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Po lete
Odkvitli už kvety v poli,
svieži vetrík veje,
otvorili brány školy,
už v nich smutno nie je.
Lavice sa usmievajú na veselé deti,
lastovičky odleteli, aj bocian už letí.
Pestrý šarkan hľadí z výšky, dlhým chvostom kýva,
lúči sa s ním divá húska, gagotavá sivá.
Otvoríme knihy, zošit,
sadneme si k stolu,
budeme sa učiť s chuťou
všetci pekne spolu.
Marta Benčaťová

Jeseň veľký maliar je, aj našu školu maľuje…
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Tri otázky pre starostu
V minulom čísle novín sme sa
rozprávali aj o vplyve odlivu
turistov na príjem obce. Teraz,
po letnej sezóne mi nedá sa
opýtať ako dopadla v príjmoch
z daní z ubytovania?
Do mája tohto roku bol prepad o 50%
oproti minulému roku. Júli až auguste
sa situácia v návštevnosti zlepšila. Pri
šlo pomerne veľa hostí, i keď zvyčajný
nával poľských turistov nebol. Pote
šujúce je, že nás opäť objavili Česi. Ak
to mám teraz zhodnotiť a porovnať
rok 2008 a 2009, do konca augusta
bol prepad asi 30%, čo vo financi
ách činí cca 30 tis. € (900 000 Sk).
Napriek tomu sa opravili okná
na obecnom úrade, šatne a WC
v Štarte. Na tento účel sme pou
žili financie získané z 2% dane. Ešte
chceme opraviť obecný rozhlas,
ktorý je vo veľmi žalostnom stave.
Na túto opravu dostaneme tiež dotá
ciu. Občas nám občania vytýkajú,
že sa veľa financií míňa na opravy
a úpravy v obci. Vzhľadom na to, že
naša obec je strediskom cestovného
ruchu, je nutné investovať do jej roz
voja a údržby. Ja si naopak myslím, že
treba ešte veľa vecí opraviť a upraviť,
len stále je málo financií. Ak chceme,
aby boli návštevníci u nás spokojní
a radi sa k nám vracali, je nevy
hnutné rozširovať aj ponuku služieb
a aj takéto aktivity budeme podporo
vať. Mnohým občanom vadí hlasná
hudba valiaca sa z letných terás. Mys
lím si, že dva mesiace v roku by sme
to mohli tolerovať. Časť peňazí, ktoré
návštevník minie v našej obci a doline,
sa dostane do obecnej pokladnice.
Tieto prostriedky sa zase môžu pou
žiť na rozvoj obce.
Začula som, že sa bude rekon
štruovať letné kúpalisko. Ak
áno, tak v akom rozsahu?
Nemôžem to na sto percent potvrdiť.
Stretol som sa s predstaviteľmi JMF
(Jednotný majetkový fond – bývalé
odbory), ktorý po skončení letnej
sezóny avizovali rozsiahlu rekonštruk
ciu kúpaliska, pretože za posledné
roky stratilo konkurencieschopnosť.
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Mám informácie, že sa začali prí
pravy projektu. Predpokladá sa, že
rekonštrukcia bude trvať dva roky.
A po jej ukončení by malo mať vzhľad
menšieho aquaparku.

Zlý začiatok — dobrý koniec…
odpadu na skládku bude neustále
stúpať. Preto je nutné sa zamyslieť, či
separovanie je naozaj také namáhavé.
Som presvedčený, že je to veľmi jed
noduché, keď sa separuje priebežne

I takto sa dá charakterizovať
priebeh Svätojánskych nocí,
ktoré sa konali 26. – 28. júna
2009 a ktoré sú najväčším pod
ujatím počas roka v našej obci.
V tohtoročných slávnostiach sa objavilo hneď niekoľko
tzv. noviniek. Prvou z nich bola vydarená upútavka v relá
cii Teleráno v TV Markíza, ktorú sprostredkova pán Straka
a pán Hacker z Hotela Liptovský Dvor. Bolo to dva dni
pred slávnosťami, kompletne v kostýmoch aj s muzikou,
ľudovou hudbou Haluška.
Svätojánske noci sa v podstate začali v piatok už o 14.30
hod. zvolávacou jazdou. Ako je dobrým zvykom aj tento
rok pozýval domácich i návštevníkov obce gróf s grófkou
(Peťo Kompiš a Renatka Hurajová), lokajom a bubení

Takto vyzerá kontajner pri Štarte pár hodín po jeho vysypaní. Sami vidíte, že je čo
separovať

Dúfam, že tieto plány sa stanú sku
točnosťou, a nebudeme o nich len sní
vať. Preto im držím palce, aby sa im
dielo podarilo.
Každý deň chodievam okolo
kontajnerov pri Štarte. Mám
pocit, že sú neustále plné.
Je to tak, niekedy neprejde ani pol
dňa od vysypania kontajnera a je
takmer plný. Bohužiaľ, iba zlomok
odpadu v ňom tvorí komunálny
odpad, na ktorý sú tieto kontajnery
určené. Takmer notoricky často tam
končí stavebný odpad, zelený odpad
i recyklovateľné zložky odpadu. Týž
denne vyvážame 5–6 kontajnerov.
Znova musím občanov upozorniť, že
za recyklovaný odpad, ktorý vhodia
do označených kontajnerov v obci,
nám zberné suroviny platia – máme
z toho príjem. Pričom za komunálny
odpad platíme my im a to 21,60 €/t.
Keby sa nám podarilo zvýšiť podiel
vyseparovaného odpadu, tým by sa
úmerne znížil objem komunálneho
odpadu. Poplatky za odpad by sa dali
znižovať a nie naopak neustále zvy
šovať. Myslím si, že cena za uloženie

už v domácnosti. Potom stačí vhodiť
odpad do správneho kontajneru a je
vyseparované. Každý, kto rekonštru
uje, je povinný si objednať kontajner
na stavebný odpad, ktorý má nižšiu
sadzbu a to 8,30 €/t. Na záhradný
odpad postačí jednoduché kompos
tovisko, kde po vyzretí kompostu zís
kate jedno z najkvalitnejších hnojív
a pritom je to úplne ekologické. V prí
pade, že nemáte drtičku na konáre,
môžete sa obrátiť na obecný úrad,
ktorý vám s likvidáciou tohto odpadu
pomôže.
Na záver niektorí občania nám
hlásili, že dokonca videli občanov
z iných obcí vyvážať odpad do našich
veľkoobjemových kontajnerov. Takže
platíme nielen za svoju pohodlnosť,
ale ešte aj za iných. Je potrebné si vší
mať, kto čo do kontajnera vhadzuje
a zvlášť „cezpoľných“. Netreba sa
stavať k tomu ľahostajne a upozor
niť všetkých tých, ktorých vidíte, že
neseparujú. Len touto cestou sa nám
podarí udržať poplatky za komunálny
odpad na rovnakej úrovni, prípadne
môže dôjsť k ich znižovaniu.
spracovala Monika Urbanová

s miernym oneskorením,
ale predsa. Ďalšou no
vinkou bolo štýlové pó
dium postavené v areáli
prameňa Teplica. Posta
vili ho pracovníci obec
ného úradu (Rasťo
Urban, Ján Daňo, Valér
Červeň, Marek Baraňai,
Alino Benko, Peťo Slo
siarik). O výzdobu a cel
kové dotvorenie sa posta
ral Jozef Lukáč. Pódium
bolo potrebné pre ďalšiu
novinku a tou bol dvojho
dinový moderovaný kul
túrny program v réžii Ľuba Urbana. Na začiatku sa divá
kom predviedli naše malé svätojánske mušky. Niektoré
zaspievali iné len zamávali krídelkami. Kvôli spomínanej
nehode nám meškal koč s grófstvom, no moderátora Igora
Hraška však ani takáto zmena nezaskočila a „dieru” zaplá
tal profesionálne. A väčšina ľudí si ani nevšimla, že je niečo
inak. Potom už všetko pokračovalo k spokojnosti divá
kov. V programe vystupoval DFS Sliačanček, FS Polud
nica zo Záv. Poruby, Bačovské trio z Turca a zaspieval
mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň z Lipt.
Jána. Po skončení programu sa vydal lampášový sprie
vod dolu starou ulicou k Štartu. Na celú „perepúť”dohlia
dal náš tím usporiadateľov (Ján Mlynček, Roman Krajči,
Ľubo Straka). V Štarte na deti čakal nečakaný konfetový
ohňostroj a po ňom nasledovalo zapálenie vatry, ktorú ako
vždy odborne a úhľadne postavili jánski hasiči. Hlavnými
„podpaľačmi” boli: starosta Juraj Filo, zástupca starostu
Pavol Mikušiak, starosta Podturne Marián Vojtík, miku
lášsky primátor Ján Blcháč, hrádocký primátor Branislav
Tréger a honorárny konzul Poľskej republiky na Slovensku
Tadeusz Fraczkowiak. Pri vatre sme si spoločne zaspievali
pieseň Na Kráľovej holi a potom sa začala diskozábava
s DJ-mi bratmi Balcovcami, ktorá trvala do neskorej noci.

