1.) Pán starosta, sme
radi, že sa v obci podarilo
postavi a da do prevádzky bytovku. Prílev
mladých ¾udí bude pre
obec prínosom. Bude sa
stava aj ïalšia bytovka,
alebo sa plánuje aj
individuálna výstavba?
Áno, aj ja si myslím, že prílev
mladých ¾udí do obce je ve¾kým
prínosom. A ako som už písal v�predchádzajúcich èíslach „Novín z Jána“,
stále intenzívne uvažujeme o�výstavbe bytových domov. Bohužia¾,
ako všetci dobre vieme, obec
nevlastní skoro žiadne pozemky,

ktoré by boli vhodné na výstavbu a tie
èo vlastní, okolo nich sú problémy,
ktoré sa momentálne snažíme
vyrieši. Máme dve možnosti. Prvá je
pri družstve, tam vlastníme asi 6000
m2, ale je tam problém s prístupovou
cestou.
Druhá možnos je okolo areálu
Hotela Štart. Ani jedna z týchto
možností však nie je ideálna, ale mne
sa viac pozdáva druhá možnos pri
Hoteli Štart. Ak by sme chceli stava
inde, vieme aké ceny za pozemky
v�Jáne sú, to znamená, že obec nemá
reálne možnosti zakúpi pozemok na
výstavbu bytoviek. Ja však pevne
dúfam, že tieto problémy spolu s�poslancami obecného zastupite¾stva
úspešne vyriešime a bytové domy sa
v�hJáne stava budú.
Èo sa týka IBV – individuálnej
bytovej výstavby, momentálne sa
vytipovala lokalita medzi družstvom
a�bytovkami na západnej strane Novej
ulice a v dnešných dòoch prebiehajú
rokovania s majite¾mi pozemkov. Ak

všetko dobre dopadne mohla by
vzniknú lokalita na IBV, kde by
vzniklo do 25 stavebných pozemkov,
každý o�rozlohe 800 m2, s kompletnou infraštruktúrou.

2.) Èo by mohla urobi
obec pre mladých ¾udí,
aby sa mali kde stretnú?
Pozorujeme, že aj naši
žiaci bez doprovodu
rodièov sa stretávajú
v�pohostinstvách, èo nie
je pre mladých ¾udí
vhodné prostredie.

Urèite, nie je to ve¾mi dobré, keï
mladí ¾udia sedia v pohostinstvách,
lebo sa nemajú kde stretnú.
Momentálne sa
koná rekonštrukcia požiarnej zbrojnice,
kde vznikne aj
klubovòa. V nej
sa budú môc
stretáva èlenovia DHZ
v�Liptovskom
Jáne, zároveò by
som chcel pozva mladých
chlapcov a dievèatá, aby prišli
medzi hasièov,
s�ktorými môžu
spoloène pri

stavebného povolenia a robí sa realizaèný projekt. Výzva k revitalizácii
takýchto budov bude pod¾a posledných informácií uverejnená v júli
2008. Robíme všetko pre to, aby sa
tento projekt realizoval a dostali sme
naò prostriedky. Ale ja osobne si
myslím, že vytvorením priestorov pre
stretávanie sa mladých ¾udí je len
prvý krok, tie ostatné kroky musíme
urobi my všetci, t.j. rodièia, uèitelia
ZŠ a v neposlednom rade aj naša
mládež. Radi Vás podporíme, keï
prídete s nápadmi, ktoré budú
smerova k tomu, aby mládež zaèala
ži inak, ako doteraz.

3.)
Obèianska
vybavenos – obchodná
sie, hlavne v èase
letných prázdnin
nepostaèuje potrebám
návštevníkov aj obèanov
obce. Èo plánujete
urobi v tejto oblasti?

Uvedomujeme si, že možnosti
služieb v obci sú nedostatoèné. Našou
snahou je vytvori podmienky pre
podnikate¾ov, aby prišli do našej obce
podnika. V plánovaných bytovkách
chceme pod bytmi vybudova
priestory na prenájom, kde by mohli
by umiestnené služby. Obec sama
nemá možnosti, ako zlepši obchodnú
sie. Je len na podnikate¾och, aby
prišli do našej obce podnika a zo
strany obecného
úradu sa budeme
snaži, aby
podmienky pre
obèanov a podnikate¾ov boli
maximálne vyhovujúce.
Juraj Filo,
starosta

nácviku aktívne strávi vo¾né chvíle
a nauèi sa zruènosti, ktoré v prípade
potreby pomôžu nám všetkým.
Ïalšia možnos je, že sa
pripravuje rekonštrukcia kultúrneho
domu z eurofondov, v ktorom vznikne
aj priestor pre mladých – klubovòa.
Momentálne je tento projekt vo fáze

Milí obèania, ak
by ste sa vy
chceli dozvedie
nieèo, èo Vás
zaujíma, napíšte svoje otázky do
redakcie Jánskych novín na
m a i l o v ú
a d r e s u
(ic@liptovskyjan.sk) alebo
písomne priamo èlenom redakènej
rady.
Ïakujeme.

Ô smy máj 2008 – deò ako každý iný.
Štátne sviatky už zvykneme bra ako
samozrejmos urèenú predovšetkým
na oddych a iné nám prospešné veci.
Každé spomínanie je osobné.
V�niektorých vyvoláva spomienky na
chvíle medzi životom a smtrou,
v�niektorých stratu blízkej osoby
v�niektorých rozprávanie a�spomienky najbližších a niektorým
nehovorí niè.

V tento májový deò, ako
každoroène pod gestorstvom
Základnej organizácie
Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
a�Obecného úradu v�Liptovskom Jáne, zišla sa hàstka
obèanov pri pomníku padlým,
aby si pripomenuli 63. výroèie
ukonèenia 2. svetovej vojny.
Hymnou „Nad Tatrou sa
blýska …“ v podaní
„Svätojánskeho prameòa“
a�všetkých, ktorý sa pridali,
sme uzavreli pietny akt
kladenia kytíc tým, ktorých
mená sú vyryté na doske pomníka.
Báseò mladej generácie na zaèiatku,
ako aj na konci osláv v�podaní dvoch
interpretov pripomenula, že aj v Jáne
žijú mladí ¾udia.
Privítanie všetkých starostom
p.�Jurajom Filom a zoznámenie sa
s�programom osláv vytvorilo vstup
pre príhovor k 63. výroèiu 2. svetovej
vojny, z ktorého chceme pripomenú
nieko¾ko myšlienok.
Naša obec prežila pred koncom
2. svetovej vojny ve¾mi kruté a ažké
obdobie, keï rýchlo postupujúci front
od východu sa náhle zastavil pri Lipt.
Mikuláši a naši obèania sa naraz ocitli
uprostred frontu. Rýchla noèná
evakuácia obèanov za frontu bola záchranou pred dôsledkami stálej
delostreleckej pa¾by. Návrat domov
po 9–tich týždòoch bol sk¾uèujúci,

vyvolával zúfalstvo. No naši obèania
sa vzchopili a s obrovským úsilím
život v obci normalizovali.
Nie som žiaden pamätník, ale
èím som starší, tým viac sa mi
vybavujú niektoré spomienky vtedy
4 a pol roèného chlapca. I keï mi celú
evakuáciu popísala moja matka ja si
spomínam:
„Ako ideme dolu zasneženým
Políkom a v dia¾ke
niekde v smere na
Lipt. Hrádok horia
malé ohníky. Mama
ahala na sánkach o
tri roky mladšiu
setru a najnutnejšie
veci. Keï som
nevládal-posadila
ma na sánky.“
Ostatné viem
z�rozprávania
mamy. Krava za
reazou, ktorá bola
zdrojom obživy,
hlavne nás detí a išla

premeòa. Úèas èlena predsedníctva
Oblastného výboru SZPB p.
Doc.PhDr. Oldøicha Vaòka, CSc. na
našich oslavách potvrdila záujem o
zachovanie a�aktivizovanie èinnosti
našej organizácie. Nemala by by len
torzom prezentujúcim tých èo boli pri
tom a ich pozostalých. Výbor
organizácie upriamuje pozornos na
nové formy ako motivova mládež
základnej školy ( súaže, besedy )
i�starších stredoškolákov a �vysokoškolákov ( aktivizácie chodníka na
Slemä ).
Poznanie našej minulosti je
dôležité pre našu súèasnos
a�budúcnos. Je odpoveïou na
otázku: „Kto sme “? Je základom
nášho národného povedomia.
Veï fašizmus, ktorý si
pripomíname a s jeho prejavmi v 2.
svetovej vojne, bol a ukázal sa v tej
najbrutálnejšej podobe, ktorú
v�prírode prezentujú len vybrané
druhy živoèíchov. Ale aj na konci 20.
a�na zaèiatku 21. storoèia existujú
masové hroby, genocídy,
zoskupovanie luïí pod ideami
neonacizmu a�neofašizmu.
Akoby nové formy
k u l t ú r y, ( n á b o ž e n s t i e v )
sektárstiev tzv. novej filozofie
života nesú v sebe skryté
nebezpeèenstvo rasovej
nenávisti a�násilia. Vojna je
organizované násilie a tých tzv.
malých vojen prebieha na svete
denne ve¾ké množstvo.
Nezabúdajme na to !

s�nami až do
D o v a l o v a
a�neskoršie do
Východnej, bola
nepostrádae¾nou
i�za cenu, že skoro
denne chodila mama
po gazdoch prosi
o�seno aby ju uživila. Neskoršie túto
pomoc prevzali na
seba jej bratia-moji
ujèekovia.
To¾ko zo spomienok.
Dôstojnos
osláv umocnili
slová pána farára
Tajáta a starosloviansky otèenáš
Svätojánskeho

