaly ukončené, drobnosti budú dorobené v krátkom
čase.
V mene poslancov a starostu vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na
budovaní ihriska.
Ihrisko využívajú všetky vekové kategórie a 8. 7. 2018 využijeme priestor aj na kultúru, kde
privítame DUO JAMAHA a 12. 8. 2018 PLOŠTIN PUNK.

Obnova detského ihriska v materskej škole
Obnova detského ihriska v materskej škole je aktuálna z minulého roku 2017.
V zastupiteľstve bola schválená čiastka na obnovu. Postupne sa veci vyvinuli do súčasného stavu.
Riaditeľka školy zabezpečila nové detské ihrisko cez rodiča z materskej školy a následne bola
schválená dotácia pre ľanovú pyramídu a kôš.
Poďakovanie patrí personálu materskej školy ako aj rodičom detí z materskej školy za
odvedenú prácu a súčasný stav detského ihriska a jeho vybavenia.

Kosenie parciel v obci a okolo rodinných domov, kosenie v extraviláne

V tomto roku sa mení vzhľad obce a to vybudovaním chodníkov, verejnej zelene
a vybudovania verejných priestranstiev ako je multifunkčné ihrisko za požiarnou zbrojnicou,
priestor okolo materskej školy, vonkajšie fitnes nad cintorínom, doplnenie preliezok, lavičiek a
hojdačky na Vyhliadke, údržba zelene v centrálnom parku pri pomníku, v parčíku pri melioračnom
pluhu.
Poďakovanie patrí aj slečne Martuške Staroňovej za ústretovosť a zlepšenie vzhľadu pri
vstupe do obce ako aj okolia rodinného domu.
Poďakovanie patrí občanom ochotným pomôcť pri likvidácii skládky na vstupe do obce.
Vyšlo sa v ústrety občanom ku skladovaniu zeleného odpadu a pochopenie, že do kontajnera
patrí iba pokosená tráva a burina. Tešíme sa z toho, že do kontajnera sa nevhadzujú konáre a iný
odpad.
Na druhej strane je smutné, že v zastavanej časti obce máme prelúky (nižný koniec,
kreviček, parcela oproti cintorínu a iné), ktoré sú zanedbané a nepokosené, ako aj priestory pri
neobývaných rodinných domoch. Povinnosť pre majiteľa je zo zákona minimálne 1x v roku
pozemok pokosiť a udržiavať ho.

Doplnenie vybavenosti na VYHLIADKE
V predchádzajúcich dvoch rokoch sme vybudovali VYHLIADKU pod horou v spolupráci
s obcou, ZCR Pavčina Lehota – Jasná a súhlasu Urbáru Pavčina Lehota ako aj spolupráce
s NAPANT-om.
Vyhliadku chceme doplniť o oddychové prvky a to v priestore nad altánkom. Akciu budeme
robiť 6. 7. 2018 o 15:00 hod. so stretnutím pri požiarnej zbrojnici. V uvedenom priestore budeme
betónovať 1 ks preliezka – rebrík a 3 ks lavičky. Takto doplníme už existujúcu hojdačku a

oddychovú časť.
Vzhľadom k tomu, že uvedený priestor je určený pre širokú verejnosť, prosíme ochotných
ľudí, aby prišli pomôcť pri vykopaní jám, betonáži a osadení uvedených prvkov. Záujemci prihláste
sa u predsedu ZCR Ing. Milana Hajkovského na tel. č. 0905 773207, alebo u starostu 0903 905551.
Ďakujeme za Vašu pomoc a hrdosť, že ste prispeli ku skvalitňovaniu života v Pavčinej Lehote a
hrdosť na to, že ste jej občanmi.