kom (Jaro Adamčík a Jano Šajbidor) vo svojom koči (kočiš
Štefan Nagy) a v sprievode ochranky (drábov z Koniarky
Mundo). Druhou novinkou bol ďalší koč (kočiš p. Gajan)
s ľudovou hudbou Haluška, ktorá sprevádzala spolu s foto
grafom (Juraj Záborský) panstvo počas ich cesty. Trasa
bola cez Podtureň, ďalej cez Uhorskú Ves, hore Lipt. Jánom,
do Jánskej doliny a späť na Kaďu. Muzikanti mali večer
účinkovať v programe pri Kadi a hrať na zábave v Štarte,
no neočakávaná havária koča takmer pred koncom jazdy
znemožnila ich ďalšie účinkovanie. Z poraneniami skončil
aj fotograf. Takisto sa zranili aj kočiš, obidva kone a koč
bol dosť poškodený. Dnes už s úsmevom môžeme pove
dať, že posádka tohto druhého koča vrátane koní mala
šťastie v nešťastí. Grófsky (prvý) koč tak prišiel na Kaďu
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prekážková dráha s „vlkom“ – psíkom (so psovodom Jirkom
Vyhnalom) a hľadanie Červenej Čiapočky (Tea Štolfová), či
chôdza v čižmách pri mlynárovi (Andrejka Švantnerová)
a jeho vyparádenom kocúrovi (Gabika Kompišová).
Odmenou za úspešný prechod rozprávkovým lesom boli
netradičné sladké dobroty z kuchýň našich dobrých starých
mám – E. Bátoryovej, G. Dúbravcovej, D. Garabášovej, M.
Kráľovej, E. Kompišovej, A. Szimandelovej, V. Pavelicovej,
V. Brtáňovej, T. Hadvidžiakovej, N. Cholvádtovej a samo
zrejme od „našej tety Strapky“. Okrem spomínaných tiet,
paní a slečien sa na príprave a realizácii celého úspeš
ného detského dopoludnia ešte podieľala samozrejme aj
Zora Šimovčeková, Monika Urbanová, Hanka Jančuš
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šliapacie autíčka) a v areáli TU Štart kolotoče, cukrová vata,
stánky s občerstvením, malý jarmok a guláš za odmenu
pre tých, ktorí nazbierali v rozprávkovom lese body. Pre
dospelých sa konal futbalový turnaj Old boys, kde si zme
rali sily futbalisti z Lipt. Jána, Serede a Levíc. Počas pre
stávok medzi zápasmi vystupovali gymnastky zo Závažnej
Poruby a tanečná skupina Jessy z Vavrišova. Turnaj napo
kon vyhrali Levičania. Občasný dážď sa staral o nechcené
osvieženie návštevníkov, futbalistov i účinkujúcich, ale
náladu pokaziť nedokázal. Večer zahral divadelný súbor
Atak9 z Dovalova hru Čierny mních a potom nasledo
vala zábava s tombolou, kde prvú cenu – bicykel vyhrala

V sobotu ráno po premietaní rozprávok sa deti vydali
do rozprávkového lesa. O rozprávkach je známe, že sú
čarovné, každá je iná a väčšinou majú dobrý koniec. Toto
mali na mysli organizátori Jánskych slávností, ktorí pripra
vovali sobotňajšie dopoludnie pre deti. Malo to byť dopo
ludnie atraktívne, plné zábavy, detskej radosti a pohody.
Najťažšie bolo na začiatku vybrať z toľkého množstva roz
právok. Nakoniec padla voľba na Medovníkový domček
s ježibabou, Červenú Čiapočku, Popolušku, Kocúra v čiž
mách, Vodníka, Veveričku Ryšku, Mačku a Myšku. A hoci
počasie „rozprávkovému lesu“ zo začiatku neprialo, do pre
krásneho prostredia parku špeciálnej školy prišlo okolo
160 detí v sprievode rodičov a starých rodičov. Bravúrne
absolvovali všetky „rozprávkové nástrahy“, na ktoré ich
už pri príchode upozorňovala vysmiata mačička (Evka
Urbanová). Ťažko povedať, či najatraktívnejšia bola jazda
na koňoch (Marek a Peter Lisý) s Popoluškou (Radkou
Vígľašovou), hádzanie vodných balónov s vodníkmi (teta
Hanka Droppová a Zuzka Kissová), alebo celkom prí
jemná zhovorčivá ježibaba s pomocníčkou (Renatka Hura
jová a Lenka Lukačková), ktorej sa málokto bál, veď aj tak
rozdávala sladké medovníky. Alebo hádzanie šišiek s Veve
ričkou Ryškou (Zlatka Melnová a Táňa Kompišová) alebo
ková a bratia Balcovci. Bola to partia, kde najstaršia účast
níčka mala 72 a najmladšia 15 rokov. Partia, ktorá nemusela ale chcela a urobila pre deti niečo nezvyčajné a zaují
mavé. Dovolím si tvrdiť, že sa nám to podarilo nad všetko
očakávanie. Ani po obede sa zábava nekončila. Pre deti tu
bola Aréna voľnej zábavy (nafukovací drak, trampolína,
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Ivana Kamenská z Lipt. Jána a cenu útechy – fľašu slivo
vice vyhral Pavol Mikušiak. Do tanca hrala skupina Nicola
z Lipt. Mikuláša. O funkčnosť celého areálu TU Štart sa
výborne postaral Jaro Čupka so svojim kolektívom. Ďalšou
novinkou bola zdravotná služba, ktorú tvorili dve dobro
voľníčky zo SČK v L. Mikuláši Janka Bistiaková a Zuzka
Dlholucká. Tie sa rozhodne nenudili, pretože zasahovali
trikrát. V piatok pri havárii koča a v sobotu dvakrát počas
futbalového turnaja.
V posledný deň Svätojánskych nocí sa kvôli nestá
lemu počasiu konal v telocvični základnej školy aero
bikový maratón v réžii Fit štúdia Hanka. Popoludní sa
v evanjelickom kostole uskutočnil 18. ročník koncertu

