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Keď že je to v mojej moci,
tak Vám prajem k Ve ľ kej
noci: ve ľa vône koláčov,
ve ľa slušných šibačov,
dobrej vodky zo skleničky,
vedro vody zo studničky.
Príjemné prežitie
ve ľ konočných sviatkov
Vám praje
starosta obce Liptovský Ján

Aktuality v obci

Tri otázky pre starostu

Pripravujeme vytvorenie jedného zberného miesta, na ktorom
by sme sústredili všetky veľkoobjemové kontajnery z obce.
Čo zaujímavé sa udialo v obci od
nášho posledného rozhovoru?
Momentálne pripravujeme vytvorenie
miesta pre zberný dvor, pretože posledné dva roky obec v podstate dotovala
vývoz komunálneho odpadu. Len v minulom roku táto dotácia dosiahla sumu
500 000 Sk. Tak sme museli pristúpiť
k zvýšeniu poplatkov za vývoz komunálneho odpadu. Toto by nebolo nutné,
keby občania a podnikatelia viac separovali. Odvoz separovaného odpadu je
bezplatný a platíme len za dopravu. Ale
pri komunálnom odpade sa platí za jeho
odvoz plus uloženie na skládku a tieto
poplatky sa neustále zvyšujú. Preto pripravujeme vytvorenie jedného zberné-

výrobu peliet z konárov a iného odpadu. Tieto pelety by sme mohli používať na vykurovanie obecných budov.
Prostriedky na vybudovanie chceme
získať z eurofondov. Práve sa pripravuje projektová dokumentácia, pričom
výzva na jej predloženie končí 30. mája.
Veríme, že budeme úspešní a peniaze, ktoré ušetríme separovaním môžeme použiť na rekonštrukciu materskej
a základnej školy.
Môžete nám o tejto zamýšľanej
rekonštrukcii povedať viac?
Máme veľkú radosť, že nám detičiek
pribúda, ale zároveň s tým vzniká problém kde ich umiestniť. Kapacita škôl-

Východný pohľad (vľavo čistička, vpravo základná škola)

ho miesta, na ktorom by sme sústredili
všetky veľkoobjemové kontajnery z obce. Týmto by sme mali pod kontrolou odpad z týchto kontajnerov a prehľad o tom, čo sa vyváža. V zbernom
dvore bude pracovník, ktorý bude mať
na starosti správne vytriedenie odpadu. Takto by sme mohli ušetriť nemalé
prostriedky, ktoré vynakladáme hlavne
na odvoz komunálneho odpadu znečisteného stavebným odpadom. Tento
zberný dvor plánujeme vybudovať pri
čističke za školou. Tam by sme presunuli i zberňu pána Adamčíka. Chceme
tu vytvorť miesto pre kompostovisko
a rozmýšľame i o peletkovacom stroji na
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ky je totiž len 55 detí. Ak som sa dobre
informoval, tak v septembri ich bude 64
až 66. To je príjemné zistenie, lebo je
veľký predpoklad, že deti budú pokračovať v dochádzke na našej základnej
škole. V nej však musíme vybudovať
jednu samostatnú triedu pre najmladšie deti zo škôlky. Vybrali sme, ako
najvhodnejšie miesto, priestory bývalého bytu riaditeľa, kde sa momentálne nachádza knižnica. Z hygienických
dôvodov musí byť na určitý počet detí
vybudované aj zodpovedajúce sociálne vybavenie. Predpokladaný rozpočet
na tieto úpravy je 6 600 €. Nastal však
problém kam dočasne premiestnime

knižnicu, kým bude natrvalo umiestnená v kultúrnom dome. Hľadáme
alternatívne priestory. V žiadnom prípade nechceme knižnicu zrušiť.
Čo sa týka základnej školy máme
podaný projekt na vybavenie tried interaktívnymi tabuľami, projekt na zariadenie fyzikálnej triedy, jazykových tried
a celkové dovybavenie školy technikou.
Veríme, že týmito úpravami zvýšime
záujem detí a aj rodičov o našu základnú školu.
Často sa hovorí o kríze. Prejaví
sa aj na obecnom rozpočte?
Ja si myslím, že áno. Už i prvé mesiace tohto roku ukázali, že ubudlo turistov z Poľska a Česka čo sa prejaví na
vybranej dani z ubytovania. Čo sa týka
podielových daní tu sa dopad prejaví
v treťom štvrťroku. Prvých šesť mesiacov sa neočakáva prepad, ale v treťom
štvrťroku áno. Odhadujeme optimisticky 0 a pesimisticky až 20 percent.
Pri rozpočte 400 tisíc eur to znamená
maximálne mínus 80 tisíc eur. Dúfame,
že to nebude taký prepad. Letná sezóna, aj vďaka opatreniam vlády, ktorá
chce podporiť domáci cestovný ruch,
by mala byť lepšia a aj pri výbere daní
sa prejaví nárast. Riešenie tejto situácie
je v preventívnych opatreniach tak, že
nebudeme investovať do plánovaných
akcií. Obmedzíme sa len na drobné
opravy a úpravy.
Chceme využiť aj možnosť darovania dvoch percent z daní. Obec má k
tomuto účelu zriadený samostatný účet s
názvom Komunitná nadácia Liptov. Ak
máte záujem, môžete darovať dve percentá z dane na tento účet. Potrebné tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade.
Obec môže použit tieto prostriedky
na školstvo, šport a kultúru. V minulom roku sme takto čerpali okolo 220
tisíc korún. V omto roku by sme chceli takto získané prostriedky použit aj
na rekonštrukciu MŠ, podporu športu
v obci a na kultúrne podujatia.

Aktuality v obci
Na novej ulici bol realizovaný
výrub stromov. Bol povolený?
Stromy boli v minulosti zasadené na
pozemku žiadateľov, vlastníkmi priľahlých pozemkov a rodinných domov
bez ich súhlasu a vedomia. Stromy tvorili alej, ktorá znemožňovala prístup
k odvodňovaciemu kanálu za účelom
údržby a čistenia. Kanál bol vybudovaný, aby zamedzil opakovanému zaplavovaniu pozemkov pri rodinných domoch
na Novej ulici. Stromy zaberali päť až

šesť metrový pás z pozemkov vlastníkov, vedených na liste vlastníctva, ako
trvalé trávne porasty. Podľa územného plánu sa jedná o pozemky určené na
zastavanie rodinnými domami. Miestnym šetrením bolo zistené, že sa jednalo o smrekové a borovicové stromy
v celkovom počte 02 kusov . Obvody
kmeňov dosahovali 40 až 90 cm. Boli
vysadené v tesnej blízkosti odvodňovacieho kanála a bránili jeho čisteniu.
Táto lokalita sa pripravuje na výstavbu

rodinných domov. Vlastníci,
ktorí žiadali o výrub splnili
podmienky vyplývajúce zo zákona číslo
543 z roku 2002 Z.z. a v súlade s § 47
vyhlášky číslo 24/2003 Z.z. Určite
aj v prípade ďalších výrubov budeme
postupovať citlivo a v rámci zákona,
aby bola zeleň v našej obci zachovaná.
Dôležité na záver: odvodňovací kanál bude
opravený a zachovaný.
starosta obce Juraj Filo

V hoteli Bernard zneli verše aj hudba k sviatku žien
Pozdravujem Vás čistotou bielych dní,
kvitnúcej snežienky a na Vašu počesť vijem
zo slov vienky.
Pozdravujem Vás vznešenou ódou
materského šťastia s protestom proti tým, čo
matkám srdce jatria.
Pozdravujem Vás mäkkosťou úsvitov
a tichej uspávanky, nech vulkán zloby neruší
pokojné detské spánky.
Pozdravujem Vás s bledými očami
k ošiaľom dnešných čias,
s nádejou samozrejmej sily, čo drieme
v pukoch na vŕbach.
Pozdravujem Vás, mlčanlivé bolesti,
silné v odhodlaní a svoj pozdrav vkladám do
drobných Vašich dlaní.
A preto hladkáme Vaše dlane, hladkáme
Vaše vrásky...
Sú vo Vás rieky rozspievané a more čistej
lásky. Za všetku prácu a obete, patrí Vám
naša láska, aj obdiv aj úcta vo svete.

Jednota dôchodcov v spolupráci
s Obecným úradom v Liptovskom Jáne
zorganizovala pre svoje členky posedenie „pri kávičke“ pri príležitosti osláv
MDŽ, ktoré sa uskutočnilo 27. 3. 2009
v priestoroch hotela Bernard.
Pri vstupe do hotela všetky členky
vítal pán starosta a obdaroval ich kvietkom.
Slávnostný príhovor a báseň venovanú ženám predniesol podpredseda JD
v Liptovskom Jáne pán Milan Hanko.
Krátky príhovor mal aj starosta Juraj
Filo. Výbor Jednoty dôchodcov zablahoželal svojim členkám, ktoré oslávili
okrúhle jubileá a obdaroval ich kvietkami.

Výbor využil príležitosť a informoval prítomné členky o pripravovaných
aktivitách: kúpanie v Aquaparku Tatralandia, návšteva soľnej jaskyne v Liptovskom Mikuláši, kultúrnych podujatiach a príprave zájazdu.
Po oficiálnej časti nasledovalo malé
občerstvenie spestrené spevom a hrou
na gitare v podaní pána Vladimíra
Mlynčeka. Bolo to milé posedenie v prí-

jemnom
prostredí
a všetkým
zúčastneným bude
pripomínať vyzdobené srdiečko, ktoré
svojim starým mamám a tetám venovali deti z Materskej školy v Liptovskom
Jáne.
Elena Daňová
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Deň učiteľov
„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád.
Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať
sú vlastnosti vznešených ľudí.”
J. A. Komenský

Deň učiteľov, 28.marec, sme si pripomenuli v obradnej miestnosti, kde učiteľov z obidvoch škôl prijal starosta
Juraj Filo.
Spolu s poslancom pánom Adamčíkom obdarovali pedagógov krásnou
červenou ružou.
Tu sme si spomenuli aj na pani učiteľky a pánov učiteľov, ktorí učili a sú
už na zaslúženom odpočinku.
Pán starosta za dlhoročnú prácu
v školstve ocenil pamätným listom
a kyticou: Máriu Barániovú,
Annu Jančuškovú, Mgr. Valériu
Jandovú, Jána Krajčiho, Mgr. Janku
Králikovú, Emíliu Mišíkovú, Annu
Multáňovú, Máriu Multáňovú, Annu
Ondrejčekovú, Jaroslavu Ouhrabkovú,
Annu Peniaškovú, Darinu Ševčíkovú
a Natáliu Vadovickú.