Fotografia je zo súaže: POVSTALECKÁ HISTÓRIA LIPTOVA
Do súaže sa zapojili žiaci 9. r. .Na obr. sú deviataci s
porotou, ktorú tvorili èlenovia ZPB p. Brziak a p. Urban.
Najlepšie vedomosti mali Janka Brtáòová, Veronika Ulièná a
Zuzana Mlynarèíková.
Doc.PhDr. Jozef Urban, èlen ZO ZPB

Svätý Ján Krstite¾ je jediný svätec, ktorého narodenie pre tento svet okrem
narodenia Panny Márie si Cirkev liturgicky pripomína. Možno sa niekto
pýta, preèo takúto úctu prejavuje
práve predchodcovi Pána, v èom je
jeho ve¾kos? Vhodnou odpoveïou
na túto otázku môže by nieko¾ko
myšlienok.
Boh povolal Jána Krstite¾a na
osobitnú úlohu podobne ako napríklad Mojžiša, Izaiáša èi iných starozákonných prorokov. Ján, askéta, stal sa
svedkom. Upozoròoval ¾ud na príchod oèakávaného Mesiáša, svedèil
o�òom už predtým, ako sa stretli a hlásaním krstu pokánia vydával oficiálne
svedectvo pred vrchnosou i pred
celým národom. Napokon poslal za
Ježišom svojich uèeníkov. Cirkev v�Jánovi Krstite¾ovi vidí teda posla, ktorý
mal zatrias ¾udom, aby vo svojom
vnútri pripravil Pánovi cestu.
Ve¾kos Jána Krstite¾a je v jeho
svedectve. Ján neoslavuje seba, ale
Svetlo, o ktorom prišiel svedèi.
Nezakrýva podstatný rozdiel medzi
sebou a oèakávaným Mesiášom. On je
akoby len slabým svetlom svieèky
v�tme v porovnaní so žiarou Slnka.
Kto dáva seba za vzor, od toho sa svetlo vzïa¾uje a on sám zostáva v tme.

Ján však pozná svoju ¾udskú malos,
preto ho Boh prenikol a zapálil jeho
vnútro, aby svedèil.
Pre vodcov národa bol Jánov krst
provokáciou. Mohutný duchovný
pohyb vyvolal ve¾ké znepokojenie
v�radoch tých, pre ktorých nebol žiaduci príchod duchovného Mesiáša.
Preto delegácia vyslaná náboženskou
autoritou kládla Krstite¾ovi otázky:
„Kto si ty?“ a on vyznal a nezaprel:
„Ja nie som Mesiáš“ - Slová z pera sv.
Jána evanjelistu sú akoby protokolárnym záznamom z vyšetrovania /porov. Jn 1, 19 – 28/, no Ján na otázku „Kto
si ty?“ odpovedá otvorene a verejne
svedèí... „Ja nie som Mesiáš“. „Si
Eliáš?,“ - pýtali sa pomýlení jeho
výzorom a oblekom z kože a z avej
srsti, ale aj jeho horlivosou... „Nie
som.“ „Si prorok?“ - Izrael nemal proroka už pästo rokov. Svojou odpoveïou: „Nie som,“ podnecuje ich ïalšiu
otázku: „Kto si? Aby sme vedeli da
odpoveï tým, èo nás poslali.“ Aby
uspokojil ich zvedavos, odpovedá
slovami proroka Izaiáša: „Som hlas
volajúceho na púšti; pripravte cestu
Pánovi.“ Akoby hovoril: Vráte sa
z�Babylonského zajatia domov.
Medzi vyhnanstvom a vlasou je púš,
a tá je akoby mostom, z ktorého volá,
no málokto poèúva jeho hlas - „Ja nie
som Mesiáš, ale on je už tu. Pripravte
mu cestu.“ Mojou úlohou je vola, burcova, aby ho ¾udia prijali. Akoby
zaznievalo Izaiášovo radostné volanie: Jeruzalem, kriè ako posol radosti
a ohlasuj Judským mestám, že Váš
Boh prichádza... Tam sa zaèala napåòa základná schéma evanjelia,
radostnej zvesti, ktorá je založená na
obrátení zmýš¾ania srdca a na ohlasovaní. Pripravte cestu... zacie¾te svoje
srdce na Pána, obráte sa... Oficiálna
vrchnos má svoje predsudky a�od-

Detský letný tábor sa uskutoèní aj v tomto roku. Cirkevný zbor ECAV na
Slovensku Liptovský Ján organizuje v dòoch 1.-6. augusta Detský letný tábor
v�Poprade-Ve¾kej. Je urèený pre deti vo veku cca 6-15 rokov. Nahlási sa je
potrebné najneskôr do 15. júla. Pri nahlásení je potrebné zaplati zálohu za
diea 500,– Sk. Skutoèné náklady zatia¾ ešte nie sú vyèíslené, predsa však
predpokladáme, že poplatok za diea bude okolo 2.000,– Sk. Deti, ktoré
navštevujú Detskú besiedku a súèasne majú v škole náboženskú výchovu, budú
ma výrazné ú¾avy.

mieta Ježiša, Jána však núti vydáva
svedectvo; je to svedectvo, ktoré
odmieta predstavy ¾udí, aj tých so
„zvuènými menami“ a odvracia pozornos od vlastnej osoby, preto je závažné. Je dôležité ohlasova Mesiáša a on
je len hlas. Aké nádherné svedectvo,
osobný postoj, skromnos a priamos.
„A preèo teda krstíš, keï nie si
Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ „Ja krstím vodou. Medzi vami je ten, ktorého
nepoznáte..“. mojou úlohou je len
pohnú vaše srdcia, aby ste sa pokáním prichystali na jeho príchod, na
nový život... žijete v tme, v predsudkoch... Ján si neprisvojuje práva
Mesiáša ani nechce upúta pozornos
¾udu na seba... Priam fascinuje, ako
odmietol vlastnú popularitu.
Ján sa zaradil na koniec reaze
starozákonných prorokov a zároveò
sa stal zaèiatoèným bodom Nového
zákona. Veï ohlasoval toho, ktorým
sa zaèínajú všetky cesty k spáse.
Sviatok narodenia svätého Jána
Krstite¾a, najväèšieho z prorokov
a�predchodcu Pána, slávili kresania
už v èasoch sv. Augustína /354 – 430/.
Mnohí si asi ani ve¾mi neuvedomujeme, že sv. Ján Krstite¾, ve¾ká osobnos na rozhraní Starého a Nového
zákona, je hlavným patrónom našej
farnosti a že náš farský kostol, ktorý je
mu zasvätený, je kultúrnou pamiatkou
a ve¾kou vzácnosou v celom našom
regióne.
Jánova odvaha dala mnohým
silu svedèi o pravde. Aj vtedy, keï sa
im to nehodilo. Pravda víazí svojou
vlastnou silou cez tých, ktorí sa nezapredajú klamstvu. Buïme pravdiví
voèi iným a najmä voèi sebe. Pravda
nás robí slobodnými...
Váš duchovný otec
ThLic. PaedDr. František Koèibal
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Cirkev

22. júna 2008
sa opä uskutoèní Koncert spevokolov Liptova.
Spevokoly z cirkevných zborov Liptova vystúpia
s�dvomi piesòami. Celý program bude doplnený
zaujímavým slovom.
Všetkých vás srdeène pozývame.
Kedy: V nede¾u 22. júna o 15:00 hodine
Kde: Evanjelický kostol v Lipt. Jáne

Jeden z významných sviatkov, ktoré si v Evanjelickej cirkvi a. v.
na Slovensku pripomíname v období prázdnin, je Pamiatka
Majstra Jana Husa.
Majster Jan Hus patril k najvýznamnejším
predreformátorom, ktorí bojovali za èistotu viery a mravov.
Narodil sa v roku 1369 v juhoèeskom Husinci. Vyštudoval na
Karlovej univerzite v Prahe, kde dosiahol hodnos „majstra“ a kde
sa potom stal aj profesorom a rektorom. Zároveò bol kazate¾om v�
Betlehemskej kaplnke. Vo svojich kázòach ostro bièoval
nemravnos kòazstva i ¾udu. Od všetkých kresanov požadoval
úprimnú zbožnos a pokánie. Otvorene vystupoval proti
predávaniu odpustkov, bol za kalich pri Veèeri Pánovej a za
materinskú reè pri službách Božích. Tak sa dostal do nemilosti
u�vysokého kòazstva i u samotného pápeža, ktorý dal Husa do
kliatby. V roku 1414 predvolali Husa na snem do Kostnice, kde
ho odsúdili a 6. júla 1415 upálili na hranici. Jeho popol rozmetali
do rieky Rýn.
Z Husovho odkazu: „Verný kresan, h¾adaj pravdu, poèúvaj
pravdu, uè sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, drž sa pravdy,
bráò pravdu až do smrti. Prosím vás, aby ste sa milovali, dobrých
násilím utláèa nedali a pravdy každému priali.“
(Pod¾a knihy HVOŽÏARA, M.: Verím a s¾ubujem. Tranoscius,
Liptovský Mikuláš 1997)
Peter Taját
zborový farár svätojánsky
email: lipt.jan@ecav.sk

22.6.2008
nede¾a
22.6.2008
nede¾a
29.6.2008
nede¾a
6.7.2008
nede¾a
27.7.2008
nede¾a
7.9.2008
nede¾a

9:00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

Služby Božie na záver školského roka so spoveïou
a Veèerou Pánovou

15:00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

Koncert spevokolov Liptova

9:00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

9:00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

Služby Božie na Pamiatku apoštolov
Petra a Pavla
Služby Božie na Pamiatku Cyrila a Metoda
a Majstra Jana Husa

9:00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

9:00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

Služy Božie na 10. nede¾u po Svätej Trojici
so spoveïou
Sužby Božie na zaèiatok školského roka so
spoveïou a Veèerou Pánovou

Zdalo by sa ,akoby niekto šibol
èarovným prútikom a pol roka je fuè !
Nie je to však až tak dávno, ale práve
pred pol rokom delegácia našich
obèanov vedená starostom obce
pánom Filom navštívila dnes už našu

partnerskú obec vo Francúzsku Fontaine Le Port. Zostali pekné
spomienky na Paríž , Eiffelovku, èi
plavbu po Seine , ale aj pekné spom i e n k y n a n o v ý c h p r i a t e ¾ o v.
Spomienky síce zostali , ale zostali aj
záväzky. Na záver nášho pobytu vo
Francúzsku odzneli slová starostu :
„ D o v i d e n i a a v N o v o m ro k u s a
stretneme opä u nás na Slovensku,
u�nás v Liptovskom Jáne . Au revoir et
a l´ année prochaine en Slovaquie ,
chez nous a Liptovsky Jan„. No
a�keïže sa termín príchodu
Francúzov nezadržate¾ne blížil ,bolo
potrebné všetko pripravi a dôkladne
zorganizova. Z tohto dôvodu sa
uskutoènilo nieko¾ko „pracovných „
stretnutí úèastníkov októbrovej
návštevy Francúzska. Spoloène sa
naplánoval program ,rozdelili úlohy
a�pod¾a zoznamu ,ktorý nám poslali
z�Fontaine Le Port sme Francúzov
porozde¾ovali do jednotlivých rodín.
V stredu 30.4.2008 o 11.00 hod.