spevokolov Liptova a Sväto
jánske noci ukončil Mestský
dychový orchester z Lipt.
Mikuláša, ktorý vyhrával
pri Krmelci až do večera.
Napriek niektorým ťažkos
tiam a problémom môžeme
hodnotiť tohtoročné Svä
tojánske noci veľmi pozi
tívne. Počasie nám napriek
horšej predpovedi vcelku
prialo. Návštevníkov bolo
rekordne veľa aj vďaka roz
siahlej propagácii (televí
zia, internet, denná tlač,
plagáty…). Pripravený bol
pestrý a hodnotný program
počas všetkých troch dní pre deti aj dospelých. A najväč
ším paradoxom je, že prostredníctvom tej nepríjemnej
havárie koča sme sa bleskovo dostali skoro do všetkých
médií (tv, rozhlas, tlač). Čo dodať na záver? Snáď poďa
kovanie. Pánovi starostovi Jurajovi Filovi a všetkým pra
covníkom Obecného úradu v Lipt. Jáne, Ľubovi Urbanovi
a jeho agentúre Panter, všetkým členom organizačného
tímu, všetkým sponzorom a partnerom, všetkým účinku
júcim, všetkým, čo dobrovoľne a obetavo pomáhali a nie
sú v tomto článku menovaní a všetkým návštevníkom
a účastníkom, ktorí nás poctili svojou návštevou.
Ktosi z návštevníkov poznamenal: „Nasadili ste vysokú
latku…” A to je výzva, aby Svätojánske noci 2010 boli opäť
o niečo lepšie. Už teraz sa na ne tešíme!
Zora Šimovčeková, Monika a Ľubo Urbanovci
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Oslavy 65. výročia SNP
Michala Čúrneho, Michala Malá
rika, Jána Žilku, Františka Repčeka,
Jozefa Repčeka, Jána Urbana, Pavla
Urbana, Jozefa Urbana, Pavla Rapa.
Úlohou bolo nadviazať spojenie s tre
ťou rotou, ktorej veliteľom bol kap.
Wágner a ktorá operovala v priesto
roch Púchaliek a tiež spojiť sa s dru
hou rotou paradesantnej brigády
s veliteľom por. Danielom, ktorá ope
rovala v priestore Svidovského sedla.
Družstvo vyrazilo na prieskum z Vyš
nej Boce za súmraku. Velitel čatár
Michal Mlynček rozhodol prieskum
urobiť od tretej roty a pokračovať
pozdĺž hrebeňa k Svidovskému sedlu
Na troch miestach sme si pripome
nuli 65. výročie SNP a všetko, čo
museli prežiť naši starí a prastarí
rodičia, ale aj žijúci spoluobčania v tej
krutej dobe. V obci pri pamätníku
padlých v doline pri pomníku Jána
Lukáča a na Svidovskom sedle.
Po vyhlásení SNP sa začal for
movať obranný úsek Čertovica-Krá
ľova Lehota s krycím menom Kosa
tec, ktorému velil kpt. Kučera. Jozef
Kompiš hneď po príchode domov
z predchádzajúcej akcie, odišiel cez
našu dolinu s viacerými občanmi
na Vyšnú Bocu, kde sa pripojili ku
skupine kpt. Kučeru. Jej úlohou bolo
brániť úsek Kráľova Lehota – Malu
žiná. Spolu s ním tam boli aj ďalší
občania z našej obce. Spomeniem
len niektorých: Michal Mlynček, Ján
Mlynček, František Repček, Michal
Zoller, Michal Slosiarik, Laco Kompiš,
Michal Jančuška, Ján Lukáč, (ktorý
neskoršie v našej doline padol) a iní.
V túto dobu k tejto jednotke chodili
Peter Jančuška a Ján Kubovčík, ktorí
vykonávali funkciu spojky, čo bolo
dosť nebezpečné, pretože naša obec
v tom čase už bola obsadená nemec
kými jednotkami.
Dňa 29. septembra odišlo vyše
dvadsať mužov z dediny cez Bystrú
hlásiť sa na Malužinú do armády. Dňa
8. októbra došlo k rozdeleniu obča
nov na mladších a starších. Mladší
z našej dediny, napr. Martin Kašiak,
Laco a Bohuš Kompišovci, Pavel
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Brtáň a ďalší, boli
odvelení k útvarom
do Brezna. Zo sied
mej roty sa takstala
štvrtá rota. Výkon
ným čatárom zostal
Michal Mlynček.
Pretože bežná poš
ta nefungovala,
spojenie s rodinami
vyriešili tak, že
dva razy do týždňa
išiel niekto na deň
domov, d oniesol Kladenie venca pri pomníku Jána Lukáča
listy a odkazy od
rodín.
Keď prišla správa, že Nemci
začali útok cez Jánsku dolinu, odišli
z tejto roty do Jánskej doliny Peter
Jančuška, Fero Lubelan a Janko
Lukáč, ktorý potom pred Bielym
padol. Keď sa vojská priblížili do oko
lia Púchaliek a Svidovského sedla,
dostal čatár Michal Mlynček príkaz
od npor. Hudeca
a kap. Kučeru zor
ganizovať jedno
družstvo z vojakov,
ktorí poznajú Ján
sku dolinu a uro
biť prieskum tohto
územia. Zostavil
jednotku pozostá
vajúcu zo slobod
níka Jána Mlyn
čeka a vojakov
Michala Zollera, Vatra na Dubci
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Kladenie vencov na Svidovskom sedle

k rote paradesantnej brigády. Keď sa
však priblížili do priestoru Púchaliek,
nenarazili na tretiu rotu.
Dňa 24. októbra 1944 Nemci
zaútočili hore Jánskou aj Malužin
skou dolinou a to s obrovskou presi
lou. Na druhý deň prišla naša posila
v podobe dvoch čiat druhej para
desantnej brigády. Táto brigáda už
do bojov nezasiahla, lebo prišiel roz
kaz ustúpiť s tým, že sa organizujú
bojové jednotky na Čertovici. Medzi
tým prebiehal boj o Svidovské sedlo.
Keď sa jednotky vystriedali a prišli
pred Svidovo, na križovatke stála
poľná kuchyňa, kde kuchárom bol
Kornel Kompiš. Počas ústupu stál
na križovatke kpt. Kučera, ten jed
notku zastavil a prihovoril sa k voja
kom „Chlapci, vy ste tak dobre zorganizovaná jednotka, pôjdete zaistiť bok
týmto ťažkým guľometom.“ Dal im
heslo s tým, aby na hrebeni nadvia
zali spojenie s treťou rotou. Tam
však narazili na nemeckú hliadku.
Nestrieľali, ale Nemci po ich objavení
strieľali svetelnými strelami, čo naše
jednotky v tom čase nemali. V noci
ustúpili na Čertovicu, kde už bolo
sústredené veľké množstvo vojakov
z malužinskej a breznianskej strany.
V mužstve panovala nervozita a dez
organizácia, nevedeli čo ďalej. V tom
prišiel jeden dôstojník, ktorý oznámil,
že sú obkľúčení, preto treba ustúpiť
smerom na Ďumbier a tam sa zorga
nizuje partizánsky spôsob boja.
Aj ďalší naši občania ako vojaci
plnili úlohy, ktoré mali veľký význam,
dokonca priamo bojovali v jed
notkách. V posádke v Brezne bolo
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centrum vyzbrojova sa primeranému zdraviu, vystavovali
nia občanov, ktorí sa
svoje životy i životy svojich blízkych.
prihlasovali do SNP.
Bol to vzdor malého národa proti
Tu plnili úlohy Peter
neľudskej beštii, akou bol fašizmus.
Vodila a Jozef Brziak. Ich odkaz je stále aktuálny, pretože
Už nedávno zosnulý
v popole histórie začínajú tlieť nové
Ondrej Erhardt, ako
iskry, ktoré pripomínajú, že z malého
príslušník 1. armád ohníka sa môže rozhorieť veľký
neho zboru sa zúčast plameň.
nil bojov o Lipt. Miku
Neupadajme do nevšímavosti
láš, Strečno, Žilinu, a bezstarostnosti. Veďme našu mladú
Bytču a Vsetín. Ján
generáciu k poznaniu dejín vlastného
Paciga st. plnil úlohy
národa.
asistenčnej čaty SNP,
Veď národ bez dejín, bez hrdin
ktorá
zabezpečo ských činov je prázdne slovo.
vala ochranu zbraní
Večná pamiatka tým, čo polo
transportovaných zo Sov. zväzu. žili svoje životy a prispeli k nášmu
Ako branec bol presunutý do Brezna
oslobodeniu.
a zúčastňoval sa obrany v Harmanec
Česť a uznanie tým, čo povstali
kej doline. Jeho jednotka bola presi so zbraňou v ruke i bez zbrane proti
lou Nemcov zničená a on bol zajatý
neprávu.
a transportovaný do lágru v Gda
Vďaka tým, čo sú medzi nami i tým,
ňsku. Oslobodený bol ČA v januári
čo smútia za svojimi najbližšími.
Doc. PhDr. Jozef Urban, CSc
1945. Pochopiteľne pri jednej príleži
predseda ZSPB V Lipt. Jáne.
tosti nie je možné spomenúť všetkých
občanov, ktorí sa
zapojili do pro
tifašistického
boja a účastníkov
SNP. Ale v jed
nom budem mať
pravdu, keď napí
šem, že všetci, to
znamená tí, čo
padli pred šesť
desiatimipiatimi
rokmi, i tí, čo sa
dožili požehna
ného veku a tešia Osláv sa zúčastnil aj poslanec NR SR Maroš Kondrót (piaty zľava)

Bože obnov nás ( Ž 80,4 )
Pod týmto mottom na účely duchov
nej obnovy a upevnenia vo viere sa
14.–21. júna 2009 konali v našej far
nosti ľudové misie, ktoré viedli misi
onári Spoločnosti Božieho Slova
(SVD) z Misijného domu Matky Božej
v Nitre-Kalvárii a to pán Ján Štefa
nec a Pavol Kobliha. Správca farnosti
odovzdaním kňazskej štóly zveril far
nosť do rúk misionárom, ktorí pripra
vili pre veriacich bohatý duchovný
program. Okrem každodenných svä
tých omší vystúpili s prednáškami
o Eucharistii, misiách, adorácii pred
Oltárnou sviatosťou a so stavovskými
prednáškami pre ženy, mužov, mlá
dež a deti, starých, chorých a manže
lov. So žiakmi sa stretli v triedach, kde
im porozprávali o misiách. Ľudové
misie sa ukončili posvätením misij
ného kríža, slávnostným Te Deum
a pápežskou hymnou.
Bol to skutočne obrovský dar
a veľká milosť od nášho Nebeského
Otca. Boh videl, ako sa už dlhší čas
od Neho postupne vzďaľujeme, ako
Ho čím zriedkavejšie vyhľadávame,
ako Ho čoraz menej milujeme, ako
na Neho zabúdame. Naozaj sme takí
sebestační, že počas roka už Boha tak
často nepotrebujeme? Alebo je to sku
točne len plnenie si svojej kresťanskej
povinnosti a vôbec nám nejde o to,
aby sme sa stretli so živým Bohom,
živým Kristom, ktorý nás tak veľmi
miluje? Ale v dňoch misii sa dialo
čosi neuveriteľné. Otcovia misionári,