Do žiackych a študentských čias
prítomných navrátili krásnym programom deti z materskej školy, základnej
školy aj špeciálnej školy. Vážme si učiteľov, prajme im veľa zdravia a síl v zodpovednej práci, za ktorú patrí všetkým
úprimná vďaka.
redakcia

Ďakujeme

Obecnému úradu a poslancom OZ za to, že sme sa mohli zúčastniť osláv Dňa učiteľov v obci a stráviť medzi bývalými kolegyňami jedno popoludnie. Na tunajšej základnej škole každá z nás odučila viac ako tridsať rokov. Po odchode na „zaslúžený odpočinok“ – dôchodok nemáme príležitosť stretávať sa s mladšími kolegyňami – učiteľkami ani ostatnými pracovníkmi v škole
tak, ako je to dobrým zvykom na iných školách. Je pochopiteľné, že po toľkých rokoch „učiteľovania“ nás zaujíma život i zmeny
v škole a takéto stretnutia nám milo padnú, že sa na nás nezabúda.
Veríme, že v tejto peknej tradícii budete pokračovať a že sa pri tejto príležitosti stretneme aj v budúcnosti.
Za učiteľky – dôchodkyne Natália Vadovická

Rokovali delegáti oblastnej konferencie SZPB
V duchu stanov a plánu Oblastného
výboru SZPB v Liptovskom Mikuláši konala sa dňa 8. 3. 2009 v zasadačke Meského úradu Liptovský Mikuláš
oblastná konferencia.
Našu organizáciu zastupoval na
výročnej členskej schôdzi riadne zvolený delegát, predseda ZO SZPB doc.
Jozef Urban.
Program konferencie bohatý na
správy vyjadrujúce činnosť oblastného
výboru za hodnotiace obdobie, ako aj
ostatné správy zvýrazňovali myšlienku,
ktorá sa niesla celým jednaním a vystúpila ako dominujúca aj v diskusii, že:
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„…jednanie očakáva od XIV. zjazdu
SZPB, ktorý sa bude konať v júli tohto
roku v Liptovskom Mikuláši podstatné zmeny. Predovšetkým v obsahovom
zameraní tejto organizácie v jej docenení v porovnaní s podobnými zväzmi
v okolitých krajinách, hlavne v ČR, vo
väčšej spolupráci s nepolitickými združeniami majúcimi blízke ciele so SZPB
v boji proti všetkým formám i novodobého fašizmu reálne existujúceho
a prejavujúceho sa v týchto krajinách
i u nás.“
Významná myšlienka, ktorej delegáti venovali pozornosť a predovšetkým

v diskusii bohatej na konštruktívne
návrhy, ako podčiarkol opätovne zvolený predseda Oblastného výboru SZPB
Ing. Pavel Chrapčiak, bola myšlienka
rôznych, predovšetkým nových foriem
rozširovania členskej základne.
Oblastná konferencia zvolila všetky
orgány a komisie potrebné k fungovaniu tejto, už 64 rokov od porážky fašizmu, nie všade pre tvorbu národného
povedomia docenenej organizácie.
doc.PhDr.Jozef Urban,CSc.
Predseda ZO SZPB

Obecný úrad informuje

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
(prvé kolo)
V našej obci bolo do voličského zoznamu zapísaných 703
voličov. Jeden občan bol vyškrtnutý z dôvodu, že je pozbavený svojprávnosti a 20 občanov využilo možnosť voliť v inom
okrsku prostredníctvom voličských preukazov. Dňa 2. marca
2009 od 7.00 hodiny bola otvorená volebná miestnosť. Ako
prvý do volebnej miestnosti prišiel už tradične voliť pán Pavel
Jezný. Voliči chodili priebežne počas celého dňa a zúčastnili
sa na nich všetky vekové kategórie. Zaznamenali sme 60 voličov z celej republiky, ktorí prišli odvoliť na základe voličských
preukazov. Právo voliť využilo celkom 440 občanov. Len päť
hlasovacích lístkov bolo neplatných a to: v dvoch prípadoch
bolo použité nesprávne označenie kandidáta a traja voliči
na hlasovacom lístku neoznačili žiadneho kandidáta. Voľby
prebiehali pokojne a výsledky v našej obci sú nasledovné:
. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.
22 hlasov
2. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD.
35 hlasov
3. Martináková Zuzana
3 hlasov
4. Melník Milan prof., RNDr., DrSc.
28 hlasov

5. Mikloško František RNDr.
9 hlasov
6. Sidor Milan PhDr., CSc.
7 hlasov
7. Bollová Dagmar PaedDr.
4 hlasy
Nakoľko sa volieb nezúčastnilo viac ako 50 % oprávnených
voličov druhé kolo sa uskutoční dňa 4. apríla 2009.
-če-

Schválené uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
(skrátený výpis)
Dňa 6. . 2009 schválilo OZ, že pre
riešenú lokalitu Putiská I.+II. (zóna
A a B) bude pred vydaním ÚR vypracovaná iba urbanistická štúdia.
Dňa 09. 02. 2009 OZ schválilo refundáciu nákladov urbárskym spolkom preinvestovaných na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v splátkach na dobu päť
rokov.
OZ schválilo vstup obce do Asociácie
horských sídiel Slovenska a dofinancovanie IBV Pod Sečnom.
Dňa 27.02.2009 OZ schválilo zadanie a vypracovanie realizačného pro-

jektu Revitalizácie obce Liptovský Ján
a zároveň poverilo starostu k podpísaniu zmluvy o dielo s firmou IKF s r.o.
Poprad. OZ schválilo zmenu rozpočtu
pre rok 2009.
OZ schválilo obsadenie bytu 5/B
pre pána Juraja Jánošíka.
Pani Kataríne a JUDr. Jaroslavovi
Kokavcovcom schválilo odpredaj
pozemku o výmere cca 30 m2 a firme
Forestville consalting s r.o. odpredaj
pozemku o výmere 8 m2.
OZ schválilo zmluvu o zriadení užívacieho práva na kanalizáciu pre pen-

zión Štiavnica a Limba. Na prenájom
pozemkov pod vlekom Za Mundom
schválilo OZ nájomnú zmluvu s pozemkovým spoločenstvom Komposesorát Marcovská.
Základnej organizácii odborov pri
OÚ v Liptovskom Mikuláši, so sídlom
na Námestí osloboditeľov , OZ schválilo odpredaj pozemku pod penziónom
Limba o výmere 270 m2.
Celé znenie uznesení nájdete na www.
liptovskyjan.sk v odseku zasadnutia
OZ a na úradných tabuliach obce.
Katarína Šúleková

Nech to stojí, čo to stojí, ale bude po mojom!
Nie nadarmo sa hovorí, že sme jedineční. Ja hovorím, že
chvalabohu. Keď sa však na seba pozornejšie pozrieme, nie
je to vždy príjemný pohľad. Sme často tvrdohlaví, neústupní,
priečni a myslíme si, že len náš názor je ten správny. Neradi
počúvame toho druhého, veľmi radi ho znevažujeme, odsudzujeme, podceňujeme a zo svojho pohľadu hodnotíme jeho
prácu. Priznať sa, že sme nedokonalí? To hádam nie. Keď sa
nás niečo negatívne dotýka, sme hneď impulzívni a nezdravo
kritickí. Niekedy by stačilo zhlboka dýchať, alebo sa usmiať
a možno by sme situáciu videli úplne inak. Medzi daňovníkmi a poplatníkmi máme aj takých, ktorí hovoria, že im ide o
princíp. Ja hovorím, že je to len obyčajná tvrdohlavosť a neústupnosť. Tak napríklad: jeden daňovník sa už niekoľko

rokov doťahuje s obcou ohľadne poplatkov. Každoročne sa
odvoláva a tvrdí, že z princípu nezaplatí. Nechce pochopiť,
že všetky všeobecne záväzné nariadenia, ktoré vydáva naša
obec sú tvorené podľa zákonov a konzultované s odborníkmi. Keďže si už nemienime sústavne dopisovať a stále niečo
vysvetľovať, jeho odvolanie posielame na daňové riaditeľstvo,
kde to každoročne potvrdia. Neverí a skúša ďalej. Zamestnáva ľudí na všetkých úrovniach a dokonca je ochotný zaplatiť
vysoké správne poplatky, nakoľko už nedôveruje ani daňovému riaditeľstvu a vec musí riešiť príslušné ministerstvo. Pre
pár korún, ktoré má uhradiť obci. Len na poštovnom a správnych poplatkoch prerobil toľko, že by mal na dane a poplatky
aspoň na desať rokov. Nuž čo povedať.
-če5