Hodnotenie dom, dvor, záhrada

V tomto roku budeme hodnotiť dom, dvor, záhrada tak, ako minulý rok a to z opačnej trasy
ako do roku 2016, t. j., od obchodu – Hate – nová ulica – zamrznutá od Urbanov – Petho – obecný
úrad. Hodnotiť budeme koncom augusta 2018. Od niektorých občanov bola požiadavka, aby sa
hodnotil dvor aj z dvora. Táto možnosť tu je, ak uvedený majiteľ pozve komisiu do dvora.
Hodnotenie z dvora bude iba u majiteľov, ktorí komisiu počkajú a v deň hodnotenia komisiu osobne
pozvú. Hodnotenie nie je o súťaži, netreba sa do nej prihlasovať. Kto nechce byť hodnotený, je
možnosť túto skutočnosť povedať starostovi a rodina nebude hodnotená. Všetkým uvedeným
pripomienkam sa dá vyhovieť.

Zraz Lehôt XXXVIII. ročník

V tomto roku organizuje XXXVIII. ročník zrazu Lehôt a Lhot Obec Dlouha Lhota č. 29 okr.
Mladá Boleslav v dňoch 5. - 8. 7. 2018.
Plagát o akcii je na informačných tabuliach obce Pavčina Lehota.
Kontakt tel:+420 603 360 444, mail : adelamajzlan@seznam.cz.

Vývoz komunálneho odpadu

V zmysle požiadavky od ubytovateľov od 1. 7. do 31. 8. 2018 budeme vyvážať komunálny
odpad každý piatok. V septembri bude vývoz každý parný týždeň t. j., 36. týždeň – 7. 9., 38. týždeň
– 21. 9.
Vývoz zeleného odpadu z kontajnera je podľa potreby, najbližší vývoz bude podľa možností
dopravcu v tomto týždni 2. - 6. 7.

Materská škola VČIELKA
Detstvo je ako krásny sen, na ktorý ostane spomienka len.
Koniec školského roka – čas zhodnocovania
Dovoľte mi, vážení občania, aby som Vás v krátkosti oboznámila s činnosťou materskej
školy od septembra 2017 do dnešného dňa.
Do dvoch zriadených tried v septembri nastúpilo 27 detí. Hojný počet detí nasvedčuje, že
Obec Pavčina Lehota má dosť krásnych „detských kvietkov“. Aby sa mohla vytvoriť ďalšia trieda,
na plat 3-tej učiteľky prispeli rodičia nových detí sumou 2 500,-Eur , Obec Demänovská dolina na
dva roky vo výške 3 000,-Eur a rodičia mesačne platia rodičovský príspevok vo výške 25,-Eur na
každé dieťa.
Sme “Materská škola podporujúca zdravie“, držíme sa podľa vypracovaného projektu
a zároveň aj po schválení rodičov na rodičovskom združení bojujeme proti sladkostiam, ktoré sme
úplne vylúčili, deťom sa tak každý deň dostalo vo väčšej miere ovocia, zeleniny – hlavne v podobe
šalátov, alebo zdravších výrobkov. Využívali sme ovocný a mliečny program pre deti /trvanlivé
mlieko zdravšie, s minimálnou dobou trvanlivosti, dokonca lacnejšie, viac ovocia a kvalitných
prírodných štiav/. V tomto roku sme mali celkove nízku chorobnosť detí.
Od septembra v materskej škole úspešne fungovala v poobedňajších hodinách aj krúžková
činnosť, a to výučba anglického jazyka – 2x do týždňa, tanečný krúžok – 1x do týždňa a výtvarný
krúžok – tiež 1x do týždňa. Krúžky sa v mesiaci jún prezentovali otvorenou hodinou pre rodičov.

Otvorenú hodinu s deťmi predškolského veku som uskutočnila pred ich zápisom do ZŠ, rodičia si
mohli porovnať šikovnosť, pohotovosť, aktivitu, zručnosť, logické myslenie a tvorivosť svojich
detí.
Sme materská škola rodinného typu a v rámci prezentácie materskej školy máme zakúpený
digitálny rámik , kde zverejňujeme fotky z každého dňa a po každej akcii. Na konci školského roka
obdržalo každé dieťa CD so svojimi fotografiami, ako spomienku na skončený školský rok.
U detí sme po celý rok podporovali experimentovanie a bádanie, hodnotiace
a sebahodnotiace zručnosti. Je veľkým prínosom, keď sa deti cez pokusy, ktoré si sami pripravia,
zhotovia obohacujú o ďalšie vedomosti.