boli tu len zopár dní, no za tento
krátky čas určite priniesli do mno
hých duší radosť, mnohým ľuďom
prinavrátili nádej, ktorú pomaly, ale
isto strácali, pretože sa už nevedeli
pohnúť ďalej vo svojich často bezná
dejných situáciách.
Ako je to teraz, keď je už po misi
a musíme myslieť na to, že centrom
nášho života má byť živý Kristus. Nie
kňaz, ale stretnutie so živým Kristom.
Musíme pamätať na to, že náš život
viery môže byť krásny a radostný, ak
budeme vieru chápať ako dar, ako
niečo čo nám Pán daroval.
Boh nás všetkých posiela, aby sme
radostné posolstvo Jeho lásky priná
šali všetkým ľuďom, aby ostatní, ktorí
neveria, mohli povedať: Pozrite, ako
sa milujú.
Otcovia misionári nám ukázali
cestu, po ktorej máme kráčať, viac
však urobiť nemohli. Päť môžeš, ale
nemusíš – je to presne toľko, koľko je
v ruženci desiatkov.
• Prvé tajomstvo:
Bohatstvom pre človeka môžu byť
hodnoty, ktoré sú zobrazené v roz
právke Soľ nad zlato – rodina a vzťah
k rodine. Nemá to byť bohatstvo zlata,
čo nás v živote sprevádza, ale hodnota
soli, ktorá veľakrát štípe, a zažiera sa
do živého. Potrebujeme si uvedomiť,
že bez zlata sa žiť dá, ale bez soli nie!
• Druhé tajomstvo:
Môžeš obviňovať, môžeš posu
dzovať, môžeš rozostavať prekážky.

Zamyslenie

Iste, keď sa ťahá opačnými
smermi, nepokročí sa, iba čo sa
ľudia unavia. Keď niekto ťahá nadol
a iný nahor, nakoniec človek i tak
ostane na mieste. Pozývame vás,
priatelia, k úsiliu dostať sa vyššie:
k nebeskému Otcovi. A i keď vieme,
že z vlastných síl k Nemu nemôžeme
prísť, predsa k Nemu chceme hľa
dieť a vystierať ruky, lebo veríme, že
v Ježišovi Kristovi sa k nám skláňa.
Naša snaha ísť k Nemu sa preja
vuje v rozličných aktivitách. Pozý
vame vás k nim, aby sme ťahali jed
ným smerom. Sú to služby Božie,

Muž so ženou vliekli po schodoch
ťažkú skriňu.
Videl ich švagor. „Pomôžem vám,“
a chytil skriňu z jednej strany.
Po niekoľkých minútach, keď
nemohli so skriňou pohnúť ani o cen
timeter, rozhodli sa, že si na chvíľu
odpočinú.
„To je poriadna drina ťahať dole
takú ťažkú skriňu,“ povedal švagor.
Manžel s manželkou sa dali do
smiechu. „My ju chceme vyniesť hore!“

Lenže v takom prípade musíš utekať,
až v jednom čase zistíš, že ti chýbajú
sily, aby si po sebe niečo zanechal.
Potrebujeme vedieť, že najväčším
majetkom je pravda. Vždy potrebu
jeme hľadať ducha pravdy a dobra,
lebo vieme, že ducha nám nemôže
zobrať nik.
• Tretie tajomstvo:
Môžeš zabuchnúť dvere pred
ľuďmi, môžeš sa ukryť v teplom bun
kri svojho domu. Tam môžeš schovať
seba, svoje činy aj myšlienky. Ibaže
takáto zamknutá vedomosť a tvoje
myšlienky zomrú.
Aby sme žili, potrebujeme sa roz
dávať. Lebo najbohatší nie je ten, kto
má najviac, ale ten, kto potrebuje
najmenej.
• Štvrté tajomstvo:
Nemusíš si všímať ľudí, môžeš ich
dokonca vyhodiť zo svojho života.
Môžeš si žiť po svojom a výlučne pre
seba, ale tvoj život bude vyzerať tak
úboho ako život bezdomovca, ktorý
nenašiel cieľ.
Sú medzi nami rôzni ľudia. Kto
z nich žije plnohodnotný život? Nie
ten, čo sa rozdá?
• Piate tajomstvo:
Môžeš byť obyvateľom iného krá
ľovstva, môžeš mať iného kráľa a inú
kráľovnú, môžeš robiť tak, ako sa
ti zachce, lebo máš slobodnú vôľu,
a máš možnosť výberu. Rozhodnu
tie budeš musieť urobiť už o chvíľu
a každú chvíľu. Voľba je len na tebe!
Správnu voľbu a rozhodnutie Vám
pre všetkých vyprosujem.
František Kočibal

ktoré v Liptovskom Jáne bývajú
pravidelne v nedeľu o 9. hodine a vo
štvrtok o 18. hodine (od novembra
o 17. hodine).
Deti sa stretávajú na detskej
besiedke každú nedeľu počas služieb
Božích, dorast zase každú sobotu
o 17. hodine.
Novým podujatím je nácvik
Detského evanjelického spevo
kolu v Podturni v Kultúrnom dome.
Nácviky bývajú každú stredu o 16:30
hod. a pozývame srdečne všetky deti
vo veku od 5 do 15 rokov.
Mgr. Peter Taját

Víťazi súťaže o najlepšieho hubára
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O jaskyniach a prvej sprístupnenej jaskyni
v Jánskej doline
Jánska dolina patrí medzi najdlhšie
doliny na Slovensku a v roku 1986
získala štatút prírodnej rezervácie.
Pomenovanie dostala podľa obce Lip
tovský Ján. Dolina sa začína pod Ďum
bierom. Najprv je tvorená žulou a asi
v polovici dĺžky doliny (pred Bystrou)
prechádza do vápencov. Tu sa obja
vujú krasové útvary ako sú: ponory
potoka Štiavnica, krasové vyvieračky,
jaskyne a priepasti. Z najdôležitejších
prírodných útvarov treba spomenúť:
Veľkú Stanišovskú jaskyňu, ktorá
je situovaná v pravom brehu Stani
šovskej doliny. Vchod leží vo výške
760 m n. m. a jej dĺžka je 1680 met
rov. Dnes má štatút chráneného prí
rodného výtvoru.
Malá Stanišovská jaskyňa, kto
rej vchod sa nachádza východnejšie
od Veľkej Stanišovskej jaskyne. Je vo
výške 766 m n. m. a dĺžka jaskyne je
812 m. Má štatút prírodnej pamiatky.
Nová Stanišovská jaskyňa, o kto
rej objav sa zaslúžil Stanislav Šrol
v roku 1959, má dĺžku 2334 metrov.
Ústie Stanišovskej doliny sa nachá
dza nad mostom cez rieku Štiavnica
pod Marušovou. Je tam lúka, cez
ktorú sa dostaneme do doliny. Dolina
je pomenovaná pravdepodobne podľa
mena bývalého majiteľa (Stanislav,
Stanišov). Na okraji lúky pri ceste sa
nachádza studnička, ktorá sa volá
Nadina studnička. Dostala meno
podľa dcéry lekárnika Žufu z Liptov
ského Mikuláša, ktorý mal postavenú

Nadina studnička
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chatu na poľane nazý
vanej laňovisko, ktorá
sa nachádza nad touto
studničkou.
Pome
novanie laňovisko je
odvodené od laní –
sŕn, ktoré sa tam hojne
vyskytovali.
Keďže
na poľane nebola voda
jeho zverdozorca Ján
Kermer z Lipt. Jána
upravil
studničku
a vykopal chodník ku
chate. V studničke je
veľmi zdravá a čistá
voda, ktorá má teplotu
okolo 5° C. Vyviera
pod hrebeňom Stani
Vávry – vyhĺbené dopadajúcimi kvapkami vo Veľkej
šovského sedla.
Prvou sprístupne Stanišovskej jaskyni
nou jaskyňou v Jánskej
doline bude Malá Stanišovská jas
a technické zázemie pracovníkov jas
kyňa. Z jej celkovej dĺžky bude sprí
kyne. Postupne pribudnú aj infor
stupnená jej predná časť – riečna
mačné tabule ako i turistické znače
chodba až po sieň podpisov, kde je
nie. Od nej sa k jaskyni dostaneme
podpísaný aj básnik Ján Čajak, čo
po upravenom chodníku, ktorý
predstavuje dĺžku 170 m. Jaskyňu
v závere prechádza popri dalšejchatke
prevádzkuje skupina SK Nicolaus
speleoklubu Nicolaus. Táto bude
pod vedením pána Petra Vaněka. To
časom tiež prispôsobená potrebám
umožní zabezpečiť reguláciu návštev
návštevníkov a pracovníkov jaskyne.
nosti a stály ochranársky dozor jas
Je vynakladané veľké úsilie na zacho
kyne, ktorá si veľa vytrpela od nedis
vanie prírodnej scenérie v okolí jas
ciplinovaných návštevníkov. Skú
kyne. Preto sa na úpravy chodníkov
šobne bude otvorená ešte tohto roku.
a vnútorných priestorov jaskyne vyu
Trvale od roku 2010 s pevne stano
žívajú miestne dostupné materiály.
venými vstupmi. V jaskyni nebude
Jaskyňa sa nachádza v juhozápad
nainštalované trvalé osvetlenie. Náv
ných svahoch masívu Smrekovica,
števníci si budú svietiť
má dva vchody, ktoré sú blízko seba.
lampášmi, karbidkami
Hlavnú časť jaskyne tvorí lineárna
alebo čelovkami a v jas
riečna chodba, ktorá ma priemer
kyni ich bude sprevá
tri až päť metrov a je pozorovateľná
dzať sprievodca, ktorý
v dĺžke 200 m. Táto bola vytvorená
bude robiť odborný
podzemnými tokmi, ktoré odvod
výklad. V ústí doliny
ňovali karbonátový masív Smreko
sa nachádza urbárska
vice (1285 m n. m.) v štvrtohorách.
chata pozemokového
Na túto chodbu sa napája viac laby
spol. Smrečany, ktoré
rintových priestorov o celkovej dĺžke
túto dalo do užívania
560 m. Po preskúmaní sifónov, ktoré
Speleoklubu Nicolaus.
uzatvárajú chodby, môžeme očakávať
V nej bude občerstve
objavenie ďalších priestorov. Vzhľa
nie a informačná miest
dom na relatívne malú výšku jaskyne
nosť pre návštevníkov
od dna doliny (18 m) sa vek týchto