Zaujímavosti

Bača Ondrej rozpráva

Voňahdy som sa takto zamýšľau, ako
ten čas uháňa a čo nevidieť hneď tu
bude Juraja.
Vykračujem si po dedine a pred
Mrnčou stretnem Žofku, tú od Tkáčou, žieňa pohľadnô, aj fúzy sa mi
začali naprávať.
„Dobrý deň ujček Ondrej“. Dobrý deň
aj tebe vinšujem Žofinka a čože si takô
smutnô, čože, čože sa deje?
„Jáj, zle je ujček, neviem či sa aj rozsobášuvať nebudem. Nevrau a čo vari ťa
Števo hádam aj takto? A sekou som rukou
dvakrát vo vzduchu.“
„Ale až tak nie, ale robotu si ešte aj
domou chce nosiť. Nielenže je dlho v tej
nemocnici a ešte aj toto.“
„Nuž Žofka, veď buď pri rozume,tú
krízu teraz máme, veď každý centík ti
bude dobrý.“
„Veď hej ujček Ondrej, lenže Števo robí
na patológii.“
„Až ma mráz prebehou a hneď som si
pomysleu, že tá mrcha kríza do ťažkej
situácie niektorých ľudí privedie.“ A niek-

torí na nej ešte aj zbohatnú, no Števko
to asi nebude, poznám ho od chlapca.
Cestou domov keď som si pomysleu
na tie božie hoviadka čo sú tu teraz na
maštali a prinášajú na svet zlaté bielučké jahniatka ako symbol Veľkej noci,
hneď som pookriau.
Doma som potom dlho premýšľau
o tom, čo som všetko od jesene, keď
sa už nedalo pásť museu porobiť. Najprv ovčienec rozšíriť, aby sa celé stádo
(teda tie moje, nie gazdov) v poriadku
uložilo na zimu. Kolibu rozobrať aj
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syráreň a maringotky čo sú pre chlapou previesť do hospodárskeho dvora.
Zaviesť pravidelný systém kŕmenia
a napájania. A keď som zrovna nechodil po úradoch, bolo treba zvonce dať
do poriadku. Boli ich pekné hromady.
Tu mechanickú chybu opraviť, tu pracku a všetky naolejovať. Aj riad bolo
treba opraviť, dačo vyhodiť a dokúpiť.
Ono si niektorí myslia, že bača od
Michala do Juraja nemá mimo hnoja
do čoho pichnúť. Ale to je len klam, veď
som si nestačiu za túto zimu ani zuby
porobiť. Teraz tie barančeky treba na
potrebnú váhu dochovať, a ak bude
obchod dačo predať a dačo prichovať.
Veď keby tento národ pochopiu, že
tí naši predkovia mali skromnú stravu,
ale baranina a jahňacina nikdy nechýbala. A určite by bola lacnejšia, keby sa
tomu ministrovi ujala tá myšlienka, že
na Slovensku treba stáda oviec rozšíriť
aspoň na raztoľko. A ešte keby i ostatné produkty predávali tí čo ich dopestujú, určite by halušky s bryndzou
nestáli viac ako rezeň.
Keď som hovoril o barančekovi ako
že je symbol Veľkej noci, patrí sa mi
pripomenúť aj vajcia.
Voňahdy, keď som bou v meste po
syridlo, pred poliklinikou stretnem
Gejzu, toho, čo sme voľakedy vojenčili
spolu v Domažliciach.
Naširoko rozkročený, opatrne kráčau proti mne.“
„ Servus Gejzo ty stará vojna, ale sme
dopadli.“
„A to si ty Ondriš? Skoro som ťa ani
nepoznau.“
„No čo, zhrubou som, ťažký som ako
život a stebou je čo?“
„Joj tak to sa ma ani nepýtaj, strašne
chorí.“
„Ale Gejzo, veď v našom veku už máme
nárok na voľáku tú diagnózu.“
„Veď hej, ale ja mám vysoký cholesterol,
ako pán doktor povedali.“
„Nuž ale, veď to mám aj ja, skoro každý
druhý to dnes má.“
„Veď hej, ale mám držať tú dietu a ešte
aj vo dverách mi prízvukovali, Gejzo, ale
vajec sa ani dotknúť!“

-pokračovanie nabudúceJožo Urban

Medzi prvými rastlinami, ktoré
na jar kvitnú je práve podbeľ. Podbeľ je trvalka, ktorá skoro na jar
vyrazí krátke šupinaté stonky a na
nich zlatožlté kvety. Po odkvitnutí vyrastajú prízemné, viac–menej
okrúhle listy, spočiatku jemne chlpaté, neskôr holé. Kvitne od konca
februára do apríla. Rastie obvykle na kyprých pôdach priekopov,
násypov a suťovísk.
Kvet sa zbiera na začiatku kvitnutia, najlepšie medzi štrnástou
a šesťnástou, list v máji a júni, najlepšie pred deviatou hodinou.
Vysoký obsah slizovitých látok
predurčuje podbeľ ako účinné liečivo chrániace zapálené sliznice.
Je veľmi účinný na rôzne zápaly dýchacieho ústrojenstva, pľúc,
podporu vykašliavania, ale aj pri
chrípkach a angínach. Dokáže
tlmiť suchý kašeľ. List predstavuje
základnú drogu pre liečbu astmy.
Doporučená príprava je zaliať 0 g
listov a kvetov štvrťlitrom studenej vody, nechať prejsť varom a ešte desať minút vylúhovať. Dobré
je osladiť medom. Podbeľ je vhodný na prípravu liečivého klystíru
pri zápalovom ochorení hrubého čreva, pri vredoch na hrubom
čreve, hlavne v kombinácii s nátržníkom strieborným a parumanom
spanilým. Možno ho použiť aj
pri vonkajšom použití. Je vhodný
napríklad na omývanie ekzémov.
Zábal, najlepšie z čerstvých listov,
pôsobí na bolesti kĺbov. Kašovitý
obklad z čerstvých listov je účinný
na zápaly žíl. Pri pásovom opare
môžeme za hrsť listov ponoriť
na chvíľu do vriacej vody, nechať
odtiecť a priložiť na opar.

Zaujímavosti

Profesor Martin Szentiványi
Bol veľkou osobnosťou našej histórie, polyhistor svojich čias a profesor
Trnavskej univerzity. Vydal prvý slaviensky Bukvar volal sa Bukvar Jazyka Clavenska.
Prvých osem strán Bukvara obsahuje nácvik azbuky: najprv písmen
a ich číselnej hodnoty, potom ich spojenie do slabík, ďalšiu časť tvoria krátke slová a sú tam pre staroslovienčinu
typické i skratky slov, ktoré sa v písaných a tlačených liturgických cyrilických textoch vyskytujú. Za tým nasledujú texty známych motlitieb, napr.:
Sláva…, Otče náš…, piesne – hymny,
desatoro sedem sviatostí, Gospodin
pomiluj… a iné. Táto skutočnosť viedla niektorých slavistov k záveru, že
ide o malý katechizmus pre pravoslávne deti z východných oblastí Uhorska. Ide teda o podobný typ učebnice
z akých sa za prvej ČSR židovský žiaci
učievali náboženstvo: najprv sa z nej
naučili čítať hebrejské písmo a potom
čítali ním napísané motlitby a úryvky z
Biblie a učili sa ich naspamäť. No jednako táto knižka nemá katechitický
charakter, ako by tomu naznačoval jej
sakrálny obsah. Tu treba pripomenúť,

že takýmto štýlom sa u nás staroslovienčina učila aj na seminároch profesora Jána Stanislava, to sa od abecedy
precvičovala čítaním a interpretáciou
klasickou staroslovienčinou tlačených textov z evanjelijí. Zrejme už na
trnavskej univerzite práve takto učil
staroslovienčinu svojich poslucháčov
aj jeho krajan profesor Martin Szentiványi z Liptovského Jána.
Pozoruhodné v tomto názve je
použitie substantívneho, a nie bežného adjektívneho označenia jazyka,
čo možno pokladať za jeden z prvých
dokumentov národného povedomia,
ako aj všeslovanskej myšlienky u nás.
Bukvar jazyka Slavienska nám tu
predstavuje liptovského zemana ešte
v jasnejšom svetle ako uvedomelého
slovenského i respektívne slovanského vlastenca, ktorý sa usiloval svojich
univerzitných poslucháčov oboznámiť
s veľkomoravskou cyrilometodovskou
tradíciou a naučiť ich písmo ba i jazyk, pomocou ktorých sa kedysi veľkomoravské obyvaťeľstvo dostalo do
výraznejšieho kontaktu s vtedajším
kultúrnym svetom. A stalo sa prvým
slovanským národom s vlastným písmom a jazykom, ktorý bol ako jedi-

ný z neklasických jazykov vtedajších
čias. Bukvar je teda ďalším dôkazom
Szentiványiho slovenského vlastenectva popri jeho dôkazoch o slovanskosti Panónie, ktorý tkvie i v jeho výroku,
že: „natio Slavonica tvorí najpočetnejšiu
časť obyvateľov Uhorska“.
Vydanie Bukvara Jazyka Slavenska
nám približuje aj celkovú orientáciu
Trnavskej univerzity, kde sa predpokladá prevažne slovanský živel nielen
v zbore profesorov, ale aj poslucháčov. Preto je možné, že za vydaním
Bukvar mohli byť aj tendencie unionistické. Veď medzi východným pravoslávnym obyvaťeľstvom Uhorska
pôsobili aj odchovanci trnavskej univerzity, a to profesori, kňazi aj učitelia. Tu by sa pre Trnavskú univerzitu
črtali významné perspektívne relácie
medzinárodného významu.
V rokoch vydania Bukvara sa
Trnavská univerzita zrejme stávala kultúrnym centrom všeslovanskej
kultúry. Mala k tomu všetky predpoklady, najmä ako stredisko slovanskej
kultúry v Uhorsku.
PhDr. Ján Hlavienka
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Cirkev

Zmŕtvychvstanie – čo s ním?