Dòa 11.5.2008 èlenovia OZ Jánska
dolina zorganizovali výstup na
Veratín. Akcia zaèala ráno o 9.00 hod.

privítali našich hostí na
Bratislavskom letisku M. R. Štefánika
Kristínka Schramová /tlmoèník /
a�Jarko Adamèík ml. Tí ich sprevádzali poèas krátkej prehliadky
Bratislavy- Starého mesta , ako aj pri
presune autobusom do
Liptovského Jána .Nieèo po
20.00 hodine Francúzi dorazili
do našej obce. Nasledovalo
slávnostné privítanie na OÚ,
krátke príhovory a odovzdanie
suvenírov. Po malom obèerstvení sme sa všetci presunuli
na spoloènú veèeru , do hotela
Štart. Po nej si každý z�nás „už
svojich Francúzov„ odviedol
do domácností samostatne.
Na druhý deò nasledovala
prehliadka Oravského hradu.
Poèasie nám prialo, takže výstup po
strmých schodoch až do tých najvyšších èastí sme zvládli bez väèších
problémov. Èas bol však neúprosný ,
veï o 13.30 hod. bol zarezervovaný
obed v kolibe v Zuberci ,kde sa
následne pokraèovalo prehliadkou
Múzea oravskej dediny. Aj tu sa
Francúzom ve¾mi páèilo. Mali sme
možnos uvidie zaujímavý program
spojený s tradíciou sadenia májov,
¾udovou muzikou a spevom.
Po návrate bola pripravená
slávnostná veèera a posedenie v�Jánskej kolibe - Strachanovka . Keïže
nálada bola vynikajúca rozchádzali
sme sa až v neskorých noèných hodinách. Hoci sa nikomu na druhý deò
nechcelo až tak vstáva, ako vo
Francúzsku , aj u nás bol program
zorganizovaný tak , že sa všetko dialo
v „ neustálom pokluse „ . Po raòajkách
, ktoré boli v rodinách , nasledovala
návšteva ZŠ. Tu sa pod doh¾adom
svojich pedagógov so svojim kultúr-

nym programom predstavili všetci
žiaci, aj tí najmenší z materskej škôlky. Potom sa pokraèovalo prehliadkou dreveného evanjelického kostola
vo Sv. Kríži , kde na záver zaznel
organový koncert v podaní p.�Rakára .
Po obede nasledoval príjemný relax v
bazénoch Thermal parku Bešeòová.
No a veèer ? Ako ináè ! Rozlúèková
veselica v hoteli Štart. Do tanca hrala
¾udová muzika Bystrianka , vedená
Ing .Vladimírom Cisárom .Svojim
krátkym vystúpením zaujal aj
Svätojánsky prameò - mužský evanjelický spevokol vedený p.farárom Mgr.
Tajátom . Neskôr, keï už bola nálada ,
sa chlapci z Prameòa svojim spevom
a Bystrianka svojou muzikou postarali o perfektnú atmosféru, ktorá
trvala poèas celého veèera.
„AKO TEN ÈAS LETÍ „ .... !
Ubehol tak rýchlo , že sme si nestihli
ani uvedomi a pobyt obèanov z�francúzskeho Fontaine Le Port sa blížil ku
koncu. Ráno 3.5.2008 nasledoval zraz
pred OÚ. Spoloèné „foto“ a�potom už
len priate¾ská rozlúèka. Sem tam sa
vyronila aj nejaká tá slzièka .Darmo,
bariéry a ¾ady sa už prelomili.
Záverom by som chcel
podotknú , že budúca cesta do
Francúzska je limitovaná poètom
osôb. Nie je však urèená len stále pre
tých istých , ale je otvorená pre všetkých obèanov Liptovského Jána .
Musia však vèas prejavi svoj záujem a nahlási sa na OÚ .

spoloèným stretnutím pred
hotelom Máj.
Zišlo sa nás 15, vrátane
rodinných príslušníkov
a�dvoch úžasných psov.
Hneï na zaèiatok sme sa
posilnili, aby sa nám lepšie
kráèalo. Slnieèko a spev
vtáèikov nás sprevádzal celou
cestou. Po príchode na úpätie
vrchu Veratín sme si hodinku
oddýchli a pokochali sa
úžasnou panorámou Tatier a�okolitej
prírody Liptova. Po zostupe do dediny
ïalšou našou zastávkou bolo

Espresso
pri Teplici, kde sme opekali klobásu, slaninu,
špekáèiky. Popritom sme debatovali
o našich ïalších spoloèných plánoch
v rámci združenia.
Túto príjemnú akciu sme
zhodnotili ve¾mi kladne a dohodli
sme sa, že podobnú ešte tento rok
zorganizujeme. Stretnutie napomohlo
k upevneniu a lepšej spolupráci medzi
hoteliermi a pracovníkmi v cestovnom ruchu

Adamèík Jaroslav,
predseda komisie pre CR

Emília Ringošová,
predsedníèka OZ

V tradiènej rubrike venovanej
cestovnému ruchu predstavujeme
vybrané podnikate¾ské subjekty,
ktoré svojou èinnosou pôsobia buï
v�obci alebo doline. Snažíme sa tým
poskytnú poh¾ad „z druhej strany“.
Názory ¾udí, ktorí za jednotlivými
hotelmi, èi penziónmi stoja sú
nemenej zaujímavé a inšpirujúce ako
názory ich návštevníkov, èi obyvate¾ov Liptovského Jána.
V tomto èísle si predstavíme
Penzión Galanto. Rozhovor nám
poskytol Ing. Ján Fencl, konate¾
penziónu.

Penzión Galanto poskytuje v 2
a�3 lôžkových izbách s možnosami
prístelky celkovú kapacitu ubytovania
pre 55 osôb. V areáli je okrem toho
k�dispozícii kongresová miestnos
vybavená didaktickou technikou pre
40 ¾udí, približuje Ing. Ján Fencl
a�dodáva: „Po oddychovo-relaxaènej
stránke je penzión vybavený pekným
altánkom, tenisovým kurtom, saunou.
Návštevníci sa môžu podrobi
rôznym masážnym a rehabilitaèným
procedúram. Náš výborný masér pán
Mucha poskytuje pre obyvate¾ov
Liptovského Jána na masáže z¾avy.
Môžeme sa pochváli aj pyramídami
s�jedineènou energiou, ale aj špeciálnou sterilnou so¾nou jaskyòou
s�gerbicídnymi lampami, ktorej
prostredie je sterilné ako v operaènej
sále. V�jaskyni je so¾ privezená
priamo z�Màtveho mora. Je v nej
èerstvý vzduch, ktorý sa vháòa priamo
z�brehov horskej rieèky. Takto
upravená so¾ná jaskyòa je na
Slovensku iba jedna. Na stenách sú
umiestnené znaky èínskej medicínskej lieèebnej metódy, ktoré ovplyv-

òujú èinnos oblièiek a èinnos
tenkého èreva prostredníctvom
vizuálneho vnemu.“
Aký zámer mal penzión na zaèiatku
svojho pôsobenia?
Najprv sme mali v úmysle
oslovi staršiu generáciu strednej
a�vyššej vrstvy, ktorá by si tu vedela
nájs svoj pokoj. Postupne však
k�nám zaèali chodi najmä mladé
rodinky s malými demi, ktorých
rodièia majú nároèné zamestnanie
a�vyh¾adávajú tiché prostredie
vhodné aj pre deti. Pre deti je u nás
zriadený pekný detský kútik na hranie
a okolo penziónu sa nachádzajú
hojdaèky, pieskovisko,
vláèik a pingpongové
stoly. Do penziónu je
zakázaný vstup domácim zvieratám. Vnútro
objektu je nefajèiarska
zóna, èím sa snažíme
vytvori vhodné prostredie pre alergikov.
Navodenie atmosféry
mimo uponáh¾anej
doby z èias predkov
dotvára interiér s�kvalitným masívnym
nábytkom, poctivá stolárska práca, ale
aj jednotlivé originálne doplnky ako
napríklad rôzne nástenné hodiny
s�podmanivým zvonením.
Pôvodné zariadenie Robstavu ste
vlastne kompletne prerobili...
Skoro všetko sme
zbúrali a�zostali len
holé steny. ¼utujem
však, že
sme ich
ušetrili, pretože nás
neskôr obmedzovali
v�projekte a našich
zámeroch. Postupne
sme urobili základnú
budovu, ku ktorej
pribudli ïalšie objekty
a dnes je to milý malý
komplex pre milovníkov romantiky a�ticha.
Ako je to s obsadenosou penziónu?
V lete sme plne obsadení. V zime
je to mierne horšie a mimo sezóny sa
snažíme organizova rôzne školenia
firiem, malé svadby a oslavy. Sú
klienti, ktorí sa k nám už vracajú
opakovane.