Jaskyňu ako prvý spomínal Matej
Bel i profesor Martin Szentivanyi.
Ďalší výskum pokračoval v roku 1720,
ktorý uskutočnil Juraj Buchholtz,
po ňom nasledoval Juraj Paclt v roku
1955, Stanislav Šrol v roku 1959.
V roku 1961 ju i neďalekú Veľkú Sta
nišovskú jaskyňu opísal v geografic
kom časopise doktor Anton Dropa,
CSc. Ďalej to bol Phdr. Juraj Bárta,
Csc. v roku 1974, ktorý tu neobja
vil žiadne archeologické a ani pale
ontologické nálezy v ďalších rokoch
sa výskum zintenzívnil. V jaskyni
sa v malej miere vyskytujú neto
piere. Najviac ich bolo evidovaných
Pôdorys Malej Stanišovskej jaskyne

priestorov nepredpokladá starší ako
pleistocén.
Výzdoba stalaktitov a stalagmi
tov je silne poškodená a hodne zady
mená. Známe sú podpisy na stenách
a ústnym podaním sa dochovali infor
mácie, že obyvatelia Liptovského
Jána jaskyňu využívali ako skrýšu
počas nájazdov Tatárov a bola pou
žívaná i partizánmi počas SNP. Malá
Stanišovská jaskyňa je však veľmi
zaujímavá z hľadiska prúdenia vzdu
chu. V zime, keď vonkajšia teplota
klesne pod bod mrazu, prúdi prvým
vchodom do jaskyne studený vonkajší
vzduch, ktorý sa v nej ohrieva a popri
strope smeruje von druhým vcho
dom, kde vystupuje na povrch a okolo
vchodu do jaskyne vytvára nánosy
inovate. Výraznejší prievan v nej ale
nie je. Priemerné teploty vo vnútri
jaskyne počas leta dosahujú 6 ° C

Urbárska chata budúca občerstvovňa

a v zime 4,5 ° C. Jaskyňou v súčas
nosti nepreteká vodný tok. Na konci
rúrovitej chodby jaskyne bolo obja
vené malé jazierko.

v roku 1999 a to štyri druhy o celko
vom počte šestnásť kusov. Vo vnútri
jaskyne bude osadená expozícia veno
vaná jaskyniam Jánskej doliny, ďalej
tu budú exponáty zamerané na spô
soby využívania jaskýň ľudmi, bude
tu i expozícia venovaná SNP a nebude
chýbať ani prezentácia praktického
jaskyniarstva a činnosti vody v jas
kyni. Do budúcna plánujú vybudovať
symbolický cintorín venovaný sloven
ským osobnostiam speleológie. Ak
vás tieto riadky zaujali a radi by ste sa
dozvedeli viac podrobnejšie informá
cie o jaskyni a návštevnom poriadku
získate na www.stanisovska.sk alebo
na adrese: Peter Vaněk -Dobré služby,
Bernolákova 14, Liptovský Mikuláš
031 01, tel.: 0907/703 444.
Ján Hlavienka a Monika Urbanová

Vstupný portál do Malej Stanišovskej jaskyne
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Prečo nie sú v našom potoku ryby a raky?
Prečo práve o rybách a rakoch? Raky
a niektoré druhy rýb sú bioindiká
tormi čistoty vôd. Ich vytrácanie či
úplné vymiznutie hovorí o zhoršení
kvality vody. Vody, ktorá je všade okolo
nás, aj keď nie vždy si uvedomujeme jej
prítomnosť. V prírode poznáme malý
a veľký kolobeh vody. Malý sa vzťa
huje na určité územie, do veľkého je
zahrnutá celá pevnina a oceány. Člo
vek svojou činnosťou mení svet okolo
seba. No nie všetko, čo uľahčuje život,
má priaznivý vplyv aj na okolitú prí
rodu, v ktorej žijeme. Znečistené nie
sú len odpadové vody z priemyslu, ale
aj z rekreačných zariadení bez čisti
čiek, chlórovaných bazénov a k tomu
všetkému ešte aj odpadky, ktoré
končia na brehoch riek alebo v lese.
Konštatovanie, že príroda si s tým
poradí dnes už neobstojí. A čakať
na čarovnú rybku, ktorá švihnutím
chvosta vyčistí rieku či potok, nepatrí
ani do rozprávok pre deti. Znečiste
nie potoka sa dá pozorovať i voľným
okom. Ak zbadáte na povrchu vodnej
hladiny penu (čistiace prostriedky)
a množstvo rias na kameňoch (hno
jivá, septiky) je zrejmé, že potok je
znečistený. Znečistenie mení najmä
chemické zloženie vody, do ktorej
sa dostávajú látky škodiace živým

organizmom. Zvýšené množ
stvo látok prevažne organic
kého pôvodu podporuje rast
vodného rastlinstva. Naru
šuje sa biologická rovno
váha, čím sa mení aj potra
vinová skladba a dostupnosť
potravy pre vodné živočíchy.
Zároveň chlórovaná voda
z bazénov a výpusty septikov
im ešte viac znepríjemňujú
život. Tieto sa nedokážu prispôsobiť
a potom sa postupne vytrácajú.
Ďalšou príčinou môže byť aj odles
nenie územia či stavebné úpravy
koryta. Takto sa mení rýchlosť
a množstvo vody. Objavujú sa nepri
rodzené teplotné zmeny. Odlesnenie
narúša funkciu lesa a rovnováhu pri
ochrane pôdy. Les takmer dokonale
chráni pôdu pred eróziou a zároveň
má veľkú schopnosť zadržiavať vodu
v krajine tým, že spomaľuje jej odtok
počas dažďov a vytvára zásoby pre
celé okolie.
Zvlášť teraz, keď sú častejšie inten
zívne suchá alebo prudké dažde.
Po dažďoch býva zvýšený prietok
vody, ktorá odplavuje usadeniny
z dna potoka a tie sú dôležitou zlož
kou v potravinovom reťazci vodných
živočíchov.

Rezbársky deň pri Kadi
V rámci letných aktivít, ktoré ponú
kalo Občianske združenie Jánska
dolina pre občanov a návštevní
kov našej obce zorganizoval dňa
26. júla penzión Aurel v spolupráci
s obcou Liptovský Ján, agentúrou
Panter, Bistrom u koníka, a Koniar
kou Mundo nultý ročník podujatia

Najlepšia je prevencia. Ale čo
keď znečistenie už existuje? Najide
álnejšie je zabrániť v jeho pokračo
vaní vybudovaním čističiek a ekolo
gickejším správaním sa. Vyžaduje si
to však veľa času, chuti a finančných
prostriedkov. No existuje aj mnoho
malých liečivých dotykov, ktoré môže
urobiť každý z nás. Šetrením vody
v domácnosti, kupovaním výrobkov
neobsahujúcich fosfáty, uprednost
ňovaním tovarov zabalených do oba
lov, ktoré sa dajú recyklovať a nezne
čisťovaním prírody počas výletov,
prechádzok a iných aktivít.
Na záver len jednu veľkú a zaují
mavú myšlienku. Zem prežije, spa
mätá sa či už za tisíc alebo milión
rokov. Ide o to, či zmenené pod
mienky dokážeme prežiť my.