Kultúrno-spoločenské a športové aktivity materskej školy Včielka
Vyžadujú si zohľadnenie vnútorných a vonkajších podmienok materskej školy, výber
originálneho obsahu spoločnej aktivity a participácie všetkých zamestnancov materskej školy a
rodičov. Príprava a realizácia týchto aktivít nám poskytujú bohaté možnosti na podnecovanie
osobnostného rozvoja dieťaťa v každej oblasti.
V mesiaci októbri sme pripravili darčeky pre starších občanov našej obce, ktoré sme im za
sprievodu básní a piesní odovzdali priamo u nich doma z príležitosti Úcty k starším. Bola to
vydarená a milá akcia aj pre samotné deti.
V novembri sme pozvali do MŠ Planetárium – bol to pre deti silný zážitok, bližšie sa
prijateľným spôsobom oboznámili s hviezdnym súhvezdím a slnečnou sústavou, životom
dinosaurov.
Ďalej to boli akcie ako: Mikuláš – vystúpenie detí, príchod Deda Mráza – varenie
kapustnice na školskej záhrade, lampiónový sprievod, vozenie sa na koči ťahanom koňmi.Karneval
– program detí v maskách, kúzelník so svojím vystúpením Handy - dandy, tance, súťaže. Deň
matiek – bohatý program detí, detský muzikál, odovzdanie darčekov.
Každý mesiac nás navštívili pracovníci Správy NAPANT so svojimi prednáškami ako:
zvieratká z lesa, život zvieratiek v zime, medveď, putovanie vodných kvapiek, ako žabka o mokraď
prišla, vodní obyvatelia, vtáčí svet, usilovný ako včielka, strom je veľký dom, odpad triedim veľmi
rád, s prírodou som kamarát Všetky prednášky boli obohatené množstvom materiálu, pomôcok,
s ktorými deti mohli manipulovať a spoločne riešili problémové situácie a hľadali nové lepšie
možnosti, riešenia a nápady.
Navštívili sme chovnú stanicu rýb. Pozorovali sme vývoj žaby, v motýlej záhradke si deti
vychovali motýle z malých húseničiek, pozorovali zakuklenie.
S deťmi sme počas roka upiekli niekoľko koláčov, medovníky, urobili si samé šaláty,
kompóty. Spoločne s rodičmi absolvovali tvorivé dielne s jarnou a zimnou tematikou.
V priebehu roka sme pozvali do MŠ 4 detské divadielka, predstavili sa s rozprávkami Čo je
správne a čo nie, Perinbaba, Ľadová kráľovná a Zdravovýživka.
Počas roka medzi deťmi putovali dve knižky, z ktorých im rodičia prečítali po jednom
príbehu, úlohou detí bolo do zápisníka nakresliť, čo sa im z príbehu najviac páčilo a na druhý deň
porozprávať príbeh svojim kamarátom v MŠ – na čo sa deti tešili a cítili sa dominantnými. Snažíme
sa v deťoch prehlbovať lásku ku knihám.
Na deň detí sme spoločne s rodičmi pripravili deťom pekné zážitky. Začalo to
v doobedňajších hodinách, keď deti absolvovali zdravotnú prednášku a výklad člena Horskej
služby, ktorý s druhým rodičom pripravili pre deti zaujímavú prekážkovú lanovú dráhu v areáli MŠ.
V popoludňajších hodinách deti čakala zaujímavá Rozprávková cesta so stanovištiami. Začínala sa
pod horou ešte pred vyhliadkovou vežou a končila sa pri altánku slúžiacom na opekanie. Na 10 tich stanovištiach ich čakali: lesná víla, pracovníci Napant-u, Červená čiapočka a vlk, pirát,
Snehulienka s trpaslíkom, ježibaba, Maťko a Kubko, poľovník a záhradník. Obdržali mapu,
dozvedeli sa zaujímavosti o včielkach, o živote hmyzu, viazali uzly, dvíhali pirátsku vlajku,
obväzovali zraneného, hádali hádanky, šmýkali sa po lane, strieľali zo zbrane a vysadili si
stromčeky nad altánkom – pri každom majú kolík so svojím menom. Po dvoch rokoch nám tam už