Preèo v zime je to horšie?
Nie sú spokojní s lyžiarskym
strediskom. To má zastaranú techniku
na vleku. Myslím tým ahanie kotvou
vo dvojièkách do strmého svahu.
Najmä rodiny s malými demi to
odradzuje a mnohí, aj keï ubytovaní
u�nás v Jáne, za celú dovolenku ani raz
nejdú na jánsku zjazdovku. To
stredisko návštevníkov skôr odrádza
ako priahuje a odchádzajú do iných
stredísk, èo spôsobuje, že o rok sa už
ubytujú nie v Liptovskom Jáne, ale
v�inej doline.
Preèo práve ten trochu tajomný názov
„Galanto“?
Niekedy je ažké vymyslie
názov. Nakoniec sme navrhli názov
„Snežienka“ galantný jemný kvietok,
ktorého podstatu vystihuje jej latinský
názov Galanto. K tomu sme podriadili aj štýl penziónu, vonkajší a vnútorný interiér. To všetko je u nás ladené
vo farebnej žlto – zeleno – bielej
trojkombinácii. Navyše Galanto
evokuje a kráèa ruka v ruke s galantnosou. Veï vo francúzštine galanto
znamená elegancia, pôvab.
Ako vnímate vašu spoluprácu s�Obecným úradom?
Spolupráca s obcou je dobrá.
Bola taká aj v období predchádzajúceho starostu, aj súèasného. Èo by sme
však my prevádzkovatelia od obce
chceli je, aby ešte viac investovala do

infraštruktúry a podporovala investície do služieb. Ve¾mi kvitujem, že sa
urobilo verejné osvetlenie celou
dolinou, èo vytvorilo v Jáne akúsi
malú kolonádu. Èlovek sa až
s�radosou pozerá poèas leta, ko¾ko
¾udí sa po tme vysvietenou dolinou

prechádza. Za nedoriešenú vec, ktorá
sa èasom bude urèite rieši považujem
slabú kontrolu ubytovania v súkromných chatách. Hotely a penzióny
pravidelne odvádzajú ubytovacie
poplatky, ale mnohí chatári na okolí
neodvádzajú takmer niè. Pritom
povedia, že im na chaty chodí len
rodina, ale vieme, že to tak nie je. Keï
sa to zráta, tak sú to tisíce, ktoré obci
unikajú. Tento problém vyriešili
napríklad v obci Terchová a všetci sú
spokojní.
Èo od obce oèakávate?
Obec by mala od vlastníkov
pozemkov dôsledne požadova, aby
sa starali o údržbu svojich pozemkov,
ktoré sa nachádzajú v obci a jej
blízkom okolí, pri cestách a chodníkoch, po ktorých sa prechádzajú
turisti a obèania Jána. Kladne motivo-

va tých vlastníkov,
ktorí starostlivos
o�pozemky nezanedbávajú.
Na èo by ste ešte v Jáne a
doline poukázali?
V sezóne je dobre, keï
sa organizuje zábava aj
hudba, len by to malo
ma urèité pravidlá.
Napr. nie sú vhodné pre
obèanov hluèné diskotéky po 22,00 hod.
Samotná obec by sa
mala profilova tak, aby
sa populaène stabilizovala a podporovala
výstavbu rodinných domov a bytov.
Výstavba penziónov a ubytovacích
zariadení by sa mala sústredi do
oblasti medzi dedinou, lyžiarskym
vlekom a v doline.
Atmosféra dediny by mala by:
víkendová dedinka, pokoj, pohodièka, služby s tým súvisiace, bez hluku,
po ktorej sa môžu po pekných
chodníkoch prechádza návštevníci
Jána a obdivova pôvodnú architektúru obce. Obèania budú prosperova
z�príjmov z turistického ruchu, ktorý
sa rozvinie v doline a svojou èinnosou nebude prekáža pokojnému
životu obèanov Jána.
Váš penzión je èlenom
Obèianskeho združenia Jánska
dolina, ktoré sústreïuje podnikate¾ské subjekty s cie¾om lokálnej

podpory v oblasti cestovného ruchu.
Ako združenie vnímate?
Penzión Galanto patril medzi
zakladajúcich èlenov združenia. Nie
je zlé, keï sa spoloène robí alebo
minimálne aspoò diskutuje o veci, na
ktorej máme všetci záujem. Potom už
záleží, akým smerom sa bude rozvíja. Nemalo by sa zabudnú, že
združenie je tu pre Ján a nie pre celý
okres, región. Malo by sa hovori len
o Jáne a nezapája do toho žiadne
ïalšie a ïalšie subjekty, ktoré s Jánom
nemajú vôbec niè spoloèné. Potom sa
totiž vytratí zápal pre prácu. Už to
nebude rýdzo naša jánska záležitos.
Penzión Galanto funguje už piaty rok.
Naplnili sa vaše pôvodné zámery?
Môžem poveda, že penzión je
úspešný. Naše ambície sa naplnili.
Máme dobré meno. A hoci samozrejme nie všetci návštevníci musia by
absolútne spokojní, gro klientov si
u�nás dobre oddýchne. Svedèia o tom
reakcie a skupina pravidelne sa
vracajúcich návštevníkov.
Penzión má smelé plány do budúcnosti, môžete ich priblíži?
Máme v pláne skvalitni služby
v oblasti stravovania a predovšetkým
v oblasti rehabilitaèno - zdravotnej
starostlivosti o nášho klienta. O tom
však až nabudúce.

Výroèná èlenská schôdza sa konala
16.5.2008 v priestoroch hotela Štart.
Po otvorení a vo¾be jednotlivých
komisií, sa iformovalo o výboroch
jednotlivých oddielov. Naša TJ
momentálne zastrešuje štyri oddiely,
ktoré sú èlenmi nasledovných
zväzov:
Futbalový oddiel - je èlenom
Oblastného futbalového zväzu a
èlenovia výboru sú: ¼ubomír Oravec
ml., Ing. Miroslav Vadovický, Daniel
Strapoò, Jakub Korner, Zdenko Vrlík,
Gejza Èáni. Oddiel zastupuje
predseda ¼ubomír Oravec st..
Lyžiarsky oddiel - je èlenom
Slovenského lyžiarskeho zväzu a
èlenovia výboru sú: Igor Niòaj, Danka
Klocková, Michal Šúlek. Oddiel
zastupuje predsedníèka
Katarína
Schrotterová.
Stolnotenisový oddiel- je èlenom
Slovenského stolnotenisového zväzu

a má jednoèlenný výbor, ktorý
zastupuje predseda Dušan Èúrny st..
Turistický oddiel- je èlenom
Slovenského zväzu turistov, tak isto
má jednoèlenný výbor ktorý zastupuje
predseda Vladimír Mlynarèík.
Centrálny výbor TJ Štart sme
navrhli tvori do budúcnosti
nasledovne: èestným predsedom by
mal by starosta obce. Samotný
výbor by mal by tvorený s predsedov
jednotlivých oddielov a zástupcu
obce. Pod¾a uvedeného k¾úèa by to
malo vyzera nasledovne:
Predseda Juraj Filo, za obec Peter
Kompiš a ¼ubomír Oravec st.,
Katarína Schrotterová, Dušan Èúrny
st. a Vladimír Mlynarèík.
Financovanie TJ Štart je
navrhované nasledovne: èiastka,
ktorá je na zachovanie èinnosti
jednotlivých oddielov by mala by
z�obecného rozpoètu. Momentálna

èiastka 300.000,- zabezpeèuje
èinnos futbalového, stolnotenisového a turistického oddielu.
Lyžiarsky oddiel v tejto èiastke nie je
zahrnutý, èo vyvolalo aj najèastejšiu
tému diskusie. Finanèné prostriedky
na zabezpeèenie rozvoja jednotlivých
oddielov navrhujeme aby si
zabezpeèoval každý oddiel
samostatne.
Do budúcnosti by bolo možné
uvažova aj z prebytoènými
prostriedkami z èinnosti neziskovej
organizácie spravujúcej hotel ŠTART,
no tá momentálne investuje do
rekonštrukcie hotela tak, aby bol
schopný prevádzky. I keï bolo
uznesenie schválené jednohlasne,
mandátová komisia vo svojej správe
konštatovala, že prítomných je len
36,3% z pozvaných èlenov a teda
schôdza nebola uznášania schopná.