Hrabinskej z Liptovského Mikuláša
a Jožka Lukáča z Liptovského Jána.
Deti sa mohli vyšantiť na trampo
líne a nafukovacom drakovi. Osvie
ženie ponúkal stánok s občerstve
ním a spev a dobrú náladu udržiavala
ľudová hudba Vitáli Virtúzi. Túto
akciu si všetci pochvaľovali, zároveň
dali podnet, aby sa takéto podujatie
stalo tradíciou.
Adamčík Jaroslav

Liptovská Beach party
boli vyhrievané kade. Pre deti boli
pripravené zábavné súťaže s cenami,
páčili sa im aj nafukovacie atrakcie,
ktoré si mohli vyskúšať.
Najväčším prekvapením na Lip
tovskej Beach Party bola v augusto
vých horúčavách tak ojedinelá súťaž
v stavaní snehuliakov. Sneh priamo
pri pieskovej pláži bol skutočný

Ján Hlavienka a Monika Urbanová

„Pripojte sa s nami“
Operačný program Informatizácia
spoločnosti poskytuje veľké množ
stvo výhod pre všetky vrstvy obyvateľ
stva, ako pre mladých tak aj pre star
ších. Jedným z cieľov tohto programu,
ktorý sa konkrétne týka obcí, je aj
elektronizácia verejnej správy a roz
voj elektronických služieb na miest
nej a regionálnej úrovni. Jednoznač
ným cieľom je šetrenie času pre oby
vateľov a ich obce.
Elektronizácia regiónu taktiež
zintenzívni rozmach cestovného
ruchu, na ktorom sú niektoré obce
značne závislé. Súčasťou operač
ného programu informatizácia spo
ločnosti je aj zjednodušenie prístupu
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k širokopásmovému internetu nie
len pre verejnú správu, ale aj domác
nosti. Tento program dáva príleži
tosť na vybudovanie obecnej optic
kej siete, ktorej kapacita a rýchlosti
mnohonásobne prevyšujú možnosti
existujúcich spôsobov pripojenia
do internetu v našej obci. Program je
do značnej miery financovaný z fon
dov Európskej únie a podiel obce
na jeho financovaní je päť percentný.
Je predovšetkým pre občanov, ktorí
môžu z neho profitovať najviac. Je
preto dôležité, aby predovšetkým
samotní obyvatelia obce, ktorí v nej
žijú a tvoria ju, reagovali na takúto
príležitosť, ktorú operačný program

Informatizácia spoločnosti poskytuje
a podporili tak obecné zastupiteľstvo
v jeho snahe o získanie účasti. „Tak
čo vy na to? Spojíme svoje sily a pripojíme sa?“
spracovala Monika Urbanová

Rezbársky deň pri Kadi.Miesto je
sťaby predurčené na organizovanie
takýchto a podobných kultúrnych
podujatí. Akcia to bola skutočne vyda
rená, o čom svedčilo aj množstvo náv
števníkov. Tí mali možnosť prezrieť si
výstavku a ukážky rezbárskych prác
ľudových majstrov – rezbárov pani

a najmä deťom sa veľmi páčil. Po sne
hovej nádielke večer ostali už len
malé stopy, ale zábava pokračovala
až do noci. Vyvrcholením programu
plážovej párty bola ohňová show.
Na budúci rok odštartujeme prvý
ročník Beach party, veríme že bude
ešte lepší ako skúšobný nultý.
Michal Hacker

Pravú južanskú atmosféru s piesko
vou plážou, palmami, na ležadlách
pod slnečníkmi a s pohármi mieša
ných nápojov v ruke, zažili účastníci
netradičného podujatia v Jánskej
doline.
Liptovský dvor obklopený ihlič
natým lesom sa v tretiu augustovú
sobotu počas nultého ročníka Liptov
skej beach Party zmenil na nepozna
nie. Párty moderoval Vladimír Balco
a o hudbu sa staral DJ Miki.
Akciu odštartoval trojhodinový
aerobic maratón, ktorý vystriedal
turnaj v minifutbale. Namiesto mora
9
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Cestovný ruch

Začal sa nový školský rok

Bravo Laco!
Dňa 20. 8. 2009 v našej dedinke Lip
tovský Ján zahral so svojou skupinou
Celula New York slovenský jazzman
Laco Deczi žijúci od roku 1984 v USA.
Ako hosť koncertu vystúpil Ameri
čan Chris de Pino. Podujatie sa konalo
na terase v Zemianskej kúrii Rudolf.
V atmosfére plnej pohody a dobrej
nálady predviedli hudobníci z Celuly
Vajco a Laco Deczi, Nob Kinukawa
a Eric Meridiano skutočne majstrov
ské výkony. Postarali sa o nezabud
nuteľný zážitok pre mnohých účast
níkov koncertu.
Indviduálnymi improvizáciami
s harmonicky bohatým soulovo-roc
kovým odkazom oslnil harmonikár
Chris de Pino, ktorý spieval o poci
toch cudzinca na Slovensku. Keď
začal hrať na harmonike, vstúpil
medzi obecenstvo a technicky bri
lantným sólom roztancoval prítom
ných pri stoloch.
Keď Pino predvádzal džezovú
paródiu, ako sa učil hrať na klavíri,
bolo to natoľko strhujúce, že Laco

Deczi zahral niekoľko sprievodných
riffov na syntetizátore. Pomalú Som
mertime od Georga Gerschwina sku
pina Celula nezahrala, ale doslova
odpálila v rýchlom tempe s horúcim
letným nádychom neskorého prázd
ninového večera.

Na záver koncertu si poslucháči
dlhotrvajúcim potleskom vynútili
prídavok. Teší nás, že Laco Deczi pri
sľúbil účasť na pripravovanom Jazzo
vom festivale v roku 2010 v Liptov
skom Jáne.
Jozef Stanislav

Čo je nové v OZ Jánska dolina
Máme za sebou ďalšiu letnú sezónu.
Môžeme konštatovať, že všeobecne
bola jedna z najťažších. A to neho
vorím, že len v Liptovskom Jáne, ale
aj na Slovensku a v celkovo vo svete.
Dopady hospodárskej krízi sa uká
zali. V porovnaní s predchádzajúcou
sezónou 2008 bol tohtoročný pokles
návštevnosti o 30 %. Väčšina turis
tov boli viac-menej individuálny a to
zo Slovenska, Česka a minimálne
z iných krajín. Veľký pokles návštev
níkov zo susedného Poľska.

Samozrejme boli a sú aj pozitívnej
šie správy. Veľký úspech sme zazna
menala „Špeciálnu ponuka“, ktorú
sme pripravili pre turistov a o ktorej
som písala v predchádzajúcich novi
nách. Nielenže na nej bola mapka,
ktorá im umožnila lepšie sa orien
tovať v Liptovskom Jáne a Jánskej
doline, ale aj množstvo programov,
ponúk a zliav.
Veľmi nás potešili akcie, ktoré
pripravili naši členovia a to Jaroslav
Adamčík za penzión Aurel, ktorý

usporiadal s manželkou Vierkou Rez
bársky deň na Kadi a Michal Hacker
za hotel Liptovský dvor****, ktorý
usporiadal aj so svojím kolektívom
zaujímavú akciu s názvom Beach
party. No a počas letnej sezóny sme
mali aj prírastky, manželom Hacke
rovcom sa narodili dvojičky Miško
a Martinko. Gratulujeme!
Emília Ringošová, predseda OZ JD