Hovorí sa, že sviatky Zmŕtvychvstania
Krista sú najdôležitejšími kresťanskými sviatkami. Pýtame sa prečo? Predmetom viery v zmŕtvychvstanie je udalosť historicky dosvedčená ľuďmi, ktorí
sa stretli so zmŕtvychvstalým, a zároveň je tajomne nadzmyslová, lebo je
vstupom do Kristovej ľudskej prirodzenosti a Božej slávy. Takto si to môžeme prečítať i v Katechizme Katolíckej
cirkvi. Ježišovo zmŕtvychvstalé telo,
v ktorom sa zjavuje učeníkom, je to isté
telo, čo bolo umučené a ukrižované. JE
DOKONANÉ! Viera spomínaných učeníkov sa zrodila pôsobením Božej milosti a z faktu prázdneho hrobu. Určite
museli veľa zápasiť so svojou neverou,

strachom a ilúziou. Vieme, ako často
sa vzpierame proti skutočnej smrti
a niektorí aj proti skutočnosti zmŕtvychvstania. Každá doba má svoje choroby, „nevery“. Aj my žijeme v takejto
dobe, dobe pseudokresťanstva, ktorá
sa riadi heslom‚ „Ježiš áno – Cirkev
nie!“ Aj my‚ „kresťania“ sa považujeme
za svedkov zmŕtvychvstania a budeme
nimi aj v našom chráme pri prázdnom
Pánovom hrobe. V kostole nebudeme
utekať ako strážcovia od tohto prázdneho hrobu. Lenže ako to bude vyzerať
v nasledujúcich dňoch v našom živote?
Budeme pevne stáť a vyznávať vieru,
obhajovať ju v každej situácii?
Pravda o zmŕtvychvstaní má priniesť konkrétne plody v osobnom
živote. Predovšetkým pravdu o sebe
samom. Ján Pavol II. povedal, že nikto
nepochopí sám seba bez ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Ježiš je živý
nielen na veľkonočné sviatky. On zvíťazil nad smrťou a my máme život. Ten
život, ktorý má byť budovaný na tejto
pravde.
Ježišova smrť, a predovšetkým zmŕtvychvstanie je tým pokladom, ktorý si
stráži každý kresťan. Teda kresťan tým,
že svojím životom, správaním vyznáva
Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie, stráži
si nebo, čiže večný život, ktorý pre nás
pripravil Boh.
Cirkev žije v tomto duchu. V duchu
radosti, že Boh nám pripravil večný
život. A keď prežívame Ježišov príchod

Bohoslužobný program na Veľkú noc 2009
5.04.2009

Kvetná nedeľa

0.00 hod.

9.04.2009

Zelený štvrtok

7.00 hod.

0.04.2009

Veľký piatok *

6.00 hod.

Krížová cesta

0.00 hod.

.04.2009

Biela sobota *

7.00 hod.

2.04.2009

Veľkonočná nedeľa

.00 hod.

3.04.2009

Veľkonočný pondelok

0.00 hod.

* Vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Po obradoch
bude Sv. Oltárna vyložená do 8.00 hod.
* V Bielu sobotu bude Sv. Oltárna vyložená od .00 hod. do obradov. Na obnovu
krstných sľubov si nezabudnime priniesť sviece.
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pri každej svätej omši, voláme: „Smrť
tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v
sláve.” Pre nás veriacich tu na zemi tou

slávou je už živý Ježiš, ktorý pod spôsobom chleba a vína dáva nám svoje
milosti a svoje požehnanie.
Keď pápež Pavol VI. povedal, že
dnešný svet nepotrebuje učiteľov, ale
svedkov – bezpochyby myslel svedkov Kristovho zmŕtvychvstania. Ako
na to? – spýtate sa. Čo urobila Mária
Magdaléna, učeníci a iní svedkovia?
Išli a ohlasovali: „Videli sme Pána“`. To
znamená ísť a hlásať, že on žije, on žije
vo mne a chcem, aby žil v tebe, v našej rodine. Rádio, televízia a internet komentujú tieto dni veľmi krátko:
kresťania oslavujú sviatky Veľkej noci.
My oznámme svetu, ľuďom, priateľom,
rodine, spolužiakom, že Ježiš žije, že
KRISTUS JE VÍŤAZ! Ako by vyzeral svet,
keby Kristus nebol vstal z mŕtvych.
Ťažko si to vieme predstaviť. Sv. Pavol
píše, že ak nevstal z mŕtvych, je naša
viera márna. Preto na Veľkú noc je najdôležitejšie posolstvo prázdneho hrobu
a víťazstva Krista. On vstal z hrobu aj
pre nás, aby sme my mali účasť na jeho
živote. Jeho život nie je blúdením po
krížnych cestách, ale vedie priamo do
kráľovstva. Prijmime posolstvo týchto sviatkov, ale ako našu prítomnosť,
ako skúsenosť našej viery tu a teraz.
Nebuďme len divákmi.
Nech teda On svojou láskou,
milosťou, svetlom a radosťou napĺňa
vaše srdcia, životy, rodiny a priateľstvá… celé vaše bytie – ale hlavne nech
je zmŕtvychvstalý Pán našou nádejou
večnosti, ktorej skutočnosť je taká veľkolepá, nádherná a aká nabitá radosťou
a láskou zmŕtvychvstalého Pána, že to
ani ľudský jazyk nevie vysloviť, ani ľudský rozum to nie je schopný pochopiť,
čo Boh pripravil tým, ktorí svoj život
postavia na pravde zmŕtvychvstania
jeho Syna.
Prajem Vám všetkým veľa radosti,
ktorá prúdi od víťazného Krista.
Váš duchovný otec
ThLic. PaedDr. František Kočibal
správca Rím.-kat farnosti Liptovský Ján

Cirkev

Celoeurópsky projekt bude aj u nás
Najväčšiu európsku evanjelizáciu,
ktorú pripravuje nemecké združenie
ProChrist, budú v tomto roku sledovať
aj obyvatelia Podturne a Liptovského
Jána. Počas troch večerov budú môcť
spolu s divákmi v celej Európe sledovať
bohatý program z nemeckého mesta
Chemnitz. Podujatie sa bude konať
počas troch dní: 7. a 9 apríla o 7. hodine bude možné ho vidieť v Kultúrnom

dome v Podturni, 8. apríla o 7. hodine
v Ev. kostole v Liptovskom Jáne.
Heslom tohtoročnej evanjelizácie sú
tri slová: „Pochybnosti a úžas.“ O nich
bude hovoriť nemecký farár Ulrich Parzany, skúsený a dobrý rečník. Program
bude simultánne prekladaný do slovenčiny.
Satelitná evanjelizácia ProChrist sa
koná každé tri roky. Pred tromi rokmi,

v roku 2006, napr.
bola z Mníchova.
Tento rok je pre ňu
typické, že je vysielaná z mesta, ktoré
ešte prednedávnom nieslo meno Karl-Marx-Stadt. Doba sa mení a kresťanská evanjelizácia môže byť vysielaná už
aj z tohto mesta.
Peter Taját

Pochybnosti a úžas
O pochybnostiach a úžase bude hovoriť nemecký evanjelický
farár Ulrich Parzany

Tieto slová sú témou tohtoročného
ProChrist-u, veľkej satelitnej evanjelizácie. Celkom dobre vystihujú pocity
človeka, ktorý sa stretáva s veľkonočným tajomstvom.

Pochybnosti – sú celkom typické
pre každého, kto počuje o ukrižovaní a vzkriesení Pána Ježiša Krista. už
v biblickej dobe nebolo jednoduché uveriť, že by snáď smrť Pána Ježiša nebola
zbytočná a že by mohla mať zmysel pre
životy ľudí. Nebolo jednoduché uveriť, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.
Tomáš, jeden z učeníkov, sa raz vrátil k nim a počul, že Ježiš sa im ukázal
vzkriesený. Celkom prirodzene pochyboval. Veď to nikto nikdy neslýchal!
Druhý pocit je však úžas – ten nastáva vtedy, keď pripustíme pravdu veľkonočného tajomstva. Keď do našej
každodennej skúsenosti vstúpi poznanie, že sú situácie, keď náš rozum zlyháva. Keď zistíme, že Boh je realitou
sveta a je tu. Keď zistíme, že nie sme

Mu ľahostajní, ale že kvôli nám koná.
Že kvôli nám Pán Ježiš umrel na kríži
a kvôli nám aj prelomil odvekú hranicu
života a smrti.
Úžas sa ma zmocňuje, keď si uvedomím, čo nám Pán Boh dáva vo veľkonočnom tajomstve, i to, akým spôsobom to dáva. Veď večný život, šťastie,
pokoj, lásku môžu od Neho prijať len tí,
ktorí dokážu pripustiť, že Boh je veľký,
dobrý a milostivý. Len tí, ktorí opustia svoju múdrosť, aby získali múdrosť
Božiu, nachádzajú skutočný poklad
Veľkej noci.
Požehnané veľkonočné sviatky praje
Peter Taját
evanjelický zborový farár

Služby Božie počas veľkonočných sviatkov 2009
9. 4. 2009 Zelený štvrtok

7,00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

Služby Božie so spoveďou a Večerou
Pánovou

0. 4. 2009 Veľký piatok

9,00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

Pašiové služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

2. 4. 2009 Veľkonočná nedeľa
(. slávnosť veľkonočná)

9,00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

3. 4. 2009 Veľkonočný pondelok (2. slávnosť veľkonočná)

9,00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

Slávnostné služby Božie
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Cestovný ruch