Ïakujem za rozhovor.
¼ubo Fronko

Peter Kompiš

Keï niekedy vystúpite na
vrchol Ïumbiera (2043 m.n.m.) v
Nízkych Tatrách všimnite si, že v
jeho južnej èasti vidie pozostatky
niekdajšej útulne. Postavili ju v roku
1902 turisti turistického klubu MKE
Zvolenskej župy. Útulòu nazvali
Karlova ochranná chata a bola
majetkom Karpa-tenvereinu (Karpatského spolku). Dnes je tu len hàba

ukázala záveterná èas pod Kozím
M.R.Štefánika“. Pome-novanie chate
chrbtom smerom od Mýta pod
ostalo až do pädesiatych rokov.
Ïumbierom. Ako sme už spomenuli,
Roku 1989, na návrh MO MS a
dòa 20. júla 1924 tu položili základný Štefánikovej spoloènosti z�Liptovkameò. Slávnostnú reè predniesol
ského Mikuláša, ako aj Horskej
predseda Stredoslovenskej župy
služby Chopok juh i sever a�funkcioturistickej Dr.Juraj Slávik, župan
nárov z Brezna a Banskej Bystrice
18.politickej župy zo Zvolena a
jej pomenovanie po jednom z�najzákladný kameò posvätil banskobysvýznamnejších Slovákov vrátili.
trický biskup Blaha, rodák z
Po prehliadke staveniska mal
Liptovského Hrádku. Róbert Petrla zabezpeèi z�LiptovBola to ve¾ká sláva a ského Jána, Vyšnej Boce èi Mýta
okrem delegátov
pod Ïumbierom pracovné sily.
z�Liptova a Pohronia Stavite¾ Šašinka sa stal garantom a
na nej nechýbali ani
generál Gajda zabezpeèil vojakov z
hostia z�Prahy. Ešte
horského pluku s mulicami na
v�ten istý deò
vynášanie materiálu od Vyšnej Boce.
vykonal na Ve¾kom
Kedže sa malo pracova
sedle Gáp¾a na svahu v�krásnom horskom prostredí a
doliny Zelenej Mlyn- navyše bola vtedy núdza o prácu, už
nej vo výške 1745
o týždeò vznikla pracovná skupina.
m.n.m. stavite¾ JiráBoli v nej stavbyvedúci Róbert
sek z�Uherského
Petrla a jeho manželka Ružena
Bro-du prípravné
Petrlová, rodená Brtáòová, ktorá
technické
práce.
bola zároveò hlavnou kuchárkou.
Základný personál chaty v roku 1929. Z¾ava stojaci chatár
Netrvalo
dlho
a�pod
Murári a pomocníci boli: Ján, Peter a
Róbert Petrla jeho manželka Ružena Petrlová a Mária
mohutný Ïumbier
Pavol Muríòovci, Ján Dúbravec,
Hlavienková v spoloènosti turistov
prišli stavbári z�MoMária Hlavienková, ro-dená
kamenia. Myšravy. Odhodlanie im síce nechýbalo,
Balcová, Jozef Brtáò, Mária
lienky vybudova na Ïumbieri novú
Brtáòová, rodená Hlavienková
no zlé poveternostné podmienky,
útulòu dozrievali na zaèiatku
prudké dažde, zima a neutíchajúci
a�Rudolf Hlavienka.
storoèia v Liptove i na Pohroní. Prvý
vietor robotníkov uher-skobrodskej
Zaèiatkom júla 1925 zaèala táto
zachovaný dokument o tom prináša
firmy zahnali èoskoro domov. Ostalo
skupina pracova na stavbe vzdialesta „Vývoj otázky Ïumbierskej“,
po nich iba náradie a kamenné
nej od Liptovského Jána 16 kilozako-tvená v prejave Ladislava
základy do výšky pol metra. Už
metrov. Všetci pracovali 12 hodín
Winklera, ktorý predniesol za
takmer nik neveril, že sa stavba
denne aj napriek nepriazni poèasia
podbrezovský odbor na slávnosti
niekedy dokonèí.
a�drsným horským podmienkam.
položenia základného kameòa pre
Napriek tomu
útulòu 20.júla 1924 na Ïumbieri.
však práce pokraèoV prejave Ladislava Winklera
vali už zaèiatkom
sa spomína prvé memorandum zo
leta 1925. Na stavbe
17.�júla 1923 o postavení útulne na
zaèala pra-cova
Ïumbieri. Autormi memoranda boli
nová firma –
Vladimír Vydra – riadite¾ meštianŠašinka z Popradu.
skej školy a Ladislav Winkler, obaja
Koncom mája roku
z�Podbrezovej. Treba pripomenú, že 1925 totiž doviedol
na prípravných prácach sa vyznamne
Rudolf Hlavienka
podie¾al aj Viktor Helm, technický
na stavbu svojho
a�hospodársky radca, tvorca ideovéšva-gra, paliera
ho plánu na sústredenie a umožnenie
Róberta Petrlu,
turistiky v Nízkych Tatrách.
ktorý spolu so
Pôvodne mala chata stá na
Šašinkom, generáTakto vyzerala Štefánikova chata v roku 1981
liptovskej strane Nízkych Tatier
lom Gajdom a�s�mamedzi Trangoškou a sedlom
nželkami navštívili
Neskôr v skupine pribudol Tomáš
Svätojánskej doliny. Túto polohu
stavbu chaty s tým, že stavbyvedúcim Lišák-Silák, ktorý spolu s Petrom
presadzovali mikulášania. Miesto
bude palier Petrla. Tu rozhodli stavbu a�Pavlom Muríòovcami lámal skaly.
však pre silný vietor, ktorý takmer
dokonèi za pomoci armády generála Práca bola namáhavá a slabo platená,
nikdy neutícha, nevyhovovalo.
Gajdu a pomenovali ju po priate¾ovi
hoci na výstavbu chaty naplánovali
Napo-kon sa ako najvýhodnejšia
gen.Gajdu „Útulòa generála

na Trangoške drevo na trámy. Do
kolektívu pribudli ïalší pracovníci:
Jozef Strakota, Jano Kramec (Jano
Starý) z Mýta pod Ïumbierom a Ján
Božoò z Liptovského Jána. Pridávali
sa k nim aj obyvatelia z Vyšnej
Boce. Generál Gajda sa nepohodol
s�Klubom slovenských turistov a
lyžiarov, ktorý nesúhlasil s jeho
úmyslom využíva èas chaty na
vojenské úèely. Preto odvolal
vojakov zo sta-vby a namiesto mulíc
zaèali materiál vynáša na vlastných
chrbtoch oby-vatelia Vyšnej Boce.
Vynášali sa najmä tehly, cement,
dosky a pod. Za 50kg cementu dostal
nosiè 50 korún. Vynesenie 4m dlhej
dosky stálo 8 korún. Ostatný
materiál sa platil pri-bližne po
korune za kilogram. Piesok sa
pripravoval priamo v masíve Ïumbiera. Odtia¾ ho splavovali ž¾abom
až do sedla pred chatu.
So zrete¾om na nedostatok
vápna a problémy s jeho vynášaním
vymohol si vedúci stavby Petrla od
stavite¾a Šašinku dovolenie páli
vápno blízko staveniska. Na túto
prácu boli povolaní majstri z Mýta
pod Ïumbierom Komora a Kvaèkaj,
ktorí spolu so svätojánskymi
murármi Jánom KompišomUhliarom a Jánom Gejdošom
postavili pec a pálili vápno pri chate.
Rok 1927 bol poznaèený nezhodami firmy Šašinka a KSTL, práce
sa oneskorovali a zaèali sa až
v�auguste. Napriek tomu sa však
roku 1928 stavba dokonèila tak, že
9.septembra 1928 ju mohli slávnostne otovori.
Chatárom sa stal Róbert Petrla,

Dnešná podoba chaty

ktorí so svojich doterajších spolupracovníkov vytvoril personál.Tak sa zo
dòa na deò stali z murárov èašníci,
z�robotníèok chyžné a kuchárky,
z�pomocných robotníkov nosièi.

Slávnos bola ve¾ká a pre zaujímachaty boli v tej chvíli v kuchyni.
vos pivo Budvar stálo vtedy na
Nemci chatu nikdy nedobili.
chate 5 korún. Materiál na prevádzku
Smutnejšia èas histórie chaty
chaty sa vyvážal a�vynášal hore
sa zaèala 18.septembrom 1935, kedy
Sväto-jánskou dolinou.
na svahoch Králièky zahynul
Chata generála Dr.Milana R.
významný slovenský maliar Zoltán
Štefánika pod Ïumbierom sa stala
Palugyai. V�tom istom roku v
základom, na ktorom sa postupne
Trangoške zahynuli šiesti lyžiari z
budoval turistický ruch v Nízkych
Èiech. O pä rokov neskôr zahynul
Tatrách. V jej bohatej histórii sa
tesne pod chatou v�Jánskej doline
vystriedalo viac ako desa chatárov
pod lavínou jej zamestnanec Adam
a�desiatky èlenov pomocného persoPiatka. Pre nedodržanie pokynov
nálu. Róbert Petrla
tu bol až do roku
1943. Po jeho odchode na Trangošku
prišiel pod Ïumbier
chatár Homola
z�Oravy. Za bojov
v�SNP bola až do
roku 1945 opustená.
Vtedy sem prišiel
ïalší chatár Kopták
s�chatárkou Antóniou Šmólovou. Ich
prvou úlohou bolo
pomáha pri
Slávnos odhalenia pämetnej tabule M.R.Štefánika
nároènej oprave
urèitej èasti chaty,
Horskej služby prišlo o život v
ktorú 30.10.1944 zdemoloval
sedemdesiatych ro-koch následkom
nemecký delo-strelecký granát. Roku podchladenia sedem detí. Smutný
1950 prebral vedenie chaty Pavel
výpoèet doplòujú v�osemdesiatych
Šúlek zo Závažnej Poruby, po jeho
rokoch traja skialpinisti zo
odchode sa striedali chatári v�krátSlovenskej ¼upèe. Zahynuli pod
kych intervaloch. Z nich zvláš treba
lavínou tesne pod chatou, v�Jánskej
spomenú Jozefa Pupáka, Pavla
doline. Kuriózny príbeh prežil
Rázgu a Jozefa Hudeca. Ve¾mi
zamestnanec chaty Jano Krmec. Dva
výraznou chatárskou osobnosou bol
dni blúdil v zime roku 1930 okolo
Stanislav Poliak. Dnes zaèína staré
chaty s dvoma vrecami sena pre
tradície chaty
koníka, až sa v hmle tretí deò našiel
obnovova Ing. Igor
tam, odkia¾ vyšiel – v Mýte pod
Fabricius so svojim
Ïumbierom. Prví pracovníci chaty
kolektívom.
vytvorili svojho èasu aj lyžiarske
Nepretržitú
družstvo (vyhrali s ním aj roku 1932
prevádzku chaty
beh Banskej Bystrice) a lyžiarske
pre-rušilo obdobie
preteky sa pravidelne usporadúvali aj
SNP, kedy sa v jej
priamo na Ïumbieri. Zjazd býval
opustených priestoz�vrcholu hory do Trangošky, slalom
roch uk-rývali aj
z�Králièky do Zelenej Mlynnej alebo
povstaleckí vojaci,
do Jánskej doliny. Zakladate¾om
tiež partizáni
tejto tradície bol prvý slovenský
a�Židia. Ako sme už
skokan na lyžiach Ján Ružinský z
spomenuli, dòa 30.
Banskej Bystrice. Dnes sa tu už
októbra roku 1944
tradiène uspo-radúvajú preteky
zasiahli Nemci
horských nosièov s�medzinárodnou
chatu z�ïalekonosúèasou a súaže v�skialpinizme.
ného dela na vrchu Diel.
V súèasnosti prejde v sezóne
Delostrelecký granát prelomil strop
dverami chaty denne cca. 130-150
a vybuchol v jedálni, ktorú spolu
hostí, o�noc¾ah požiada cca. 30-40
s�chodbou zdemoloval. Našastie
turistov a�denne sa podá približne až
nikto nebol zabitý, lebo obyvatelia
150 jedál. Chata je vyh¾adávaným