Výzva čitateľom
Páčia sa vám jánske noviny? Chcete byť ich spoluautormi? Ak áno, môžete priebežne posielať vaše príspevky na mai
lovú adresu: ic@liptovskyjan.sk. Vaše príspevky môžu byť z rôznych oblastí, napr.: zaujímavé recepty, výnimočné
zážitky, rôzne postrehy a „perličky“, inzeráty a pod. Redakčná rada si vyhradzuje právo posúdiť a vybrať príspevky,
ktoré budú uverejnené. Na konci roka vyhodnotíme a odmeníme najlepšieho externého prispievateľa alebo najzaují
mavejší príspevok. K vašim príspevkom môžete priložiť aj fotku.
-reBližšie informácie získate na tel. číslo 0905/560 517 (Ľ. Urban)
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Mgr. Daniela Fröhlichová, v ôsmej
Mgr. Janka Dúbravcová a v deviatej
triede Mgr. Blanka Špačková. Nábo
ženskú výchovu vyučujú páni farári
Mgr. Peter Taját a PaeDr. František
Kočibal. Vychovávateľka v školskom
klube detí je Bc. Ľubica Forgáčová.
Zástupkyňa školy Mgr. Mária Deveč
ková a riaditeľka Mgr. Jana Piv
ková. V školskej jedálni pracujú štyri
zamestnankyne (pani Jančušková,
Zolerová, Čendulová a vedúca ŠJ pani
Škultétyová), ktoré varia a vydávajú
stravu aj pre materskú školu. O poria
dok a čistotu sa stará pán školník
Brziak s dvoma upratovačkami pani
Pinkovou a Rakytovou. Ekonomické
veci školy vybavuje pani Čániová. Cel
kom aj so zamestnancami materskej
Nový školský rok sme otvorili tra
dične pred budovou školy. Privítali
sme našich hostí – starostov: z obce
Podtureň pána Mariana Vojtíka,
z Uhorskej Vsi pána Michala Pave
licu a z Liptovského Jána pána Juraja
Filu. Prváci sa v sprievode rodičov
potešili z krásne pripravenej prvej
triedy, privítala ich pani učiteľka
triedna Mgr. Mariana Ondrejčeková.
Do novučičkých lavíc po prvýkrát
zasadlo trinásť prvákov: Emka Bal
cová, Matúško Daňo, Samko Daňo,
Danielko Hanko, Simonka Chudo
bová, Terezka Jezná, Miško Kasa
nický, Natalka Mlynarčíková, Vik
torka Mydliarová, Adrianka Paveli
cová, Danielka Poliaková, Miško Réty
a Kristínka Sokolová.
Dostali veľa darčekov potrebných
na vyučovanie. Očká im viditeľne žia
rili a všetci sa na školu tešili.
V školskom pedagogickom zbore
nenastali zvláštne zmeny. Triedne
pani učiteľky pokračujú vo výchove
a vzdelávaní so svojimi žiakmi:
v primárnom vzdelávaní v druhej
triede Mgr. Andrea Salajová, v tre
tej Mgr. Valéria Jandová, v štvrtej
Mgr. Viera Šimovčeková. V sekun
dárnom vzdelávaní v piatej triede je
triedna Mgr. Janka Králiková, v šies
tej Mgr. Marcela Čumpelíková je záro
veň aj výchovná poradkyňa, v siedmej

Pred školou chceme mať pekne a čisto
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Nová trieda v našej MŠ

školy, v ktorej pribudla jedna trieda,
má škola spolu 30 zamestnancov
a 168 detí.
Prítomní rodičia aj hostia si poob
zerali vynovené priestory školy, hygie
nické zariadenia aj vymenené okná
na celej budove. Na premene budovy
sa pracovalo počas celého leta, ba
aj počas celého septembra. Škola
dostala nové šaty, nové pestré farby.
Túto premenu si už naozaj zaslúžila.
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Všetci sa veľmi tešíme a naozaj radost
ným a pevným krokom sme vstúpili
cez nové školské dvere do nového
roka za plnením svojich žiackych
a učiteľských povinností. A cítime, že
budeme zasa o niečo lepší ako vlani.
O to sa budeme všetci – zriaďovateľ,
vedenie školy, pedagógovia, nepeda
gogickí zamestnanci aj rodičia usilo
vať. Tak nám všetci držte palce!
Mgr. Jana Pivková

Už v závere minulého školského roku
nám v materskej škole bolo jasné, že
záujem o umiestnenie detí ďaleko pre
vyšuje nielen určené počty detí v trie
dach podľa zákona 245/2008 Z.z.
(školského zákona), ale aj priestorové
a kapacitné podmienky materskej
školy. S počtom detí 67 na školský
rok 2009/10 bolo nutné otvoriť ďal
šiu triedu, ktorá vyžadovala vhodné
priestory. V budove MŠ, najmä soci
álne zariadenia, sotva vyhovovali
počtu detí dvoch tried. Ani priestory
v ZŠ, ktoré by spĺňali aspoň čiastočne
prevádzkové požiadavky – samo
statný vchod, vyhovujúce sociálne
zariadenia, sa nenašli. Rozhodnu
tie padlo na priestory obecnej kniž
nice a kaderníctva – bývalého slu
žobného bytu v ZŠ. Po nevyhnutných
rekonštrukčných úpravách sa zdali
najvhodnejšie. Bolo treba vybudovať
nové sociálne zariadenia so sprcho
vým kútom, zodpovedajúcim počtom
detských umývadiel i detských WC.
Dnes sa už dá povedať, že po nie
koľkonásobných úpravách soci
álne zariadenia spĺňajú požiadavky
modernej materskej školy. V rámci
rekonštrukcie boli v týchto priesto
roch vymenené okná, vybavené žalú
ziami v miestnosti, používanej ako
spálňa, odhlučnenie tejto miestnosti,
vymenené podlahy za plávajúce,

zriadenie miestnosti na vydávanie
stravy, zabudovanie nových odkla
dacích priestorov v stene. Nová
trieda bola zariadená novým polico
vým nábytkom, novými ležadlami,

šatňovými skrinkami. Nové det
ské podhlavníky a prikrývky nám
poskytla firma QUILTEX za symbo
lickú cenu. V priestoroch po rekon
štrukcii by málokto poznal pôvodné
nevyhovujúce „pivničné priestory“ pre
deti.
Posledné úpravy prebiehali z ini
ciatívy všetkých paní učiteliek a pre
vádzkových pracovníčok, ktoré
na úkor osobného voľna, za čo im
patrí obdiv a poďakovanie, skrášlili
a zútulnili novú triedu tak, aby tým
najmladším deťom čo najviac pri
pomínala rodinné prostredie. Veď
práve týmto deťom, 2–3 ročným bola
určená nová trieda aj z týchto dôvo
dov. No najmä preto, že sa chystali
urobiť prvý ťažký krok vo svojom
živote. Snahou nás všetkých bolo
uľahčiť im tento okamih i nadväzo
vanie prvých kontaktov s rovesníkmi,
učiteľkami a ostatnými zamestnan
cami v materskej škole.
Druhého septembra bolo pra
covníčkami RÚNZ v Liptovskom
Mikuláši vydané povolenie na pre
vádzkovanie tretej triedy materskej
školy v týchto priestoroch. Dňa 17.
septembra bola slávnostne uvedená
do užívania starostom Jurajom Filom
za prítomnosti hostí a rodičov.
A Vás, naši kamaráti z „veľkej
školy“, chcú poprosiť všetky malé deti:
„Trošičku nás rešpektujte. Pri veľkom
hluku si popoludní nemôžme dobre
oddýchnuť. A oddych ešte skutočne
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Bazálna stimulácia

potrebujeme, veď sme ozaj maličkí.
Ďakujeme!“
V septembri sme privítali naj
vyšší počet detí v porovnaní s posled
nými rokmi 64 a z toho 21 „nových“
detí. Materskú školu navštevuje
41 detí z Liptovského Jána, z Pod
turne dochádza 9 detí, z Uhorskej Vsi
11, jedno dieťa z Beňadikovej a dve
z Liptovského Mikuláša.
Po prvýkrát pri rozdeľovaní detí
do tried sa nám podarilo rešpek
tovať vekové osobitosti detí a tým
odstrániť veľké vekové rozdiely v trie
dach a s nimi narastajúce konflikty
a problémy.
Prvú triedu, umiestnenú v nových
priestoroch, navštevuje 14 detí, dve
deti dovŕšili vek troch rokov, ostatné
deti sú mladšie ako tri roky. Dve deti
dosiahnu vek tri roky v druhom pol
roku školského roka. Všetky prekro
čili po prvýkrát prah materskej školy.
Pribudol Aďko Adamík, Vikinka Čen
dulová, Luboško Durdík, Adamko
Huraj, Tobi Janovčík, Simonka Kom
pišová, Nelka Konfalová, Tomáško

Krajčí, Natálka Kusová, Aďko Ľube
lan, Tomáško Sekerák, Ľubko Straka,
Miška Tomková, Anetka Záhorská.
V druhej triede je zapísaných 23
detí 3–4 ročných. Tu sme tiež priví
tali šesť nových detí: Filipka Chovana,
Jakubko Garabáš, Dominiku Kamen
skú, Kristínku Mackovú, Sárku Miš
kovičovú, Ivetku Stanislavovú.
Tretiu triedu navštevuje 27 detí
4–6 ročných, jedno dieťa má odložený
nástup povinnej školskej dochádzky,
14 detí v tomto školskom roku absol
vuje posledný ročník predprimár
neho vzdelávania, čoho dokladom
bude písomné Osvedčenie o absol
vovaní predprimárneho vzdelania. Aj
v tejto triede sme privítali jedno nové
deťa Nika Kuruca.
Pedagogický kolektív posilnili
nové pani učiteľky a to Renatka
Hurajová a Peťka Sekeráková a pre
vádzková pracovníčka Mirka Čendu
lová. Vo výchovno-vzdelávacej čin
nosti od septembra pracujeme podľa
nového Školského vzdelávacieho
programu a učebných osnov.
Najmladším deťom želáme, aby
ich prvý samostatný krok „bez mamy“
bol úspešný a pohodový, a ostatným
deťom, aby v tomto školskom roku
v našej materskej škole prežili neza
budnuteľné a pre ich osobnostný
vývoj veľmi významné obdobie svojho
života úspešne a radostne.
za pedagogický kolektív MŠ
Zora Šimovčeková
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Pri práci v oblasti špeciálnej peda
gogiky musí pedagóg pôsobiaci
v praxi neustále odborne rásť a dopĺ
ňať si vedomosti o starostlivosti
a ďalšom rozvoji svojich klientov.
Veda a výskum aj v tejto oblasti ide
neustále dopredu a je potrebné štu
dovať nové poznatky. Naši pracovníci
sa práve na základe dobrých skúse
ností v iných zariadeniach rozhodli
pre doplnenie si vzdelania konspek
tom bazálnej stimulácie.
Na počiatku bola návšteva v ŠZŠ
v Poprade, kde týmto konspektom
už pracujú a majú dobré skúsenosti.
Naši pracovníci prejavili záujem
o toto vzdelávanie. Zamestnávateľ
nám umožnil vzdelávať sa priamo
u nás v zariadení. Vytvorila sa sku
pina dvanástich zamestnancov (peda
gogických pracovníkov a zdravotná
sestra), ktorí boli ochotní sa v danej
problematike vzdelávať.
V dňoch 26. 8.–28. 8. 2009 prebie
halo vzdelávanie. Viedla ho lektorka
z Českej republiky. Po absolvovaní
získali frekventanti kurzu medziná
rodný certifikát o absolvovaní, ktorý
oprávňuje držiteľa používať konspekt
bazálnej stimulácie vo svojej praxi
doma i v zahraničí.
Konspekt bazálnej stimulácie má
veľký význam v oblasti špeciálnej