… a rozprávky je koniec…?!
Určite si ešte mnohí z vás spomínajú na rozprávky, ktoré sa takmer vždy
končili slovami „a na konci zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.“ No a takouto
rozprávkovou krajinou bolo pre turistov, najmä tých z okolitých krajín donedávna aj Slovensko. Skutočne. Veď

kto pamätá na takú slabú návštevnosť
turistov počas tohtoročnej zimnej sezóny. Lyžiari chýbali nielen v Tatrách, ale
aj v iných lyžiarskych strediskách na
Slovensku. Doteraz sme boli lákadlom
najmä pre turistov z okolitých krajín a to
hlavne tým, že sme boli pre nich ceno-

turistický ruch zaznamenal u nás v posledných rokoch prudký rozvoj. Svedčí o tom najmä výstavba nových hotelových komplexov, penziónov a iných
turistických zariadení. Pomaly pribúdali rôzne atrakcie a začali sa vylepšovať aj služby. Čoraz väčší počet ľudí
pochopilo, že CR prináša so sebou aj
veľa nových pracovných príležitostí.
Bolo preto celkom prirodzené, že
všetci boli spokojní. Ľudia mali svoju
prácu a štát mal svoje dane. Skoro ako
v rozprávke.
Asi takto to bolo u nás za posledných pár rokov. Situácia sa však začala
postupne meniť.
Prechod na euro sme síce zvládli
priam excelentne, ale začiatok plynovej krízy bol prvým vážnym signálom,
čo všetko môže celosvetová finančná
kríza so sebou priniesť. Rozprávkové
reči našich popredných politikov, že
nás to postihne len okrajovo, sa akosi
vytratili. Dnes stúpa nezamestnanosť
a výkonnosť našej ekonomiky sa rapídne znížila. Taký prudký prepad hospodárstva asi málokto očakával.
Vrátim sa však k tomu, čo najmä nás,
prevádzkovateľov rekreačných zariadení, trápi asi najviac. Zrejme si málo-

vo prístupní. Zavedenie eura a výrazné
oslabenie kurzu susedných krajín malo
za následok, že úbytok návštevníkov
počas tejto sezóny bol u nás neporovnateľne väčší, ako sme pôvodne rátali.
Pre tradičných klientov najmä z Poľska,
Ruska, Ukrajiny či pobaltských štátov
sme sa stali zrazu pridrahí. Oslabila
aj česká koruna a preto sa veľa Poliakov rozhodlo stráviť zimnú dovolenku
práve v Čechách. No a keďže majú už
dnes aj v Poľsku veľa pekných lyžiarskych stredísk, tie sa stali pre Poliakov
oveľa lákavejšie.
Rakúšania tentoraz neponechali
nič na náhodu. Na zimnú sezónu sa
dokonale pripravili. Ponúkli zaujímavé zľavnené balíčky, a tak sa ich ceny
stali porovnateľné s našimi. Pomohla
im aj vláda. Tá totiž „dotovala“ každé
miesto v lietadle, ktoré malo namierené do rakúskych Álp. A výsledok?
Kým v Tatrách strávilo svoju zimnú
dovolenku len okolo päťtisíc po rusky
hovoriacich turistov, v Rakúsku ich
bolo viac ako osemdesiattisíc. A keďže
podmienky, služby a záruky lyžovania
sú tam neporovnateľne iné ako tie u nás,
kto by si nevybral?! Musíme si reálne
priznať, že kým napr. v Zakopanom, či
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v alpských krajinách strediská „praskali vo švíkoch“, u nás zväčša zívali prázdnotou.
Zima je za nami a blíži sa letná
sezóna. Skúsme sa poučiť a opäť začať
aktívnejšie bojovať o našich tradičných
klientov. Musíme viac komunikovať aj
my spoločne a ponúknuť cenovo zaujímavé zľavnené balíčky služieb. Okrem
ubytovania a stravy by to mohli byť aj
zľavy do aquaparkov, kúpalísk, hradov,
zámkov, múzeí, jaskýň a na lanovky.
Mala by to byť ucelená koncepcia CR
nášho regiónu. Určite napomôžu aj
aktivity nášho Jánskeho združenia. To
by mohlo byť hybnou silou celej našej
doliny. Je potrebné , aby sa všetky zložky
pôsobiace v turistickom ruchu zjednocovali a spoločne vytvárali väčší tlak na
vládu. Súčasná činnosť sekcie CR pôsobiacej pod ministerstvom hospodárstva
sa javí ako nedostačujúca. Jej lobing je
zanedbateľný a práca málo efektívna. Zlyháva aj pozitívna prezentácia
našej krajiny v zahraničí. Veď povedzme si úprimne. Ako nám pomohla naša
vláda? Aký balíček opatrení pre turistický ruch pripravila? Akým výrazným
spôsobom nás podporila a podržala,
aby sme my všetci čo pracujeme v tak
pre Slovensko významnom odvetví prežili, prekonali túto krízu a dokázali sa
popasovať so zahraničnou konkurenciou? Na túto otázku nech si odpovie
každý sám. Podľa môjho názoru však
súčasný stav možno prirovnať k prísloviu: „Pomôž si človeče a pomôže Ti aj Pán
Boh“.

Dnes je nad slnko jasné, že naše záujmy a potreby môžeme v budúcnosti
presadzovať len a len prostredníctvom
novovytvoreného rezortného ministerstva. Jeho zriadenie sa tak stáva pre
nás nevyhnuteľnosťou. Dovtedy nám
zostáva len dúfať, že sa zase všetko
na dobré obráti. A hoci ešte veľa vody
bude musieť pretiecť v tej našej Štiavnici, predpokladám, že tak, ako to býva
v rozprávkach, dobro zvíťazí vždy nad
zlom.
Ja v to pevne verím, lebo rozprávky
mám ešte stále rád.
Jaroslav Adamčík st.
Predseda komisie pre CR

Cestovný ruch

Správa z výstavy cestovného ruchu Holiday
World Praha 2009
Obec Liptovský Ján a Občianske
združenie Jánska dolina sa v dňoch
piateho až ôsmeho februára 2009 prezentovali na výstave cestovného ruchu
Holiday World v Prahe. Tento veľtrh
je najvýznamnejšou udalosťou svojho druhu v odvetví cestovného ruchu
v strednej Európe. Je prehliadkou toho
najlepšieho, čo dokáže oblasť turizmu
ponúknuť. Veľtrhu sa zúčastnili všetky
významné cestovné kancelárie pôsobiace na českom trhu, zahraničné centrály cestovného ruchu, zástupcovia
médií. Výstava bola zameraná na letnú
dovolenku, pobyt na horách, termálne kúpaliská, vidiecky cestovný ruch,
kultúrny cestovný ruch, cyklotrasy atď.
Výstava bola určená odbornej aj laickej
verejnosti.
Slovenská republika bola zastúpená Slovenskou agentúrou cestovného
ruchu, ktorá spolu s dvadsiatimi spoluvystavovateľmi, zástupcami miest,
obcí, samosprávnych krajov a súkromných subjektov ponúkala produkty cestovného ruchu. Bol pripravený bohatý
sprievodný program, ktorý lákal návštevníkov. Napríklad hudobná skupina
Družina, ukážky sokoliarskeho umenia ako aj prezentácia ľudovo-umeleckej tvorby, piekol sa skalický trdelník
a varili sa bryndzové halušky, ponúkali
sa slovenské vína.
Pozitívom pre OZ Jánska dolina bol
spoločný kataóg. Návštevníci ocenili, keď informácie o oblasti, o ktorú sa
zaujímali našli v jednom prospekte.
O Liptovský Ján bol zo strany návštevníkov dosť veľký záujem, dokonca v predposledný deň už boli rozdané všetky materiály. Taktiež sa nám
podarilo získať a rozdať veľa kontaktov
medzi spoluvystavovateľmi ako zo Slovenska, tak aj zo zahraničia.
Dúfame, že táto pozitívna prezentácia OZ Jánska dolina ako aj obce Liptovský Ján nám napomôže prekonať
momentálny pokles záujmu turistov.
Čaká nás ešte jedna veľká výstava
a to v Poľsku vo Varšave, kde dúfame
v rovnaký záujem návštevníkov ako
to bolo v Česku, ak nie väčší. Na tejto

výstave chceme ponúknuť turistom aj
niečo viac nielen možnosť ubotovania
a stravovania, ale aj bohatší kultúrny
program a rozšírené možnosti aktívneho odpočinku.
Na výstave by sme chceli ponúknuť
takzvané balíčky zliav, ktoré by turisti mohli využívať. Členovia združenia
sa snažia vytvoriť aj zaujímavé aktivity,
ktoré by ponúkali v rámci svojich zariadení, aby zatraktívnili pobyt v nich.

Dnes sa každý pozerá na ceny poskytovaných služieb, ale veľmi dôležité je
hlavne to, aby sme si vážili tých turistov, ktorí k nám pricestujú. V dnešnej
obrovskej konkurencii nám musí záležať na tom, aby k nám turista nielen
pricestoval, ale aby bol spokojný so
službami a rád sa k nám aj vrátil. To
je najlepšia a najlacnejšia reklama pre
Slovensko.
Emília Ringošová
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Čo nového v školských laviciach...
Začneme práve školskými lavicami. Už pred Vianocami sme
zakúpili nový školský nábytok. Vybavili sme novými lavicami
a stoličkami prvú a druhú triedu. Práve teraz sa nám podarilo
zakúpiť lavice a stoličky aj do tretej, štvrtej a piatej triedy. Aj keď
sú rovnaké, predsa sú odlišné. Líšia sa farbou: sú žlté, modré aj
červené.
Prajeme všetkým žiakom, aby sa im v nich dobre sedelo a želáme si, aby si ich držali čisté, nepopísané až dovtedy, kým opustia
našu školu. Budú rásť s nimi, lebo sú nadstaviteľné. Aj lavice aj
stoličky každému na mieru – namôjveru.
Radi by sme vynovili aj priestory školy. Požiadali sme Ministerstvo školstva o finančnú injekciu na zmodernizovanie a obnovu hygienických zariadení, výmenu ostatných okien. Tiež chceme premeniť školu tradičnú na modernú. Vypracovali sme projekt,
už len čakáme, či bude projekt úspešný, či dostaneme finančné
prostriedky.
Na tradičnom karnevale sa prezentovali naši žiaci v zaujímavých maskách. V tombole bolo veľa cien, vyhrali skoro všetci.
Ďakujeme všetkým rodičom a sponzorom za prípravu a zdarný priebeh tejto tradičnej akcie na konci prvého polroka v škole.
Fotka č.  a 2.
Robili sme rôzne súťaže, napr. Hviezdoslavov Kubín. Je to
recitátorská súťaž v prednese poézie a prózy. Bolo veľa víťazov na
druhom a treťom mieste. Ale stále sa nám nedarí objaviť ozajstného recitátora, ktorý by nás reprezentoval v okresnom kole.
Žeby to bolo preto, že deti veľmi málo čítajú? Vymieňajú knihu
za počítač a prehrávač hudby. Aj keď hudbu počúvajú – v ušiach
by mali repráky aj celý deň – predsa ani speváka sólistu na okresnú súťaž Slovenský slávik sme neobjavili. Aspoň, že zopár detí
chodí do ZUŠ a hrá na klavíri a harmonike. Tým ďakujeme, že
pripravia s pani učiteľkou pekné chvíľky starším, starým rodičom aj nám nielen v Jáne, ale aj v Uhorskej Vsi aj Podturni. Fotka
č. 3. Hrá Baborka, Timejka aMirko.
Pred jarnými prázdninami sme cítili, že sa blíži koniec zimy
a že sneh, ktorý napadol, môže byť posledný. Aj keď tomu tak
nebolo, postavili sme na rozlúčku so zimou pred školou niekoľko
snehuliakov. Ten najväčší strážil školu cez celé prázdniny. Fotka
č. 4.
Zapojili sme sa do rôznych olympiád v matematike, chémii, astronómii, zemepise, pripravujeme sa na ďalšie v biológii,
slovenskom i cudzích jazykoch. Budeme reprezentovať školu
aj v okresných súťažiach. Držte nám palce, nech sme úspešní!
Začali sme úspechmi vo výtvarnej súťaži, kde práce troch žiakov
postúpili so slovenského kola. Deviataci napísali monitor. Ako
ešte nevieme, ale veľa vedomostí naši niektorí deviataci nemajú vlastnou vinou. Vymeškávajú veľmi veľa z vyučovacích hodín.
Žeby boli naozaj takí chorí? Keby sa zúčastnili súťaže „Kto vie
krajšie hovoriť“, určite by sa umiestnili na popredných miestach
v mužskej i v ženskej kategórii aj v celoslovenskom kole. Kto je
zato vinný, že tak škaredo hovoria? Škola určite nie.
Zmysluplne míňame aj kultúrne poukazy. Do školy pozývame
divadelných hercov, bábkohercov s divadelnými aj hudobnými
predstaveniami. Predstavenia sa nám páčia. Nie sú drahé, keď
nemusíme za kultúrou cestovať a máme divadlo priamo v telocvični.
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Aj keď okolo vysvedčení na pol roku bola veľká haravara, my
sme napísali ručne vysvedčenia podľa zásluhy. S vyznamenaním prospelo 23 žiakov, prospelo veľmi dobre 30 žiakov. Prospeli
všetci, nik neprepadol. Priemer známok sa udržuje stále okolo
2,23.
Zapísali sme štrnásť prvákov, ktorí sa do školy veľmi tešia. Aj
my tu vo veľkej škole ich očakávame s otvoreným náručím. Na
fotke č. 6 je pani učiteľka Salajová s budúcim prváčikom Samkom a na fotke č. 7 je pani učiteľka Ondrejčeková s Terezkou.
Fotka č. 5 sú prváčikovia ako snehuliaci.