Volám sa Ondrej a tak sa mi
pletie, že aj krá¾a sme vo¾akedy
s�takým menom mali. Dnes už takôto
meno máloktorí rodièia deom
dávajú, akoby sa hanbili, že nie sú
moderní i�keï priezviská zostávajú
pôvodné.Potom je „ rados poèúva“,
že Erik Svrèina a Patrik Haluza idú
robi ouperky do Londýna, Alan
Klieš a�Oliver Kapusta obera
jahody do Talianska a Ivica Slivková
s�Bibianou Frúsovou a Patríciou
Furmanovou majú by sestrièkami
v�Rakúsku vera aj takí sme my.
Mòa volajú Ondro, alebo Ondriš,
Ondrejko, Ondrík èi Ondriško pod¾a
toho, èi ma chcú pochváli a èi
pohani. My na salaši len tou našou
liptáètinou, teda náreèím rozprávame,
lebo vraj tvorí základ tej našej
spisovnej slovenèiny, ktorá je vraj
ažká, aspoò to cudzinci hovoria. A už
len na mojom mene by som chceu
ukáza, aká pekná a ¾úbozvuèná a ako
vedátori hovoria aj viac významová
je. Veï obyèajného baèu aj piatimi
menami môžeš pomenuva a furt je to
ten istý Ondrej.

My starší, samí liptáci ,keï sa na
salaši zídeme len ¾a¾akáme, haukáme,
nôkáme, mòaukáme a celí sme na
mäkko – takí sme my.
Lenže teraz už ažko nájdeš
osadenstvo salaša zložené zo samých
liptákov. Baèa svojich ¾udí pozbiera
zo všetkých kútov nášho malieho
Slovenska, ale peknieho. Pod
Barancom, keï som bou navštívi
baèu Janka, nuž mladý zdatný
mládenec ma kyslou žinèicou
ponúkou a keï som sa ho opýtau
odkia¾ je, povedau, že zo Záhoria.
Zvyká si na tažkú prácu, ale pri
poh¾ade na Tri kopy a Smutné sedlo,
akoby dostávau novú energiu.
Pekne „ spisovnou“ sme sa
porozprávali èo ma potešilo, lebo
mám bô¾ na tú našu mlaï.Len si my tú
našu slovenèinu šanujme
a�rozvíjajme, aby sme neskonèili ako
neandrtálci. Tí vraj vyhynuli preto, že
ovládali len sedem slov. Ako to ide

dokopy ? Nuž takto.
Vo ò a h d y s t r e t n e m p o d
Šuštiaèkou Fera Vretenovie, toho
z�vyšnieho konca. Chlapèisko po
vojenèine, dlhej až hen devä
mesiacov. Pristaviu sa a náš dišput
vyzerau takto:
„ Dobrý “ zaèau on. Èo dobrý ?,
domýš¾au som si - dobrý deò ? „ Ako “
hneï mi skoèiu do reèi. „ Èo ako ?
Ako mi šmakuje ? Èi ako sa oné ? “
V�tom mu zahrau na remeni ten
mobil.Vo¾aèo stlaèiu a ja som sa
nestaèiu èuduva. „ Èau, Ty pako …
haha , tá buchta, daj jej kopaèky. Èo
máš depku ? Nie ty debo, zrovnáme
mu fasádu. Tak èau. “ Vduchu si
vravím, dlho si nebou medzi ¾uïmi,
a�on v tom: „ Tak dovi ujèek. “
To ma skoro vykopàclo na pniak.
Až ku kriviemu mostu som
rozmýš¾au, keï ma prerušiu ïalší
kráèajúci mladý èlovek. Zamyslený,
hlava sklonená, poh¾ad uprený do
zeme, na ušiach vo¾áke èierne
gombièky a drôtiky, ktoré viedli
niekde do vrecka. Ten pri míòaní sa
nepovedau ani bú, urèite si ma ani
nevšimou a keï som sa otoèiu, videu
som ako tresou do toho brala èo je
v�zátaèke krivieho mosta.
Až do dediny som mau zasa
o�èom rozmýš¾a a stále sa mi vracali
otázky. „ Ko¾ko tomu Ferovi a jemu
podobných chýba do toho neandrtálca
? A ten druhý hádam, ani s nikým za
celý deò neprehovorí. “ Èo èítajú, keï
opustia zkladnú školu, potom už len
tie správy na tých mobiloch. Aj taký
sme.
Voòahdy som stretou na doline
Máliku Be¾avú. Fertušku mala lilavú
a vybielenô ¾anovô opliecko. Vravím
hej : „ Málika a ko¾kože rokou už má
ten tvoj syn Pa¾o ? Veï ešte voòahdy,
keï som ho stretou, vyseu mu sope¾
až po lake. „Jaj ujèek Ondrej, veï ten
sa už vyuèiu za úradníka, aspoò mi to
stále tvrdí. Pár krát do týždòa chodí do
Mikuláša a keï sa ho opýtam : „ Pa¾o,
na akýže úrad to chodíš ? “On mi
odpovie : „ Na úrad práce mama, mne
sa tam páèi, kým preèítam tie ponuky
je ïeò fuè.“
„On vždy slabšie èítau, lebo
doma okrem televíznieho programu
a�tých farebných obrázkou èo nám
medzi šramky vkladajú na èítanie niè
nemáme. Nuž, aj takí sme my.
– pokraèovanie na budúce –
Jožo Urban

Ïumbier lekársky

Zázvor obecný, Zingiber officinal

Ïumbier (zázvor) sa už
tisícroèie používa v Èíne a Indii ako
liek pri hnaèke a žalúdoèných
ažkostiach. Je to afrodiziakum
dôležité korenie na varenie. Táto
trvalka má silný koreò, vysoké
elegantné dvojice kopiovitých listov
na stonkách vysokých 1,2 m a ve¾mi
aromatické kvety na kuže¾och
oddelených od listov. Vyžaduje
úrodnú vlhkú pôdu, ve¾mi bohatú na
živiny a vlhké podnebie.
Ïumbier je silne aromatické
korenie. Obsahuje éterický olej,
ktorý uvo¾òuje kàèe, živicu, tuky,
škrob, vitamíny A,B, minerály,
aminokyseliny. Používa sa do
sladkých pokrmov a zaváranín, ale
aj do zeleninových èi mäsitých jedál
ázijskej kuchyne. Takisto je výborný
do osviežujúcich nápojov. Výborný
pomocník pri nevo¾nosti pri
cestovaní – staèí kúsok na žuvanie.
Používa sa na lieèenie nádchy,
chrípky a respiraèných ochorení,
pretože zväèšuje potenie. Ïumbierový éterický olej je vhodný na
masáže pri bolesti svalov, kåbov, ale
aj pri tráviacich ažkostiach a zlom
krvnom obehu. Èerstvý ïumbier
(¾udovo nazývaný zázvor) je
štip¾avé korenie, pôsobí otep¾ujúco
a je základnou prísadou ázijskej
kuchyne. Koreò si zaslúži väèšiu
pozornos než by¾, keïže sa
používa najmä podzemná èas tejto
tropickej rastliny. Hoci si ïumbier
zachováva väèšinu svojich lieèivých
vlastností aj v sušenom stave, na
použitie v kuchyni je ove¾a lepší
èerstvý. Èerstvý ïumbier skladujeme v chladnièke zabalený, aby sa
nevysušil a nestuchol. Takto vydrží
nieko¾ko týždòov. Dá sa aj zmrazi.
Sušený ïumbier kupujeme v malom
množstve a skladujeme na tmavom
a�chladnom mieste. Osožnou
náhradou je zaváraný koreò v sirupe
alebo v kyslom náleve. Pri zápale
priedušiek napr. pomohol zázvorový èaj s lyžièkou medu. Treba ho pi
pravidelne jednu šálku 3x denne až
do ustúpenia príznakov choroby.

Toto odovzdanie bolo spojené
s�uèite¾ským dòom.Súdruh inšpektor
J.Miklo preèítal pri tejto príležitosti
referát o práci škôl a k uèite¾stvu sa
prihovoril aj prítomný povereník
školstva O.Klokoè. Slávnos spestril
aj náš spevácko-hudobný súbor .
Odmenou za ich pekný výkon bol
búrlivý potlesk prítomných . Po
odznelých referátoch bol slávnostný
obed a po òom zábava až do polnoci.
Vypísané zo školskej kroniky
z�30.6.1953 Alexander Radimerský.