rastie viac ako 80 stromčekov. V závere si spoločne s rodičmi opekali a na aute horskej služby boli
premiestnení do MŠ, kde sa deti tešili na čarovnú noc. Niesla sa v indiánskom duchu/zvolený
náčelník, indiánsky pozdrav, tance, indiánske mená, indiánsky stan, spôsob života/.
Na výlet sme sa vybrali /od rodiča/ sponzorsky vybaveným autobusom do Dobšinského
rozprávkového sveta na HABAKUKY na Donovaly. Čakali nás rozprávky: O 12 mesiačikoch,
Drevená krava a Martinko Klingáčik.
V mesiaci október prebehla šarkaniáda, v zimných mesiacoch sa deti zúčastnili 15x
lyžiarskeho výcviku v areáli Žiarce, ktorý bol ukončený pretekmi, po ktorých víťazi boli odmenení
pohármi a všetky deti medailami.
Od mája prebiehal plavecký výcvik detí na hoteli Chopok. Oba výcviky prebiehali za našej
účasti, pod vedením inštruktorov a za pomoci rodičov. Minulý týždeň sme navštívili Demänovskú
jaskyňu Sloboby – deti spoznávali stalagmity, stalaktity, a stalagnáty, zvieratká a veci vytvorené
z kvapľov, život zvierat v jaskyni, ťažkú prácu našich predkov pri vytváraní chodníkov a celkovú
krásu našej prírody. Predškoláci v mesiaci jún už po obede neoddychujú, venujeme sa len im –
píšeme, tvoríme, vymýšľame, počítame, spájame písmená do slabík....
Vo veľkej miere pri akciách pomáhajú rodičia a tak touto cestou by som sa chcela
poďakovať všetkým zainteresovaným rodičom, občanom, na ktorých sa môžem vždy s dôverou
obrátiť, zvlášť ďakujem všetkým zainteresovaným, ktorí prispeli svojimi 2% z dane na
Neinvestičný fond pri Materskej škole v Pavčinej Lehote, alebo nám pomohli materiálne či finančne
prispieť.
Vďaka rodičom MŠ rozšírila svoj inventár o nový dávkovač vody pre deti, nový CD
prehrávač, nové farebné tonery do tlačiarne. Z neivestičného fondu bol zakúpený mikrofón, 12
detských obliečok, doplatená montáž lanovej pyramídy a štrk pod lanovú pyramídu. Z oblastnej
organizácie cestovného ruchu bol zakúpený kôš a lanová pyramída na školskú záhradu. Na samotnú
montáž lanovej pyramídy a preplatenie stroja na výkopy, prenesenie stavebného materiálu nám
prispela Obec Pavčina Lehota. Svojpomocne s rodičmi a ochotnými občanmi sa nám podarili urobiť
všetky úpravy pod lanovou pyramídou, okolo koša, ako aj celej záhrady. Jeden z rodičov sa ponúkol
postaviť detské drevené preliezky s certifikátom, na drevo prispela Obec Pavčina Lehota.
Za tento školský rok sme zatiaľ na réžii za stravovanie sa cudzích stravníkov vybrali
986,44,-Eur.
Navštívili sme kamarátov v Základnej škole na Demänovskej ceste, kde na jej detašované
pracovisko v Demänovej odchádzajú 4-ria predškoláci. Jedna predškoláčka bola prijatá na Základnú
evanielickú školu v Liptovskom Mikuláši. Koncom júna sa konala aj rozlúčka v MŠ s týmito deťmi
za prítomnosti rodičov. Prajem všetkým budúcim školákom úspešný štart.
Materská škola, milý dom.
Podaj mi rúčku na rozlúčku ,
lebo ja rastiem ako strom a po prázdninách prvák som.
Prváčik známy s jednotkami.
My všetci rýchlo rastieme , až do slniečka od zeme .
Materská škola , smutno je ti ?
Za nás ti prídu nové deti..
Všetkým deťom prajeme slnkom zaliate dni prázdnin, veľa pekných chvíľ prežitých
s rodičmi, starými rodičmi, veselé zážitky s kamarátmi a prázdniny prežité bez úrazov.
Daniela Bobrovčanová