Viac na našej webovej stránke www.zsmsljan.sk.
Mgr. Jana Pivková

Návšteva francúzskych slečien
V sobotu 4. 3. 09 podvečer pán starosta doviezol zo železničnej
stanice tri dievčatá z Francúzska. Privítali sme ich na obecnom
úrade, potom si každá rodina zobrala svoje dievča. U Haluškovcov bola Stacy u Mlynčekovcov bola Heloize a u Štolfovcov bola
Dorian – Doddy. V tento večer sa dievčatá zoznámili so svojimi
hostiteľskými rodinami.
Na začiatku bol menší problém dohodnúť sa, pretože neovládame moc dobre cudzí jazyk, ale pomohli sme si ako sa dalo.
V nedeľu mala každá rodina vlastný program. Večer sme sa stretli na prechádzke po Lipt. Jáne. V pondelok sme strávili dopoludnie v škole a poobede sme boli na Javorovici lyžovať a snowboardovať. Stacy a Eloize vedeli lyžovať a prekladateľka Tatiana
s Doddy stáli prvý krát na snowboarde. Napriek tomu im to išlo
veľmi dobre. Večer nás pán starosta pozval na večeru na hotel
Liptovský dvor. Po chutnej večeri sme išli k Mlynčekovcom pozerať film a potom sme išli všetci domov.
Každý deň sme mali nabitý program a plný zážitkov. Snažili
sme sa, aby sme dievčatám ukázali čo najviac z nášho krásneho Liptova. Urobili sme im exkurziu po Lipt. Mikuláši, navštívili sme aj ovčiarske múzeum v Lipt. Hrádku, aquapark, bowling.
Boli sme v Beňadikovej jazdiť na koňoch, ale hlavne sme sa lyžovali, lebo to sa im najviac páčilo. Vo štvrtok večer sme sa slávnostne rozlúčili na Strachanovke a boli sme sa posledný krát ešte
na záver pošmýkať na igelitových vreckách. Potom sme išli celé
mokré domov. V piatok ráno sme dievčatá odprevadili na vlak do
Bratislavy, odkiaľ pokračovali lietadlom do Paríža. Bolo nám za
dievčatami veľmi smutno, tešíme sa keď už pôjdeme za nimi.

Na fotke zľava: Tea, Šarlota,Stacy,Tatiana,Heloize,
Dorian,Marta

Tea Anna Štolfová
Foto: Charlotte Mlynčeková
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Ako si v škôlke žijeme?
Január 2009 – po vianočných prázdninách naše rady rozšírili v malej triede „slečny“ Nikolka Lenková z Podturne a Katka
Urbanová z Liptovského Jána.
„O neposlušných kozliatkach“ – táto rozprávka nám spríjemnila jedno uzimené januárové dopoludnie v podaní našich kamarátok a kamarátov z „veľkej školy“ pod vedením pani učiteľky Valiky
Jandovej, fotka č. .
Zápis do ZŠ – 8. januára sme našim „veľkáčom“ – predškolákom držali päste, lebo mali svoj veľký deň. Určite aj preto úspešne absolvovali zápis do prvého ročníka základnej školy. Sklamaní
boli len z toho, že na druhý deň museli ísť ešte do materskej školy.
Hore sú podpisy našich budúcich prváčikov.
„Popolvár“ – Počas fašiangového obdobia nás potešili milí hostia – naši starí známi z divadelného súboru Babadlo z Prešova.
Nám i žiakom prvého až štvrtého ročníka predstavili síce známu,
ale v ich podaní vynovenú a o to zaujímavejšiu rozprávku. Fotka
č. 2 a 3.
Lyžiarsky výcvik – vďaka ústretovosti riaditeľa Športcentra
pána Ing. Kráľa sa naši predškoláci mohli zúčastniť lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Javorovica aj tento rok. Pod
vedením skúsených inštruktorov a paní učiteliek sa štrnásť detí
naučilo ovládať neposlušné lyže, zdolať, hoci i umelo zasnežený
kopec, či jazdu na vleku. Fotka č. 4.
Nečakaná návšteva – v podobe chrípkového ochorenia nás ani
tento rok neobišla. Preto bola materská škola 26. a 27. februára
a počas celých jarných prázdnin prázdna a smutná.
MDŽ – ani popri takýchto starostiach sme nezabudli na naše
staré mamy, babky a všetky tety. Snažili sme sa potešiť ich darčekmi, ktoré sme stihli pripraviť pred prázdninami. Tety sľúbili,
že nás zase prekvapia na náš sviatok. A to sa tešíme už teraz, lebo
ich prekvapenia bývajú veľmi dobré a sladké.
Prekvapenie po prázdninách – na nás čakalo v podobe piatich
počítačov. Veľké ĎAKUJEME od nás patrí „Slovenským elektrárňam – členvi skupiny Enel“ a Ing. Kissovi, ktorý nám ich zariadil
a aj doviezol. Už len aby boli namontované!
„Chlapská posila“ – od deviateho marca posilnili chlapskú časť
kolektívu detí vo veľkej triede, kde boli v početnej prevahe dievčatá, chlapci Jurko Čajka z malej triedy a Jakubko Zlejší z Uhorskej Vsi, ktorý do našej materskej školy prišiel z MŠ v Liptovskom Mikuláši.
Darček – Od desiateho marca nám slúži pred vstupom do
budovy nová strieška vďaka ochotnému oteckovi pánovi Dubovskému. Sme všetci radi, že na nás nekvapká voda, keď si utierame
nohy a že panie učiteľky nemoknú, keď zamykajú a odomykajú
materskú školu.
Zápis do MŠ – Aj v našej materskej škole od 6. do 20. marca
konal zápis. V budúcom školskom roku pribudne do materskej
školy 2 nových detí.
„PA – ČELKA“ – pani učiteľky aj takto voláme, najmä v malej triede. Našim tanečným vystúpením sme ich chceli potešiť v predvečer ich sviatku – Dňa učiteľov v obradnej sieni OÚ.
Paniam učiteľkám Hankám (Jančuškovej a Ondrejčekovej)
úprimne k ich oceneniu blahoželáme, ďakujeme za ich nezištnú
starostlivosť a sľubujeme, že ich budeme odteraz poslúchať.
Zora Šimovčeková
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Do you speak English? Hello! Good bye!
Aj tieto i ďalšie anglické výrazy poznajú päť až šesť ročné deti
vďaka tomu, že sa pravidelne raz do týždňa stretávajú na hodine
angličtiny s Mgr. Fecskem. Na každej hodine si hravou formou
osvojujú základy anglického jazyka. Šesťnásť detí je rozdelených
do dvoch skupín, čím je vytvorený dostatočný priestor pre individuálnu prácu s deťmi.
Na začiatku každej hodiny si deti zopakujú predchádzajúce poznatky – slovíčka i krátke básničky. Pri oboznamovaní sa
s novými slovíčkami a slovnými spojeniami im pomáhajú kamaráti (maňušky) lišiak Foxy a panda Vendy. Pán učiteľ používa
množstvo pomôcok, obrázkov, ktoré úzko súvisia s danou témou.
Každé dieťa má pracovný zošit, kde si získané poznatky overuje a upevňuje. Odmenou za správne odpovede a vyriešené úlohy
sú pre deti obrázky s tématikou, ktorou sa na hodine zaoberali.
Obsah každej hodiny je vyvesený na nástenke v šatni. Tak môžu
i rodičia sledovať pokroky svojich detí. Vyučovacia hodina ang-

ličtiny má tridsať minút, ale často sa pre veľký záujem detí
predĺži.
Andrea Švantnerová