Pri èítaní zápisov z kroník
z�tohto obdobia sa dozvedáme ve¾a
zaujímavostí. Jednou z nich je aj to, že
25.apríla 1953-doterajšia štruktúra
školstva bola nahradená inou –
dokonalejšou. Prestáva roztrieštenos
škôl, nastáva zjednotenie. Národné
školy v obciach, kde bola dosia¾
stredná škola, sa pod¾a tohto zákona
zluèujú pod jednu správu a dostávajú
pomenovanie Osemroèná stredná
škola. Aby sa zabezpeèila hladká
výchova a vyuèovanie v školskom
roku 1953/54 bolo v školách zavedené
prechodné obdobie – prechodné
osnovy. Aj v škole v Jáne nastali
zmeny najmä v organizácii školy.
Novým riadite¾om sa stal Ján Klauèo.
Na svoj odbo,r v ktorom uèili mali
kvalifikáciu len Eduard Greèner, Ján
Klauèo, Margita Radimerská,
Alexander Radimerský. Ostatní
uèitelia si museli štúdiom doplni
kvalifikáciu : ¼juba Klauèová Tv,
Želmíra Kubeková M-F, Mária
Klobušiaková Sj-Rj, Ján Huèík Z-Tv,
Mária Labašková študovala na
Pg.gymnáziu.
V škole bolo 239 žiakov v 10
triedach. Najväèšie poèty boli v 6.A

a�6.B triede po 36 žiakov. V roèníkoch 1.-5. bolo z Liptovského Jána
77 žiakov, najmenej v 2. triede 12
žiakov.
Zo zápisníc ZRPŠ z OSŠ v�Liptovskom Jáne èítame: Pod¾a nového
školského systému v prípravnom
roèníku sa má pracova tak, aby bol
prechodom od hrania k vážnej práci.
Hlavným cie¾om má by nauèi
pevným a hlbokým základom èítania,
písania a poètom. Ve¾kú starostlivos
treba venova telesnému rozvoju
a�zdraviu dieaa. Zo
strany rodièov treba
bra pozornos na
èistotu , lebo si
niektorí žiaci nestrihajú nechty, neèistia
ruky a neèešú sa. Žiaci
v škole sú vedení k
neustálemu sporeniu.
Rodièia sa zaviazali,
že do konca roka si
žiaci v 1.triede
nasporia 2500 korún.
Rodièia v zásade
súhlasili, aby aj na
telesnú výchovu si
žiaci nosili úbor:
trenírky, košie¾ky, cvièky.
Dnes, práve pred
pár dòami, bol aj teraz 22.mája 2008
prijatý po rokoch nový
školský zákon.
Rokovanie parlamentu
o�školskom zákone
nebolo jednoduché.
Tesne po hlasovaní
podpredseda vlády
a�minister školstva Ján
Mikolaj povedal:
ZAÈÍNAME OD
SEPTEMBRA.
Ako to bude konkrétne
na našej ZŠ s MŠ?
Tak,ako som
uviedla pre denník
SME, reforma prinesie
pre uèite¾ov, riadite¾ov
aj žiakov a rodièov nové úlohy.Máme šastie, v škole máme kvalifikované uèite¾ky na jazyky - dve
angliètinárky, jednu francúzštinárku,
jednu ruštinárku a�jednu nemèinárku.
Takže v škole, kde nás je všetkých
11 (aj so mnou), je to bohato.
Uèite¾ky 1.-4. sa všetky prihlásili na
štúdium jazykov - ang. Aj tie už

navštevovali jazykové školy, tak to
nebude zlé a verím, že v�štúdiu
úspešné.
No a nová reforma?
Sme spojení s MŠ - a škôlkárky
sú nadšené ze nebudú ich aktivity
obmedzované, budú sa prispôsobova viac deom a ich potrebám.
My na ZŠ máme predstavu ako
sa pohneme dopredu, možno sa aj
tešíme, že sa vymkneme zo zaužívaných praktík, ktoré sa stali rutinou.
Záleží to na ¾uïoch - niektorí sa
tešia, napr. nme je ¾úto, že nie som
mladšia, vedela by som uèi chémiu
aj po novom v 6.,7., roè. Aj keï je
tam len pol hodina, dá sa to pekne
uèi v�blokoch pod¾a uèiva, robi
projekty, pracova s PC a internetom. ažšie to bude uloži vhodne do
rozvrhu.Ale urèite to zvládneme.
Školy potrebujú ve¾a peòazí na
vybavenie , teba predovšetkým
techniku a pomôcky, to by nám
mohol štát lepšie zabezpeèi.
Tiež presvedèi ( dobrými
platmi) mladých ¾udí, aby uèili, lebo
keï ich to baví, sú naozaj dobrí.
Problém vidíme aj u žiakov v
rodinnej výchove, je èoraz viac
žiakov vyžadujúcich integrovanú
individuálnu starostlivos - bude

treba v škole špeciálnych pedagógov,
asistentov uèite¾a a nižšie poèty v
triedach… uvidíme, èo prax prinesie.
K 55. výroèiu odovzdania
budovy školy do prevádzky sme
pripravili pre širokú verejnos
poh¾adnicu s aktivitami školy.
Autorkami fotografií sú pani
uèite¾ky a autorkou poh¾adnice
Mgr. Mária Žabková.

Dòa 2.mája 2008 sme mali
v�našej škole ohlásenú vzácnu

návštevu. Pretože hostí si treba ucti
a�aj ich vhodne privíta, rozhodli
sme sa, že ich privítame dôstojne
a�zároveò pozveme do školy aj
všetkých rodièov a priate¾ov školy.
Pripravili sme deò otvorených dverí
– teda sme otvorili dvere školy pre
každého, kto si chcel pozrie
program v telocvièni a�nazrie na
bežné vyuèovanie do tried.
Telocvièòa bola plná žiakov,
úèinkujúcich, rodièov a hlavne
francúzskych hostí z dediny Fontaine
Le Porte, s ktorými má naša obec
naviazané priate¾stvo. Po privítaní
uviedla pani riadite¾ka Jana Pivková
program žiakov z materskej školy,
základnej školy a aj z�taneèného
súboru Jessy z Liptovského Hrádku.
Žiaci z MŠ sa predstavili s tanèekmi
a�detskými piesòami - Kukulienka,
kde si bola...Èížièek, èížièek,
predškoláci s prváckymi taškami
ukázali, ako sa tešia v budúcom roku
do školy.
Žiaci zo ZŠ sa uèia cudzie
jazyky a zaspievali nieko¾ko
anglických, nemeckých a ba dokonca
aj francúzskych piesní, ktoré ich
nauèili pani uèite¾ky na hodinách a
v�krúžkovej èinnosti. Štvrtáci zahrali
scénku, tretiaci zatancovali coutry
tanec Slúžil som slúžil v to jedno

leto...Barborka, Timejka a Mirko
zahrali na harmonikách. Kankán na
harmonike roztlieskal celú
telocvièòu, ba bolo nám aj
do tanca, keby bolo dostatok
miesta.
Návštevníci obdivovali aj taneèné majstrovstvo
skupiny Jessy – hlavne naše
žiaèky Danielku a Mirku.
Po programe sa žiaci
rozišli do tried. Každá
vyuèujúca si pripravila
vyuèovaciu hodinu s�použi-

tím moderných vyuèovacích metód a
nových informaèno-komunikaèných
technológií. Na hodine prírodopisu
bol využitý dataprojektor, žiaci
pomocou lúštenia tajnièky sa nauèili
uèivo o ¾udskom tele. Na angliètine
v�6. roèníku si pomocou ïalšieho
dataprojektoru v�pripravenej prezentácii osvojili žiaci nieko¾ko nových
slovíèok a�komunikaèných fráz
z�témy o�dopravných prostriedkoch.
Tretiaci ma¾ovali rôznymi technikami zvieratká, druháci si precvièili
telo aj angliètinu cvièením na
fitloptách , na slovenskom
jazyku v 8.a 5. triede žiaci
pripravili projekty o�slovných
druhoch. Na matematike sa
poèítalo v�skupinách – výsledkom práce boli zhotovené
priestorové telesá s�urèitým
objemom, alebo vyvodenie
vzorcov pre obvody a obsahy
geometrických útvarov.
Prváci uèili predškolákov
po prvácky, ako sa treba stara
o�zvieratká a skúšali ich, èi
poznajú všetky, ktorých
fotografie a obrázky pripravila
p. uèite¾ka na magnetickej
tabuli. Potom si vyskúšali ich
nájs aj na internete v�poèítaèovej uèebni.
Francúzske deti aj ich
rodièia so záujmom porovnávali prácu v ich školách a
konštatovali, že máme pracovité a�pozorné deti. Pochvala
prišla aj zo strany rodièov a aj
od pani riadite¾ky, lebo deò D
sa vydaril a dôstojne sme
prezentovali svoju prácu
v�škole.
Chceli by sme sa ís
pozrie na prácu v materskej aj
základnej škole vo Fontaine Le
Porte. Závisí to už len na
vzájomnej dohode obcí
a�obecných škôl a�samozrejme

Tieto slová platili, platia a budú plati vždy. Každá
spoloènos venuje deom patriènú pozornos. 1.
jún oslavujeme ako DEÒ DETÍ na celom svete.
Tohto roku pripadol na nede¾u a preto sme sa dohodli, že ho budeme v škole oslavova celý týždeò.
Už v pondelok sme objednali koncert so živou hudbou. Do telocviène prišli dvaja hudobníci s�aparatúrou a na
jednu celú hodinu pripravili žiakom koncert z modernej hudby. Zahrali najhranejšie piesne 80.,90. -tych rokov, ale aj
celkom nové pesnièky, ktoré si èasto žiaci nahrávajú do MP3 a poèúvajú všade, kde sa pohnú. V škole dunelo ako na
vypredanom štadióne, diváci si pospevovali, vlnili sa ako na tribúne, ba dokonca si aj zatancovali a�zaspievali.V
utorok skákali na švihadle a�súažili, kto vydrží preskoèi švihadlo najviac krát. Súaž ešte pokraèuje, výsledky
zverejníme na tabuli v�obci.V stredu sme vyhlásili súaž o�najlepšieho strelca do basketbalového koša, vo štvrtok sa
súažilo v sudoku a na piatok rodièovské združenie pripravilo pre všetkých žiakov prekvapenie . DESIATU SME
MALI VŠETCI ROVNAKÚ: šišku, ktorú nám upiekli na zotavovni Máj a banán, ktorý zabezpeèila pani vedúca
školskej jedálne. Pán starosta zabezpeèil dobošky z Peèivární Liptovský Hrádok. Ïakujeme všetkým sponzorom,
rodièom aj pani uèite¾kám, ktoré sa postarali o�spríjemnenie celého týždòa detí v�škole.