pedagogiky, práve pri práci s deťmi,
ktoré sú nielen ťažko mentálne ale aj
telesne obmedzené. Tento konspekt
sa v medicínskej praxi používa pri sta
rostlivosti o pacientov dlhodobo pri
pútaných na lôžko, stavoch po moz
gových príhodách, pri následnej sta
rostlivosti v domovoch pre seniorov,
v ústavoch sociálnej starostlivosti, ale
aj v domácom prostredí. Ide o zacho
vanie a následný rozvoj schopností
človeka, ktorý starostlivosť potrebuje.

Pracuje sa s rehabilitačnými tech
nikami, ktoré stimulujú vnímanie,
pohyb a komunikáciu klienta. Sti
mulujú sa jeho bazálne schopnosti,
ktoré pochádzajú ešte z nášho sko
rého vývinu v tele matky. Pomocou
stimulácie sa zlepšuje a podporuje
u klienta uvedomovanie si vlastného
tela, rozvíja sa jeho identita, umož
ňuje sa vnímanie okolitého sveta
a naviazanie komunikácie s okolím.
U ľudí s nezvratnými zmenami ich
telesného a duševného stavu sa tak
výrazne podporuje kvalita ich života.
Na našom pracovisku ide zamest
nancom o zvýšenie kvality života
našich detí a ich následné začlenenie
do spoločnosti.
Veríme, že začlenením novej
techniky do práce budeme môcť
deťom v našom zariadení poskyto
vať celistvejšiu starostlivosť a zazna
menáme tak po určitom čase prínos
konspektu bazálnej stimulácie v ich
Zuzana Kissová
rozvoji.
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Šport

Už sme tam!
V nedeľu 14. 6. 2009 sa nám poda
rilo postúpiť do I. triedy. Stalo sa
tak v zápase vo Vavrišove, ktorý
sme vyhrali 1:4. Na ihrisku vypukla
obrovská radosť z dosiahnutého
úspechu a určite „bol počuť“ aj spad
núť obrovský balvan z našich sŕdc
z nervozity a záťaže počas celej
sezóny. Samozrejme nechýbalo
šampanské, víťazné cigary a náznak
prvých osláv. Oslava bola pripravená
na posledný zápas sezóny, ktorý sme
preložili na sobotu. V susedskom
derby sme hostili Uhorskú Ves. Pred
zápasom prebral kapitán mužstva
Martin Vyskočáni pohár pre víťaza

z predchádzajúcej sezóny. S aktív
nou činnosťou skončil Richard Šoltýs
a skončilo sa hosťovanie Rudolfa Kon
fála. Káder doplnil Peter Maťko, bran
kár Ján Macík obaja sú z Lipt. Miku
láša a tiež mladý hráči (odchovanci)
Marek Mlynarčík a Peter Kusý.
S trénovaním sme začali 16.
7. 09 a počas kvalitnej prípravy
sme vyhrali turnaj v Beňadikovej
a v Smrečanoch sme obsadili druhé
miesto. V „generálke“ na novú súťaž
sme zvíťazili v Hubovej 6:0. Po sied
mych odohraných kolách je radostný
pohľad na tabuľku I. triedy, kde sme
na prvom mieste. Vyhrali sme päť

II. triedy v ročníku 2008/2009. Bol
vyhlásený aj najlepší strelec roč
níka. Stal sa ním náš hráč Marek
Kašpar, ktorý strelil neskutočných
39 gólov. Po fantastickom a uvoľne
nom výkone sme schádzali z ihriska
s víťazstvom 11:1. Stojí za zmienku,
že na novej tribúne sa v tomto zápase
objavila aj prvá mexická vlna, ktorú
nasledovali ďalšie. Potom už nasle
dovali oslavy, ktoré trvali až do ďal
šieho dňa. Všetkým, ktorí sa zaslúžili
o postup, patrí vďaka za odvedenú
prácu. Hráčom, realizačnému tímu
s trénerom Petrom Kubištom, funk
cionárom, sponzorom a v neposled
nom rade starostovi obce za podporu
športu.
Pred začiatkom nového ročníka
sme angažovali nového trénera,
pána Milana Vyšného a podarilo sa
nám udržať takmer všetkých hráčov

zápasov a dva remizovali. Doma sme
remizovali hneď v prvom kole s Kva
čanmi 1:1. V nasledujúcich zápasoch
sme postupne zvíťazili v Komjatnej
2:3, doma s Jamníkom 5:0, v Pod
turni 2:4, doma s Lipt. Teplou 4:2,
vo Svätom Kríži 2:1 a s SmrečanmiŽiar sme remizovali 1:1. Veríme, že
v nastolenom trende budeme pokra
čovať aj naďalej a budeme robiť radosť
fanúšikom a obyvateľom obce.
Naše žiacke mužstvo bolo tak ako
po minulé roky zaradené do súťaže
malého futbalu a na jesennú časť roč
níka sa prihlásili štyri družstvá. Lip
tovský Ján, Galovany, Liptovský Peter
a Prosiek. Žiacke mužstvo vedú Peter
Dubjel a Ján Brziak. V prvom zápase
sezóny naši žiaci zvíťazili na ihrisku
v Liptovskom Petre 16:7. V druhom
zápase v Galovanoch prehrali 2:1.

Leto „zbehlo“
rýchlo…
Leto „zbehlo“ veru skutočne rýchlo.
Deťom i rodičom. Ani sme sa nena
zdali a po letnej príprave na kolies
kových korčuliach je tu opäť jeseň
so všetkými povinnosťami. Škol
skými, pracovnými a samozrejme
aj športovými.
Od začiatku septembra trénu
jeme trikrát týždenne, v stredu
a piatok medzi 17.30–19.00 hod.
a v nedeľu od 10.00 do 11.30 hod.
Trénujeme vonku, pokiaľ nám to
počasie dovolí. V týždni realizu
jeme tréningy na školskom dvore.
Venujeme sa behu, atletickej abe
cede, posilňovacím cvikom a lop
tovým hrám a v nedeľu jazdíme
do kužeľov na kolieskových korču
liach na starom letisku na Jochách,
prípadne podľa počasia absolvu
jeme túry. Práve nedeľa je vždy
dobrá príležitosť na stretnutie
s rodičmi detí. Spoločne absolvu
jeme tréning a máme možnosť dis
kutovať a riešiť oddielové otázky, či
úlohy. Keď sa deň skráti a počasie
už nebude veľmi priaznivé, budeme
v jesennej príprave opäť pokračo
vať v telocvični v Základnej škole
v Lipt. Jáne.
Radi by sme v lyžiarskom oddieli
rozšírili naše rady a privítali medzi
nami nové športovo naladené
rodiny s deťmi vo veku od 4–7 rokov,
ktoré majú radi zimu, zimné športy
a chcú sa naučiť dobre lyžovať pod
odborným vedením. Hlavný tréner
v lyžiarskom oddieli TJ Štart Lip
tovský Ján je Igor Niňaj, pomocný
tréneri sú Michal Šúlek, Dana Kloc
ková a Peter Fürst.
Môžete sa prísť pozrieť na náš
tréning. Na vaše otázky o čin
nosti lyžiarskeho oddielu vám
ochotne odpovie: Igor Niňaj, tel.
0905 357 133, Dana Klocková, tel.
0907 326 169 a Katarína Schrötte
rová, tel. 0905 486 754. Tešíme sa
Katarína Schrötterová
na Vás.

Ľubo Oravec
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