Karneval
Niekoľkokrát do roka sa materská škola zmení. Na rozprávku sa
zmenila 8. februára. Už od rána do nej prichádzali princezničky, víly, motýle, klauni, námorníci, mačičky a medvedíky a veľa iných rozprávkových a veselých postavičiek. Všetky masky
sa veselo zabávali, jašili, šantili a smiali – líštička so zajačikom,
Mikuláš s čertom, Červená Čiapočka so škriatkom, vojak s vílou,
kuchár s lekárom. Veselá hudba ich vtiahla do tanca, škôlkou sa
vlnil pestrofarebný karnevalový had, húkal vláčik. Spev, tanec
a veselá nálada sprevádzala masky na každom kroku. Prilákala
aj mamičky, tety i starých rodičov. No aj trinásť detí – budúcich
škôlkárov. Medzi jednotlivými tanečnými kolami mali masky
možnosť občerstviť sa sladkými pochúťkami, ktoré im pripravili maminy. Všetkých 60 masiek, ktoré sa vydržali zabávať celé
dopoludnie, dostalo malú odmenu najmä za svoju originalitu. Občerstvené a s novými silami sa niektoré masky vrátili do
víru zábavy hneď popoludní, niektoré, najmä tie mladšie masky
pokračovali v zábave po krátkom odpočinku na lehátkach. A nečudo, že sa maskám nechcelo ísť ani domov. Preto sa dohodli, že
sa na karnevale stretnú na budúci rok znova. A už teraz sa naň
všetci tešia.
ĎAKUJEME SPONZOROM: Slovenským elektrárňam – členovi
skupiny Enel, Ing. Miroslavovi Kissovi
AGROKONTAKT-u Podtureň – Ing. Milanovi Janekovi
Gabriela Kompišová

Snehulienka trochu ináč
V spolupráci s Policajným zborom v Liptovskom Mikuláši a pani Poliakovou bol pod týmto názvom v našej škôlke predstavený
projekt, ktorý rozprávkovou formou vystríha a varuje deti pred nebezpečenstvom pri stretnutí s neznámymi ľuďmi. Na otázku
tety policajtky: „Kto je Snehulienka?“ deti odpovedali spôsobom im vlastným: „Ja, lebo som bola aj na karnevale.“ alebo „Aj ja
chcem byť, lebo som bola princezná“. Teta im vysvetlila, že teraz sa na Snehulienku hrať nebudeme, ale na rozprávke si ukážeme,
či Snehulienka urobila dobre, keď otvorila dvere neznámej tete. Síce ju zachránili trpaslíci a princ, ale iba v rozprávke.
Potom už deti vedeli odpovedať, čo sa môže stať, keď otvoria dvere neznámym ľuďom, alebo sa dajú zlákať na povozenie sa
v aute, čokoládu alebo cukríky. Za správne odpovede i zato, že si príbeh o Snehulienke pozorne vypočuli, dostali od tety policajtky odmenu – nálepky usmiatych smajlíkov.
Zora Šimovčeková
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Špeciálna základná škola internátna
Špeciálna základná škola internátna pôsobí v Liptovskom Jáne už 48 rokov. Navštevujú ju žiaci od 2 do 8 rokov, ktorých hlavnou diagnózou je mentálna retardácia a žiaci s Angelmanovým syndrómom.
V školskom roku 2008/2009 máme šesť tried základnej školy (45 žiakov), kde sú žiaci rozdelení podľa ročníkov a rozsahu
postihnutia do A, B a C variantu a jednu triedu materskej školy (0 žiakov). Naša práca je založená na individuálnom prístupe
k žiakovi podľa stupňa jeho postihnutia.
Poskytujeme:
Vzdelávanie špeciálnymi pedagógmi, podľa platných učebno-tématických osnov pre každý ročník a variant postihu, sledovanie a usmerňovanie psychomotorického vývoja
- regulovanie porúch pozornosti, vytrvalosti, excesívneho správania, ADHD syndrómu, dyslálie, dysgrafie, dysortografie, prvotná diagnostika laterality
- odstraňovanie porúch hrubej a jemnej motoriky
Výchovnú činnosť špeciálnymi pedagogickými pracovníkmi – vychovávateľmi, ktorá zahŕňa:
- odpočinkovo-relaxačnú činnosť, rekreačnú činnosť – vychádzky, pobyt vonku
- záujmovú – krúžky, športy, príprava na vyučovanie
- sebaobslužné činnosti, pestovanie hygienických návykov
- príprava kultúrneho vianočného programu
Špeciálno-psychologickú starostlivosť externými spolupracovníkmi – psychológmi:
- správne diagnostikovanie IQ (inteligenčného kvocientu) žiaka
- jeho psychický vývoj, neustále sledovanie a usmerňovanie vo vývoji, v raste osobnosti
Komplexnú zdravotnú starostlivosť zdravotnou sestrou so súhlasom rodičov:
- návšteva detskej lekárky, očkovanie, návšteva odborných ambulancií podľa zdravotného postihnutia dieťaťa, pri akútnych ochoreniach horných dýchacích ciest inhalácie liečivou vodou Vincentka – Sulinka
Rehabilitačnú starostlivosť odborným rehabilitačným pracovníkom, a to:
- klasické masáže, športová masáž, aromaterapeutické masáže špeciálnymi olejmi
- perličkovú vaňu, parnú sprchu, rehabilitačné cvičenia na fitloptách, na overbaloch
- masážne kreslo, lehátka, prístroj na reflexnú masáž, bodovú masáž
- rašelinové, teplé zábaly, stacionárne bicykle
Sociálny servis – zahŕňa primárnu starostlivosť, sociálnu prevenciu, poradenstvo, rehabilitáciu a sociálnoprávnu ochranu
žiakov.
Canisterapiu – liečebná terapia, pri ktorej pomocou psa Baryho dochádza k zlepšeniu zdravotného stavu žiakov pri psychologických či psychiatrických ochorenia, pri poruchách zmyslového vnímania, pri liečení autizmu, epilepsie.
Pobyty v škole denné, týždenné, viactýždenné, diagnostické a s tým súvisí celodenná strava päťkrát za deň, prípadne celiatická a diabetologická strava.
Po skončení základnej školskej dochádzky žiaci A variantu pokračujú v štúdiu na odbornom učilišti a žiaci B, C variantu
v praktickej škole.
Súčasťou posledných školských rokov je už pravidelne v máji „Deň otvorených dverí“. Teraz to bude 22. mája 2009, počas
ktorého sa môže široká verejnosť oboznámiť s našim zariadením a službami, ktoré poskytujeme.
Ing. Mgr. Iveta Lukáčová, zástupkyňa riaditeľa školy
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Školstvo

KARNEVAL
Konečne je tu 25. február 2009. Nenapadá vás nič výnimočné,
čo sa stalo v tento deň? Pre našu Špeciálnu základnú a materskú školu internátnu v Liptovskom Jáne veru výnimočný
bol. Po týždni intenzívnych príprav karnevalových masiek
sme sa predsa len dočkali. V ten deň sme sa od rána nevedeli
sústrediť a zdalo sa nám, že tretia hodina poobede hádam ani
nepríde. Už len posledné úpravy kostýmov a je to tu! Naša
karnevalovo vyzdobená hala školy privítala netradičných
návštevníkov. Zišli sa tu zástupcovia živočíšnej ríše: lienky,
malý macko z ďalekej Antarktídy jeho priateľ ľadový medveď,
bodkovaný dalmatínec, veselý Ferdo mravec, sivá myšička…
Ani turisti z ďalekých krajín u nás nechýbali, zopár indiánov a kovbojov, ale aj mierumilovný Arab. Skoro nás vyľakali
kostra a múmia, ale aj neporaziteľní superhrdinovia. A čo by
to bol za karneval bez čertov, Snehulienky, víly, čarodejníka, raperov, lekárky a sestričky, strašiaka do maku a partie
smiešnych šašov?
Ale zaujali nás aj netradičné masky, aké sme ešte nevideli. Neprekvapilo by Vás, keby ste stretli chodiaci vianočný
stromček, dáždnik či kvietok? Všetky tieto super masky nám
pomohli vymyslieť a vyrobiť naši vychovávatelia. Ale ani oni
sa nedali zahanbiť a zamaskovali sa tak, že sme ich nemohli
ani spoznať. Nevedeli sme, kam skôr pozrieť. Po úvodnom
predstavení všetkých masiek, od malých škôlkarov až po veľkých deviatakov, sa začala tanečná zábava. Na tanečnom parkete to žilo ako v mravenisku. Keď sme už nevládali tancovať,
trochu sme si oddýchli pri zábavných súťažiach a niektorým
z nás, tým najšikovnejším, sa ušla aj sladká odmena. Aj pani
kuchárky nás veľmi potešili a pripravili nám výborné fašiangové šišky. Zábava nemala konca kraja, nechcelo sa nám skončiť. Veľmi sa nám karneval páčil! A nielen nám, ale aj všetkým
prizerajúcim sa divákom, rodičom a pedagogickým pracovníkom. Škoda, že karneval býva len raz do roka! Už teraz sa
nevieme dočkať toho budúceho! A ak by ste chceli vidieť aj vy,

ako sa vieme zabávať a akí sme šikovní pri vymýšľaní masiek,
tak neváhajte a príďte sa ku nám pozrieť! Tešíme sa na vás!
K. E.