„ Mám da diea do škôlky?
A�kedy? V septembri alebo neskôr?
Ako bude reagova na škôlku? “
Takéto a�podobné otázky sa preháòajú
h l a v o u k a ž d e j m a m i è k y, k t o r á
rozmýš¾a da svoje dieatko do
materskej školy. V�èom sú teda
priority materskej školy, preèo je pre
diea potrebná a�dôležitá?
Cie¾om preprimárneho (predškolského) vzdelávania je dosiahnu
optimálnu emocionálnu, sociálnu
a�kognitívnu úroveò ako základ
pripravenosti na školské vzdelávanie
a na život v spoloènosti.
Východiskom je jedineènos dieaa,
aktívne uèenie a zaèleòovanie do
skupiny a kolektívu.
Cie¾ inštitucionálnej predškolskej výchovy je spracovaný pod¾a
štátneho vzdelávacieho programu,
ktorý je v súlade so zákonom o�výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Èerstvo prijatý nový školský zákon
zaraïuje materské školy do školskej
siete (doteraz tvorili spolu so školskými klubmi detí a základnými umeleckými školami skupinu školských
zariadení) a zaèleòuje ich na prvý
stupeò výchovy a vzdelávania. Preto
bude aj dochádzka detí rok pred
vstupom do 1.roèníka základnej školy
ve¾mi dôležitá a aj bezplatná.
Každá zmena prostredia, najmä
z rodinného , je pre diea zložitá a nie
je bezproblémová. Aby tých problémov bolo èo najmenej, deti by mali už
od najútlejšieho veku trávi aspoò
krátky èas v spoloènosti vrstovníkov.
V tomto smere poskytuje materské
centrum „MAMINOKLUB“ dostatok
príležitostí na stretávanie sa detí, kde
si každé uvedomuje nielen vlastnú
jedineènos, ale sa uèí rešpektova
záujmy a potreby ostatných detí.
Nehovoriac o stretávaní sa mamièiek,
ktoré sa cítia na materskej dovolenke
tak trochu v izolácií. Od zaèiatku sme
aj my v materskej škole boli vzniku
i�aktívnemu pôsobeniu materského
centra priaznivo naklonené a veríme,
že sa naša spolupráca aj v budúcnosti
bude prehlbova a rozširova.
Aj adaptácia na prostredie
materskej školy má svoje špecifiká.
Preto by sa s novým školským
prostredím malo diea oboznámi

ešte pred nástupom do materskej
školy. V školskom prostredí má diea
síce svoje práva, ale i povinnosti.
Preto radi privítame deti, ktoré do
materskej školy ešte nechodia poèas
divadelných predstavení, v èase
karnevalu, alebo ako aj nedávno, na
oslave MDD. Proste vždy, keï je
u�nás veselá a radostná atmosféra. Aj
poèas pobytu vonku, najmä na
školskom dvore sa môžu ostatné deti
so „škôlkármi“ zahra. Najmenej
problémová sa nám javí adaptácia
v�èase prevádzky poèas letných
prázdnin /v auguste/, kedy s menším
poètom detí realizujeme nenároèné,
ale príažlivé aktivity.
V školskom roku 2008/2009,
kedy privítame pribl. 50 detí z L.Jána,
Podturne, Uhorskej Vsi, opä pripravujeme zaujímavé aktivity - výuèbu
cudzieho jazyka – angliètiny, lyžiarsky výcvik, predplaveckú prípravu,
ozdravné pobyty v so¾nej jaskyni,
hudobno-pohybovú prípravu,
výtvarný a dramatický krúžok
a�plánujeme cvièenie rodièov s demi.
„Cesta za dobrou materskou
školou je nároèná, k¾ukatá a plná
prekážok. Vyžaduje si prajné prostredie z každej stránky a od všetkých. Je
to proces nikdy nekonèiaci, ale ve¾mi
p ro s p e š n ý b u d ú c e j ú s p e š n o s t i
dieaa.“

„ Rozprávky z lesa“ - pod týmto

názvom nám tety zo SMOPaJ ešte
v�apríli (mesiac lesov) porozprávali
o�zvieratkách a priniesli ukáza
preparáty. Kedže nás zvieratká
zaujímajú a máme ich ve¾mi radi,
preukázali sme rozsiahle vedomosti
a�poznatky. Nadšené tety nás zrejme
aj preto oslovili na spoluprácu na
ekologickom projekte.

Posledný aprílový deò nás navštívili
ujo a teta „policajní preventivári“, aby
sa presvedèili, èi máme nejaké
vedomosti a znalosti o cestnej
premávke a jej pravidlách.
Nesklamali sme. A aj tetám
„záchrankám“ (pracovníèky ÈK
v�Liptovskom Mikuláši) sme ukázali
svoju šikovnos a pohotovos pri
poskytovaní prvej pomoci. Nakoniec
sme sa urèite páèili aj ujovi redaktorovi z regionálnych novín, lebo o nás
napísal.

2. mája sme aj my privítali vzácnu
návštevu z Francúzska a pozdravili
sme ich taneèným pásmom. Naše
taneèné vystúpenie uviedla v ich
rodnom jazyku Martuška Halušková
a už pri názve „Kukulienka“ sa hostia
usmievali. A najmladšie deti zožali
ve¾ký potlesk za tanèek „Slimáci“. To
asi preto, lebo slimáky sú našim
francúzskym priate¾om ve¾mi blízke
.
Za pedagogický kolektív MŠ
Zora Šimovèeková
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2.júna sme oslávili „náš“ deò,
ktorý bol zábavný, veselý a plný
prekvapení. Najprv nás prekvapili teta
Naïka Cholvádtová a teta Gitka
Dúbravcová tým, èo máme najradšej –
sladkosami. Potom sa objavila na
školskom dvore nafukovacia žirafa,
ktorú sme samozrejme všetci vyskúšali každý po svojom /vá¾aním,
skákaním, lezením ap./. Nakoniec
sme trpezlivo èakali, èo ujo Dúbravec
nafúkne z ve¾kej èervenej gule –
štvorcový hrad s tunelmi, z èoho sme
mali ve¾kú rados a preliezli sme ich
krížom-krážom, až sa hrad unavil. Za
šikovnos sme si vyslúžili ešte sladkú
odmenu od pána starostu.
Detské perlièky:
V jedálni: Prosím si ešte to okolo mäsa
/cestovinu/.
Dnes máme na obed mäso na rúèke
/kuracie stehno/.
Tá nátierka je z trávy /hrášková nátierka/.
Na WC chlapec dievèatku : Ty tam niè
nemáš?
V umyvárke: Naèo si mám umýva
zuby, keï mi vèera jeden vypadol.
Na lyžiarskom výcviku: Ako sa mám
v�tých topánkach /lyžiarkách/ lyžova,

keï v nich neviem ani
chodi.
Pani uèite¾ka volá na
diea, ktoré stojí hore na
kopci: Èo tam hore stojíš, spusti sa rýchlo.
Diea: Èakám, kým
pôjde vlek dolu.
Inštruktor deom: Keï
pôjdete na vlek, chytíte
sa takto „gombièky“.
Chlapèek: Ale ja mám
na kombinéze len zipsy.
Vieš, ako robí tiger? Tak
ja ti zatigrím.
¼udia nemajú chvost,
lebo majú na odháòanie
múch ruky.
Návšteva v škôlke sa
pýta detí: Deti, èo
najradšej robíte v�škôlke?
Deti: Spievame, tancujeme.
A èo najradšej spievate
alebo tancujete ?
Èo povedia pani uèite¾ky!
Zora Šimovèeková

Deò otvorených dverí
Dòa 23.mája
2008 sa otvorila
ve¾ká hnedá
brána, ale aj
všetky dvere
našej školy pre
verejnos.
P r e t e t y,
ujov, deti
z�Liptovského
Jána ako aj pre
hostí, ktorí prišli
z ïaleka sme už
po druhý krát
pripravili „ Deò
otvorených
dverí„.
Už mesiac dopredu sme sa tešili,
že sa k nám prídete pozrie. Chystali
sme výzdobu, pripravovali program,
výrobky na predaj, upratovali sme
vnútri, hrabali a zametali školský
dvor. Ve¾mi sme chceli, aby sa Vám
u�nás páèilo.
Za našu snahu sme získali tú
najväèšiu odmenu, to že ste neprešli
okolo našej školy bez povšimnutia,
ale že ste prišli medzi nás a že Vás
prišlo tak ve¾a. Dovo¾te nám poïako-

va sa Vám všetkým,
naším sponzorom,
dobrodincom, každému
kto nás akýmko¾vek
spôsobom podporil, aj
keï len pekným slovom,
pretože nás to motivuje
k�ïalšej našej práci.
Už teraz sa tešíme na
Vás všetkých o rok.
Deti a zamestnanci
Špeciálnej základnej školy
internátnej v Liptovskom
Jáne