Z ohlasov

Celkom netradične uverejníme jeden z mála ohlasov na akcie ktoré sa organizujú v našej obci. I keď niekto by namietal, že
kritický by sme neuverejnili, ale popravde je len málo ohlasov, ktoré by prišli e-mailom, poštou alebo priamo na obecný úrad.
Preťože i kritika, ale konštruktívna nás môže posunúť ďalej. Tu je už spomínaný e-mail.
Dobrý deň pán starosta,
Touto cestou by som sa Vám chcela poďakovať za krásny „mikulášsky” víkend, ktorý ste spolu s Vašimi spolupracovníkmi pripravili pre
naše deti a pre našich rodičov – dôchodcov.
Na sobotné popoludnie sa deti tešili celý týždeň. Aj keď najväčšie očakávanie bolo spojené s príchodom Mikuláša s darčekmi, jedna
rozprávková bytosť bola neprehliadnuteľná. „Pani striga” bola úžasná! Dokázala zaujať všetkých. Nielen malé deti, ale aj tie staršie, dokonca aj nás dospelých. Príchod Mikuláša s darčekmi bol parádny, tak ako sa na poriadneho Mikuláša patrí. No aj taký čert určite ostane v
pamäti mnohých, hlavne tých menších detí.
Nebolo to však len o rozdávaní mikulášskych balíčkov, ale hlavne o pripravení zaujímavého programu pre naše deti. A v nedeľu bol pripravený príjemný galavečer pre dôchodcov. Kultúrny program vytvorený z vystúpení detí zo škôlky i školy a samozrejme detí zo špeciálnej
školy bol určite náročný na prípravu.
Takže: Vďaka všetkým paniam učiteľkám v škôlke, že naučili tých najmenších toľko krásnych básničiek a pesničiek.
Vďaka všetkým paniam učiteľkám v škole, že naučili deti niečo viac, ako len to, čo určujú školské osnovy.
Veľká vďaka pani učiteľke zo špeciálnej školy, že priniesla k nám to „rozprávkové” čaro Vianoc a že nám v nedeľu ukázala, že aj „iné” deti
sú veľmi šikovné, len im treba venovať oveľa viac času a pozornosti.
Samozrejme ďakujem aj všetkým ostatným spoluorganizátorom za vynikajúci predvianočný víkend.
S pozdravom Dagmar Dubovská,Lipt. Ján
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Šport

Lyžiarske radosti a starosti
katastrofické scenáre, ako je -8 °C, prípadne silný dážď. Ale kto chce skutočne lyžovať, tomu prekážky a nástrahy
počasia náladu nepokazia.
Január bol na trénovanie veľmi dobrý,
z plánovaných od osemnástich tréningov mimo verejnosti a s trénovaním do
brán, sme mohli na Javorovici absolvovať trinásť tréningov. Občas sme si
mysleli, že nám hlavne malé deti na
kopci zamrznú, ale paradoxné je, že im
to nepriaznivé počasie vadí najmenej.
Učia sa rýchlo, baví ich to a majú veľkú
chuť aj pretekať! Zažívame s nimi pri
tréningoch kopec zábavy. V januári sa
už naplno rozbehli preteky Slovenského i Liptovského Pohára. Naši žiaci si
veru poriadne pocestovali.
Začiatok mesiaca február bol nešťastným pre naše najväčšie „želiezko v ohni“.
Lenku Niňajovú. Na tréningu pri rozjazde „vbehla“ do hlbokého, mokrého a
ťažkého snehu. A na šesť týždňov jej
robila spoločnost ťažká a veľká sadra
na nohe.
Február, ktorý podľa štatistík je
mesiacom najchladnejším, naopak spôsoboval poriadne teplotné výkyvy. Na
tento mesiac pripadli jarné prázdniny
a vraj z tohto dôvodu, ale i iných, sme
z plánovaných šestnástich tréningových dní absolvovali len päť tréningov
do brán. Nie je to podľa našich predstáv
a ani pretekárom to nepomôže správnemu doladeniu formy. Boli sme síce
označení za cudzí subjekt v lyžiarskom
stredisku Javorovica, ale dúfame a veríme, že „ľady“ sa pohnú a spolupráca
s ním bude v budúcej sezóne pre členov
TJ Štart Liptovský Ján priaznivejšia.

Podľa kalendára by sme tu už aj mohli
mať jar, ale tohtoročná zima si z nás
trošku „uťahuje“. Asi sa jej ani nechce
odísť. Nám, členom lyžiarskeho oddielu TJ Štart Liptovský Ján, postoj zimy
ku kalendáru samozrejme vyhovuje.
K dnešnému dňu (9. 3. 2009) je na každej zjazdovke kopec snehu, ale…Ale
poďme pekne po poriadku.
Ako sme vás už v januári informovali, máme v sezóne 2008/2009 dvadsať
detí. Z toho je šesť lyžiarov v kategórii
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žiaci, osem v kategórii predžiaci a päť
detí patrí do kategórie superbaby.
Momentálne ešte nie sú uzavreté celkové výsledky Slovenského a Liptovského pohára, preto vás o výsledkoch
tohtoročnej činnosti budeme informovať v nasledujúcom čísle.
Lyžovať sme začali už v novembri,
v strediskách Čertovica, Stiv a Jasná.
V stredisku Javorovica Liptovský Ján
sa s lyžovaním začalo druhého januára 2009. Počasie na nás skúšalo rôzne

V mesiaci marec sme zatiaľ mali dva
tréningy do brán. Ukončujú sa teraz
všetky súťaže, Slovenský i Liptovský
pohár. Posledný víkend všetky deti pretekali, žiaci vo Veľkej Rači, predžiaci
a superbaby v Jasnej, niekoľko pretekov
nás ešte len čaká. Tréningov na snehu
pravdepodobne už veľa neabsolvujeme,
i keď vlastne stále sneží a sneží a my,
lyžiarski nadšenci, by sme mohli lyžovať oveľa dlhšie, ako nám určuje obmedzujúci kalendár.
Katarína Schrötterová
Predseda lyžiarskeho oddielu

Šport

Futbalový oddiel
Futbalový oddiel TJ ŠTART Liptovský Ján zhodnotil svoju činnosť v kalendárnom roku 2008 na výročnej členskej
schôdzi, ktorá sa konala dňa 20. 2. 2009
v reštauracii hotela ŠTART. Predseda
FO, tréneri jednotlivých mužstiev poda-

dorastu. Na túto schôdzu prišlo z trinástich pozvaných len päť futbalistov.
Ostatní nemali záujem. Z tohto dôvodu bol výbor FO nútený rozhodnúť tak,
že mužstvo dorastu odhlási zo súťaže
pred jarnou časťou sezóny 2008/2009.

ská schôdza sa
uzniesla:
členská schôdza schvaľuje správu
o činnosti za rok 2008
členská schôdza schvaľuje výsledky
volieb vykonaných na dnešnej schôdzi
ukladá osloviť potencionálnych sponzorov o možnosti finančnej, resp. materiálnej pomoci pre FO aspoň v hodnote
 500 €
ukladá zhotoviť osvetlenie za bránou
ukladá postup A-mužstva do prvej
triedy
schvaľuje nového člena FO – Ing.
Petra Dubjela
FO sa ukladá prehodnoťiť zachovanie dorastu
ukladá si za úlohu prehodnotiť členskú základňu – osloviť neplatičov členského, či majú záujem i naďalej ostať
členmy FO
ukladá piatim členom pomoc pri Svätojánskych nociach 2009
A-mužstvo začalo svoju zimnú prípravu ôsmeho januára 2009. Zo začiatku sa stretávali futbalisti len v telocvični
základnej školy. Neskôr to boli aj tréningy von a prípravné zápasy. Z kádra
z jesennej časti neodišiel nikto, naopak
podarilo sa nám získať dve posily: Igora
Vyskočániho a Lukáša Baxa. Pracuje sa ešte na jednom novom záložníkovi. V príprave sa doposiaľ odohralo šesť zápasov s bilanciou dve výhry,
dve remízy a dve prehry so skóre 6:20.
Počas zimnej prípravy bol menší problém s dochádzkou na tréningy a zápasy, keď niektoré zápasy sa odohrali
len s jedenástimi hráčmi. Zároveň, ale
treba povedať, že po sústredení, ktoré
sa konalo v Hoteli ŠTART v termíne
od 2. 3 – 5. 3. 2009 a kde účasť bola od
0–4 hráčov, sa situácia stabilizovala aj
v tréningovom procese a všetci už veríme v to, že sa nám podarí dosiahnuť
vytúžený cieľ.
Výsledky prípravných zápasov:
Liptovský Ján–Smrečany-Žiar
2:4
Liptovský Ján–Demänová
:5
Liptovský Ján–Blatná na Ostrove :
Liptovský Ján–Podtureň
3:3
Liptovský Ján–Iľanovo
6:5
Liptovský Ján–Lúčky
3:2

·
·
·
·
·
·
·
·
·

li správy o činnosti, kde bola vyslovená
spokojnosť hlavne s tým, že sa podarilo vybudovať tribúnu, ochranné siete za
bránami a zároveň aj svetelnú tabuľu,
čím sa prispelo ku skultúrneniu nášho
športového areálu. Členovia FO vyslovili spokojnosť s výsledkami A-mužstva v jesennej časti sezóny 2008/ 2009.
Problémovým sa stalo družstvo dorastu,
kde podľa trénera nebol záujem o futbal a každú sobotu boli „nervy“ z toho,
koľko futbalistov príde na zápas. Na
7. 3. 2009 bola zvolaná hráčska schôdza

Menšie problémy s počtom futbalistov sa prejavili aj v žiackej kategórii,
ale pod vedením nového trénera sa dá
hovoriť o určitej stabilizácii hráčskej
základne hlavne v druhom polroku
2008. Na schôdzi sa zúčastnilo 44 členov FO z 85 pozvaných. Zároveň si členovia zvolili aj nový výbor FO na ďalšie
dva roky, ktorý bude pracovať v nasledovnom zložení: Ľubomír Oravec st.,
Daniel Strapoň st., Jakub Körner, Ing.
Ľubomír Oravec, Ing. Miroslav Vadovický, Zdenko Vrlík, Gejza Čáni. Člen-

Ľubomír Oravec ml.
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Pranostiky

Aké je počasie okolo deviateho marca, také
bude v celom mesiaci.
Aké počasie prinesú Štyridsiati mučeníci, tak
zostane ešte štrnásť dní.
Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá úroda.
Akej Božej Matky, také veľkonočné sviatky.
Na deň Zvestovania Panny Márie dážď,
rodí sa raž.
Ak v marci kukučka kuká a góľa (bocian)
klepotá, dočkáme sa teplého leta.
Ak v marci prší , tak bude v júni pršať.
Keď je marec daždivý, bude suché leto.
Lepšie, keď ťa zima chveje, než
marcovô slnko hreje.
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